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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
القواعد العامة:
 -1تنشر املجل�ة األبح�اث والدراس�ات األكاديمي�ة يف العلوم
اإلنس�انية واإلدارية باللغتني العربية واإلنجليزية ،كام تنرش
مراجعات وعروض الكتب ،وملخصات الرسائل العلمية،
وتقاري�ر املؤمت�رات واملنتديات العلمية ،والنش�اطات ذات
العالقة.
 -2تنشر املجلة البح�وث التي تتوافر فيها األصال�ة واالبتكار،
واتب�اع املنهجي�ة الس�ليمة ،والتوثي�ق العلمي ،مع سلامة
الفك�ر واللغة واألس�لوب ،وأال يكون البحث مس�تلاًّ من
رسالة أو كتاب.
 -3يق�دم الباحث بحثه من ثالث نس�خ مطبوعة مع ملخص ال
تزي�د كلامت�ه عن (  )200كلمة ،ويشترط يف البحث املقدم
باللغة اإلنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
ُ -4يراع�ى أال يزي�د عدد صفحات البحث ع�ن (  ) 30صفحة
م�ن القطع()28×21س�م ،للمت�ن الع�ريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
للعريب مقاس ( )15عريض ،وللمتن اإلنجليزي يس�تخدم
اخل�ط ( )Times New Romanمق�اس ( ،)12والعن�وان
الرئيسي لإلنجليزي مقاس ( )13عريض ،وكذلك اهلامش
الع�ريب خ�ط ()Lotus Linotypeمق�اس ( ،)12واهلام�ش
االنجلي�زي خ�ط ()Times New Romanمق�اس (،)10
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية يف
حدود (  ) 5صفحات.
 -5يل�زم إقرار الباح�ث اخلطي عند تقديم بحث�ه للمجلة بأنه مل
يسبق له النرش ،وال جيوز له عند قبول بحثه للنرش أن ينرشه
يف وعاء أخر.
 -6ترس�ل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم هيئة
التحرير بش�كل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت
عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد البحث للنرش.
 -7يب َّل�غ الباح�ث بقبول النرش أو رفض�ه ،وال تُرد أصول املواد
إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -8ال جي�وز إعادة نرش أبحاث املجل�ة يف أي مطبوعة أخرى إال
بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -9يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ( ُ ) 5مستلاَّ ت جمانية من
بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
 -1ينبغ�ي أن يرف�ق بالعم�ل املراد نرشه خط�اب من صاحبه
يطل�ب فيه نرش العمل ،وأن يش�تمل عىل تعريف خمترص
بالباح�ث م�ن حي�ث :املؤه�ل ،التخص�ص ،العم�ل،
العنوان الربيدي واإللكرتوين.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تق�دم األعمال املطل�وب نرشه�ا على وس�ائط رقمي�ة
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يش�ار إىل املراجع يف املتن بذكر االس�م األخري للمؤلف،
ث�م س�نة النرش بين قوسين مث�ل ( ...... :أب�و حطب،
1412ه�ـ) أو :وي�رى (أب�و حط�ب1412 ،ه�ـ) أن
 ،......ويف حالة االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد س�نة
النشر هك�ذا( :أبو حطب1412 ،ه�ـ ،) 79 :وإذا كان
هناك أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا ( :أبو
حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترت�ب املراج�ع يف هناي�ة البح�ث ترتي ًب�ا هجائيا حس�ب
االس�م األخير ،وتكتب كافة املراجع التي اس�تند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
اس�م العائل�ة للمؤل�ف ،االس�م األول( .س�نة النشر)
عن�وان الكتاب ،الطبعة ،مكان النرش ،دار النرش ،مثل:
القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) سياس�ة التعليم والتنمية
يف اململكة ،ط ،2الرياض ،دار املريخ.
 أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:اس�م العائلة للمؤلف ،االسم األول( ،سنة النرش)،
عنوان البحث ،اسم املجلة ،العدد ،صفحات النرش.
مث�ل :العبدالق�ادر ،علي1413( ،ه�ـ ) ،التعلي�م
األهيل استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية ،جملة
االقتصاد ،العدد  234من ص .20– 7
 -6يستحس�ن اختص�ار اهلوام�ش إىل أقىص ح�دٍّ ممكن ،ويف
حال�ة اس�تخدامها تك�ون لتزوي�د الق�ارئ بمعلوم�ات
توضيحية ،ويش�ار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد
بحمد اهلل وتوفيقه  ،يصدر العدد االول من جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية لريسم اجتاها آخر من اجتاهات
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
هو توفري وعاء بحثي آخر يف العلوم اإلنسانية واإلدارية فإن اإلحرتافية يف العمل  ،وأخالقيات البحث العلمي
تفرض علينا االلتزام يف إصدارها بموعدها املحدد  ،واحلفاظ عىل املستوى العلمي يف موضوعاهتا ،ومراعاة التنوع
يف حمتواها متى ما توافرت املادة املناسبة للنرش .

يأيت العدد األول وقد حرصنا عىل إثرائه بموضوعات عن التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي ،
ودراسة أخرى يف استكشاف أبعاد التعصب داخل البيئة اإلدارية العربية  ،ويف جمال اإلدارة الرتبوية دراسة عن
االحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية يف اململكة العربية السعودية  ،وأخرى عن اخلدمات املقرتحة لذوي
صعوبات التعلم يف األردن  ،أما يف الدراسات األدبية فهناك دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي  ،وختام هذا
العدد يف دراسة متخصصة عن القراءة الواسعة يستعرض الباحث فيها خصائص القراءة وفوائدها .
بقي أن أتقدم بعظيم الشكر وأجزله هليئة التحرير جلهودهم يف حترير ومتابعة هذا العدد االفتتاحي  ،والشكر
موصول لكافة الزمالء يف اهليئة االستشارية عىل موافقتهم لالنضامم هلذه املجلة أعضا ًء فاعلني وداعمني بمقرتحاهتم
وآرائهم يف تطوير هذا اجلهد العلمي .

وأخري ًا 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 ،،،
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جامعة الكويت – كلية الرتبية

املستخلص
تشكل هذه الدراسة حماولة علمية للكشف عن مظاهر التعصب
القبلي والطائفي ومدى انتش�اره يف املجتمع الكويتي من وجهة
نظر الطالب .وقد أجريت الدراس�ة يف الع�ام الدرايس 2010
 2011/على عين�ة بلغ�ت  1194طالب�ا وطالب�ة م�ن طلاب
جامعة  ،وقد روعي يف العينة متثيلها للجنس والكليات اجلامعية
واألقس�ام العلمي�ة والس�نوات الدراس�ية املختلف�ة .وحاولت
الدراس�ة اإلجاب�ة عن أس�ئلة كاش�فة ل�رأي الطلاب يف مدى
حض�ور التعص�ب الطائفي والقبلي يف املجتمع والكش�ف عن
خلفيات�ه الثقافي�ة ودور الدولة يف مواجهته وتعد هذه الدراس�ة
م�ن الدراس�ات االس�تطالعية حي�ث اعتم�د منه�ج البح�ث
الوصفي التحلييل يف دراسة اإلشكالية املطروحة.
وقد بينت الدراسة يف نتائجها حضورا كبريا للتعصب بمختلف
جتلياته الطائفية والعش�ائرية والدينية وبينت أن املثقفني ورجال
الدين يامرس�ون 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 إش�كاله ويتمنون إزالته واجتثاث
جذوته من احلياة االجتامعي .
وبينت الدراسة تأثري متغريي الكلية والسنة الدراسية يف موقف
الطلاب من م�دى حضور هذه الظاه�رة وتناميها يف املجتمع .
وق�د خرجت الدراس�ة بعدد م�ن التوصيات اهلام�ة التي تتعلق
ببن�اء استراتيجيات وخط�ط وطني�ة ملواجه�ة ه�ذه الظاه�رة
واستئصال شأفتها.

 -1مقدمة

د .سعد رغيان الرشيع

جامعة الكويت – كلية الرتبية

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.

السياس�ية اجلسام املتواترة يف املنطقة التي أدت إىل إيقاظ

يف�رض التعص�ب املذهب�ي والقبلي حض�وره الكبري يف

املش�اعر الطائفي�ة املذهبي�ة حين�ا والقبلية حين�ا آخر إىل

املع�ارصة  ،وتأيت موج�ة هذا التعصب بل�ورة ألحداث

االجتامعي�ة والثقافي�ة فيها ،وتش�هد اليوم هذه املش�اعر

خمتل�ف جتليات احلياة االجتامعي�ة يف املجتمعات العربية

سياس�ية واجتامعي�ة متوات�رة ب�دأت م�ع األح�داث

درجة أصبح التعص�ب اليومي ملمحا من مالمح احلياة
التعصبية تكاثفا مريبا بتأثري نس�ق م�ن العوامل الرتبوية
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واالجتامعية والثقافية التي خرجت من س�ياقها الوطني

طاب�ع أزم�ة وجودية يف بعض دول اخللي�ج العريب وهي

فمش�كلة التعص�ب والتميي�ز تش�كل إح�دى أخط�ر

معق�دة يف طبيعته�ا متداخل�ة يف وظائفه�ا ودينامي�ات

واإلنساين إىل مس�ارات االنغالق والتقوقع والتعصب،

املش�كالت التي تواج�ه املجتمعات العربي�ة املعارصة (

أمحد .)78،1991 ،

أزم�ة فرضته�ا عوام�ل ومتغيرات سياس�ية واجتامعية
وجودها.

فالتعصب ظاهرة تارخيي�ة ترضب جذورها يف عمق

ويمكن القول يف هذا الس�ياق :إن التعصب يش�كل

التاريخ اإلنس�اين وهو يتش�كل عرب مس�ارات سياس�ية

واالجتامعي�ة يف الع�امل الع�ريب وه�و يس�ترشي كالن�ار

املجتمعات العربية صورة معق�دة يتداخل فيها الطائفي

أح�د أه�م التحدي�ات الت�ي تواج�ه احلي�اة السياس�ية
يف هش�يم الثقاف�ة العربي�ة ليقت�ل أحلام األم�ة العربية
اإلسلامية وأمانيه�ا يف حتقي�ق طموحاهت�ا اإلنس�انية
واحلضارية.

ويعتبر املجتم�ع الكويتي املعارص أح�د املجتمعات

العربي�ة اخلليجية التي تعاين من تنامي مش�اعر التعصب

وحضورها يف خمتلف فعاليات احلياة االجتامعية اليومية

بطابعه�ا الس�يايس والثق�ايف واالجتامع�ي  .فالتعص�ب
يفرض نفسه يف لغة اخلطاب الكالم واالهتام يف الصحف
واملجالت ووس�ائل اإلعلام واملؤسس�ات االجتامعية
والثقافي�ة .ولي�س غريب�ا أن نجد جائحة ه�ذا التعصب

جتتاح أرقى املؤسس�ات الفكري�ة والثقافية كام هو احلال
يف املؤسس�ات اجلامعي�ة واألكاديمي�ة ويف مؤسس�ات

الصحاف�ة واإلعلام والدع�وى .ومم�ا ال ش�ك في�ه أن
املجتم�ع الكويتي كغريه من املجتمعات العربية حيمل يف

ذات�ه ويف تكويناته االجتامعية ب�ذور هذا التعصب الذي
يأخذ أشكاال قبلية وطائفية وسياسية ومذهبية .

وثقافي�ة واجتامعي�ة ولك�ن ه�ذا التعص�ب يأخ�ذ يف

باملذهب�ي والقبلي بالعش�ائري والس�يايس باالجتامع�ي
حي�ث يصع�ب على الباح�ث يف كثري م�ن األحي�ان أن

يف�كك خي�وط ه�ذا التعصب ويرس�م مس�اراته وحيدد

هويته وطبائعه.

وم�ن اخلطورة بمكان الي�وم أن نعرف أن هذا النزع

التعصب�ي يرتاف�ق مع األح�داث الطائفي�ة والدينية التي

جت�ري يف خمتلف أنح�اء العامل والس�يام يف الع�راق البلد

الع�ريب املجاور الذي بلغ فيه التعص�ب والتطرف مبلغا
يف�وق ح�دود التوقع�ات والتصورات ،فهن�اك اآلالف

املؤلف�ة م�ن اإلخ�وة يف الع�راق م�ن النس�اء واألطفال
الذي�ن يس�قطون ضحاي�ا التعص�ب الطائف�ي واملذهبي
والديني ،وهذا بدوره يش�كل دورة ملخاطر كبرية يمكن

تعم املنطقة ما مل ترسم االسرتاتيجيات الكربى حلامية
أن ّ

املجتمع�ات اخلليجية من هذا ال�داء العضال الذي هيدد

الوجود والكينونة يف جمتمعاتنا.

ومهام يكن األمر فإن التعصب يشكل يف خمتلف جتلياته

ويمكن القول يف هذا الس�ياق بأن التعصب بأشكاله

خط�را عىل الوج�ود واهلوية واملجتمع .كام يش�كل حتديا

تواج�ه املجتمع�ات العربي�ة املع�ارصة يف ه�ذه املرحل�ة

وتفكيك عنارص وجوه وحتديد أبعاده وسريوراته وآلياته

املختلف�ة يش�كل اليوم واح�دا من أه�م التحديات التي

الصعب�ة م�ن تاري�خ أمتن�ا العربي�ة الت�ي تتمي�ز بطاب�ع

اخلصوصي�ة والتعقي�د  .ويأخ�ذ مش�اعر ه�ذا التعصب
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سياس�يا وثقافيا كبريا جيب عىل ش�عوب املنطقة مواجهته

ودينامياته وبناء االستراتيجيات الثقافية التي يمكنها أن

تصدّ ه وأن حتدّ من غلوائه وتلجم هيجانه.
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فالتعص�ب ظاه�رة اجتامعي�ة وهي بوصفه�ا ظاهرة

رهين�ة بمتغرياهت�ا االجتامعي�ة والسياس�ية واالقتصادية

ومن ه�ذا املنطلق يمكن العمل على مواجهتها والتأثري
عليه�ا من خالل التأثري يف مكونات وجودها االجتامعية
والثقافية والسياسية.

 -2إشكالية الدراسة

لي�س خافي�ا عىل أحد الي�وم كبارا وصغارا ش�يوخا

وش�بابا نس�اء ورج�اال بأنن�ا نعي�ش يف من�اخ تعصب�ي
ينخ�ر العق�ول وينه�ب القل�وب ويتل�ف النف�وس،

تعص�ب مذهبي ت�ارة وقبيل ت�ارة وعائيل ت�ارة أخرى ،

فالتعص�ب يف أي ش�كل ويف أي ص�ورة لي�س قدرا

وق�د يتداخ�ل التعص�ب املذهب�ي بالتعصب الس�يايس

ابتلي�ت به أن تغري مس�اراته وجتفف ينابيع تدفقه بنس�ق

 .ويأخ�ذ ه�ذا التعص�ب مس�اره ومدارات�ه يف وس�ائل

ال يمك�ن تغيريه ،بل هو واقع يمك�ن للمجتمعات التي
من الفعالي�ات الثقافية والعلمية والفكرية والسياس�ية.

وهنا جي�ب علينا أن نعرتف بأن التعص�ب داء فتاك ومع
ذل�ك يمكن استكش�اف العنارص األساس�ية هل�ذا الداء
ومواجهتها ومن ثم التغلب عليها.

وتأسيس�ا عىل ه�ذه الرؤي�ة فإن اخلط�وة األوىل يف

مواجه�ة ه�ذا ال�داء تكم�ن يف الكش�ف ع�ن مواطن

حض�وره وعن أماكن انبعاثه ومن ث�م حتديد العنارص
األساسية الكامنة فيه لتفكيكه ومواجهته .وهذا يعني
أن الدراس�ة العلمي�ة هل�ذه الظاهرة تش�كل أولوية يف
عملية املواجهة كام تش�كل حجر الزاوية التي يؤسس

عليه�ا يف بن�اء االستراتيجيات احلقيقي�ة التي تضمن
للمجتم�ع سلامته ووحدت�ه وتكامل�ه يف مواجه�ة
عوامل التفكك والس�قوط واالنحدار إىل مستنقعات

التعص�ب الطائف�ي والقبلي والس�يايس واملذهب�ي يف

جمتمعاتن�ا العربي�ة .ويف ض�وء ه�ذه الرؤية ت�أيت هذه
املحاول�ة العلمي�ة الستكش�اف أبع�اد ه�ذا ال�داء يف

املجتم�ع الكويت�ي املعارص عرب رؤي�ة عينة من طالب
جامعة الكويت يؤمل هلا أن تش�كل حلقة أساس�ية يف
التنب�ه خلطورة ه�ذا الداء ال�ذي يكاد يفت�ك بالوحدة

الوطني�ة للمجتم�ع الكويتي املعارص كما هو احلال يف
سائر دول اخلليج والعامل العريب.

بالتعصب القبيل يف متوالية هندسية بلغت غاية تعقيدها

اإلعلام املكتوب�ة واملق�روءة واملس�موعة ،كما يتأج�ج
يف املواق�ع اإلليكرتوني�ة ،ويس�تفحل يف الرصاع�ات
السياس�ية وحيت�دم يف املجالس األدبي�ة ،ويأخذ صولته

وجولت�ه يف دورة االنتخاب�ات ويتكاث�ف حض�وره يف
خمتلف املؤسس�ات السياسية سواء يف جملس األمة أو يف
الدوائر االنتخابية أو يف عمق املامرسات السياسية بكافة

أشكاهلا وجتلياهتا.

وتتجلى إش�كالية التعص�ب الطائف�ي والقبلي يف

إش�ارات رصحية م�ن قبل صاحب الس�مو أمير البالد

الش�يخ صب�اح أمحد اجلاب�ر الصب�اح حفظ�ه اهلل ورعاه

يف خطاب�ه األخير بمناس�بة افتت�اح الفص�ل الترشيعي
ملجلس األمة بتاريخ  2011/10/25حيث يقول “إن
املامرس�ات والظواه�ر الغريبة التي يتع�رض هلا جمتمعنا
الكويتي مؤخرا قد جتاوزت كل احلدود ومس�ت ثوابتنا

الوطني�ة حي�ث غ�دت العصبي�ات القبلي�ة والطائفي�ة

والفئوي�ة البغيضة تق�ود التوجهات السياس�ية وأصبح

الع�زف على أوتارها جرسا رسيع�ا لتحقيق املكاس�ب
الضيق�ة على حس�اب مصلح�ة الوط�ن واملواطنين”.

ويتابع س�موه قوله و”من املؤس�ف أن نرى من يس�عى
جاه�دا ألن تك�ون مؤسس�اتنا التعليمي�ة واالجتامعي�ة
والرياضية مرتعا هلذه العصبيات وتغذية الش�باب هبذه
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املفاهي�م املدم�رة وهم من نع�ول عليهم يف بن�اء كويت

نح�و خجل فال ترتف�ع األصوات وال جت�أر احلناجر هبا

ويزي�د األم�ر تعقي�دا أن األح�داث الت�ي جت�ري يف

مناب�ر وللقبلية مراجل تنادي إليه�ا وتبعث عىل إيقاظها

والفعاليات السياس�ية واإلدارية عىل نحو طائفي أو قبيل

تب�دأ إش�كالية الدراس�ة يف أم�ر يفي�ض بالتناق�ض

احلارض واملستقبل” (. )1

املجتم�ع ترجت�ع تعصبي�ا فيج�ري تفسير كل األحداث

أو عش�ائري  .ف�كل الوقائ�ع اليومية والسياس�ية حتتمل

تفسيرات م�ن ن�وع تعصب�ي طائف�ي أو قبيل علماين أو
دين�ي وهذا يش�مل أعظم األم�ور وأصغره�ا من تعيني

وزير إىل تغيري س�فري إىل نق�ل موظف يف دائرة حكومية.
واألحاديث يف املجالس ترتس�م على هذا اإليقاع حيث

خرج�ت األمور يف كثري من األحيان م�ن دائرة الرس إىل
دائ�رة العلن وب�دأت التس�ميات الطائفي�ة القبلية تأخذ

طابع�ا علني�ا وكيف ال والصحف تفي�ض بموضوعات

رصحية تسمى فيها األشياء بأسامئها دون خجل أو وجل
 ،وكي�ف ال واخلط�اب الديني عرب املواق�ع اإلليكرتونية

ق�د ألف طنني هذه اللغ�ة ورنينها فال خيجل اخلطباء وال
يتوان�ى املتكلمون من تدبيج اخلط�ب التي تفوح برائحة
املذهبية وتنضح بطابع التعصب الديني األرعن .

علن�ا ،ولكن الغريب الي�وم هو أنه قد أصب�ح للمذهبية
وتأجيج مشاعرها بلهيب احلقد والكراهية .

الظاه�ري فعندم�ا كن�ا نس�أل طالبن�ا :من منك�م يكره

الطائفي�ة؟ م�ن منك�م يك�ره القبلي�ة؟ م�ن منك�م يكره

التعصب؟ كانوا دائام يصبون اللعنة عىل الطائفية والقبلية
والعنرصية والتعصب  ،ويرون يف كل أش�كال التعصب

لعنة ضد اإلنس�ان واإلنسانية؟ ولكننا عندما كنا نسأهلم
من منكم يتنزه عن أي س�لوك تعصبي طائفي أو قبيل أو
مذهب�ي؟ وهن�ا تبدأ نظراهت�م احلائرة وجيفل�ون 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 ق�درة األفراد يف املجتمع عىل جتاوزها !
فنح�ن نكره الفقر وقد نك�ون فقراء؟ ونكره األمل ولكننا

نتأمل عىل مبدأ اإلكراه .

فالتعصب ظاهرة ال حيتاج معها الباحث إىل كثري من

وهك�ذا نحن نك�ره الطائفية والقبلي�ة ولكننا نقع يف

القول واملامرسة والفعل يف اإلعالم والصحافة والتلفزة

ال�ذي نكرهه وال نتمن�اه ألعدائنا ولكنه قد يس�كن فينا

التبصر ليستكش�ف حضوره�ا امل�دوي يف املجتمع عرب

والش�بكات العنكبوتي�ة يف أقوالن�ا وحياتن�ا وممارس�اتنا

اليومي�ة .وتكاد مش�اعر التعصب تصبح الزم�ة للحياة
االجتامعية والثقافية.

ولي�س غريب�ا أن نتحدث ع�ن وجود ه�ذه الظاهرة

فه�ي ضارب�ة اجل�ذور يف تارخين�ا وثقافتنا ،فالن�اس فيام
مىض كان�وا يتحدثون عن الطائفية والقبلية مهس�ا وعىل
( )1النطق السامي لسمو أمري البالد يف افتتاح الفصل الترشيعي
ملجلس االمة بتاريخ  2011/10/25وكالة كونا
. 2011/10/25
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فخهما .وحال التعص�ب الطائفي كحال ال�ورم اخلبيث

رغ�م أنوفنا ،فالتعصب داء رسطان ابتلت به األمة وهي
كاره�ة له وهذا يعني أننا مجيعا نتمنى أن يزول التعصب

الذي يسكن بني جوانحنا ولكننا نقع يف أرسه ويفتك بنا

كضحايا له .

التعص�ب موج�ود يف املجتم�ع كما ي�رى الناظرون

واملالحظ�ون  ،ولكن ه�ذا االفرتاض ال يس�تقيم علميا

م�ا مل نبح�ث يف عم�ق املجتم�ع ونس�تجيل آراء أف�راده
واملنتس�بني إلي�ه  .ودراس�ة التعص�ب وم�دى حض�وره
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يف املجتم�ع وآليات اش�تغاله توجب علين�ا تقيص احلياة

واألسئلة التي تطرح نفسها يف هذا املجال عديدة وإن

والعلمية .ومن أجل هذه الغاية وقع خيارنا عىل املؤسسة

املجتمع الكويتي من مظاهر التعصب وممارس�اته؟ وإىل

االجتامعية ممثلة بأفرادها عرب نسق من الفعاليات املنهجية
اجلامعية الختبار فرضيتن�ا هذه يف حضور التعصب ،أو

لنق�ل يف استكش�اف رؤية طالب اجلامع�ة ملدى حضور
ه�ذا التعصب وانتش�اره يف املجتمع الكويت .فالطالب

يف اجلامع�ة يمتلك�ون جتربته�م اخلاص�ة يف استكش�اف
أوضاع املجتمع الذي ينتس�بون إليه ،ويش�كلون طليعة

واعية متمرسة بقضايا املجتمع وحياته ،وينبني عىل ذلك

أن الطلاب يمتلكون القدرة على تقديم صورة حقيقية
ألوض�اع املجتم�ع وجتليات�ه .ومهام يكن األم�ر فإنه ملن

األمهي�ة بمكان استكش�اف رأي طالب جامعة الكويت

بأبع�اد وح�دود ظاه�رة التعص�ب الطائف�ي والقبلي يف

املجتمع عرب خربهتم وحياهت�م االجتامعية والثقافية عرب
نس�ق من األس�ئلة املنهجية الت�ي تتحرى ه�ذه الظاهرة
بأبعادها وجتلياته املختلفة.

 -3أسئلة الدراسة

تتوزع أسئلة الدراسة يف أربعة حماور أساسية:

 -1يتمثل املحور األول يف استكش�اف مدى انتشار
ظاه�رة التعص�ب بأش�كاله الطائفي�ة والقبلي�ة
والدينية والعائلية من وجهة نظر الطالب .

 –2يتمث�ل املحور الثاين يف الكش�ف ع�ن اخللفيات
الثقافي�ة للتعصب واملتمث�ل يف دور رجال الدين
واإلعالم والثقافة .

 -3يعال�ج املح�ور الثال�ث دور الدول�ة يف إزال�ة
التعصب وحماربته .

 - 4يتمث�ل املحور الراب�ع يف اجتاهات الطالب نحو
الصيغ املختلفة للتعصب

كان�ت يف جوهرها تنتم�ي إىل أرومة واح�دة :هل يعاين
أي ح�دّ ينترش هذا التعص�ب يف املجتمع؟ وما اخللفيات
الثقافية هلذا التعصب؟ وما اجتاهات طالب اجلامعة إزاء
هذا التعصب بخلفياته املتنوعة؟

ومن أجل صياغة علمية إجرائية إلش�كالية الدراسة

تم صوغ التساؤالت اإلجرائية التالية:
ّ

 -1ه�ل يعاين املجتمع الكويت�ي من التعصب القبيل
والطائفي والديني والعائيل؟

 -2ه�ل يمارس املثقف�ون ورجال الدي�ن واإلعالم
دورا يف نرش التعصب يف املجتمع؟

 -3ه�ل جي�ب على الدول�ة إلغ�اء التعص�ب القبلي
والطائفي وكل أشكال التعصب املضادة للوطن؟

 -4م�ا اجتاه�ات الطلاب إزاء التعص�ب الطائف�ي
والوالءات املضادة للوطن ؟

 - 5هل تتأثر آراء الطالب بمتغريات اجلنس والكلية
العلمية والس�نة الدراس�ية واالنتامء االجتامعي،

وه�ل هناك من فروق دالة إحصائيا بني إجاباهتم
وفقا هلذه املتغريات املستقلة؟

 -4أمهية الدراسة

يستمد البحث أمهيته من أمهية الظاهرة التي يدرسها

يف املجتم�ع الكويت�ي .فالتعص�ب يعد بح�ق واحدا من
أهم وأخطر التحديات التي تواجه املنطقة ودول اخلليج

العريب .كام تستمد الدراسة أمهيتها من الرضورة احليوية

الت�ي يقتضيها البحث يف هذه الظاهرة من أجل حتديدها
والكشف عن أبعادها ومالبساهتا وهذا يمكنه أن يؤسس

لرؤية اسرتاتيجية متكن أصحاب القرار من السيطرة عىل

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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مداخل هذه الظاهرة وجتفيف مصادرها ووضع اخلطط
الرتبوي�ة واالجتامعية والسياس�ية ملواجهتها .وتعد هذه
الدراسة من الدراسات الطليعية يف الكويت ويف اخلليج

الع�ريب الت�ي تعالج موض�وع التعصب م�ن خالل رؤية
طلاب اجلامعة ورواده�ا وهي بذلك تفت�ح الباب عىل

مرصاعي�ه للبح�ث العلمي يف هذا املج�ال الصعب ويف

املج�االت املح�اورة له أي كل األبح�اث التي يمكن أن

تتقصى أبعاد ه�ذه الظاهرة وجتلياهت�ا 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.

 -5أهداف الدراسة

هيدف البحث إىل حتقيق اآليت:

 الكش�ف ع�ن حدود وأبع�اد ظاه�رة التعصب يفاملجتمع الكويتي .

 الكش�ف ع�ن مص�ادر ه�ذه الظاه�رة والعوام�لاملؤثرة فيها .

 -حتديد اجتاهات الطالب نحو هذه الظاهرة .

 -احلدود املكانية جامعة الكويت

 -احلدود الزمانية العام الدرايس .2011-2010

 يقتصر البح�ث على آراء الطلاب يف ظاه�رةالتعصب ومدى انتشاره ومؤثراته؟

 يتناول البح�ث عينة من طالب اجلامعة يف خمتلفالسنوات الدراسية.

 تتن�اول الدراس�ة تأثير متغريات اجلن�س والكليةوالس�نة الدراس�ية واملحافظة بوصفها املتغريات

املستقلة.

 -7مفهوم التعصب وإشكاليته

يع�د مفه�وم التعصب م�ن املفاهيم اإلش�كالية التي

تنس�ج حضوره�ا الكبير يف أدبي�ات العل�وم اإلنس�انية
واالجتامعي�ة .ويمك�ن لن�ا يف ه�ذا الس�ياق أن نمي�ز يف
التعص�ب أش�كاال خمتلف�ة ومتباين�ة ،فهن�اك التعص�ب

العرق�ي ،والتعص�ب الثق�ايف ،والتعص�ب الدين�ي،
والتعص�ب الطائف�ي .ومع ذل�ك كله ف�إن التعصب يف
خمتل�ف ص�وره وجتلياته يؤك�د عىل جوهر واح�د قوامه
االنقي�اد العاطف�ي ألف�كار وتص�ورات تتع�ارض م�ع

 -حتدي�د دور الدول�ة يف معاجل�ة ه�ذه الظاه�رة

احلقيقة املوضوعية.

 -إث�ارة هذه قضي�ة التعصب عىل املس�توى العلمي

للكهن�ة والعرافين يف بلاد اإلغري�ق القديم�ة ،حي�ث

ومواجهتها.

ووضعه�ا يف أولوي�ات البح�وث االجتامعي�ة
والتقصيات امليدانية اجلادة.

يع�ود مفه�وم التعص�ب إىل املامرس�ات اخلرافي�ة

كان الكهنة يامرس�ون أفع�اال خميفة يف الطق�وس الدينية
الت�ي يامرس�وهنا ،إذ يقوم�ون بتقطي�ع بع�ض أعضائهم

 -إث�ارة ال�رأي الع�ام الس�يايس واالجتامع�ي هب�ذه

اجلس�دية ،ويفجرون دماء أجس�ادهم يف نسق ابتهاالت

وإجي�اد الس�بل الكفيل�ة بالتأثير على عن�ارص

عهد الرومان ووظف ه�ذا املفهوم للتعبري عن الطاقات

القضي�ة يف اجت�اه التوعي�ة بخطورهت�ا وأمهيته�ا
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 -6حدود الدراسة

وجودها ومولداهتا االجتامعية والثقافية.

وممارس�ات مرعبة وجمنونة .واس�تمرت هذه الظاهرة يف
األسطورية اخلارقة التي تكمن يف أعامق البرش ،والسيام
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ه�ذه األفع�ال الس�حرية واملامرس�ات األس�طورية التي

تتجاوز حدود تصورات العقل يف هذه املراحل السحيقة
من التاريخ اإلنساين .

جاء يف لس�ان الع�رب البن منظ�ور أن التعصب من

العصبي�ة ،والعصبي�ة أن يدعو الرج�ل إىل نرصة عصبته
والتأل�ب معه�م على م�ن يناوئه�م  ،ظاملين كان�وا أو

مظلومني(( .)2ابن منظور ،1980 ،ص.)296

التعددي�ة السياس�ية وترافق م�ع مفهوم التس�امح الذي

يتعارض مع مفهوم التعصب (. )Crawitz ,1983:155
ويع�رف قام�وس العل�وم االجتامعي�ة التعصب بأنه

«غل�و يف التعل�ق بش�خص أو فك�رة أو مب�دأ أو عقي�دة

بحي�ث ال ي�دع مكانا للتس�امح ،وقد ي�ؤدي إىل العنف
واالستامتة” (بدوي.)154:1987،

والتعص�ب كما تشير أدبي�ات العل�وم االجتامعي�ة

والتعص�ب ترمج�ة للكلم�ة الفرنس�ية Fanatisme

املع�ارصة يش�كل موقف�ا أو اجتاه�ا ينط�وي على التهيؤ

(رضيح)  Templeوهي كلمة ساموية مشبعة بتفسريات

والسلوك بشكل إجيايب أو سلبي جتاه مجاعة أخرى أو أي

وهي مش�تقة من كلمة التينية  Fanumوالتي تعني كلمة

العرافيين والكهنة ،وه�ي كلمة غالبا ما تعزى إىل كاهن
ّ
بيلون  Belloneالذي ش�عر بتأجج هذي�ان قديس دفعه

إىل أن يبتر بع�ض أجزاء جس�ده وأن يريق دمه بس�خاء

إلرضاء هذا اهلذيان القديس .

يالح�ظ الباحث يف قضايا التعصب وجود عدد كبري
من التعريفات التي قدمها علامء االجتامع وعلامء النفس
ويمكن اإلش�ارة إىل عدد من هذه التعريفات ومن أمهها
تعريف الب�ورت ( )Allport, 1954, p.10الذي يعرف

الف�ردي أو اجلامع�ي للتفكير أو اإلدراك أو الش�عور
من أفرادها.

يعرف التعصب بأنه :تشكيل رأي ما دون أخذ وقت
كاف أو عناي�ة للحك�م علي�ه بإنصاف ،وق�د يكون هذا
الرأي إجيابيا أو سلبيا ،ويتم اعتناقه دون اعتبار للدالئل
املتاح�ة .ويأخ�ذ التعصب صورة رأي س�لبي جتاه أفراد
ينتمون إىل جمموعة اجتامعية معينة  .فقد حيكم الشخص
املتعص�ب 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 وس�فاحني دون أن يس�تند
إىل أي برهان عىل ذلك .

التعص�ب بأن�ه ش�عور الفرد بكراهي�ة مبنية على تعميم
خاط�ئ وجامد قد يوج�ه نحو مجاعة معينة ككل أو نحو
أف�راد معينين ألهن�م أعض�اء يف تل�ك اجلامع�ة .ويعرفه
س�تيفان ( )Stephan, 1991بأنه“ :اجتاهات سلبية نحو
أف�راد ينتمون إىل مجاعة معينة س�واء قام�ت هذه اجلامعة
على أس�اس دين�ي أو س�يايس ،أو أهن�ا تنتم�ي إىل طبقة
اجتامعية معينة أو لكوهنا تتسم بخصائص معينة”.

م�ا يصدرون مث�ل هذه األحكام جت�اه أي مجاعة أخرى،

أو سياس�ية متطرف�ة تتمي�ز بدرج�ة عالية م�ن االنغالق

يتباينون عنها .ويالحظ أيضا أن األش�خاص املتعصبني

(البعلبكي . )1994 ،ولقد ظهر هذا املفهوم مع مفاهيم

بس�وء طوية عميقة وحقد ش�ديد جتاههم .وتعرف هذه

فالتعص�ب  Fanatismeقد يأخذ صورة عقيدة دينية

والتصل�ب ،حي�ث حتت�ل إرادة التغل�ب ،وإرادة اإلقناع

(( )2ابن منظور ،لسان العرب  ،1980 ،ص.)296

عرف�ه قام�وس الروس الفرنسي بأنه “محاس
وق�د ّ

أعمى لعقيدة أو رأي أو مشاعر جارفة نحو يشء ما()3
 .ويف ه�ذا الصدد تبني األبحاث اجلارية حول التعصب

أن األش�خاص الذين لدهي�م أحكام مس�بقة جتاه مجاعة
ويعبرون عن ه�ذه الع�داوة ض�د خمتلف الفئ�ات التي

غالبا ما تكون لدهيم أحكام مسبقة عن اآلخرين مصحوبة
( )3الروس الفرنيس،

اسطوانية الكرتونية . .C D. ROM
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الشخصيات بأهنا ش�خصيات تعصبية سلطوية .وتتميز

الذي�ن يقعون حتت س�يطرة عمياء لعقيدة ما سياس�ية

عدواني�ة ،ومعارض�ة للفنطازي�ا ،ولدهي�ا تص�ور مث�ايل

الذي�ن تأخذهم انفع�االت جمنونة يس�تثريها والؤهم

بأهنا كارهة ،ومؤمن�ة بالقدر ،وذات رؤية كونية عنيفة،،
للسلطة ،وفكرها متجسد( )Adorno,1950

أو ديني�ة أو أيديولوجي�ة ،كام أنه يشير إىل حال هؤالء

وإيامهن�م بعقيدة سياس�ية أو ديني�ة .فمفهوم التعصب

ويشير «التعصب إىل اجتاهات نح�و أفراد مجاعة أو

يأخذ اليوم طابع حكم سلبي يطلق عىل بعض األنامط

خ�اص وه�و إطار س�لبي ع�ادة ،على أس�اس انتامئهم

حالة خض�وع مطلق لفكرة أو عقيدة قد تكون خاطئة

طائف�ة معين�ة  ،األمر ال�ذي يؤدي إىل تقس�مهم يف إطار
فق�ط إىل تلك اجلامع�ة أو الطائف�ة ،بعبارة أخ�رى يعني
التعصب حالة من تنظيم وتفسري معلومات حول مجاعة
أو طائف�ة معين�ة ،يتم اخت�اذ حالة من التعص�ب جتاهها»

(اسامعيل. )30:1996،

فالتعص�ب حال�ة خاص�ة م�ن التصلب الفك�ري أو

اجلم�ود العقائ�دي ،حي�ث جيس�د اجتاه�ات الف�رد أو
اجلامع�ة نح�و مجاع�ات أو طوائ�ف أخ�رى .و يكش�ف
املتعص�ب عن خضوع كبري لس�لطة اجلامع�ة التي ينتمي
إليه�ا ،مع نب�ذ للجامعات األخ�رى .ويرتبط بذلك ميل
إىل رؤي�ة الع�امل يف إطار جامد من األبيض إىل األس�ود،
م�ع ميل إىل اس�تخدام العن�ف يف التعامل م�ع اآلخرين

(.)Taylor&Ryan,1988

الس�لوكية االنفعالي�ة املفرطة التي تض�ع املتعصب يف
أو صحيحة.

واألساس يف التعصب ،وفقا للمصطلح الغريب :هو

احلكم املس�بق  Pre -judgingدون التحقيق يف أس�باب
ه�ذا احلكم جتاه مجاعة أخ�رى ككل ،أو جتاه كل فرد من
أفرادها منفصلني (إبراهيم .)25:1989،

ويف ه�ذا الس�ياق ي�رى كل من “جورج سمبس�ون”

و”ميلتون ينجر”  G. E. Simson and J. M. Yingerأن

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

ويع�رف قام�وس العل�وم االجتامعي�ة التعصب بأنه

ح�ول طبيعة التعصب هل يعد التعصب ماهية فطرية أم

بحي�ث ال ي�دع مكانا للتس�امح ،وقد ي�ؤدي إىل العنف

يمكن اإلش�ارة إىل بعض احلقائق التي تتعلق بالتعصب

“غل�و يف التعل�ق بش�خص أو فك�رة أو مب�دأ أو عقيدة
واالستامتة (بدوي. )154:1978،

والتعصب كام تشري أدبيات العلوم االجتامعية املعارصة

يش�كل موقف�ا أو اجتاه�ا ينط�وي على التهيؤ الف�ردي أو
اجلامعي للتفكري أو اإلدراك أو الش�عور والس�لوك بشكل

إجيايب أو سلبي جتاه مجاعة أخرى أو أي من أفرادها.

وم�ن أب�رز وأهم املع�اين الت�ي ينط�وي عليها هذا

املفه�وم ه�و أن�ه يس�تخدم لإلش�ارة إىل ح�ال األفراد
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مكتس�بة؟ ويف معرض اإلجابة عن هذا التس�اؤل الكبري

وتعترب بمثابة إجابة واضحة عن ماهية التعصب ويمكن

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

 -1التعص�ب س�لوك متعل�م ولي�س فطري�ا ،فليس
هن�اك م�ن يول�د متحي�زا ض�د اآلخري�ن ،ألن

األطف�ال الصغ�ار ال يظه�رون أي حتي�ز إال بعد

مالحظته لدى الكبار يف ممارستهم له واقعيا.

 -2يأخذ التعصب حلة ال شعورية إىل حد كبري.
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 -3التعص�ب يكتس�ب من خالل االحت�كاك بثقافة
التعصب ومن املامرسة الفعلية ،وليس من خالل
االحتكاك أو االتصال بجامعات أخرى.

وق�د يس�اعد التعل�م وبع�ض أنماط االتص�ال بين

املجموع�ات وتغيير املؤسس�ات يف التقلي�ل من وحدة
التعص�ب .ويرجح أن يؤدي االتص�ال بني املجموعات

 -4التعصب يرتب�ط باجلامعات ،وال يرتبط رضور ًة

إىل التقلي�ل م�ن وح�دة التعص�ب إىل ح�د كبير عندما

 -5يوج�د التعص�ب ليش�بع حاج�ات أو رغب�ات

تغريات يف املؤسس�ات والقوانين والعادات ،للتخفيف

باألفراد.

عاطفي�ة (كالش�عور بالتفوق ،وتربير الفش�ل أو
كمخرج لالعتداء والعداوة.

وهن�اك بع�ض الباحثني الذين يش�ددون على العالقة

بني العن�ف والتعصب ،حيث تعرف الس�يدة نجاح حممد

القم�ع :بأن�ه كل نظ�رة دوني�ة ألي إنس�ان ،وكل تعصب
قبلي أو عائلي أو ديني أو قوم�ي أو طائف�ي أو مذهبي أو

سيايس ،وكل تزوير وتضليل يف كل امليادين احلياتية ،وكل
نقد جتريبي غري موضوعي ،وكل رفض للحوار والتعاون
والتنس�يق والتوحيد ،وكل اس�تهتار باألخالق واحلريات

والقوانين ،اخلادم�ة لإلنس�ان ،وه�ذه املظاهر م�ا هي إال
بع�ض معطيات ومظاهر قم�ع اآلخر(حممد. )4:1974،
وهذا التعريف يتوافق مع مفهوم التسلط ويعرب عنه أيضا .

تعمل املجموعات معا لنرصة قضية مشتركة ،فإحداث
من وحدة التميز قد يؤدي إىل إزالة يشء من التعصب.
 -1/7التعصب الديني

حارب اإلسلام العصبية والتعص�ب ،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 أب�و داود) (الزحييل.)158:1997،
يقول عليه أفضل الصالة والتس�ليم“ :من نرص قومه عىل

غير احلق فهو كالبعري ال�ذي ر ّدي فهو ينزع بذنبه” (رواه

أبو داؤود) (الزحيلي .)158:1997،ويقول النبي صىل

اهلل علي�ه وس�لم”:من تعص�ب أو تُعص�ب ل�ه فقد خلع

ربق�ة اإليمان من عنق�ه” .ثم يق�ول عليه أفض�ل الصالة

ويف هذا الس�ياق يمك�ن القول باختص�ار أن العنف

والتس�ليم“ :م�ن نصر قومه عىل غير احلق فه�و كالبعري

والعدوان يف السيطرة عىل اآلخرين  .وقد ينتقل التعصب

يف التس�امح صىل اهلل عليه وس�لم قوال“ :من كان يف قلبه

هو ممارس�ة البطش والقوة واإلك�راه واإلرهاب والقمع
م�ن جيل إىل جيل .إذ يتعلم الكثير من األبناء التعصب
م�ن آبائه�م وأس�اتذهتم .وتبق�ي املؤسس�ات والقوانني
والع�ادات الت�ي تنطوي عىل متيي�ز إزاء جمموعات معينة

م�ن الناس عىل التعص�ب ،بيد أنه ال يتقب�ل مجيع الناس
مشاعر التعصب التي تكنها جمتمعاهتم ،وقد أدرك علامء
االجتماع احتامل أن يكون بع�ض الناس أكثر تعصبا من

أناس آخرين .ويعتمد ه�ذا االختالف عىل التباينات يف
خلفية الفرد  ،نفسه وجتاربه.

ال�ذي ر ّدي فهو ين�زع بذنبه” (رواه أب�و داوود) .ويزيدنا
حبة من خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب

اجلاهلي�ة” (ميزان احلكمة ،ج ،3طبع�ة دار احلديث باب
املعرف�ة)  .ه�ذا ويس�جل للنب�ي علي�ه الصالة والسلام
حكمة قوله يف التس�امح واحلب بني املسلمني كافة حيث
يرفع إعالنه القديس حول التس�امح بني املس�لمني قائال:

“ال حتاس�دوا ،وال تناجش�وا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا،
وال يبع بعضكم عىل بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا”
(رواه مس�لم) .ويف مس�ند أمحدَ ،ع ْن َأ يِب نَْض�رْ َ َة ريض اهلل

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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عنه أنه س ِ
�م َع من حدثه بخطبة النبي صىل اهلل عليه وسلم
َ
يِف وس ِ
�ط َأ َّيا ِم ال َّتشرِْ ِيقَ ،ق َ
َّاسَ ،ألاَ إِ َّن َر َّبك ُْم
�الَ ( :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َ َ
اح�دٌ  ،وإِ َّن َأباكُم و ِ
و ِ
احدٌ َ ،ألاَ لاَ َف ْض َل لِ َع َر يِ ٍّب َع ىَل َأ ْع َج ِم ٍّي
َ َ ْ َ
َ
َولاَ لِ َع َج ِم ٍّي َع ىَل َع َر يِ ٍّبَ ،ولاَ لأِ َحمْ َ َر َع ىَل َأ ْس َو َد َولاَ َأ ْس َو َد َع ىَل
ْت) ؟ َقا ُلواَ :ب َّل َغ َر ُس ُ
�ول اللهَِّ َصلىَّ
�وىَ ،أ َب َّلغ ُ
َأحمْ َ َ�ر إِلاَّ بِال َّت ْق َ
اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم.
وجاء يف التنزيل الكريم قوله تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِلِى َسبِ ِ
يل
�ة وا ْلمو ِع َظ ِة ا ْلحس�ن َِة وج ِ
ِ
ِ
َر ِّب َ
اد ْل ُهم بِا َّلتِي ِه َي
َ َ َ َ
ك بِا ْلحك َْم َ َ ْ
َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َ
ك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
ِ
عز ّ
وجل:
ين﴾(النح�ل .)125 :ويق�ول امل�وىل ّ
بِا ْل ُم ْهتَد َ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍ
َ�ر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
﴿ َيا َأ ُّي َه�ا الن ُ
ُش� ُعو ًبا َو َق َبائِ َ
�ل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعن�دَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم﴾

« التعص�ب إثم دائ�م ،ويف هذا يقول املريزا حسين عيل

ووردت آي�ات كريم�ة يف الق�رآن الكري�م ترف�ض

عبارة عن نار تلتهم العامل والتي ال يستطيع أحد إمخادها”

ومن ش�اء فليكفر)( ،أفأن�ت تكره الن�اس حتى يكونوا

م�رض يصيب العقل ويعدي كام يعدي اجلدري ،وتنقله

(احلجرات.)13 :

التعصب وحتض عىل التس�امح ومنها( :من شاء فليؤمن
مؤمني�ن)( ،ال إك�راه في الدي�ن)( ،وال ت�زر وازرة وزر

أخرى)( ،كل نفس بما كسبت رهينة).

فالدين اإلسلامي وس�ائر األديان السماوية تشكل

ينابي�ع الرمح�ة واحل�ب والتس�امح واألنس�نة ومص�ادر
املش�اعر اإلنس�انية اخلالق�ة ،وعلى خلاف ذل�ك ف�إن

التعصب الديني يصادر هذا اإلحساس ويطفئ جذوته.
فالتعصب الدين�ي “حالة من التزمت والغلو يف احلامس

والتمس�ك الضيق األفق بعقي�دة أو فكرة دينية مما يؤدي
إىل االس�تخفاف بآراء ومعتقدات اآلخري�ن ،وحماربتها

والصراع ضده�ا وض�د الذي�ن حيملوهن�ا ،وه�ي حالة
مرضي�ة على املس�توى الف�ردي واجلامع�ي تدف�ع إىل
س�لوكية تتص�ف بالرعونة والتطرف والبع�د عن العقل
واالس�تهانة باآلخري�ن ومعتقداهت�م ،وكثيرا م�ا يؤدي

10

التعص�ب الدين�ي إىل ش�ق وحدة األمة وإن�كار احلقوق
االجتامعي�ة والسياس�ية للفئ�ات األخرى ،وه�دم البنى
االجتامعي�ة ،ولع�ل يف تعص�ب الصهاين�ة مث�ال عىل ما
يتضمن�ه التعص�ب الدين�ي م�ن افتئ�ات وع�دوان ،ويف

تعصب الكاثوليك والربوتستانت يف أيرلندة ما يشري إىل

كون�ه عامل هدام ،وقد اجتهت مجي�ع التيارات التحررية
يف العصر احلديث إىل إدان�ة التعصب الدين�ي وحماربته

(الكيايل.) 768:1985،

ومن أمجل ما قيل يف رفض التعصب قول عيل بن أيب

طالب ريض اهلل عنه “ما تعصب إنسان إال لعلة يف عقله
“ويق�ول الفيلس�وف األملاين كان�ط يف رفض التعصب:

الن�وري يف التعص�ب “التعصب الدين�ي والكراهية مها
ويق�ول فولتير“ :التعصب دين�ي داء رهيب كئيب وهو
الكتب أقل مما تنقله االجتامعات واخلطب ،إذ من النادر

أن حيتدَّ امل�رء وهو يقرأ ألن أعصابه تكون هادئة ،ولكن
حينما خيط�ب رج�ل متحم�س ذو خيال ق�وي يف أناس
ذوي خميالت ضعيفة فإن عينيه تقذفان النار وتدب هذه

الن�ار يف الس�امعني وتؤث�ر حركاته ونربات�ه يف أعصاهبم

(كريسون. )123:1984،

ويتابع فولتري ”:ال القوانني وال الدين تكفي ملكافحة

هذا الطاعون الذي يصيب األنفس .والدين ينقلب سما

يف األدمغة املصابة بالتعصب عوضا عن أن يكون بلسما

هلا .والقوانني عاجزة كل العجز إزاء هذا الس�عار (…)
فاملتعصب�ون مقتنع�ون ب�أن روح الق�دس ق�د جتس�دت
فيه�م ،وهم فوق القوانني وليس من قانون إال محاس�هم

واندفاعهم .فمن ذا ال�ذي 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،

عز
فاملؤم�ن يضح�ي ويكرس نفس�ه إيامنا ب�اهلل فاهلل ّ
ّ
وجل يك�ون غاية املؤم�ن املطلقة أم�ا املتعصب فيجعل

م�ن اهلل أداة خلدمت�ه ال غاي�ة س�امية م�ن الغاي�ات التي
يكرس نفس�ه من أجله�ا ،واملؤمن يعب�د اهلل ويبتهل إليه

وحي�اول أن هيتدي إليه أما املتعصب فيعبد نفس�ه وجيعل
من اهلل وس�يلة وذريعة ألغراضه الدنيئة .وبعبارة أخرى
املؤمن يؤمن باهلل وخيشاه ويتوسل إليه أما املتعصب فهو
ال�ذي يضع نفس�ه وكيال قطعيا هلل وحيكم باس�مه وهيدد

اآلخرين بق�درة اهلل وإرادته فيضع إرادته يف مكان إرادة
اهلل ،وباختصار املؤمن رمز خلري اإلنسانية للحب واخلري
والعط�اء واجلمال والتس�امح ،أم�ا املتعصب فه�و لعنة
ضد اإلنس�انية إذ جيس�د الشر واملوت والقت�ل والدمار
وكل فن�ون القهر ضد اإلنس�ان واإلنس�انية ،والتعصب
هو طريقة ومنهج يرفض فيه اإلنس�ان اهلل واإلنس�ان يف

الوقت نفس�ه ،فالتعصب حييل طاق�ة اإليامن واحلب إىل
طاق�ة كراهي�ة وحق�د ،و”املتعص�ب يعتق�د أن يعبد اهلل

عندما هياجم ه�ؤالء الذين خيتلفون عنه بالدين والعرق
واللغة واللون أو باالنتامء إىل وطن آخر”.

ويف هذا الس�ياق ال بد من اإلشارة إىل طبيعة الرتابط

العميق بني التعصب وفكرة “التابو” التي تشكل منطلقا
لنزعة التعصب كام يعتقد بعض املفكرين.

لقد ابتكر اإلنس�ان البدائي فكرة التابو ،والتابو يعني
أن ثمة أشخاص ًا أو أشياء غري حية قد “عزلت” عن العامل
وأصبحت “مقدس�ة” أي غري قابلة للنق�اش أو اللمس
وإال فامل�وت والتعذي�ب ملن جيرؤ عىل ذل�ك .ومن هذه

الوجهة فإن التابو ينطوي عىل أمر مطلق باملعنى الس�لبي
أي “ال تق�ل” ومن ثم فأس�اس التاب�و هو الفعل املمنوع

(وهبة .)155:1987،وإذا طرحنا هذه األفكار يف إطار
التاريخ البرشي نحصل عىل اآليت :التعصب هو النتيجة
احلتمية ملفهوم التاب�و و” ثمة حماوالت للتغلب عىل هذا
التعص�ب بلا حدود وذل�ك بنق�ده يف مس�توى الوعي

وذل�ك ببي�ان أنه نظام اعتق�ادي مغلق وخاط�ئ ،بيد أن
هذه املحاوالت حمكوم عليها بالفشل يف أغلب األحوال

ألهن�ا ال تكش�ف ع�ن األرضي�ة احلقيقي�ة للتعص�ب.
فاألرضية احلقيقية هي الق�وى الالمعقولة اخلفية ،وهي

“التابو “أو املمنوع ملسه ،غري القابل للنقد ،واملتجذر يف
الالوعي اجلمعي”(وهبة.)157:1987،

وغن�ي ع�ن البي�ان أن األيديولوجي�ا تق�وم على

ويمك�ن أن تس�هم ع�دة عنارص يف تش�كيل مش�اعر

منظوم�ات م�ن التاب�و ويف قل�ب ه�ذه األيديولوجيات

الديني�ة ،اخلوف م�ن الغرب�اء ،التش�دد يف القومية .وقد

االجتامع�ي ،وحتب�ذ التعص�ب الثق�ايف والدين�ي .وإذا

التعص�ب .وتش�مل ه�ذه العن�ارص :التناف�س ،األفكار
ينشأ التعصب عندما ختشى جمموعة ما أن حيرمها تنافس
جمموع�ة أخ�رى ،م�ن اهليبة واملزاي�ا والقوة والسياس�ة،

أو الف�رص االقتصادية .وقد أس�همت األفكار الدينية،

والس�يام ع�دم التس�امح مع اجلامع�ات التي تعتن�ق دينا
مغايرا ،يف تأسيس التعصب العرقي والقومي(املوسوعة

العربية العاملية.)12:1996،

ينبع�ث التعصب .أن األيديولوجيا هي التي حتدد الفعل

حدث يوما “العبور من املوقف الزائف” “أنا وأنت” إىل
ال”نح�ن” األصيل والواعي (عىل حد تعبري جولدمان)
فهذا ليس إال صوت النبوة (شربياين.)71:1987،

فالتباين�ات الثقافي�ة يف ظ�ل غي�اب ال�روح النقدي�ة

قد تش�كل مه�دا لنماء التعص�ب وغياب التس�امح .إن
التعص�ب الناش�ئ م�ن التباين�ات الثقافية ق�د يؤثر عىل

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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العالق�ات الش�خصية بس�بب تناق�ض قي�م الثقاف�ات

مطلق�ة» (أبو زيد .)56:1999،إهن�ا كالنار التي تنطلق

أفراد ذي تباينات ثقافية .وعندئذ نرى أن النزاع ال ينش�أ

انقط�اع إن مل حت�ارص ويغم�ر هليبه�ا يف احل�ال قب�ل أن

املتباين�ة .وهل�ذا ينبغي مالحظ�ة العالق�ات املتبادلة بني
م�ن التباين�ات الثقافية فحس�ب ،بل من بني�ة العالقات
االجتامعية.

 -2/7التعصب الطائفي

الطائف�ة مجاع�ة م�ن البشر ،جيمعه�م جام�ع

مشترك مث�ل املهن�ة والع�رق أو االنتماء الدين�ي أو

وتع�رف الطائف�ة بأهن�ا
املوقف“(النفي�س..)2008،
ّ
“مفه�وم مش�تق من جذر متح�رك ،هو (ط�اف يطوف
طواف�ا ،فهو طائ�ف ) فالبناء اللفظي حيم�ل معنى حترك
اجل�زء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك يف إطاره
وربنا لصاحله ،وبالتايل فإن املفهوم يتضمن فكرة األقلية

يف ح�د ذات�ه أي األقلية العددية املتحرك�ة يف إطار الكل
املش�دود .يع�رف املاركس�يون الطائف�ة “بأهن�ا حالة من

االنقسام والتشتت داخل الدين الواحد وهي مؤرش عىل
الرصاع القائم يف داخله “(النفيس.)2008،

وجي�ب التمييز هنا ما بني الطائف�ة كبينة اجتامعية وما

بني الطائفية بوصفها حالة تعصبية حيث تتجىل الطائفية

بوصفها “فعل تفتتي ،ال يتوقف عن ممارس�ة فعالته عند

نقط�ة حمددة ،قد تبدأ من نقط�ة ما ،لكنها تنفجر ما مل تتم
حمارصهتا بأرسع وس�يلة “(النفيس“ . )55:2008،إهنا

متارس تفتيتها لكل ما هو بنّاء حتى تصل إىل الفرد نفسه
فتش�طره .وكام تنش�طر ال�ذرة فينفص�ل اإلليكرتون عن
النواة مولدا طاقة مرعبة إذا خرجت عن حدود التحكم،

ف�إن الطائفية تش�طر اإلنس�ان نصفني ،قوتين متقاتلتني
تنتج�ان تب�ادل للس�يطرة والعنف يف عالق�ة هييمن فيها

الذكر على األنثى (األقوى عىل الضعي�ف هيمنة تكون
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يف اهلش�يم فهي جتت�اح بلهبها كل يشء وتس�تفحل دون
تستفحل وحتدث الكارثة.

ويتجسد التعصب الطائفي يف صورة فكر مغلق ذايت

التولي�د واالكتفاء ،مصدره مس�لامت موروثة تعلو بنظر
أصحاهب�ا فوق النق�د والنقض والتش�كيك والتجريب.
والفك�ر ال يتطور وف�ق املتغيرات الثقافي�ة ،واملؤثرات

االجتامعي�ة االقتصادي�ة واملعطي�ات العلمي�ة ألن�ه فكر
اجلمود والوثوق واليقني والتصلب والتجمد .إنه صيغة

رف�ض ل�كل ما إنس�اين وأخالق�ي حيث يض�ع العقيدة
الفكرية التي ينافح عنها يف مقام الدين وجيعل املساس هبا

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

ويقوم التعص�ب الطائفي يف النهاي�ة عىل والء الفرد

الكىل أو اجلزئي للقيم والتصورات الطائفية أو املذهبية،
وه�و ينبثق م�ن صلب التعص�ب الديني ويمت�زج معه.

فف�ي أحي�ان كثرية تك�ون املذاهب هي أس�اس تصنيف
البشر يف املجتمع الواحد إىل طوائ�ف عديدة متصارعة
ومتناحرة (وطفة .)102:2002،

وق�د ع�رف التاري�خ اإلسلامي ص�ورا حمزن�ة م�ن

التعصب املذهب�ي والطائفي ويمكن أن نورد الش�واهد
التارخيي�ة عىل مثل هذا التعصب فيما رواه ابن حزم عن

قص�ة الصح�ايب عبد اهلل ب�ن خب�اب ريض اهلل عنه الذي
مضى مع زوجت�ه يف طريق به مجاعة من اخل�وارج معلقا
م�ر باخلوارج قالوا له عندما
املصح�ف يف عنقه .وعندما ّ
ش�اهدوه وكتاب اهلل يف عنقه :إن ال�ذي يف عنقك يأمرنا

بقتل�ك ،ثم أخذوه إىل ضفة النه�ر وذبحوه ذبح النعاج.
ويمضي ابن حزم أيضا يف احلدي�ث عن هؤالء اخلوارج
الذين قتل�وا الصحايب بن خب�اب “وكانت إىل جوارهم
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ضيع�ة صغيرة ألح�د النص�ارى وذهب�وا إىل صاحبه�ا

للتعصب القبيل يفوق حدود كل وصف ملعنى التعصب

قائلين :إن اهلل أوصانا بكم خريا .فقال النرصاين :عجبا

القبيل وأكثره صفاء ووضوحا نجده يف أبيات من الشعر

طالبين أن يبيعهم مت�را .فقال خذوه بال ثم�ن ،فرفضوا
أتقتلون الصحايب بن خب�اب وتقولون أنكم تعملون بام
أويص إليكم؟” (السعيد.)38:2001،

وم�ن القص�ص الغريب يف ش�أن التعص�ب املذهبي

الطائف�ي الرهي�ب وهو األكثر درامية وإدهاش�ا ما خربه
قدر لواصل
واصل بن عطاء من أعامهلم وسيرهتم .لقد ّ

مر مع ره�ط من أصحابه
ب�ن عطاء املعتزيل املش�هور أنه ّ

يف طريق فدامههم اخلوارج وأيقنوا بأن ساعتهم األخرية
ق�د ز ّف�ت ولك�ن واص�ل ق�ال لرفقت�ه دع�وين وإياه�م

.ومل�ا س�أله اخل�وارج م�ن أن�ت وأصحابك؟ ق�ال هلم:
مرشكون مس�تجريون  ..فطلب�وا منه الرج�وع  ...فقال

هل�م أمل تس�معوا باآلي�ة الكريم�ة التي تق�ول “وإن أحد
م�ن املرشكين اس�تجارك فأج�ره حتى يس�مع كالم اهلل
“وعندها قرأ اخلوارج من كالم اهلل ثم ساروا مع واصل

بن عطاء وأصحابه حتى أوصلوهم إىل مأمنهم .

وداللت�ه يف صيغت�ه القبلي�ة .وأوض�ح معن�ى للتعصب
وردت يف معلق�ة عمرو ب�ن كلثوم الش�هرية حيث هيدر

فيه�ا قوال يفوق كل بي�ان يف وصف العصبي�ة القبلية إذ
يقول:

بِ ُش�ـ َّب ٍ
ـــ�ر ْو َن ال َقت َ
ْ�ل مجَ ْ�د ًا
ــان َي َ
ِ
ــر ِ
ٍ
ـيــــب يف ُ
وب مجُ ـ ََّـربِـيــنا
وش
احل ُ

أال ال جيــهـــلن أحـــد عــلـينا

فنجــه�ل فــ�وق جــه�ل اجلاهلين

واس�تطاع الش�اعر العريب ُقريظ بن ُأنيف أن يس�جل

ملحمة شعرية يف وصف التعصب القبيل بقوله:
لو كن�ت من م�ازن مل تس�تبح إبيل

بن�و اللقيط�ة من ذه�ل بن ش�يبانــــا

ق�وم إذا الشر أب�دى ناجذي�ه هلم

زرافــ�ات ووحدانـــ�ا
ط�اروا إلي�ه
ً

وهن�ا تكمن غرابة ما بعدها غرابة وهي غرابة حمزنة:

ال يسألون أخاهم حني يندهبــــم

وباملقاب�ل كيف تت�م معامل�ة املرشكني ال�ذي يصحبون

لكــن قومـي وإن كانوا ذوي عـدد

إذ كي�ف يقت�ل صحايب جليل حيمل كت�اب اهلل يف عنقه؟

يف الالئمات علــ�ى ما قــ�ال برهـانا

إىل أمنه�م!؟ “ (الس�عيد .)38:2001،ولي�س غريب�ا

ليس�وا م�ن الشر يف يشء وإن هانـ�ا

أن تش�هد الس�احة العربية فنون�ا للتعص�ب والقتل عىل
الطائف�ة واملذه�ب كام حي�دث يف العراق وكما حدث يف

لبن�ان ،والق�ادم قد يكون أعظم ،أجار اهلل أمة املس�لمني
من كل ضري وفتنة.

 -3/7التعصب القبيل

عرف العرب بانتامئهم القبيل وعصبيتهم القبلية التي

صارت مرضب األمثال .ويتضمن الش�عر العريب صورا

ويف ه�ذه األبيات وصف عميق بليغ ملعنى التعصب

القبيل يف املجتمعات العربية اجلاهلية .

واألمثلة الش�عرية التي تستكش�ف مع�اين التعصب

ودالالت�ه كثيرة يف األدب العريب وم�ن أمجل الوصوف

التي قيلت فيه قول الشاعر:

وم�ا أن�ا إال م�ن غزي�ة إن غ�وت

غوي�ت وإن ترش�د غزي�ة أرش�د

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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ويف ه�ذا الق�ول منته�ى اإلبان�ة ع�ن اجله�ل مكونا

فالتعص�ب القبلي يمثل أحد أش�كال التعص�ب املميزة

وصفا للداء ففي بعضه وصف للدواء حيث يقول عنرتة

الع�ريب باحلديث عن التعصب القبيل يف العرص اجلاهيل.

للعصبية وعن العامء ركيزة هلا .وإذا كان يف الشعر العريب
العبيس فارس عبس وشاعرها:

ال حيمل احلقد م�ن تعلو به الرتب

وال ين�ال العلا م�ن طبع�ه الغض�ب

للمجتمع الع�ريب منذ فرتات طويل�ة .فقد حفل الرتاث

فالقبيل�ة نس�ق م�ن التنظي�م االجتامع�ي يتضم�ن ع�دة
مجاع�ات حملي�ة مثل الق�رى والعش�ائر .وتقط�ن القبيلة
عادة إقلي ًام معين ًا وتس�ود فيها ثقافة مشرتكة ولغة واحدة
وش�عور قوى بالتضامن والوحدة يستند إىل جمموعة من

ويق�ول مجيل صدق�ي الزهاوي يف رف�ض التعصب

العواطف األويل(غيث.)1988 ،

وحيسب قوم يف التعصب رشدهم

اجتامع�ي حارض يف وجودنا االجتامع�ي أما القبلية فهي

والتحذير من بالئه:

م�ا أهل�ك األق�وام غير التعص�ب

وخري تعبري عن التعصب القبيل ما ورد يف املثل العربية
حيث تقول العرب “كذاب ربيعة خري من صادق مرض،
وألن حيكم فينا احلكامن ببعض احلق وأحدمها من ربيعة
خير لنا من أن حيكام بكل احل�ق وكالمها من مرض “ويف
هذا القول مثال صارخ عن طبيعة التعصب القبيل الذي
أخ�ذ جم�ده يف حي�اة الع�رب اجلاهليني .ويق�ول العرب
“انصر أخ�اك ظامل�ا أو مظلوم�ا “ويف هذا الق�ول داللة
مطلق�ة عىل التعصب اجلاهيل األعم�ى يف اجلاهلية .وقد
ع�دل النبي صىل اهلل عليه وس�لم ه�ذا املثل وقال انرصه
ظامل�ا أي امنع�ه ع�ن الظل�م وانصره مظلوم�ا دافع عن
حقوقه .وعن واثلة بن األس�قع قال“ :قلت :يا رس�ول،
م�ا العصبية؟ قال :أن تعني قوم�ك عىل الظلم” .فالظلم
هو أس العصبية ومنهجها وديدهنا.
وس�ئل عيل بن احلسين عن العصبية فقال :العصبية

الت�ي يأثم عليه�ا صاحبها أن ي�رى رشار قومه خريا من
خي�ار ق�وم آخري�ن .وليس�ت العصبية أن حي�ب الرجل
قوم�ه ولكن من العصبية أن يعني قوم�ه عىل الظلم”(.)4
( )4الكايف – جزء  -2ص )308
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وعلين�ا أن نف�رق القبيل�ة والقبلي�ة ،فالقبيل�ة كي�ان

عقلية وسلوك تعصبي وسم جمتمعاتنا منذ مئات السنني
والي�زال ،والقبلي�ة رابط�ة موح�دة الغ�رض مبني�ة عىل

التحال�ف بقدر ما هي مبنية عىل النس�ب والقرابة ومتثل
عقلية عامة مستمدة من االنتامءات والوالءات املنغرسة
يف وجدان اجلامعة ،وبالتايل فإن نزعتها نحو إثارة قبليتها

ه�و تعبري عن هويته�ا .ومتثل هذه اخلصائص األس�اس
امل�ادي للتعص�ب القبلي  .فق�د أش�ار اب�ن خل�دون يف

مقدمته إىل مفهومي التفكري واحلركة الناجم عن الرصاع

بني البدو واحلرض باعتبار أهنام نمطا معيش�ة متعارضان.
وعىل أس�اس هذه القاعدة حتاول كل قبيلة أن تقوى من

ش�أهنا لتملك احلكم واهليمنة والس�يطرة عىل اآلخرين.
وي�رى ابن خل�دون يف هذا الس�ياق “أن القبيلة إذا قوي

س�لطاهنا ،ضع�ف س�لطان الدول�ة ،وإذا قوي س�لطان
الدولة ،ضعف سلطان القبيلة”.

فاالنتامء القبلي يف املجتمعات العربي�ة كان واليزال

يش�كل أقوى االنتماءات وأثبتها عرب العص�ور التارخيية
من�ذ اجلاهلي�ة وحت�ى اآلن (دي�ري .)2004،فالدول�ة

العربية اإلسالمية – كام يرى اجلابري  -بنيت عىل أساس

وحد القبائل حتت
قبيل وكانت بمثابة “نظام كونفدرايل” ّ
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رايت�ه دون أن يفككها .واس�تمرت القبلية بطبيعة احلال

القبلي�ة على التعاض�د االجتامعي وعىل الوح�دة القبلية

ومل تتغري األحوال حتى مع ظهور الدولة العربية احلديثة

وأصالته�ا وقدرهتا عىل الثبات رغ�م التغريات اهلائلة يف

لتك�ون االنتماء األقوى رغم تقلب األح�وال واألزمان
فمعظ�م الدول العربية تقوم عىل أس�اس قبيل عش�ائري

كام هو احلال يف دول اخلليج واألردن واملغرب وس�وريا
والعراق وليبيا والسودان وغريها(ديري. )2004،

يف الرساء والضراء ،وهذه األمور أعط�ت القبيلة قوهتا
احلياة االجتامعية والسياسية والثقافية .

فالتنظي�م القبلي قائ�م وح�ارض الوج�ود يف خمتلف

نجم عن ه�ذا احلضور
جوان�ب احلي�اة االجتامعي�ة وقد ّ

هناك مناطق عدي�دة يف العامل العريب حمكومة بالطابع

تنام�ي التعصب القبيل بصورة كبرية وذلك تأسيس�ا عىل

الكوي�ت ويف شمال الع�راق وجنوب�ه ،وىف بادية الش�ام

والشعور باالنتامء للقبيلة شعورا يتجاوز حدود الشعور

القبلي حي�ث تش�كل القبيل�ة الوح�دة االجتامعي�ة يف
وغ�ور األردن .والقبيل�ة تك�ون متامس�كة بحك�م قرابة
الدم ،ومجيع أفرادها متامسكون يف إطار واحد ،وتفرض

عليهم تبعات وواجبات مشتركة .ويش�عر كل رجل يف

القبيلة أنه مس�ؤول عن مجاعته يقابله شعور القبيلة كلها

عم�ن ينتم�ي إليها .وبس�بب اعتق�اد الع�رب وقناعتهم
بالنس�ب واحلس�ب وتفاخرهم باالنتماء واالنحدار من

رجل يس�مى ج�د القبيل�ة والعشيرة .وهلذه األس�باب

تعص�ب الفرد لقبيلت�ه أي ألهله وأرست�ه كلها دون أي
متييز بني إنس�ان وآخر .ه�ذا يف مقابل تعصب�ه ضد أبناء

القبائ�ل األخ�رى وما ينط�وي عليها من مش�اعر بغض
وكراهي�ة ومتييز  .وبالطبع فإن ه�ذا التعصب والعصبية

يتناىف والش�عور القوم�ي وهو أحد أس�باب جتزئة األمة
العريب(نرص.)30 :1997 ،

ويف املجتم�ع الكويت�ي تع�د القبيل�ة أس�اس احلي�اة

االجتامعية فيه،فالتنظيم القبيل يشكل نسيجه االجتامعي
احليوي ومنطلق احلياة السياسية فيه .وقد قدّ ر للقبيلة يف

الكوي�ت أن حتافظ على تقاليدها وسماهتا وخصائصها
ودورها فبقي�ت القبلية قوية كوح�دة اجتامعية بنيوية يف

املجتم�ع تتميز بقوهت�ا وهيبتها ونفوذها  .فش�يخ القبيلة

حيظ�ى باحرتام اجلمي�ع وطاعتهم ،وحي�رض مجيع أفراد

عقلية القبيلة وثقافتها التي تركز عىل أمهية الفزعة القبلية
باالنتامء للوطن واملواطنة.

 -8الدراسات السابقة

ظه�ر التعص�ب باعتب�اره مش�كلة بحثي�ة تس�تحق
الدراس�ة م�ن ِقب�ل علماء االجتماع وعلماء النف�س يف

العرشيني�ات من الق�رن العرشي�ن (Vaughan, 1988،

 .)Sherif, 1967وت�درج تي�ار البح�وث بب�طء خلال
الثالثينيات وبداية األربعينيات ،ثم ش�هد عدد البحوث
تصاع�د ًا فجائي� ًا بع�د احل�رب العاملي�ة الثاني�ة ،حتى أنه

عندم�ا نرش جوردون الب�ورت  Allportدراس�ته املهمة

ع�ام  1954بعنوان طبيعة التعص�ب كان عدد البحوث
التي اس�تعرضها كبري ًا بدرجة ملحوظة ،وأش�ارت هذه

الدراس�ة إىل أمهية تلك الظاهرة والتي تتصف بالشمول
والتعقيد (دك�ت .)83 :2000،ومنذ هذا التاريخ ظهر
كم هائل من الدراس�ات التي جترى لسبر غ�ور 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 الدراس�ات التي تتقىص ه�ذه الظاهرة يف

املس�تويات األكاديمي�ة واجلامعي�ة بين احلين واآلخر،

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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وم�ا زال�ت املجتمع�ات العربي�ة تش�كل مرتع�ا خصب�ا

اإلنجلي�ز ،األمل�ان ،اإليرلنديني ،اإليطاليين ،اليابانيني،

ويف هذا الس�ياق يمكن لنا استعراض بعض الدراسات

الوصفي واملقابلة الش�خصية وطب�ق مقياس بوجاردس

وبكرا للدراس�ات يف جمال التعصب بأش�كاله املختلفة.

العربي�ة واألجنبية الت�ي أجريت حول ه�ذه الظاهرة يف
املجتمعات الغربية والعربية.

وتعد دراسة بوجاردس  Bogardusمن أهم وأشهر

الدراس�ات التي تناولت قضية التعصب والعالقات بني
الشعوب .حيث قام بوجاردس بتطبيق مقياسه التعصبي
املش�هور عىل عينة كبيرة بلغت  1725م�ن األمريكيني
وبينت النتائج ما ييل:

عبارات املقياس اإلنجليز  %األملان  %هيود  %زنوج %

أسكن معهم

97

أصادقهم

أقبلهم كمواطنني

97

96

طالب وطالب�ة من طالب جامعة برنس�تون .ومما يلفت

الطلاب املائ�ة ألوص�اف ه�ذه املجموع�ات البرشي�ة

دراسة بوجاردس( .)Bogardus Bogardus,1925

أتزوج منهم

التعصبي املش�هور ،وش�كلت الدراس�ة عينة بلغت مئة

النظ�ر يف ه�ذه الدراس�ة االتفاق ش�به الكامل بين آراء

 -1/8دراسات أجنبية

94

اليه�ود ،الزن�وج ،األت�راك .اس�تخدم الباحث�ان املنه�ج

54

67

79

87

8

22

26

54

1

9

12

57

ومن الطريف أن بوكاردس أعاد تطبيق هذا املقياس

يف ع�ام  1950بع�د عرشي�ن عاما ،ومل جي�د أي تغيري يف

اجتاهات األمريكيني نحو هذه الشعوب .

دراس�ة كات�س  Katsوب�رايل & BRALY (Katz

. )Braly 1933

العشر ،رغم أن الطالب مل يس�بق هلم االحتكاك املبارش
بمعظ�م ه�ذه اجلامع�ات ،والواض�ح أن ه�ذه الفك�رة

النمطي�ة املنقول�ة هي أس�اس املكون املع�ريف الجتاهات

هؤالء الطالب ضد أو مع هذه اجلامعات .وطلب منهم
حتديد السمات التي تناس�ب بعض الش�عوب والس�يام
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 .

وامله�م يف هذا النتائج جتانس آراء الطالب يف إطالق

هذه الصفات وهذا يعني أن هذه اآلراء نابعة من صورة
نموذجي�ة س�ائدة يف املجتمع حول ه�ذه الصور واآلراء

النموذجية حول شعوب العامل.

تناول�ت دراس�ة كات�س  Katsوب�رايل BRALY

دراسة سنها  Sinhaوأوباد هيا (Upadhya Sinha

هدف�ت الدراس�ة إىل معرف�ة الصف�ات واخلصائ�ص

ومن الدراس�ات اهلامة يف هذا املجال دراس�ة س�ينها

اجتاهات طالب جامعة برنس�تون نحو بعض الشعوب.
الت�ي خيتارها الطلاب والت�ي تناس�ب كل جمموعة من
املجموع�ات البرشي�ة التالي�ة :األمريكيين ،الصينيني،
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)& Upadhya, 1960

 Sinhaوأوباد هيا  Upadhyaحول االجتاهات العنرصية
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للش�باب اهلندي نحو الصني قبل ويف أثناء النزاع اهلندي

طالبا م�ن األفارقة البي�ض امللتحقني بجامع�ات إفريقية.

هذه الدراسة أن اجتاهات الشباب اهلندي نحو الصينيني

من جامعة تتحدث اإلنجليزية ،وتكونت العينة الثالثة من

الصيني املس�لح حول احلدود املشرتكة بينها .ومن نتائج

كان�ت إجيابي�ة قبل الرصاع املس�لح ومن ث�م حتولت إىل
سلبية بعده.

وتكونت العينة الثانية من ( )75طالبا من الطالب البيض
( )56طالبا من الطالب السود .

وبين�ت الدراس�ة ق�ي نتائجه�ا أن الطلاب البي�ض

الناطقين يتس�مون بالتعص�ب العنصري  ،وأش�ارت

دراس�ة بيتيجرو :الش�خصية وعوامل بن�اء اجتاهات

الدراس�ة إىل وجود اجتاهات س�لبية عند الطلبة البيض،

ق�ام بيتيج�رو يف ع�ام  1958بدراس�ة العوام�ل

تعصبية وعنرصية بني البيض نحو السود .

اجلامعات نحو بعضها (.)Pettigrew. 1958

االجتامعي�ة الثقافي�ة يف بن�اء اجتاه�ات اجلامع�ات نح�و

بعضه�ا البعض” .وق�د هدفت هذه الدراس�ة إىل حتديد
العن�ارص االجتامعي�ة الثقافي�ة الت�ي حت�دد اجتاه�ات

اجلامعات نحو بعضها .

م�ن الفئتني  ،نحو الطالب الس�ود كما ظهرت اجتاهات

دراس�ة منصور اجلياد :التصورات النمطية الس�ائدة

عن�د الطلاب األمريكيين نح�و الع�رب” ( اجلي�اد،
.)1986

وقد أجريت الدراس�ة عىل عينة بلغت ( )120طالب ًا

أج�رى اجلياد دراس�ته ح�ول “التص�ورات النمطية

خاصا باالجتاهات العنرصية بني الس�ود والبيض .وقام

نحو الع�رب” .هدفت الدراس�ة إىل معرف�ة التصورات

من طالب جامعات جنوب إفريقيا واس�تخدم مقياس�ا
الباحث بتقس�يم عينة البيض إىل فئتني ش�ديدة التعصب
ضد الس�ود وفئة قليلة التعصب ث�م طبق معيارا للطاعة

االجتامعية واس�تخدم املنهج الوصف�ي االرتباطي .وقد

أظه�رت النتائج أن اجلامعات ش�ديدة الطاعة لألعراف
االجتامعية هي شديدة التعصب.

الس�ائدة عند الطلاب األمريكيني يف جامعة ميتش�جان
النمطية السائدة وأجريت الدراسة عىل عينة بلغت 296
طال�ب من الطالب األمريكيني نحو العرب واس�تخدم

املنهج الوصفي التحلييل وطب�ق مقياس التعصب الذي

أعده (جاف) .H.G.Gough

وبين�ت النتائ�ج أن الطالب األمريكيين ينظرون إىل

الع�رب عىل أهنم أثري�اء ومتطرفون ومع�ادون للغرب.

دراس�ة باتريك هيفن :االجتاهات نحو حترير جنوب

وق�د وج�د الباح�ث فروق�ا جوهري�ة بين تص�ورات

هدفت دراسة هيفن إىل استكشاف االجتاهات التنبؤية

تص�ورات اجيابي�ة أكث�ر من البي�ض عن الع�رب ،وهذا

افريقيا ” ()Heaven. 1986

نح�و حركة حترير جن�وب إفريقيا من خلال مجاعتني من
طالب اجلامعات :مجاعة من البيض ،ومجاعة من الس�ود.
وأجريت هذه الدراسة عىل ثالث عينات من طالب ثالث

جامعات خمتلفة عرقي�ا :تكونت العينة األوىل من ()130

الطلاب الس�ود والبي�ض للع�رب ،فالس�ود حيمل�ون
ينس�حب عىل اخلرجيني وأظهرت الدراسة أن التلفزيون
ه�و مص�در املعلوم�ات األساس�ية عند الطلاب ذوي
التص�ورات الس�لبية يف حني أن االتصال الش�خيص هو
مصدر االجتاهات االجيابية .

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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دراس�ة صف�اء األعسر اجتاه�ات عينة م�ن الطالب

يدخ�ل فيها كلمة يوحي معناه�ا بتحديد اجتاه نحو الفئة

قام�ت صف�اء األعسر( )1987بدراس�ة بعن�وان

وقد اس�تخدم املقياس الثاين لتقدي�ر اجتاهات الطالب

ونحو كل من األوروبيني والروس والعرب” .وهدفت

وص�ورة يذكر فيها اس�م الع�ريب كمثري لالجت�اه .من نتائج

األمريكيني نحو اآلخر (األعرس)1987،

“اجتاه�ات عينة من الطالب األمريكيني نحو أنفس�هم
الدراس�ة إىل معرف�ة اجتاه�ات وإدراكات الطلاب
األمريكيين للش�عوب األخرى .أجريت هذه الدراس�ة

على عين�ة م�ن ( )77طالب�ا م�ن طلاب جامع�ة نيفادا
واس�تخدمت الباحث�ة املنه�ج الوصف�ي يف منهجيته�ا

ومقي�اس التامي�ز ال�ذي تضم�ن ( )21بعدا م�ن األبعاد

الثنائي�ة :أحدمها موج�ب واألخر س�الب مثل( :جيد-

يسء ،رحيم  -قاس) .وبينت الدراسة يف نتائجها إجيابية
اجتاه�ات األمريكيين نح�و أنفس�هم يف تس�ع صفات،
وإجيابية اجتاهاهتم نحو األوروبيني يف صفات أربع.

املستهدفة.

نح�و الع�رب .وللمقي�اس صورت�ان :ص�ورة حيادي�ة،
ه�ذه الدراس�ة أن ( )7إجاب�ات م�ن عشرة م�ن املقي�اس
كانت ختتلف جوهريا وس�لبيا حني توضع كلمة العريب يف
الصورة (ب) من املقياس مما يربهن صدق فرضية الدراسة

التي تق�ول بوجود اجتاهات تعصبية ش�ديدة جتاه الطالب
العرب يف هذه اجلامعات .وأوضحت الدراسة أن اإلعالم

يش�كل العامل األس�ايس يف تش�ويه صورة العرب وتنمية
التعصب العرقي جتاههم يف اجلامعات األمريكية.

دراس�ة يانغ جولي�ا YANG Julia 1992 (Yang,

. )1992

دراس�ة سيرجنت ووودز اجتاه�ات طال�ب اجلامعة

تبني دراس�ة يانغ جوليا  YANG Juliaالتي أجريت

تناول�ت الدراس�ة اجتاه�ات طال�ب اجلامع�ة نح�و

للجنس األبيـض عام  1992أن ظاهرة العنرصية تأخذ

املنه�ج الوصف�ي التحلييل واس�تندا إىل فرضي�ة مؤداها

الع�ايل يف تش�ييل .وم�ن أج�ل اس�تقصاء ه�ذه الظاهرة

نحو العرب” (.)Sergent & WoodS 1992

الع�رب يف اجلامع�ات األمريكي�ة ،واس�تخدم الباحثان
أن الطلاب الع�رب يف اجلامع�ات األمريكي�ة يعان�ون
بش�ده من التعصب ومن الصورة التقليدية التي رسمتها
وس�ائل اإلعالم عن العرب  .أجريت هذه الدراسة عىل

عينة بلغت ( )112طالبا جامعيا من طالب السنة األوىل

( %58إن�اث و  %42ذكور ) وزعت عليهم صيغتان من
قي�اس  SAS , APSلالجتاه�ات اآلني�ة ،وتتك�ون كل

صيغ�ة من عرش حاالت اجتامعية وش�خصية ،كل حالة

متث�ل هيئة يك�ون العرق فيه�ا عامال مهما يف ردود فعل
الف�رد ،يتبعه�ا مقي�اس من عرش ح�االت ملع�اين خمتلفة
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حول التعصب يف جامعـة تشييل وظاهرة انتشـار التحيـز
اجتاه�ا متنامي�ا يف مجيع اجلامع�ات ومؤسس�ات التعليم
بص�ورة علمية يتناول الباحث عين�ة قوامها  39مبحوثا

حيث ش�ملت ه�ذه العين�ة  13أس�تاذا جامعي�ا ،و 13

موظف�ا باجلامع�ة ،و  13طالب�ا جامعي�ا ،وق�ام الباحث
إضاف�ة إىل ذل�ك بإج�راء مقابلات مبارشة ،مش�اهدة،
وتسجيل للمقابالت الشخصية لدى شخصيات عديدة

من أساتذة اجلامعة وموظفيها وطالهبا.

من أهم النتـائج التي أظهرهتا هذه الدراس�ـة وجود

اجتاه�ات تعصبية وعنرصية عند الطالب جتاه اجلامعات

املخالفني هلم يف املستوى الثقايف والعرقي.
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ويف هذا السياق فإن الطالب البيض يعانون من رؤية

املوج�ودة لدي أعضاء هيئة التدريس ،والطلبة أنفس�هم.

السود .ومع أن بعض الطالب البيض ال يأخذون اجتاها

بأش�كاله املختلف�ة أصبح�ت ظاه�رة خط�رة يف الكليات

تعصبية ومن مش�اعر الكراهية واالحتقار ضد الطالب
تعصبيا ضد الس�ود إال أهنم ال يمتلكون مش�اعر إجيابية

جتاه امللونني بصورة عامة .

دراسة يانغي أمحد (Djangi Ahmad (Djangi,1993

أجري�ت هذه الدراس�ة ح�ول العنرصي�ة يف التعليم

العايل يف كندا عام  1993عىل عينة واسعة من طلبة علم

النفس بجامعة تورنتو الكندية ،وتناولت أبعاد التعصب

العنصري املوجودة يف مؤسس�ات التعلي�م العايل .وقد

بين�ت ه�ذه الدراس�ة أن املؤسس�ات الرتبوي�ة تعاين من
أش�كال خمتلف�ة م�ن التعص�ب الت�ي عززهت�ا الرتاكامت
الثقافي�ة و التارخيي�ة وغي�اب القي�م الديمقراطي�ة .وقد

بين�ت الدراس�ة خماطر االجتاه�ات التعصبي�ة يف اجلامعة

واملؤسس�ات الرتبوية ،فالتعصب ي�ؤدي إىل التفرقة بني
الطلبة أنفس�هم ،ويتجىل هذا التعصب يف نوعية االهتامم

ال�ذي يتلقاه الطلبة من املدرس�يني ،باإلضافة إىل التحيز

التعليم�ي الذي يتجلى يف العناية ببع�ض الطالب دون

اآلخري�ن وبينت الدراس�ة أن هذه املواق�ف االنحيازية
لطلب�ة دون آخري�ن ت�ؤدي إىل إضع�اف تفاع�ل الطلبة
الذي�ن يت�م جتاهله�م أو ع�دم االهتمام هبم .فاملؤسس�ة

الرتبوية التي يربز فيه�ا االجتاه التعصبي تلجأ إىل اختيار

أعض�اء هيئة التدريس من جنس معني أو فئة معينه ومن
ثم تنتقل هذه النظرة التعصبية إىل إدارة املؤسسة الرتبوية

نفسها ()Djangi,1993:1

وقدمت الدراسة عددا من االقرتاحات واحللول التي

حتد من أشكال العنرصية يف السياسة التعليمية للمؤسسة

الرتبوي�ة ،والت�ي يمكنها أن ختفف من أش�كال التعصب

يق�ول الباح�ث يف ه�ذا الص�دد“ :إن قضاي�ا التعص�ب

واجلامع�ات الغربي�ة ،فالتعص�ب أصب�ح مش�كلة تتضح

معامله�ا بدرج�ة أكرب مما كانت عليه يف فرته الس�تينات من
هذا العرص ،ومن املؤسف أن املدارس والتعليم مل يستطيعا

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

ويضي�ف الباح�ث « :إن التعص�ب ال�ذي تتنام�ى

مظاهره يف املدارس واملؤسس�ات الرتبوية يأيت انعكاس�ا
لطبيع�ة املجتمع الذي يكرس مظاهر العنرصية والتمييز

العنرصي » (. )Djangi,1993:10

ومن احللـول التي ناقش�تها الدراسة يمكن أن يشار

إىل التايل:

 -1تدري�ب أعضاء هيئة التدري�س وتوجيههم نحو
تشجيع الطلبة عىل قبول بعضهم البعض ،وتأكيد
أمهية املشاركة واالحرتام مهام تكن درجة التباين

الثقايف أو العرقي

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

 -3وضع سياس�ة واضحة للمؤسسة الرتبوية تعمل
بموجبه�ا على حمارب�ة خمتلف أش�كال التعصب
والتمييز العنرصي والثقايف بني الطالب.

 -4التش�جيع عىل تصفية املناهج املدرس�ية وتنقيتها
من خمتلف اإلشارات التي تعزز القيم التعصبية .

 -2/8دراسات عربية

دراسة س�عد عبد الرمحن :عملية التطبيع االجتامعي

وأزم�ات التحام�ل والتعص�ب يف جمتمعاتن�ا العربي�ة

املعارصة (عبد الرمحن.)1970 ،

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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يس�تجوب الباح�ث قضي�ة التعصب وماهي�ة دوره

واالجتامعي�ة الت�ي حدث�ت مابين الفرتتين ق�د غريت

ويف نس�ق هذه الدراس�ة حي�اول الباح�ث أن يفصل بني

وق�د بينت الدراس�ة ثب�ات االنتامء لبع�ض الطالب

يف ض�وء اخللفيات النفس�ية واالجتامعية هل�ذه الظاهرة.
ظاه�رة التعصب وبني جمموعة م�ن الظواهر االجتامعية
التي جتانس�ها مثل :التطرف والنزعة العرقية واإلرهاب

والعنف والعدوان .

ويف س�ياق النتائ�ج يؤك�د الباح�ث على األص�ول
االجتامعي�ة هلذه الظاهرة مؤكد ًا أن التعصب ليس فطري ًا

أولويات االنتامء عند فئتي الطالب .

ورص�دت تغيرا ل�دى بعضه�م اآلخ�ر حي�ث احتفظ

االنتماء إىل العائل�ة باملرتبة األوىل واتس�م والء الطالب
للعائلة بالثبات بينام حدث تغري ملحوظ يف نسق االنتامء
إىل اجلنسية واحلزب السيايس والدين والقومية .

بل اجتامعي ًا  ،ومن ثم يتأمل الباحث يف العوامل الرتبوية

دراس�ة س�عد الدي�ن إبراهي�م :التعص�ب والتحدي

اخلص�وص يعل�ن الباح�ث أن األرسة يف الوطن العريب
تلع�ب دور ًا يف إنتاج هذه املظاهر التعصبية مبين ًا خطرها

تناولت دراسة إبراهيم إشكالية العالقة بني الرتبية

التي تع�زز هذه الظاهرة وتنتجه�ا يف اآلن الواحد وهبذا

وعىل املجتمع واحلياة االجتامعية .

اجلديد للرتبية يف الوطن العريب( إبراهيم.)1989 ،

والتعص�ب ،وبين�ت أن الرتبية يف الوط�ن العريب تعزز
االجتاه�ات التعصبي�ة ،فالرتبي�ة العربي�ة والس�يام يف
مس�توى األرسة العربي�ة تعزز القيم الس�لبية واألفكار

دراس�ة ذي�اب وملي�كان :االنتامءات وال�والءات يف

اخلاص�ة عن الفئ�ات االجتامعي�ة والطائفي�ة والعرقية

درس ذي�اب وملي�كان “االنتماءات وال�والءات

عقالني�ة .وبينت الدراس�ة مجل�ة من العوام�ل الثقافية

ه�ذه اجلامعات” ،وهدف�ت هذه الدراس�ة إىل تقيص أثر

مؤسس�ات الدول�ة القطري�ة الت�ي تعم�ل على تغذي�ة

املجتمع اللبناين (ذياب ومليكان. )1972،

للجامعات يف املجتم�ع اللبناين والعالقات الداخلية بني
التغير االجتامعي والس�يايس يف نس�ق االنتماءات لدى

الطلاب الع�رب يف اجلامع�ة األمريكي�ة يف بيروت يف
فرتتني متباعدتني.1957،1970 :

وم�ن أجل ه�ذه الغاية رص�د الباحثان نس�ق الوالء

عن�د الطلب�ة الع�رب ع�ام ( )1957وأعي�د رص�ده يف

ع�ام ( )1970وقد اس�تخدم الباحث�ان املنهج الوصفي
التحلييل باستخدام استبانة تقيس فقراهتا تسلسل الوالء
عن�د الطلاب لواحدة من مخ�س مجاعات رئيس�ية هي:

العائل�ة ،األص�ل القوم�ي ،الدي�ن ،اجلنس�ية ،واحلزب

الس�يايس .وافترض الباحث�ان أن األحداث السياس�ية
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وتعزز تصورات نمطية س�لبية ع�ن اآلخر بصورة غري

الت�ي تغ�ذي التعص�ب يف الوط�ن الع�ريب والس�يام
الروح التعصبية يف املجتمع�ات العربية .وقد خلصت
الدراس�ة إىل التأكي�د على أمهي�ة مواجه�ة التعص�ب

وحتديده وحمارصت�ه وإطفاء جذوته يف خمتلف جوانب

احلياة االجتامعية والرتبوية .

دراس�ة معت�ز س�يد عب�د اهلل :االجتاه�ات التعصبي�ة

لطالب جامعة القاهرة (عبد اهلل.)1990 ،

أجريت هذه الدراس�ة عىل عين�ة بلغت  400طالب

وطالب�ة من طالب جامعات القاهرة وعني ش�مس عام
 1990ومن النتائج التي وصلت إليها هي:

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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 -أك�دت عمومية جم�ال االجتاه�ات التعصيبية عند

والتط�رف يف جمتمعاتن�ا العربي�ة اإلسلامية بعام�ة إنما

 -إن اجت�اه املحافظ�ة يمث�ل حم�كا جي�دا لالجتاهات

قبل غريها من األنظمة املجتمعة األخرى .ومن ثم حيدد

طالب اجلامعة .

التعصبية يف إطار الثقافة املرصية .

دراس�ة معتز س�يد عبد اهلل :االجتاهات التعصبية بني

الذكور واإلناث (عبد اهلل.)1990 ،

وقام س�يد عب�د اهلل ( )1997بدراس�ة حت�ت عنوان

“االجتاه�ات التعصبية بني الذكور واإلناث يف املجتمع
املرصي” وتناولت الدراس�ة األبع�اد املميزة لالجتاهات

التعصبي�ة للجن�س عن�د عينتين متامثلتين م�ن الذكور
واالن�اث؟ وق�د اس�تخدم الباح�ث املنه�ج الوصف�ي
االرتباطي للكش�ف عن االجتاهات التعصبية وأجريت
الدراس�ة عىل عينة بلغ�ت  800طالبا وطالبة من طالب

الثانوي�ة العام�ة واجلامع�ة مناصف�ة .وصم�م مقياس�ا

لالجتاه�ات التعصبي�ة بين اجلنسين أحدمه�ا للذك�ور
واآلخر لإلناث .وقد بينت الدراس�ة أن الذكور يؤمنون

برضورة لزوم املرأة للبي�ت ،وال يثقون بقدرهتا وقيمتها
األخالقية ويرفضون املس�اواة بني اجلنسني ،ويشككون

يف قدرات املرأة الفعلية .يف حني آمنت اإلناث باملس�اواة

وفق�دان الثق�ة يف أخلاق الرج�ل ،وعدم تقب�ل وجود
الرجل وحده يف الس�لطة ،وتقدير املجتمع للرجال أكثر

مما جيب ،كام أرشن إىل غرور الرجل وتسلطه.

تكتش�ف عن قصور وعجر األنظمة الرتبوية والتعليمية
ع�دة نق�اط وعوامل أساس�ية تدخ�ل يف تكوي�ن ظاهرة

التعصب يف مرص وهي:

 احلجر عىل تفكري اآلخرين وفرض الوصايا عليهمباسم الدين وفرض العفوية عليهم.

 -انتشار ظاهرة العنف الديني وتكفري اآلخرين.

 شيوع أنامط سلوكية تتسم بالعنف يف جمال األرسةو املدرسة.

 التط�رف مظه�ر م�ن مظاهر التعص�ب للرأي ويفالنياب�ة يقترح الباحث مرشوعا تربوي� ًا يؤكد فيه
التسامح و يرفض التعصب والتطرف .

دراس�ة الس�يد سلامة اخلمييس حول تربية التسامح

الفكري أو نحو صيغ�ة تربوية مقرتحة ملواجهة التطرف

( اخلمييس. )1991 ،

تبني هذه الدراس�ة أن التعصب يشكل إحدى أخطر

املش�كالت الت�ي تواجه الش�باب العريب وهذه املش�كلة

حتت�اج إىل جه�ود تربوي�ة حضاري�ة بعي�دة امل�دى تربط

باجلهود اإلنامئية العامة للمجتمع.

والباح�ث ينطل�ق م�ن مالحظات�ه اخلاصة بانتش�ار

التعص�ب الفكري و الديني يف املجتمع العريب و الس�يام

عند فئة الش�باب وعرب التحليل يبني الباحث أن مشكلة

دراسة عبد السميع سيد أمحد حول التعصب الفكري

التعص�ب و التط�رف يف جمتمعاتن�ا العربي�ة اإلسلامية

يبين أمح�د يف دراس�ته ه�ذه م�دى انتش�ار التعصب

والتعليمية قبل غريها من األنظمة املجتمعة األخرى .

والديني يف مرص ( أمحد.)1991 ،

الفك�ري و الدين�ي يف املجتم�ع العريب يف مرص والس�يام

عن�د فئة الش�باب  ،ويرى الباحث أن مش�كلة التعصب

بعامة إنام تكش�ف عن قص�ور وعجز األنظم�ة الرتبوية
وعدد الباحث عدة نقاط وعوامل أساس�ية تدخل يف

تكوين ظاهرة التعصب يف مرص وهي:

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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• احلج�ر على تفكير اآلخري�ن وف�رض الوصاي�ا
عليهم باسم الدين وفرض العفوية عليهم .

• انتشار ظاهرة العنف الديني وتكفري اآلخرين .

دراس�ة حسين رسم�ك حس�ن ومفي�د حممد س�عيد

رؤوف :التعص�ب ل�دى طالب جامعة القاهرة (حس�ن
وسعيد .)1998 ،

• ش�يوع أنامط سلوكية تتسم بالعنف يف جمال األرسة

تناول�ت دراس�ة حس�ن ورؤوف مظاه�ر التعصب

• التط�رف مظه�ر من مظاه�ر التعص�ب للرأي ويف

التعصب لدى عينة من طلبة اجلامعة باس�تخدام مقياس

و املدرسة .

النياب�ة يقترح الباحث مرشوعا تربوي�ا يؤكد فيه
التسامح و يرفض التعصب و التطرف.

دراس�ة عبد اهلل خليفة واحلسني عبد املنعم  ،اجتاهات

الطلب�ة الس�ودانيني نح�و بعض ش�عوب الع�امل (خليفة
وعبد املنعم .)1995 ،

هدف�ت ه�ذه الدراس�ة إىل الكش�ف ع�ن اجتاه�ات
طلاب اجلامعة من الس�ودانيني واملرصيين نحو بعض
ش�عوب الع�امل ،وقد أجريت الدراس�ة على عينة بلغت
 654طالبا وطالبة بمرحلة التعليم اجلامعي من الطالب
الس�ودانيني واملرصيني الذين يدرسون بكلية اآلداب يف
جامعة القاهرة ومن النتائج التي خرجت هبا الدراسة:

 عدم وجود فروق جوهرية بني الطلبة والطالبات منحيث االجتاه نحو  61شعبا من الشعوب العاملية.
 أغلبي�ة الطلاب الس�ودانيني  %82يوج�د لدهيماجتاه إجيايب نحو الشعب املرصي.

 اتص�ف اجتاه أفراد العينة نحو الش�عوب اإلفريقيةباحلياد دون السلب أو اإلجياب.

 اتس�م اجتاه أف�راد العينة باإلجيابية نحو الش�عوبالعربية واإلسالمية.
 إن أكث�ر الش�عوب كراهي�ة بالنس�بة ألف�راد العينةهو الش�عب اإلرسائييل وأثرها حب هو الش�عب
الفلسطيني والياباين .
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لدى طلاب جامعة القاهرة وعملت على قياس درجة
التعصب املستنبط من اختبار الشخصية املتعدد األوجه.
وأجريت الدراسة عىل عينة بلغت  122طالبا وطالبة يف

جامع�ة القاهرة تراوح�ت أعامرهم بني  23-18س�نة،
وبينت هذه الدراس�ة ارتفاع درجة التعصب بني طالب

جامع�ة القاه�رة واتض�ح أن  %51م�ن اإلن�اث و%48
م�ن الذك�ور يف العينة يأخذون موقعه�م يف أعىل مراتب

التعصب يف املقياس املذكور.

دراس�ة حممد حس�ن غان�م :رؤي�ة عينة م�ن املثقفني

املرصيني لظاهرة العنف ( غانم . ) 1998 ،

تعد دراس�ة غانم من الدراس�ات اهلام�ة التي تتناول

قضي�ة التعص�ب  ،إذ يتن�اول رؤي�ة عين�ة م�ن املثقفين

املرصيني لظاهرة العنف  .يرى الباحث يف سياق دراسته

ه�ذه أن التعص�ب والعن�ف واإلره�اب ظاه�ر تفرض
نفسها يف املجتمع املرصي املعارص.

وانطالق�ا م�ن ه�ذه املالحظ�ة انبثق�ت بع�ض

التس�اؤالت املنهجي�ة ح�ول أس�باب وخلفي�ات هذه
الظواه�ر املدم�رة يف املجتم�ع  .وم�ن أج�ل الوص�ول

إىل إجاب�ات علمية ح�ول هذه القضية ح�اول الباحث

اس�تجواب مواق�ف املفكري�ن واملثقفين يف املجتم�ع

املرصي واس�تطالع اجتاهاهتم نحو ه�ذه القضية .ومن
امله�م يف ه�ذه الدراس�ة أن العينة يف أغلبها من أس�اتذة
اجلامعة واملفكرين من سياسيني وقادة أحزاب سياسية

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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ومؤرخني وصحفيني  .وقد أس�فرت هذه الدراسة عن

لس�مة التعصب كام كش�فت عن جتانس كبري بني عوامل

 -أك�د املس�تفتون أف�راد العين�ة على أمهي�ة التميي�ز

كبير موج�ب بين س�مة التعصب وبين نمط الس�لوك

نتائج بالغة األمهية ومنها:

املنهج�ي بين مفاهي�م اإلره�اب والعن�ف

والتعص�ب والع�دوان وحتدي�د حم�اور االتصال
والتجانس واالنفصال بني هذه املفاهيم

 م ّي�ز املس�تفتون بين نوعين م�ن العن�ف :العنفاملشروع ال�ذي متارس�ه الس�لطة واملؤسس�ات
املجتمعية وبني العنف غري املرشوع الذي متارسه
اجلامعات الدينية واملنظامت واألحزاب.

جمموع�ة الذكور واإلناث .وبينت بالت�ايل وجود ارتباط
االنفعايل عند أفراد العينة .

دراسة املجلة الدولية للمعلومات :التعصب الطائفي

يف أوساط طالبية لبنانية (عدرة. )2006 ،

بني اس�تطالع للرأي يف أوس�اط طالب لبنان أجرته

املجل�ة الدولية للمعلوم�ات يف فرباير  ،2005أن غالبية

الطالب اجلامعيني اللبنانيني ما زالت متمس�كة بمفهوم

 -ي�رى أغلب املس�تفتني أن العن�ف يف مرص ال يعود

املواطن�ة عىل رغم موج�ة طائفية ومذهبي�ة فعلت فعلها

الداخلي�ة للحياة االجتامعية والسياس�ية يف مرص

 % 57.8م�ن أفراد العينة البالغة  675طالبا وطالبة من

وال يفسر بعوامل خارجية ،ب�ل يعرب عن الروح
.وه�ذا يعن�ي أن العن�ف يولد يف رح�م املجتمع
وينش�أ بني ظهرانيه ويفرس بمنظومة من العوامل
الداخلية ال اخلارجية .

 أكد املس�تفتون عىل أمهية املشكالت االجتامعية يفتوليد ظاه�رة العنف مثل :االرتفاع يف األس�عار
والتضخم والبطالة وغياب الديمقراطية .

وأعلن املس�تفتون عن أمهية التجرب�ة الديمقراطيةوإجياد احللول للمش�كالت االجتامعية املزمنة يف
حمارصة ظاهرة العنف وتصفية وجودها.

دراس�ة معتز س�يد عب�د اهلل حول التعص�ب وعالقته

ببعض األنامط السلوكية (عبد اهلل . )1998،

أجري�ت ه�ذه الدراس�ة على عين�ة م�ن  419م�ن

الدراس�يني بكلي�ة اآلداب جامع�ة القاه�رة واعتم�دت
الدراس�ة مقياس�ا للتعص�ب أعده الباح�ث ويتكون من

 40بن�دا ،وبينت الدراس�ة وجود عوام�ل وأبعاد نوعية

بش�كل عام ومل ينج منها حتى اجلسم الطاليب .لقد أعلن

تس�ع جامع�ات لبنانية أهن�م يفضلون العي�ش يف منطقة
متع�ددة الطوائف الدينية إذا أعط�وا حرية اختيار منطقة

س�كنهم لك�ن بشرط أن تبق�ى ظ�روف معيش�تهم يف
املس�توى نفس�ه الذي كان�ت عليه يف املكان الس�ابق.كام

أعل�ن  %40.6منهم أهنم يفضلون املنطقة التي تش�كل
طائفته�م الغالبي�ة فيه�ا .وق�د أعل�ن  10.5يف املائة أن
االنتامء الديني مهم وش�ديد التأثري يف اختيار أصدقائهم

بينما ذك�ر  45.6يف املائ�ة أن االنتامء الدين�ي ليس بذي
أمهي�ة يف اختياره�م أصدقاءه�م .وق�ال  40يف املائة إن
لالنتامء الديني أمهية حمدودة يف انتقائهم أصدقاءهم.
 -3/8دراسات كويتية:

دراس�ة البغ�دادي و املديريس:اجتاه�ات الرأي العام

الكويتي (البغدادي و املديريس.)1993 ،

ويف الكوي�ت حتظ�ى دراس�ة أمحد البغ�دادي وفالح

املديري�س حول اجتاه�ات ال�رأي الع�ام الكويتي حول

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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خمتل�ف القضاي�ا السياس�ية ع�ام  1993بأمهي�ة خاصة

السياس�ية تش�كل القضايا املحورية الس�اخنة للمس�الة

التعصبي�ة يف س�لوك واجتاه�ات أف�راد العين�ة .أجريت

ذلك ف�إن الوع�ي الديمقراط�ي يمر بمف�ازات عريضة

نابع�ة من أمهي�ة القضايا التي تعاجلها والس�يام اجلوانب
هذه الدراس�ة عىل عينة عش�وائية بلغ�ت  3000فرد من
الكويتيني ،حيث بلغت نس�بة الذكور يف العينة %69.7

مقابل  %30.3لإلناث ،وطبقت يف الديوانيات وكانت
نس�بة احلاصلني عىل ش�هادات علي�ا  %72.6من أفراد
العينة ،وقد تطرقت الدراسة إىل موضوعات عدة تتعلق

بالقضايا السياس�ية نخت�ار منها ما يتعل�ق ببحثنا ،حيث
أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

الديمقراطي�ة املع�ارصة يف املجتم�ع الكويت�ي .وم�ع

وم�ا زال املجتم�ع الكويتي يواجه عددا م�ن التحديات

الديمقراطية التي تواجه مس�ار نامئه وتطوره يف مستوى

تشكل الوعي الديمقراطي.

دراس�ة الرصاف ،املفاهيم الرتبوية املتعلقة بالتسامح

يف مناهج املرحلة االبتدائية (الرصاف.)1995،

يكرس بحث قاس�م الرصاف نفس�ه الستقصاء قيم

 -هل تؤيد جتنيس البدون :أجاب  %45.7باملوافقة

التس�امح يف مناه�ج املرحل�ة االبتدائية بدول�ة الكويت

 -ه�ل تؤيد إلغ�اء اجلنس�ية الثانية :أج�اب باملوافقة

حي�ث ش�مل التحليل مق�ررات اللغ�ة العربي�ة والرتبية

 -هل تؤيد إعطاء املرأة حق االنتخاب :أجاب %48

التس�امح ،والتعاون ،والصداقة ،واالحرتام والود .وقد

و %58باملعارضة

 %66.7مقابل  % 33.3من املعارضني.

من أفراد العينة باإلجياب بينام بلغ عدد املعارضني
 %51.7من أفراد العينة.

 ه�و تؤيد إعط�اء املرأة حق االنتخاب والرتش�يح:أج�اب  %25.3باإلجي�اب مقاب�ل %73.7

بالرفض(.)5

عام  .1995وقد اعتم�د الباحث منهج حتليل املضمون
اإلسلامية وامل�واد االجتامعي�ة .وتم اس�تقصاء مفاهيم
بينت الدراس�ة يف النهاية أن قيم التس�امح ما زالت دون
املس�توى املطل�وب حلضوره�ا حي�ث ج�اءت يف املرتبة
اخلامس�ة بينما احتل�ت كلمة املحب�ة املرتب�ة األوىل تلتها

الصداقة ثم التعاون ثم الود يف املرتبة الرابعة .

ه�ذه الص�ورة السوس�يولوجية الت�ي تقدمه�ا ه�ذه

دراس�ة ع�زت س�يد إسماعيل ح�ول س�يكولوجيا

والب�دون وه�ذا يعن�ي أن الوع�ي الديمقراط�ي يع�اين

هدفت دراس�ة إسامعيل حول س�يكولوجيا التطرف

الدراس�ة تبني بكل وضوح اجتاه�ات تعصبية ضد املرأة
إشكالية كبرية والسيام إذا أخذنا بعني االعتبار أن أغلب

أفراد العينة حيملون ش�هادات جامعي�ة وعليا .فتجنيس
الب�دون ،وإلغاء متايز اجلنس�يات وإعطاء امل�رأة حقوقها
( ) 5أمحد البغدادي ،أمحد املديريس  ،دراسة حتليلية الجتاهات
الرأس العام الكويتي حول خمتلف القضايا السياسية املحلية
جملة املستقبل العريب ،السنة  ،15العدد  ،169آذار 1993
(ص)105- 87
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التطرف واإلرهاب (إسامعيل.)1996 ،

واإلرهاب التي أجريت يف املجتمع الكويتي عام 1996

إىل استجالء آراء عينة من املواطنني حول قضايا التطرف
والتعص�ب .وقد أجريت هذه الدراس�ة عىل عينة بلغت

 327فردا من الراش�دين ومن مس�تويات ثقافية متنوعة
وم�ن خمتلف رشائ�ح املجتمع الكويتي .وهذه الدراس�ة

تقرأ واقع التعصب بدقة متناهية مع أهنا تستخدم مفهوم
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التط�رف ال�ذي يكافئ مفه�وم التعصب ويعبر عنه كام

 %94.7م�ن الطلاب أف�راد العين�ة انتش�ار التعص�ب

النتائج اهلامة التي أفرزهتا الدراسة:

التعص�ب الطائف�ي وانتش�اره يف ه�ذه البل�دان ،وم�ن

س�يتضح من خالل النتائج التي أظهرهتا الدراسة .ومن

الدين�ي يف الوط�ن الع�ريب ،وأب�دى  %91منه�م وجود

 %81 -م�ن أف�راد العينة ي�رون أن الرغبة يف التدمري

ث�م أعل�ن  %88.6منه�م انتش�ار التعص�ب القبيل تاله

 %64 -يعتق�دون ب�أن املتط�رف ش�خص مري�ض

أن التعص�ب الديني يأخذ املرتب�ة األوىل ،يليه التعصب

والقتل من دوافع املتطرفني واإلرهابيني.

نفسيا.

  %73ي�رون أن املتطرفني ينس�اقون لقياداهتم دونتفكري.

 %58 -يرون أن املتطرف حيمل عقلية قديمة بالية.

  %84يرون أن اإلسلام لي�س بحاجة إىل التطرفوالتعصب .

  %89ي�رون أن التط�رف والتعص�ب يتعارض معالطبيعة السمحاء لإلسالم.

  %76منهم يرون أن التطرف الديني ظاهرة تتخفىوراء الدين .

وه�ذه النتائج تبين موقف�ا رافضا للتعص�ب وقيمه

واجتاهات�ه وخلفيات�ه م�ن قبل أف�راد العين�ة يف املجتمع
الكويتي املعارص.

التعصب العائيل بنس�بة  .%86وباختصار يعلن الطالب

الطائف�ي يف املرتب�ة الثانية ،ثم التعصب القبلي يف املرتبة
الثالثة ،وأخريا التعصب والعائيل يف املرتبة األخرية .وقد

أعلن الطلاب أن التعصب بمختلف أش�كاله ينترش يف

العامل العريب بدرجة أكرب منها يف املجتمع الكويتي.

تعقيب عىل الدراسات السابقة

يتضح من اس�تعراضنا للدراس�ات الس�ابقة العربية

واألجنبي�ة أن الدراس�ات األجنبي�ة ترك�ز على قضاي�ا

التعصب العرقي بالدرجة األوىل وعىل دراس�ة اجتاهات

أف�راد املجتمع نحو األجان�ب واملهاجري�ن والعالقات
التعصبي�ة القائمة عىل أس�اس تباين الش�عوب واألمم.
وهذا ناج�م بطبيعة احلال عن غي�اب التعصب الطائفي

والديني يف املجتمعات الغربية بصورة عامة.

أم�ا الدراس�ات العربي�ة فرتك�ز على االجتاه�ات

الس�يكولوجية التعصبي�ة يف جمتمعاهت�ا .وترك�ز ه�ذه

دراس�ة وطفة واألمح�د ،التعصب ماهية وانتش�ارا يف

الدراس�ات أيضا عىل دراسة التعصب الذي يأخذ طابعا

أجريت هذه الدراس�ة يف الكوي�ت عام  1999عىل

اجلارية يف هذا امليدان.

الوطن العريب( .وطفة واألمحد. )2002،

ديني�ا وطائفي�ا وذلك عىل خلاف الدراس�ات األجنبية

عين�ة م�ن طلاب جامع�ة الكوي�ت بلغت لغ�ت 714

وق�د تبني لنا أيضا أن الدراس�ات الت�ي أجريت عىل

استكش�اف أبعاد وحدود التعصب وانتش�اره يف الوطن

ناج�م عن صعوبة تقصي أبعاد ه�ذه الظاهرة واخلوض

التعص�ب بأنواعه املختلفة يف الوط�ن العريب ،وقد أعلن

األبح�اث حتت�اج إىل اجل�رأة واإلمكاني�ة واإلط�ار العام

طالب�ا وطالب�ة م�ن الطلاب الكويتيين ،وهدف�ت إىل

ظاه�رة التعص�ب قليل�ة نس�بيا يف الع�امل الع�ريب وه�ذا

العريب .وقد أعلن الطالب يف هذه الدراس�ة عن انتش�ار

فيه�ا العتب�ارات سياس�ية ودينية وأخالقي�ة .فمثل هذه

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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الثق�ايف واالجتامعي ال يس�مح بإجراء دراس�ات تتناول
البعد الطائفي والديني يف املجتمعات العربية .

 -9منهج الدراسة

جت�ري الدراس�ة وفق�ا ملنه�ج البح�ث الوصف�ي بام

وبالنس�بة لل�دول اخلليجي�ة ف�إن الدراس�ات ن�ادرة

يش�تمل عليه هذا املنهج من خط�وات علمية ومنهجية.

الت�ي ذكرناها ح�ول خصوصية هذه الظاه�رة وصعوبة

املطروح�ة التي حتتاج إىل خطة ميدانية يتم وفقا هلا حتديد

جدا وش�به معدومة يف بلدان اخلليج لالعتبارات نفسها

اخل�وض يف غامره�ا .وألن األج�واء الديمقراطي�ة يف
الكوي�ت تس�مح نوع�ا ما بمثل ه�ذا التن�اول ألغراض
علمي�ة ف�إن بعض الدراس�ات اخلجولة ظه�رت يف هذا

املي�دان واختذت لبوس�ا تربوية تركز فيه�ا عىل املضامني
الرتبوية دون غريها.

ويف هذا السياق يمكن القول بأن التناول الصحفي هلذه

وغني عن البيان أن هذا املنهج يس�تجيب لطبيعة القضية

الفرضيات ويمكّن من اختبار الفرضيات والتس�اؤالت

وفق�ا ملعطي�ات البح�ث وعلى أس�اس االختب�ارات
اإلحصائي�ة الق�ادرة على الفص�ل بني خمتل�ف اجلوانب

اإلشكالية للقضية املدروسة.

 -10أداة الدراسة

الظاهرة يف الكويت يتميز بغزارته حيث تطرح هذه القضية

أع�دت اس�تبانة البح�ث بناء على عدد م�ن القراءات

اس�تطالعيا بالدرجة األوىل كالدراس�ة الت�ي أجريناها عام

اإلنس�ان ،اشتملت أداة الدراس�ة عىل صحيفة املعلومات

وتأيت الدراس�ة احلالية تطوي�را ألطروحاتنا الفكرية

بمواق�ف الطالب وآرائه�م حول التعص�ب يف الكويت.

بط�رح قضاي�ا جدي�دة هل�ا طاب�ع س�يايس وأيديولوجي

من حي�ث انتش�اره ومص�ادره ودور الدول�ة يف مواجهته

بق�وة أفضت إىل وجود بعض الدراس�ات التي تأخذ طابعا

املنهجية حول قضايا التعصب والنزعات العرقية وحقوق

 1999حول التعصب ماهية وانتشارا يف العامل العريب .

األساس�ية وعلى ع�دد م�ن األس�ئلة األساس�ية املتعلق�ة

ح�ول التعص�ب ع�ام  1999ففي ه�ذه الدراس�ة بدأنا
يتعل�ق بمصادر التعصب ومؤثراته الثقافية ودور الدولة
يف حماربت�ه القض�اء علي�ه واجتاهات الطلاب نحو هذا

التعص�ب .ومن اجلوان�ب اجلديدة يف هذه الدراس�ة أننا
بدأن�ا ن�درس وبجرأة تأثير بعض العوام�ل واملتغريات
الت�ي يصع�ب تناوهلا يف مث�ل هذه الدراس�ات مثل تأثري
االنتماء القبيل واحلرضي عىل الطلاب واجتاهاهتم نحو

قضية التعصب بمختلف جتلياهتا اإلنس�انية .ونعتقد أن

دراس�تنا هذه ستؤس�س لدراسات مس�تقبلية تبحث يف
جوهر قضايا التعص�ب وهي تفتح الباب عىل مرصاعيه
لتح�ري قضية التعصب يف س�ياق مواجهة رصحية تتميز
باجلرأة واملبادرة واألصالة العلمية.
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واش�تمل املقياس عىل أربعة حم�اور تغطي قضية التعصب
ومن ثم اجتاهات الطالب أنفسهم نحو هذا التعصب (. )6

 -11صدق األداة وثباهتا

ت�م حس�اب الص�دق اخلارج�ي وفق�ا آلراء ع�دد

م�ن املحكمين يف كلي�ة الرتبي�ة ويف كلية اآلداب قس�م
عل�م االجتماع يف جامع�ة الكويت وت�م تعديله�ا وفقا
للمالحظات التي أبداها السادة املحكمون.

وم�ن ث�م ت�م حس�اب ص�دق املضم�ون أو ص�دق

املحت�وى  Content Validityوفق�ا ملصفوف�ة االرتباط
( )6تضمنت األداة نسقا من األسئلة التي تتعلق باهلوية واملواطنة
والتي متت معاجلتها يف دراسة أخرى
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واالتس�اق الداخلي للفق�رات .وق�د بين�ت مصفوف�ة

 -12عينة الدراسة

العب�ارات دال بصورة كامل�ة  %99واتضح أن االرتباط

كلية ومركز منها س�ت كليات للعلوم اإلنس�انية وس�بع

االرتب�اط اخلاص�ة ب�األداة أن االرتب�اط بين خمتل�ف
ق�د حتق�ق يف مس�توى  0.01بص�ورة كلية يف مس�توى
املقياس اخلاص باملجتمع الكويتي واملجتمعات العربية.
وه�ذه النتيجة تدل عىل درجة عالية من صدق االتس�اق
الداخيل لبنود املقياس .

بل�غ عدد الكلي�ات اجلامعية يف جامع�ة الكويت 14

كلي�ات للعلوم التطبيقية ويض�اف 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

ث�م تم حس�اب معامل الثبات وفق�ا ملعادلة كرونباخ

بل�غ عدد طلاب الكليات اإلنس�انية  18834وهم

ه�ذه الطريق�ة ه�ي األفض�ل واألكثر ش�يوعا حلس�اب

عل�وم إنس�انية وعلوم تطبيقي�ة (من غري كلي�ة البنات)،

ألف�ا  Gronbach Alphaحلس�اب الثب�ات ،وتع�د
الثبات(احلارث�ي .)225:1992،ويع�رف معام�ل
الثبات:

ن جمع2ر

ألفا = —— ) —— -1( X
(ن )1-ع2ن

وق�د بل�غ معام�ل الثب�ات للأداة بصورهت�ا الكلي�ة

 0.6783وه�ذه النتيج�ة تشير إىل معام�ل ثب�ات عال
مناس�ب .ثانيا :ومن جهة ثانية تم حس�اب الثبات وفقا

ملنهجي�ة التجزئ�ة  ،Split -halfوتنطل�ق ه�ذه املنهجية

من تقس�يم مف�ردات املقياس إىل نصفين ومن ثم إجراء

قياس معامل الرتابط بينهام ،وقد تم تقس�يم املفردات إىل

جمموعتني إحدامها تتوافق مع األرقام الفردية والثانية مع
األرق�ام الزوجي�ة ،ومن هذا املنطلق تم حس�اب معامل
الرتابط بني بنود النص�ف األول والثاين للمقياس حيث

يمثل�ون  %64.6من عدد طلاب اجلامعة املصنفني إىل
وباملقاب�ل بل�غ ع�دد طلاب الكلي�ات العلمي�ة (علوم
تطبيقية)  10105طالبا بنس�بة  %35.4من جمموع عدد
طالب الكليات العلمية والنظرية.

تم س�حب العينة عىل مرحلتني :تم يف املرحلة األوىل

سحب مخس كليات من أصل  13كلية بطريقة السحب
العش�وائي البس�يط ،وت�م احلص�ول عىل مخ�س كليات،
هي :الرتبية ،واآلداب ،والرشيعة ،والعلوم ،واهلندس�ة،
ومتثل هذه الكليات نسبة  %38من عدد كليات اجلامعة.
تم س�حب عين�ة ميدانية مقصودة
ويف املرحلة الثانية ّ

وفق�ا ملب�دأ املحاصصة روع�ي فيها احلصول عىل نس�بة

ال تق�ل  %5م�ن عدد طالب املجتم�ع األصيل للعينة كام

روع�ي فيها حتقيق نس�ب واقعي�ة من التمثي�ل ملتغريات
الدراسة التي تتعلق باجلنس واملحافظة واالختصاصات
العلمي�ة ،ويف إط�ار ه�ذا التوجه ح�اول الباحث تطبيق

االس�تبانة على أكرب عدد ممك�ن من الطلاب يف خمتلف
الكلي�ات املعنية بعملية الس�حب وكان اهلدف احلصول

بل�غ معام�ل االرتب�اط  0.556وفقا ملقياس س�بريمان

عىل عينة ممثلة ما أمكن ذلك تعتمد عىل حجمها ومراعاة

املستخدمة بدرجة عالية .

بمكان تطبيق عينة عش�وائية ممثلة .وق�د متكن الباحثون

ب�راون ،وهذا يمث�ل ارتباطا عاليا يدل على ثبات األداة

النس�ب اإلحصائية املمكن�ة ملتغرياهتا ،ألنه من الصعوبة
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املس�اعدون من تطبيق االستبانة عىل عينة بلغت 1194

خمتلف الكليات يف العام الدرايس  2011/2010البالغ

واآلداب والرشيع�ة والعل�وم واهلندس�ة وبلغ�ت نس�بة

املعادل�ة احلس�ابية التالي�ة (= 100*29124/1194

طالب�ا وطالب�ة م�ن طلاب اجلامع�ة يف كلي�ات الرتبي�ة
العين�ة  % 6.68م�ن جمم�وع الكلي�ات اخلمس�ة الت�ي

س�حبت منه�ا (.)%6.68 = 100*17872/1194
وبلغت نسبة الس�حب من املجتمع اإلحصائي ،%4.1
ونعن�ي باملجتم�ع اإلحصائي جمموع طلاب اجلامعة يف

 29124طالبا وطالبة ،وتم حس�اب نسبة السحب وفق

 )%4.10وهي نس�بة جيدة ممثلة إىل حدّ كبري للمجتمع

اإلحصائي وفقا االستشارات اإلحصائية التي أجريناها
مع بعض املتخصصني يف جمال سحب العينات ( اجلدول

رقم. )1

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

%

5.33%

16.57

12.58%
6.34%

4.15%

3.78%

6.68%

25.53

12.35

21.82

23.70
100

املجتمع اإلحصائي

%

2963

13.2

4564

2208

3900

4237

17872

ويتبين م�ن اجل�دول رق�م ( )1ارتفاع نس�بة طالب

كلي�ة الرتبي�ة بني أف�راد العين�ة حيث بلغ�ت %12.57
وهي أعىل نس�بة س�حب يف العينة بينام بلغت أدنى نس�بة

 %3.78لطلاب كلي�ة اهلندس�ة ،ويعود ه�ذا األمر إىل

الصعوب�ات الكبيرة الت�ي واجه�ت الباح�ث يف تطبيق
االستبانة يف الكليات العلمية حيث رفض عدد كبري من

األس�اتذة تطبيق االس�تبانة لدهيم نظرا لطبيعة الدروس
املخربي�ة والعلمية يف ه�ذه الكليات ،كما يعود ذلك إىل

طبيع�ة املختبرات وإىل رؤي�ة س�لبية للبح�ث الرتب�وي
واالجتامع�ي يف منظ�ور ع�دد م�ن املدرسين يف ه�ذه
الكليات .
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48.1

11.7

13.6

13.4

100.0

عينة الدراسة

الكليات

158

اآلداب

574

140

162

160

1194

الرتبية

الرشيعة
العلوم

اهلندسة والطب
املجموع

 -13نتائج الدراسة

تضمن�ت إش�كالية البح�ث جمموعة من التس�اؤالت

املنهجي�ة ح�ول رأي الطلاب يف م�دى وج�ود التعصب
بش�قيه الطائف�ي والقبلي يف اجلامع�ة .ولق�د آثرن�ا من�ذ

البداي�ة أن ننطلق من دائرة املجتمع ألن اجلامعة مؤسس�ة

أكاديمي�ة تنتم�ي إىل حاضنه�ا االجتامعي ،وبالت�ايل ،فإن
حضور التعصب يف اجلامعة هو امتداد طبيعي حلضوره يف

املجتمع احلاضن .قد آث�ر الباحث يف معرض اإلجابة عن
أسئلة الدراس�ة أن يعتمد منهجا تكامليا يبدأ من العام إىل
اخل�اص ومن الكل إىل أجزائه وعىل ه�ذا املنهج تم حتديد

رأي الطالب يف حضور ظاهرة التعصب يف املجتمع ككل
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 ،وم�ن ثم يف اجلامعة بعامة ،وم�ن اجلامعة إىل حتديد أبعاد

التنظي�م القبيل االجتامعي مص�درا من مصادر التعصب

املامرسات االنتخابية للطالب ،انتهاء بطموحات الطالب

م�ن التعصب حتت اس�م الفزعة القبلية .وه�ذا يعني أن

ه�ذه الظاه�رة لدى املدرسين ،ث�م لدى الطلاب ،ثم يف
يف إزالة هذه الظاهرة واستئصال شأفتها يف املجتمع.

 -1/13املح�ور األول :املح�ور األول حض�ور

التعصب يف املجتمع

يش�كل النظام القبيل بنية اجتامعي�ة قائمة يف املجتمع

الكويت�ي فالقبائ�ل العربية ما زالت ح�ارضة يف املجتمع

بأسمائها وعاداهت�ا وتقاليده�ا ومفاهيمه�ا ،وهن�ا جيب

علين�ا التمييز بني القبلي�ة والتعصب القبيل أو بني القبيلة
والقبلي�ة .فالقبيل�ة تنظي�م اجتامعي والقبلي�ة صيغة من

صي�غ التعص�ب االجتامع�ي .وم�ن الطبيع�ي أن يكون
تسلسل
1
3
2
4

التعص�ب القبيل قد يك�ون قائام وح�ارضا بحضور بنيته

األساس�ية وهو القبلية .فاملجتم�ع الكويتي ينطوي عىل
بني�ة اجتامعية قبلية واضحة للعيان وممارس�اهتا قائمة يف

خمتلف املستويات السياسية واالجتامعية ومن هنا يمكن

االفتراض ب�أن التعصب ح�ارض يف املجتم�ع وقائم يف

خمتلف جتلياته ومستوياته.

وم�ن أج�ل تقصي ح�دود وأبع�اد ه�ذا التعص�ب

تضمن�ت االس�تبانة أربع�ة بن�ود ح�ول م�دى انتش�ار
التعص�ب يف املجتم�ع الكويتي من وجه�ة نظر الطالب
وقد وضعت نتائج هذا املحور يف اجلدول رقم (. )2

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

حمايد%

بنود التعصب

يعاين املجتمع الكويتي من التعصب الطائفي 91.5

0.7

7.9

يعاين املجتمع الكويتي من التعصب الديني 78.1

0.8

21.1

يعاين املجتمع الكويتي من التعصب القبيل

93.0

يعاين املجتمع الكويتي من التعصب العائيل 79.6
املجموع

يبين اجل�دول ( )2أن التعص�ب القبيل حيت�ل املرتبة

األوىل يف مس�توى حض�وره وانتش�اره يف املجتمع حيث
يعل�ن  %93.0م�ن الطلاب انتش�ار ه�ذا التعص�ب،
يلي�ه التعص�ب الطائفي يف املرتب�ة الثانية وبنس�بة بلغت
 %91.5ث�م التعص�ب العائلي  %79.6يف املرتب�ة

الثالث�ة ليأيت التعصب الدين�ي  %78.1يف املرتبة الرابعة
واألخرية.

ألن بني�ة التنظي�م القبلي تقتضي بالرضورة وج�ود نوع

ويبين اجل�دول يف ص�ورة إمجالي�ة أن  %85.5م�ن

85.5

0.7

1.2

0.9

معارض %املجموع ن = 1194
6.4

100

100

19.3

100

13.6

100

100

الطلاب ي�رون أن التعصب بأش�كاله املختلفة ينترش يف
املجتم�ع الكويتي .وه�ذه النتائج تؤكد خطورة انتش�ار

هذه الظاهرة يف املجتمع وتأصلها فيه.

وم�ن أجل اختبار الفرضيات الصفرية حول تأثري

املتغريات املس�تقلة أجري االختب�ار التائي ()T.Test

على متغيري االنتماء االجتامع�ي (ب�دو وحضر)
واجلن�س ووضع�ت نتائ�ج االختبار يف اجل�دول رقم

(. )2
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اجلدول رقم ( )3االختبار التائي ( ) T-Testلقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و(البدو واحلرض)

واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور األول :انتشار التعصب الطائفي والقبيل والعائيل والديني
املتغري املستقل فروع املتغري عدد
اجلنس
البدو واحلرض

ذكور
إناث
بدو
حرض

578
606
686
470

املتوسط

القيمة التائية

درجات

()Sig. 2-tailed

الداللة

2.333

1182

0.02

دالة

3.409

1154

0.001

دالة

11.0000
10.7360
10.7201
11.1106

قيمة (ت)

احلرية

اإلحصائية

يبين اجلدول رقم ( )3وجود ف�روق دالة إحصائيا

والعائيل والقبيل) يف املجتمع وذلك باملقارنة مع اإلناث

اجلن�س واالنتماء االجتامع�ي .وتبين املتوس�طات أن

وفيام يتعلق باملتغريات ذات االجتاهات املتعددة (الكلية

بين إجاب�ات أف�راد العين�ة على املحور وف�ق متغريي
ه�ذه الفروق تع�ود لصالح الذكور م�ن جهة واحلرض

من جه�ة ثانية حيث يب�دي الطرف�ان الذكور واحلرض
موافقة كربى عىل حضور التعصب (الطائفي والديني

والطالب البدو.

والس�نوات اجلامعي�ة واملحافظ�ة) أج�ري اختب�ار حتلي�ل

التباي�ن أح�ادي االجتاه للكش�ف عن الف�روق اإلحصائية
ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم (.)4

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

م

اجتاه التباين

درجات
جمموع املربعات
احلرية

بني املجموعات

22.571

بني املجموعات

25.276

4

1

متغري الكليات
العلمية
داخل املجموعات 4488.585

1189

2

متغري السنوات
لدراسية
داخل املجموعات 4362.114

1177

** دالة إحصائيا

2

متوسط
املربعات

5.643

3.775

12.638
3.706

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

1.495

0.201

**0.033 3.410

يبني اجلدول رقم ( )4وجود فروق دالة إحصائيا

يف املجتمع أكثر من زمالئهم يف الس�نوات األدنى:

اإلحصائي�ات أن الف�روق اإلحصائي�ة املالحظ�ة

وبلغ هذا املتوس�ط  10.82بالنسبة لطالب السنة

وفقا ملتغريي السنوات الدراسية واملحافظة .وتشري

وفق متغري الس�نوات اجلامعية تعود لصالح طالب
الس�نوات العليا الذين استش�عروا وجود التعصب

30

بلغ متوس�ط طالب السنة الثالثة وما فوق ،11.1

الثاني�ة ،بينما بل�غ  10.7بالنس�بة لطلاب الس�نة

األوىل.
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 -2/13املحور الثاين  -اخللفيات الثقافية للتعصب

السياسة والفكر والدين والثقافة .ومن أجل اختبار هذه
الرؤية حول مؤثرات التعصب ثقافيا تضمنت االستبانة
ثالث�ة بنود كاش�فة ح�ول تأثير املثقفني ورج�ال الدين
ورجال اإلعالم يف تغذية التعصب وبثه يف املجتمع.

أفادت نتائج املحور األول أن التعصب حارض وقائم
يف املجتمع الكويتي بمختلف أشكاله .
والس�ؤال ال�ذي يط�رح نفس�ه اآلن هو :م�ن يغذي
ه�ذا التعصب وحييي�ه؟ ومن هي الفئ�ات التي تبث هذا
التعصب وتش�جع عىل ممارس�ته وتنميه؟ فهناك كثري من
الش�كوك ت�دور حول مؤث�رات ثقافي�ة مصدرها رجال

وم�ن أجل تقديم صورة ش�املة مقارن�ة هلذا املحور
ينب�ي اجلدول املق�ارن رقم ( )5حول مص�ادر التعصب
ثقافيا وديني ًا وإعالمي ًا.

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

بنود التعصب

1

بعض املثقفني ينرش التعصب يف ملجتمع

2

3

موافق  %حمايد%

املجموع
معارض%
ن = 1194

88.8

3.2

8.0

بعض رجال الدين ينرش التعصب يف ملجتمع 83.4

3.2

13.4

بعض رجال اإلعالم ينرش التعصب يف ملجتمع 85.1
85.8

املجموع

يبين اجل�دول ( )5أن املثقفين ه�م أكث�ر م�ن ينرش
التعص�ب يف املجتم�ع  ،%88.8يليه�م رج�ال اإلعالم
 %85.1يف املرتب�ة الثاني�ة ويأيت رجال الدي�ن يف املرتبة
الثالث�ة  .%83.4وبص�ورة عام�ة يعل�ن  %85.8م�ن
الطلاب بأن رجال الدين واملثقفين واإلعالميني يبثون

3.2

3.2

100

11.7

100

11.0

100

100

التعصب يف املجتمع ويتحملون مسؤوليته .

ومن أج�ل اختب�ار الفرضيات الصفري�ة حول تأثري
املتغريات املس�تقلة أج�ري االختبار التائ�ي ()T.Test
عىل متغريي االنتماء االجتامعي (بدو وحرض) واجلنس
ووضعت نتائج االختبار يف اجلدول رقم (. )6

اجل�دول رقم ( )6االختبار التائ�ي ( )T-Testلقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و(البدو واحلرض)

واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور الثاين :اخللفيات الثقافية للتعصب
املتغري املستقل فروع املتغري
اجلنس
البدو واحلرض

عدد

املتوسط

ذكور

8.2872 578

بدو

8.1020 686

إناث

حرض

8.2244 606

8.4638 470

الداللة
القيمة التائية درجات
)(Sig. 2-tailed
اإلحصائية
قيمة (ت) احلرية
780.

1182

0.43

غريدالة

4.413

1154

0.00

دالة
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يبين اجلدول رقم ( )6وجود ف�روق دالة إحصائيا
بين إجابات أفراد العينة عىل املح�ور وفق متغري البدو
واحلضر ،وتبين املتوس�طات أن ه�ذه الف�روق تعود
لصال�ح الطلاب احلضر مقارن�ة بالطلاب الب�دو:
بل�غ متوس�ط الطالب احلضر  8.46مقاب�ل 8.10
للطالب البدو .

وه�ذا يعن�ي أن الطلاب احلضر حيمل�ون املثقفين

ورجال الدين مس�ؤولية نرش التعص�ب بدرجة أكرب من

الطالب البدو.

وفيما يتعلق باملتغيرات ذات االجتاه�ات املتعددة

(الكلي�ة والس�نوات اجلامعي�ة) أجري اختب�ار حتليل

التباين أحادي االجتاه للكشف عن الفروق اإلحصائية
ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم (.)7

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

م

 1متغري الكليات العلمية

 2متغري السنوات لدراسية

اجتاه التباين
بني املجموعات

درجات متوسط
جمموع املربعات
احلرية املربعات
27.356

4

6.839

داخل املجموعات 1.940 1189 2307.177
بني املجموعات

0.108

2

054.

داخل املجموعات 1.913 1177 2251.621

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

**0.007 3.524

028.

0.972

** دالة إحصائيا
يبني اجلدول رقم ( )7وجود فروق دالة إحصائيا وفقا

 -3/13املح�ور الثال�ث :الدول�ة إزاء التعص�ب

اإلحصائي�ة املالحظة وفق متغير الكليات العلمية تعود

كيف ينظ�ر الطالب اجلامعي�ون إىل دور الدولة إزاء

ملتغري الكليات العلمية  .وتشري اإلحصائيات أن الفروق
لصالح طالب كلية اآلداب يف املرتبة األوىل بلغ متوسط
إجابتهم  8,43تالهم طالب اهلندسة والطب  8.31يف

الطائفي والقبيل

التعص�ب الطائف�ي والقبيل؟ هل جيب على الدولة إزالة

الطائفي�ة والقبلي�ة؟ م�ن أجل الكش�ف عن أبع�اد هذه

املرتب�ة الثانية ثم طلاب الرتبية يف املرتب�ة الثالثة 8.26

القضية تضمنت اس�تبانة الدراس�ة س�ؤالني :أوهلام :هل

اخلامس�ة ج�اء طلاب كلي�ة الرشيع�ة  7,85وي�دل هذا

حماربة التعصب الطائفي؟  .تضمن املحور الثالث بندين

ويف املرتب�ة الرابعة جاء طالب العل�وم وأخريا يف املرتبة
الرتتيب عىل أن طالب اآلداب واهلندسة يؤكدون البعد

الثق�ايف الدين�ي واإلعالم�ي للتعصب بدرج�ة أكرب من
زمالئهم يف الكليات األخرى والسيام يف كلية الرشيعة.
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اجلدول رقم ( )8دور الدولة إزاء التعصب الطائفي والقبيل من وجهة نظر الطالب
تسلسل

بنود التعصب

1

جيب عىل الدولة حماربة القبلية والتعصب القبيل

2

املجموع
موافق  %حمايد %معارض%
ن = 1194

%42.7 %1.5 %55.8

جيب عىل الدولة حماربة الطائفية والتعصب الطائفي %21.4 %2.7 %75.9
65.8

املجموع

%2.1

32.1

100

100

100

يبين اجل�دول ( )8أن الطلاب يرك�زون على

م�ن الطالب أنه عىل الدولة حماربة القبلية والطائفية

القبلي�ة :أعل�ن  %75.9من الطلاب أنه جيب عىل

ومن أج�ل اختب�ار الفرضيات الصفري�ة حول تأثري

دور الدول�ة يف حمارب�ة الطائفي�ة بدرج�ة أكبر م�ن
الدولة أن حتارب الطائفية ولكن هذه النس�بة تدنت

إىل  %55.8عندم�ا تعل�ق األم�ر باملس�ألة القبلي�ة.
وبص�ورة عامة ومع دمج الس�ؤالني يعلن %65.8

يف آن واحد.

املتغيرات املس�تقلة أج�ري االختب�ار التائ�ي ()T.Test

عىل متغريي االنتماء االجتامعي (بدو وحرض) واجلنس
ووضعت نتائج االختبار يف اجلدول رقم (. )9

اجلدول رقم ( )9االختبار التائي ( ) T-Testلقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و(البدو واحلرض)

واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور الثالث :دور الدولة إزاء التعصب الطائفي والقبيل
املتغري املستقل فروع املتغري عدد
اجلنس
البدو واحلرض

املتوسط

ذكور

4.8235 578

بدو

4.2886 686

إناث

حرض

4.5512 606

5.2043 470

يبني اجل�دول رقم ( )9وج�ود فروق دال�ة إحصائيا

بني إجابات أف�راد العينة عىل املحور وفق متغريي البدو
واحلرض واجلنس .

الداللة
القيمة التائية درجات
()Sig. 2-tailed
اإلحصائية
قيمة (ت) احلرية
3.054

1182

0.00

دالة

10.296

1154

0.00

دالة

يف إعطاء الدولة أمهية أكرب يف جمال احلرب ضد التعصب

القبيل والطائفي يف آن واحد.

متغري اجلنس :وفيام يتعلق بمتغري اجلنس تبني املعطيات

متغري االنتامء االجتامعي :وتبني املتوس�طات أن هذه

اإلحصائية أن الف�روق اإلحصائية لصالح الذكور حيث

الب�دو :بلغ متوس�ط الطالب احلضر  5.2مقابل 4.2

أن الذكور يولون الدولة أمهية أكرب باملقارنة مع اإلناث يف

الف�روق تعود لصالح الطالب احلضر مقارنة بالطالب
للطالب البدو  .وهذا يعني أن الطالب احلرض يتشددون

بلغ متوسطهم  4.8مقابل  4.5لإلناث وهذا يعني أيضا
عملية إزالة التعصب الطائفي والقبيل.

عيل أسعد وطفة  -سعد رغيان الرشيع :حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
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وفيما يتعل�ق باملتغيرات ذات االجتاه�ات املتع�ددة

(الكلي�ة والس�نوات اجلامعي�ة) أج�ري اختب�ار حتلي�ل

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

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

جمموع
املربعات

درجات متوسط
احلرية املربعات

تسلسل

بنود املحور

1

متغري الكليات
العلمية

داخل املجموعات 2.354 1189 2799.037

2

متغري السنوات
لدراسية

داخل املجموعات 2.387 1177 2809.871

بني املجموعات

54.879

4

13.720

بني املجموعات

21.889

2

10.944

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

**0.000 5.828
**0.010 4.584

** دالة إحصائيا
يبين اجلدول رقم ( )10وج�ود فروق دالة إحصائيا

يف خمتل�ف االجتاه�ات واملتغيرات املس�تقلة :متغير
الكليات العلمية ومتغري السنوات الدراسية.

وتشري اإلحصائيات أن الفروق اإلحصائية املالحظة
وفق متغري الكليات العلمية تعود لصالح طالب الكليات
العلمي�ة اهلندس�ة والطب والعلوم ض�د طالب اآلداب
والرتبية والرشيعة :بلغ متوسط اهلندسة والطب 5.03
مرتبعا عىل هرم متوسطات الكليات يليه متوسط العلوم
 4.8ويقاب�ل هذه املتوس�طات متوس�ط الرتبية اآلداب
 4.7ثم الرتبية  4.5وأخريا الرشيعة  .4.2وتدل هذه
لنتائ�ج عىل أن طالب الكلي�ات العلمية يطالبون الدولة

وفيام يتعلق بالفروق اإلحصائية املالحظة وفق متغري

الس�نوات اجلامعية تبين اإلحصائيات أن ه�ذه الفروق
تعود لصالح طالب الس�نوات العليا (الس�نة الثالثة وما

فوق) حيث بلغ متوس�ط الس�نوات العلي�ا  4.8مقابل
 4.7لطالب الس�نة األوىل و 4.4لطالب السنة الثانية
وه�ذا يعن�ي أن طلاب الس�نوات األخرية أكث�ر قبوال

لتدخل الدولة ضد التعصب الطائفي والقبيل من طالب
السنوات األوىل والثانية.

 -4/13املح�ور الراب�ع :اجتاه�ات الطلاب نح�و

التعصب

بتدخل أكرب من طالب الكليات اإلنس�انية الس�تئصال
التعصب الطائفي والقبيل .

يتضمن املحور الرابع استكش�افا الجتاهات الطالب

العلمي�ة أكثر ميلا إىل حماربة التعص�ب الطائفي والقبيل

االستبانة ثالثة بنود لقياس موقف الطالب سيكولوجيا

وبعب�ارة أخ�رى يمك�ن الق�ول أن طلاب الكليات

ع�ن طري�ق الدولة وذل�ك باملقارن�ة مع طلاب العلوم
اإلنسانية.
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م�ن التعصب بمختلف أش�كاله وجتلياته .وقد تضمنت
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املح�ور ثالث أمني�ات للطالب تتعلق ب�زوال التعصب

الطائف�ي والقبيل وكل أش�كال التعصب املضادة للدولة

والوط�ن .وم�ن أجل تقديم ص�ورة إمجالي�ة مقارنة هلذا

املحور تم بناء اجلدول رقم (.)11

اجلدول رقم ( )11اجتاهات الطالب إزاء التعصب الطائفي والقبيل
تسلسل

بنود التعصب

موافق %

1

أمتنى زوال التعصب القبيل دون رجعة

86.4

2

3

أمتنى زوال التعصب الطائفي إىل األبد

املجموع
حمايد %معارض%
ن = 1194

89.1

أمتنى زوال كل الوالءات املضادة للدولة والوطن 90.8

88.9

املجموع

2.8

2.7

3.0

2.8

10.7

100

6.2

100

8.2

8.3

100

100

يبين اجل�دول أن  %88.9م�ن الطلاب يرغبون يف

ه�ذا التمني لتص�ل إىل  %90.8لكل أش�كال التعصب

وكل ال�والءات املض�ادة للدول�ة ويقاب�ل ذل�ك وجود

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هل تؤثر املتغريات

زوال التعص�ب يف خمتل�ف مس�توياته الطائفي�ة والقبلية

 %8.3م�ن الطلاب الذي�ن يرفض�ون ه�ذا التوج�ه.

ويتض�ح من اجل�دول أن الطالب يرك�زون عىل رضورة
زوال التعصب الطائفي بدرجة أكرب من التعصب القبيل،
يعل�ن  %89.1م�ن الطلاب متنياهت�م زوال التعص�ب
الطائفي مقاب�ل  %86.4للتعصب القبيل ،وترتفع حدة

املضادة للدولة والوطن.

املس�تقلة للدراس�ة يف اجتاهات الطالب نحو التعصب.

وم�ن أج�ل اختب�ار الفرضي�ات الصفري�ة ح�ول تأثير
املتغريات املس�تقلة أج�ري االختبار التائ�ي ()T.Test

عىل متغريي االنتماء االجتامعي (بدو وحرض) واجلنس
ووضعت نتائج االختبار يف اجلدول رقم ()12

اجلدول رقم ( )12االختبار التائي ( )T-Testلقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و(البدو

واحلرض) واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور الرابع :اجتاهات الطالب نحو التعصب
املتغري املستقل فروع املتغري عدد
اجلنس
البدو واحلرض

القيمة التائية درجات
الداللة
()Sig. 2-tailed
املتوسط
قيمة (ت) احلرية
اإلحصائية

ذكور

8.4325 578

بدو

8.3411 686

إناث

حرض

8.4125 606

8.5489 470

258.
2.614-

1182
1154

0.79
0.00

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

غري دالة
دالة
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يبين اجل�دول رق�م ( )12وج�ود ف�روق دال�ة

الطالب احلرض أكثر شدة إزاء متنياهتم بزوال التعصب

االجتامع�ي (الب�دو واحلضر) وتبين املتوس�طات أن

وفيما يتعل�ق باملتغيرات ذات االجتاه�ات املتع�ددة

إحصائي�ا بين إجاب�ات أف�راد العينة يف متغير االنتامء

بمختلف أشكاله وجتلياته.

ه�ذه الف�روق تع�ود لصال�ح الطالب احلضر مقارنة

(الكلي�ة والس�نوات اجلامعي�ة) أج�ري اختب�ار حتلي�ل

مقاب�ل  8.3للطالب البدو .وه�ذا يعني أن اجتاهات

ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم (.)13

بالطلاب البدو :بلغ متوس�ط الطلاب احلرض 8.5

التباين أحادي االجتاه للكش�ف عن الفروق اإلحصائية

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

متوسط
املربعات

متغري
1
الكليات العلمية داخل املجموعات 1189 2165.431

1.821

م

بنود املحور

اجتاه التباين
بني املجموعات

2

جمموع
املربعات

3.836

4

32.114

2

متغري السنوات بني املجموعات
الدراسية داخل املجموعات 1177 2071.076

** دالة إحصائيا

يبني اجلدول رقم ( )13وجود فروق دالة إحصائيا يف

متغريي الس�نوات اجلامعية  .وتشري البيانات أن الفروق
اإلحصائي�ة املالحظ�ة وف�ق متغير الس�نوات اجلامعي�ة

تعود لصالح طالب الس�نوات العليا (الس�نة الثالثة وما

فوق) حيث بلغ متوس�ط الس�نوات العلي�ا  8.6مقابل

 8.4لطالب الس�نة األوىل و 8.2لطالب السنة الثانية
وه�ذا يعني أن اجتاهات طالب الس�نوات األخرية نحو

إزال�ة التعص�ب أكرب منها لدى طالب الس�نوات األوىل
والثانية.

16.057
1.760

0.527

716.

**0.00 9.125

واس�تطاعت أن تقدم إجابات عن خمتلف األس�ئلة التي
طرحتها واختبار الفرضيات التي قدمتها يف جمال العالقة
بني متغريات الدراسة وآراء الطالب يف التعصب .

ويمكن تقديم صورة خمترصة لنتائج الدراسة يف اآليت:

 -1يع�اين املجتم�ع الكويت�ي م�ن التعص�ب القبلي
والعائلي والطائفي والدين�ي  ,كام يعلن %85.5

من الطالب أفراد العينة .

 -2يس�اهم املثقف�ون كما ه�و ح�ال رج�ال الدين،
واإلعالميون يف نرش التعصب بأش�كاله املختلفة

 -14خالصة الدراسة

اس�تجوبت الدراس�ة آراء الطلاب واجتاهاهت�م

نح�و التعصب بتجليات�ه املختلفة يف املجتم�ع الكويتي.
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959.

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

كام يعلن  %85.8من الطالب .

 -3يب�دي الطلاب اجتاه�ا إجيابيا نس�بيا فيما يتعلق
ب�دور الدولة يف إزال�ة التعص�ب وحماربته حيث

يعل�ن  %65.8منه�م أنه جيب على الدولة إزالة
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التعص�ب وحماربت�ه بمختل�ف أش�كاله الطائفية

 -إجراء دراسات معمقة حول إشكالية التعصب يف

 -4وفيما يتعل�ق باجتاه�ات الطلاب أنفس�هم إزاء

 .وإج�راء دراس�ات مقارن�ة بين املجتمع�ات

والقبلية .

التعص�ب يعل�ن  %88.9منه�م متنياهت�م زوال
التعصب واجتثاثه من املجتمع .

املجتمع الكويتي وغريه من املجتمعات اخلليجية
اخلليجية والعربية يف هذا اخلصوص .

 -وألن ظاه�رة التعص�ب خط�رة ومنافي�ة ل�كل

وقد بينت الدراس�ة تأثري متغري االنتامء االجتامعي

موجب�ات احلي�اة الوطني�ة ت�ويص الدراس�ة

أفرزت الدراسة فروقا إحصائية وفق هذين املتغريين:

أبع�اد ه�ذه الظاه�رة ويرس�م االستراتيجيات

والس�نوات الدراس�ية يف مواقفهم من التعصب حيث
فاجتاه�ات الطلاب احلرض ض�د التعص�ب أكرب منها
لدى البدو ،وطالب السنوات العليا أشد توجها نحو
إزال�ة التعصب م�ن طالب الس�نوات الدني�ا (األوىل

والثانية).

 -15توصيات الدراسة

ت�م التوص�ل إليه�ا يف ه�ذه
بن�اء على النتائ�ج الت�ي ّ

الدراسة يمكن بناء التوصيات التالية:

 تويص الدراسة بأن تقوم الدولة بجهود إسرتاتيجيةيف خمتلف مستويات احلياة السياسية واالجتامعية
يف اجتاه احلدّ من ظاهرة التعصب يف املجتمع.

 ت�ويص الدراس�ة بتبن�ي استراتيجيات تربوي�ةمتكامل�ة للح�د من ظاهرة التعص�ب يف املجتمع

بالعم�ل على الدعوة ملؤمت�ر وطني يتن�اول فيها
املمكنة الستئصال ش�أفتها والتأثري عىل عوامل

وجودها.

 تويص الدراس�ة إدارة اجلامع�ة باختاذ إجراءاتأدبي�ة وأكاديمي�ة للحد م�ن املامرس�ات ذات

الطابع التعصبي يف اجلامعة س�واء عند أعضاء
اهليئ�ة التدريس�ية أو ل�دى الطلاب واحتواء

ه�ذه املامرس�ات يف خمتل�ف جوان�ب احلي�اة
األكاديمية.

 ت�ويص الدراس�ة بتأصيل قيم حقوق اإلنس�انوقي�م املواطن�ة والتس�امح ونب�ذ العصبي�ة

يف املق�ررات الدراس�ية ويف خمتل�ف أوج�ه

ونش�اطات العم�ل األكاديم�ي والعلم�ي
واالجتامعي يف اجلامعة.

بمختلف أشكاله وجتلياته .

 بن�اء استراتيجيات إعالمي�ة تض�ع ح�دوداللمامرس�ات الصحافي�ة يف جم�ال نشر التعصب
والكراهية .

 تويص الدراس�ة وزارة األوقاف والشؤون الدينيةبرتس�يخ فكر دين�ي مضاد للطائفي�ة واملذهبية يف
املجتم�ع ووضع حدود ملامرس�ات رج�ال الدين
التعصبية يف هذا املجال.
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استكشاف بعض أبعاد التعصب باعتباره ظاهرة مسكوت ًا عنها
في البيئة اإلدارية العربية
 عبداهلل عبدالرمحن الربيدي.د
 كلية اإلقتصاد واإلدارة- جامعة القصيم

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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املستخلص
تنبثق مشكلة الدراسة من عدم استكشاف ظاهرة التعصب يف
 مما تس ّبب يف عدم فهمنا لتلك،البيئة اإلدارية العربية تطبيقي ًا
ً  فض،الظاهرة
ال عن عدم رفع قدراتنا اإلدارية ملعاجلتها وفق
 األمر الذي يعني إمكانية استفحاهلا وزيادة،منظور إداري فعال
.آثارها السلبية عىل الفعالية والكفاءة واجلودة اإلدارية
وقد متت صياغة املشكلة البحثية يف سؤال رئيس مركب
 ما طبيعة التعصب يف املنظمة املبحوثة؟ وما:يتمثل يف اآليت
 وفق آراء عينة من منسوبيها،أبرز أسبابه وانعكاساته وعالجاته
؟ وتستهدف هذه الدارسة اإلسهام يف تعميق فهمنا لظاهرة
 عرب دراسة بعض أبعاد تلك،التعصب وفق منظور إداري
 وحماولة استكشاف مدى تواجدها باعتبارها ظاهرة،الظاهرة
«مسكوت ًا عنها» يف بيئتنا اإلدارية العربية عموم ًا والبيئة اإلدارية
 وتنبع أمهية الدراسة من إسهامها يف سد جزء.السعودية حتديد ًا
من الفجوة البحثية التطبيقية يف الفكر اإلداري وحتديد ًا يف جمال
 وتعد هذه الدراسة طليعة تلك الدراسات،السلوك التنظيمي
 وقد تم استخدام.التطبيقية يف الفضاء اإلداري السعودي
املهجن وذلك باستخدام أسلويب البحث
املنهج املختلط أو
ّ
 وقد بلغت العينة يف الدراسة الكمية.الكيفي والبحث الكمي
.) مفردة يف املنظمة املبحوثة (إحدى اجلامعات السعودية929
 فقد تم فيه إجراء إحدى عرشة،أما أسلوب البحث الكيفي
 وقد توصلت الدراسة إىل إثبات وجود.مقابلة شبة مهيكلة
ظاهرة التعصب يف املنظمة املبحوثة ألسباب متنوعة وبأشكال
 عىل نحو ُيوجب عدم التقليل من شأن وجود تلك، متعددة
الظاهرة وال التغافل عن آثارها السلبية املتعددة يف املنظامت
 مع، بام يؤكد رضورة معاجلتها بأسلوب علمي حمكم، احلديثة
،وضع تلك الظاهرة ضمن األجندة البحثية للفكر اإلداري
بام يمكّنه من املعاجلة الشاملة لداء التعصب وختفيضه بطريقة
.مؤسسية مقننة وفق املنظور اإلداري
 التعصب – التعصب االجتامعي – التعصب:الكلامت املفتاحية
املناطقي – التعصب االقتصادي – الفكر اإلداري – السلوك
.التنظيمي
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 -1مقدمة

ٍ
ٍ
متصف�ة بالتجدد
عدي�دة
تتأث�ر البيئ�ة اإلداري�ة بعوام�ل

والتعقيد والتش�ابك ،مما يوجب على املنظامت املعارصة
رص�د تل�ك العوام�ل ،واس�تيعاب خارط�ة عالقاهت�ا
التشابكية ،وحتديد تأثرياهتا عىل جممل األداء يف املنظامت،

والتعرف عىل أسباهبا ،وكيفية التقليل من اآلثار السلبية،

وتعظي�م اآلث�ار اإلجيابي�ة ،وف�ق منظ�ور استراتيجي

ش�مويل .وما س�بق حييلن�ا إىل حقيق�ة أن البيئ�ة اإلدارية
متغرية متجددة ،األمر الذي يوجب عىل الفكر اإلداري
أن يك�ون ديناميكي� ًا يف رصده للظواهر ويف استكش�افه

«التابوهات» التي تثري حساسية مفرطة ،أي أن التعصب
بات قضية مس�كوت ًا عنها ،مما أبعده�ا عن دوائر البحث
العلم�ي ،فأصبح�ت قضي�ة غامضة مع أهنا متث�ل خطر ًا
كبير ًا يته�دد املجتمع�ات ،وقد ع�ددت تلك الدراس�ة

بعض األس�باب التي تدفع البعض إىل عدم مدارس�تها،
وم�ن ذلك رغب�ة البعض بإظهار املجتمع بش�كل مثايل،

واخل�وف م�ن أن بحثه�ا س�يعمل على إث�ارة التعصب
وتأجي�ج النع�رات العنرصي�ة ،باإلضاف�ة إىل التوظيف

الس�يايس م�ن قب�ل البع�ض للتناقض�ات االجتامعي�ة

وأشكال التعصب ،ويشدد الباحثان وطفة واألمحد عىل
أن البح�ث العلمي هو «الس�بيل األهم واألكثر رضورة

هلا واس�تيعابه إياها ،ولعل ظاه�رة التعصب هي إحدى
الظواهر غري ا ُملستكش�فة يف البيئة اإلدارية املعارصة عىل

يف حمارب�ة ه�ذه املظاه�ر ويف حم�ارصة آثارها الس�لبية يف

عديدة ،خاصة أن بعض الدراس�ات تقرر حتمية وقوع

وم�ؤدى ما س�بق أن ظاه�رة التعصب غير خاضعة

الرغم م�ن خطورهتا الكبرى عىل املنظمات يف جماالت

التعص�ب  ،Inevitability of Prejudiceإت�كا ًء على

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

لتحليل وتش�خيص مبارشين فض ً
ال عن املعاجلة العلمية

حتمي�ة الس�بب املوص�ل إلي�ه وه�و التنمي�ط (القولبة)

داخ�ل البيئ�ة اإلداري�ة – وه�و م�ا هيمن�ا يف الدراس�ة

أن دراسات أخرى تقرر صعوبة جتنب التعصب يف كثري

أن بعض الدراس�ات تؤكد أن التعصب يكون مصحوب ًا

 Stereotypingأو التصني�ف  ،Categorizationغير
من احلاالت غري أهن�ا ال تذهب إىل القول باحلتمية ،ألنه
لي�س رضوري ًا أن يق�ود التنميط أو التصنيف إىل ش�كل

أو آخ�ر من التعص�ب (Devine, 1989، Hugenberg

.)and Bodenhausen, 2004

وجدي�ر باإلش�ارة إىل أن التعص�ب ظاه�رة غير

مبحوث�ة ليس يف البيئة اإلدارية يف عاملنا العريب فحس�ب

ب�ل يف جممل املش�هد الع�ريب (وطفة واألمح�د،2002 ،
األنصاري. )2010 ،

ولقد جهدت دراسة وطفة واألمحد ( )2002والتي
ج�اءت بعن�وان «التعص�ب ماهي�ة وانتش�ار ًا يف الوطن
الع�ريب» إىل تقرير أن التعصب يف العامل العريب من ضمن
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احلالية ،-وت�زداد خطورة تلك الظاهرة إذا اس�تحرضنا

يف الع�ادة بنوع من القب�ول االجتامعي الذي قد يرشعن
لس�لوكيات س�لبية كالتميي�ز العنرصي وأعمال العنف

( ،) Tajfel, 1981ولذل�ك فإن�ه يمكنن�ا الق�ول ب�أن
دراس�ة التعص�ب وم�ا يرتب�ط به م�ن ظواه�ر وعوامل
ومصطلحات لي�س ترف ًا بحثي ًا أو فكري ًا ،بل جييء لتلبية

احتياجات واقعية تتجس�د يف حتمية وجود أش�كال من
التعص�ب الذي حيمل آثار ًا س�لبية وربام مدمرة يف بعض

األحايين ،يش�بهها البعض بأمراض اإلي�دز والرسطان

(. )aluck and Green, 2009

وثم�ة بعد آخ�ر يؤكد على أمهية استكش�اف ظاهرة

التعص�ب يف البيئ�ة اإلداري�ة ،ويتمثل ذل�ك البعد يف أن
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تل�ك الظاهرة ق�د تأخذ البع�د الضمني يف تل�ك البيئة،

مليون لذات الس�بب الس�ابق ،أما رشك�ة «كول بريس»

م�ع أو ضد أفراد ينتم�ون إىل مجاعات معينة ،وكل ما قد

وص�ل املبل�غ الذي حتملت�ه «وكال�ة املعلومات وصوت

س�واء أكانت يف ش�كل حتي�زات ضمني�ة أو متييز ضمني

يرتت�ب عىل ذل�ك من قرارات تفضيلي�ة أو غري تفضيلية
لألفراد الذين ينتمون إىل نفس اجلامعة كقرارات التعيني
والرتقي�ة يف الوظائف أو النجاح ومنح درجات عالية يف
املؤسس�ات التعليمية ونحو ذل�ك ( الربيدي،)2011 ،
وتعود أس�باب كوهنا ضمنية إىل عدم تقبل التعصب وما

يرتبط به اجتامعي ًا وقانوني ًا ( . ) Zarate, 2009

فقد دفع�ت  250مليون بس�بب التعص�ب للعمر ،وقد

أمري�كا»  508ملي�ون (Hitt , Miller and Colella,

 . )2009وكل ما سبق يؤكد عىل رضورة العناية البحثية

بظاهرة التعصب يف البيئة اإلدارية واستكش�اف أبعادها
وتأثرياهتا املحتملة .

 -2املشكلة البحثية

ويعد التن�وع االجتامعي حقيقة ثابت�ة يف املجتمعات

عىل الرغم من خطورة بعض الظواهر وسلبية آثارها

ج�راء العوملة الت�ي أوصلت ذلك التنوع إىل الس�ياقات

العربي�ة ،والس�يام الدراس�ات التطبيقية التي تس�تهدف

 .)2011وتتعين اإلش�ارة إىل أن بع�ض األدبي�ات يف

العلاج املالئ�م ،وتع�د ظاه�رة التعص�ب إح�دى تلك

يرتتب علي�ه كالتمييز العنرصي يعي�ق املنظامت يف جمال

األدبيات اإلدارية ،وأدبيات السلوك التنظيمي عىل وجه

املع�ارصة (  )Stangor, 2000وه�و آخ�ذ باالزدياد من

ف�إن بعضه�ا ال حيظ�ى بعناية بحثي�ة كافي�ة يف األدبيات

املهني�ة يف الكثير م�ن املنظمات املختلف�ة (الربي�دي،

فه�م الواق�ع وتوصيف�ه بغية تش�خيص ال�داء ووصف

الس�لوك التنظيم�ي تق�رر ب�أن التعصب وم�ا يمكن أن

الظواهر املس�كوت عنها يف تلك األدبيات ،وبالذات يف

والش�عور بعدم العدالة،
إدارة التن�وعُ ،ويضعِ�ف األدا َء
َ
كما أن�ه ُخي ّف�ض مس�تويات االلت�زام التنظيم�يُ ،ويزيد

التحدي�د ،األمر الذي جعل ظاه�رة التعصب مغ ّيبة عن
املش�هد اإلداري ،مما يعني ع�دم معاجلة تلك الظاهرة يف

والتميي�ز يقللان من ق�درة املنظمة عىل خل�ق بيئة عمل

للتعصب وما يرتبط به من ظواهر سلبية أخرى كالتنميط

باإلضاف�ة إىل تش�ويه الصورة الذهني�ة للمنظمة والتأثري
س�لب ًا عىل ش�بكة عالقاهتا ،ومن ذلك مقاطع�ة العمالء

حديثة (الربي�دي )2011 ،على رضورة إدخال ظاهرة
التعص�ب ضم�ن األجن�دة البحثي�ة يف البيئ�ة اإلداري�ة،

تكالي�ف وخس�ائر باهظ�ة بس�بب القضاي�ا القانوني�ة

واملصطلحات املتقاطعة م�ع مصطلح التعصب وحتديد

 ،)2009فمث ً
لا نج�د أن رشك�ة «ك�وكا ك�وال» تكبدت

مس�تويات التأثري املحتمل للعوامل الشخصية واملعرفية

القانوني�ة املرفوعة ضدها بس�بب التعص�ب املصحوب

املنظامت ،يف س�عي لتمهي�د الطريق لبل�ورة إطار نظري

م�ن حجم الضغ�وط ،وينض�اف إىل ذل�ك أن التعصب
حمفزة ومش�جعة على االندماج واالس�تمتاع يف العمل،

وانخف�اض مع�دالت التق�دم على الوظائ�ف وحتم�ل

املنظمات العربي�ة املعارصة ،بام يف ذلك العوامل املس�ببة

(القولبة) والتمييز والعرقية .ولقد أكدت دراس�ة عربية

وعم�دت إىل حتديد ماهية التعصب وأش�كاله واجتاهاته

(McKenna, 1994, Hitt, Miller and Colella,

أهم العوامل ذات العالقة بظاهرة التعصب الستكشاف

 192.5ملي�ون دوالر من ج�راء الش�كاوى والقضايا

والديموغرافي�ة يف إجي�اد أو تكريس التعصب يف خمتلف

بالتمييز العنرصي ،وقد حتملت رشكة «تكس�اكو» 176
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وتأسيس� ًا على م�ا س�بق يمكن الق�ول بأن املش�كلة

لدراس�ات تطبيقي�ة للتعص�ب عىل نحو يش�جع احلركة
البحثية يف علم اإلدارة عموم ًا وجمال الس�لوك التنظيمي

البحثي�ة تنبثق من عدم استكش�اف ظاه�رة التعصب يف

وتتأكد أمهية استكشاف تلك الظاهرة بشكل تطبيقي

فهمن�ا لتل�ك الظاه�رة يف س�ياقها الثق�ايف واالجتامعي،

الثقافي�ة للمجتم�ع الع�ريب بقيمها وتقاليده�ا ورموزها

منه�ا وفق منظور إداري فعال ،األمر الذي يعني إمكانية

عىل وجه اخلصوص.

يف البيئة اإلدارية العربية حني نضع يف االعتبار أن املنظومة
وطبيع�ة تركيبته�ا االجتامعية تؤثر بش�كل جوهري عىل
املنطلقات الفكرية لإلدارة العربية وأس�اليبها وفعاليتها،

س�وا ًء أكان ذل�ك يف أطرها الرس�مية أم غري الرس�مية،

البيئة اإلدارية العربية بش�كل تطبيقي ،مما تسبب يف عدم

فض ً
ال ع�ن عدم رفع قدراتن�ا اإلداري�ة ملواجهتها واحلد
اس�تفحاهلا وزيادة آثارها الس�لبية عىل الفعالية والكفاءة
واجلودة اإلدارية يف املنظامت العربية .ويف ضوء ما س�بق

يمكن لنا صياغة املشكلة البحثية يف سؤال رئيس مركب

وينظ�ر الس�لوك التنظيمي إىل املنظم�ة باعتباره�ا نظام ًا

يتمثل يف اآليت :م�ا طبيعة التعصب يف املنظمة املبحوثة؟

(عبداهل�ادي ،1991 ،الرش�يد ،2003 ،الربي�دي،

من منسوبيها؟

الثقافي�ة العامة على الفضاء اإلداري الع�ريب ظهرت يف

تتمثل يف اآليت:

ثقافي� ًا فرعي� ًا منبثقا من اإلط�ار الثقايف الع�ام للمجتمع

 ،2008حري�م . )2009 ،ولتأكي�د تأثير املنظوم�ة
األدبي�ات العربي�ة مصطلحات عدي�دة تعكس ذلك كـ

«البدوقراطية» و«الش�يخوقراطية» (الرميحي،1977 ،

عبدالرمح�ن ،)1982 ،وداللة تل�ك املصطلحات ترتكز
حول التمس�ك باألطر البريوقراطية م�ع مزجها باألطر
االجتامعية والثقافية التقليدية (الرميحي ،)1977 ،ويف

س�ياق مش�ابه دعا بع�ض الباحثين العرب إىل تأس�يس
«علم اجتماع البداوة» (صابر 1986 ،نق ً
ال عن :مليكة،
 ،)1986لفهم الظواهر االجتامعية يف س�ياقاهتا الطبيعية
 .وحني نس�لط الضوء عىل املجتمع الس�عودي باعتباره
البيئ�ة املبحوث�ة يف ه�ذه الدراس�ة فإننا نج�د تأكيد ًا عىل

رضورة دراس�ة األط�ر االجتامعي�ة والثقافي�ة التقليدي�ة
املؤثرة يف تش�كيل التاميز االجتامعي والعصبية الوظيفية

ونحو ذلك ومن أمهها القبيل�ة واالعتبارات املرتبطة هبا
(بن صنيتان.) 2008 ،
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وما أبرز أس�بابه وانعكاس�اته وعالجاته ،وفق آراء عينة
وينبث�ق من ذلك الس�ؤال عدد من األس�ئلة الفرعية

 كيف ينظر منس�وبو املنظمة املبحوثة إىل التعصب،من حيث ماهيته وأنواعه؟

 م�ا عالقة االرتباط بني أنواع التعصب؟ وما داللةذلك؟

 ما تأثير متغريات العوام�ل الديموغرافية (الكليةوالعم�ر والتقدي�ر واملس�توى االقتص�ادي) عىل
أنواع التعصب لدى عينة من الطالب والطالبات

يف اجلامعة حمل الدراسة؟

 ه�ل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالبوالطالبات فيام يتعلق بأنواع التعصب؟

 ما أس�باب التعص�ب وما أبرز االنعكاس�ات التيخي ّلفها يف املنظمة املبحوثة بوصفها كيان ًا إداري ًا؟

 ما أبرز احللول املقرتحة ملعاجلة التعصب من وجهةنظر املبحوثني؟
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 -3أهداف الدراسة وأمهيتها

جتهد الدارس�ة احلالي�ة إىل اإلس�هام يف تعميق فهمنا

لظاهرة التعصب يف س�ياق املنظمات العربية من منظور
إداري ،عبر دراس�ة بعض أبعاد تل�ك الظاهرة وحماولة
استكش�اف م�دى تواجده�ا ومس�بباهتا ومظاهره�ا
وآثاره�ا ،باعتباره�ا ظاه�رة «مس�كوت ًا عنه�ا» يف بيئتن�ا
اإلداري�ة العربية عموم� ًا والبيئة اإلدارية الس�عودية عىل

يوس�ع اآلف�اق البحثية يف
وج�ه التحدي�د ،األم�ر الذي ّ

العلوم اإلدارية بما جيعلها أكثر فعالية يف إدارة مثل تلك
الظواهر السلبية ،ويعينها للوصول إىل مرحلة االعرتاف
بتلك الظواهر واإليامن بحتمية مواجهتها بش�كل علمي

وبأسلوب إداري مؤسيس مقنن .ويف ضوء ذلك اهلدف
العام ،تس�عى هذه الدراس�ة إىل فهم بع�ض أبعاد ظاهرة

التعص�ب يف املنظمات العربي�ة املع�ارصة م�ن منظ�ور
إداري ،وخصوص� ًا يف منظامت التعلي�م العايل بالتطبيق

وتنب�ع أمهية الدراس�ة من إس�هامها يف س�د جزء من
الفج�وة البحثي�ة يف الفك�ر اإلداري وحتدي�د ًا يف جم�ال

السلوك التنظيمي يف حقل الدراسات التطبيقية للظواهر
ا ُملغ ّيبة يف املش�هد اإلداري العريب ،عرب اإلسهام التطبيقي

يف فه�م بعض أبع�اد تلك الظاهرة داخ�ل البيئة اإلدارية
العربي�ة وحتدي�د ًا يف املنظمات املعارصة يف الع�امل العريب

باعتباره�ا كيان� ًا أو تنظي ًام إداري ًا ،وق�د وقع التطبيق عىل
إحدى اجلامعات الس�عودية ،وتعد هذه الدراسة طليعة
تلك الدراس�ات التطبيقية لظاه�رة التعصب يف الفضاء

اإلداري السعودي.

 -4منهجية الدراسة وأدواهتا

خلصت دراس�ة عربي�ة متخصصة يف بح�ث ظاهرة

التعص�ب يف الفك�ر اإلداري إىل أن طبيع�ة الدراس�ة
التطبيقية لتلك الظاهرة تقتيض استخدام املنهج املختلط

عىل إحدى اجلامعات يف الس�عودية ،مع ما يقتضيه ذلك

املهج�ن ( Hybrid /Mixed Methodالربي�دي،
أو
ّ
 ،)2011وذلك باستخدام األسلوب الكيفي (النوعي)

مع الرتكيز عىل الدراسات العربية العتبار املكون

 ،)Tashakkori, and Teddlie , 1998فاألس�لوب

من:

 اس�تعراض الدراسات التطبيقية لظاهرة التعصبالثقايف املؤثر.

واألس�لوب الكم�ي يف بحث واحد (زيت�ون،2004 ،

الكمي يبتدئ بأس�ئلة حمددة تستهدف وصف العالقات

 -التعرف عىل مس�توى الوعي لدى منسويب املنظمة

بين العوامل وذلك بقياس املتغيرات اخلاصة بالظاهرة
املبحوثة ،اعتامد ًا على التحليل اإلحصائي لبيانات كمية

 -حتدي�د أهم أنواع التعصب ومس�بباته يف املنظامت

عش�وائي كي متثل جمتمع البحث بغية تعميم النتائج .أما

املبحوث�ة إزاء خطورة ظاهرة التعصب وتأثرياهتا
السلبية عىل األداء واجلودة واإلنجاز والفعالية.

املعارصة من وجهة نظر عينة من منسويب املنظمة

املبحوثة.

 بل�ورة توصي�ات واقرتاح�ات م�ن ش�أهنا معاونةالفك�ر اإلداري على مواجه�ة ظاه�رة التعصب
واحلد من آثارها اخلطرية.

(أرقام) يتم احلصول عليها باستخدام عينة تؤخذ بشكل
األس�لوب الكيف�ي فهو يبتدئ بأس�ئلة عامة تس�عى إىل

فه�م جوهر األش�ياء يف الظاه�رة املبحوثة واستكش�اف
العالقات التش�ابكية املعقدة ،ويتم بلورة تلك األس�ئلة

يف ض�وء نتائج حتلي�ل البيانات الكيفي�ة (كلامت وصور
وليس�ت أرقام ًا) التي يقوم الباحث بتجميعها وحتليلها،
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م�ع الرتكي�ز على تفسير املع�اين وال�دالالت الت�ي يتم

والتعصب املناطقي (بس�بب املنطقة/املدينة/املحافظة/

ويف ه�ذه الدراس�ة تم اس�تخدام األس�لوب املتتايل،

االختصار يف االستبيان واقتصاره عىل أشكال التعصب

من أجل احلصول عىل بيانات كيفية ثرية تعيننا عىل تفهم

ت�م توزيع�ه على عينة م�ن الطلاب والطالب�ات بلغت

تكوينها يف السياقات الثقافية لتلك الظاهرة.

وذل�ك بإج�راء البح�ث الكيفي عقب البح�ث الكمي،
النتائ�ج الكمي�ة وتفسيرها ،واألهم من ذل�ك ملعاونتنا

عىل اس�تيعاب بعض أبع�اد الظاهرة املبحوث�ة ( زيتون،
 ،)Tashakkori, and Teddlie , 1998 ،2006يف

س�ياق يراعي الثقافة العامة للمجتمع والثقافة التنظيمية
للمنظمة حمل الدراسة .

القرية) ،ولعله من املهم اإلش�ارة إىل أنه وعىل الرغم من
إال أن الباح�ث وج�د صعوبات يف مج�ع البيانات  .وقد

 ،929وبع�د مج�ع البيان�ات ت�م التأكد من م�دى دقتها

وإدخاهلا وإجراء التحليلات اإلحصائية املالئمة والتي
ش�ملت التكرارات ،واختيار «ت» ،وكروسكال واليز،

ومتوسط الرتب ومعامل االرتباط وحتليل االنحدار .

وقد تم اختبار الصدق لالس�تبيان بفحص مس�توى

وبخصوص أس�لوب البحث الكم�ي فقد تم حتليل

االتس�اق الداخيل وذلك بحس�اب معاملات االرتباط

البيئة املبحوثة متمث ً
ال يف املجتمع السعودي (بن صنيتان،

باس�تخدام معام�ل ارتب�اط بريس�ون (Oppenheim,

الدراس�ات العلمي�ة لتحدي�د أهم أش�كال التعصب يف
 ،2008الغذام�ي )2009 ،والبيئ�ات املش�اهبة ك�دول
اخللي�ج الع�ريب (وطف�ة واألمح�د ،2002 ،األنصاري،

 ،)2010وتعضي�د ذلك التحليل بمس�ح ميداين يف بيئة
املنظم�ة حت�ت الدراس�ة بإج�راء مقابالت غير مهيكلة
وتنظي�م ومراكم�ة املالحظ�ات ح�ول التعص�ب داخل
تل�ك املنظم�ة ،وق�د تم اخلل�وص إىل أش�كال التعصب
األكث�ر أمهي�ة يف املجتمع الس�عودي ،وقد ت�م تضمينها
يف االس�تبيان ال�ذي أعد بش�كل خمترص نظر ًا حلساس�ية

تل�ك املش�كلة مم�ا يس�تدعي االختص�ار والرتكي�ز عىل
األبع�اد األكث�ر أمهي�ة ،والس�يام أنه يس�تهدف احلصول

عىل أكرب قدر ممكن من االس�تبيانات بغرض استكشاف
أه�م أش�كال التعص�ب الذي ق�د يتعرض ل�ه الطالب
والطالبات يف املنظمة املبحوثة (اجلامعة حمل الدراسة) .

وق�د تضم�ن االس�تبيان ثالث�ة أش�كال للتعص�ب:

التعص�ب االجتامع�ي (بس�بب الفئ�ة االجتامعي�ة)،
والتعص�ب االقتصادي (بس�بب الوض�ع االقتصادي)،
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بين عب�ارات االس�تبيان واملجم�وع ال�كيل للعب�ارات

 ،)1996،Bryman and Cramer, 1999وفيام ييل نتائج

معامالت االرتباط .

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

أنواع التعصب

التعصب االجتامعي

معامل االرتباط

التعصب املناطقي

التعصب االقتصادي

**0.87

**0.87

**0.88

** دال عند مستوي داللة 0.01
يتضح م�ن اجلدول الس�ابق أن معاملات االرتباط

قوي�ة وذات دالل�ة إحصائية مرتفعة عند مس�توى داللة

 ،0.01مم�ا ي�دل على أن عب�ارات االس�تبيان حتظ�ى
بتجان�س داخيل كبري ،مما يؤكد عىل أن االس�تبيان يتمتع
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بق�در ٍ
كاف م�ن الصدق .وق�د تم التأكد م�ن ثبات أداة

 ،)2006حي�ث ش�جع الباح�ث جمموعة م�ن الطالب

أظهرت النتائج اإلحصائية ما ييل:

بيئة مش�جعة عىل احلديث بش�فافية فقد ت�م إجراء مجيع

الدراسة الكمية بحس�اب معامالت ألفا كرونباخ حيث

املقابالت يف مكان خاص مع التدوين الكتايب ملا ُيقال يف

جدول (  )2معامالت ألفا كرونباخ للثبات
أنواع التعصب

معامل االرتباط

التعصب االجتامعي

0.93

التعصب االقتصادي

0.93

التعصب املناطقي

الكيل (الثبات اإلمجايل لالستبيان)

عىل اإلدالء بآرائهم بخصوص املوضوع .ولضامن توفري

0.92
0.92

املقابلة ،حيث أنه يتعذر اس�تخدام أس�لوب التسجيل –
بواسطة املس�جل  -نظر ًا حلساسية املوضوع وعدم رغبة

املبحوثني يف ذلك.

وسوف نشري إىل املنهجية العلمية التي تم استخدامها

لتحليل البيانات الكيفية وذلك يف اجلزء اخلاص بالنتائج
الكيفية.

 -5اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يظه�ر اجل�دول الس�ابق أن معامالت ألف�ا كرونباخ

دراس�ة ظاه�رة التعص�ب تتكث�ف بش�كل رئيس يف

يتمت�ع بق�در كبير ومطمئ�ن م�ن الثب�ات (Nunnally,

 ،2000مكلفين وغ�روسHewstone et . ,2002 ،

قريب�ة من الواح�د الصحيح ،مما يدل عىل أن االس�تبيان
. )1978, Bryman and Cramer, 1999

أما أس�لوب البح�ث الكيفي ،فقد ت�م إجراء إحدى

عرشة مقابلة ش�بة مهيكل�ة  Semi-Structuredمع عينة

من منس�ويب املنظم�ة التعليمي�ة :أعضاء هيئ�ة التدريس
(مقابلتين) ،والطلاب (س�بع مقابلات) ،واملوظفين

(مقابلتين) .وبخص�وص عين�ة أعضاء هيئ�ة التدريس
واملوظفني فقد تم االعتامد على العينة القصدية ،فطبيعة
الدراس�ة تس�تلزم إج�راء املقابالت مع عدد مم�ن يرتبط
الباحث بعالقات جيدة معهم ،وذلك أنه يصعب ـ إن مل

يكن يس�تحيل ـ احلصول على معلومات ذات مصداقية
من أفراد ال تربطهم عالقات مع الباحث نظر ًا حلساسية
املوض�وع يف العامل العريب خصوص ًا يف البيئة الس�عودية،
وق�د بل�غ متوس�ط الوق�ت للمقابل�ة س�اعة ،أم�ا عين�ة

الطلاب فقد كانت باس�تخدام العينة املتيسرة (زيتون،

حق�ل علم النفس االجتامعي (عب�داهلل ،1989 ،دكت،

 ،)al 1996بجانب دراس�ات يف بع�ض الفروع املعرفية
ومنها عل�م االجتامع والرتبي�ة باس�تخدام مناهج بحثية

متعددة يغلب عليها األس�لوب الكمي (Quantitative

. )Paluck and Green , 2009

أما العل�وم اإلدارية (متمثلة يف الس�لوك التنظيمي)
فلم ِ
تول التعصب عناية بحثية كافية ،وقد جاءت أغلب

معاجلات التعصب كمس�ائل جزئية ضمن موضوعات
متعددة يف الس�لوك التنظيمي يف بيئ�ة العمل ،كموضوع

االجتاه�ات (McKenna, 1994، Greenberg and

 ،)،Baron, 2007والتن�وع يف العم�ل (Arnold, et

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

 ،) Miller and Colella, 2009واإلدراك (العطي�ة،
،)،Arnold, et al., 1995 McKenna, 1994 ،2003
وإج�راءات االختب�ار و املقابلات االختي�ار والتعيين
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(McCormick and Ilgen, 1992، Arnold, et

م�ع ع�دد م�ن املصطلح�ات كالتحي�ز  Biasوالعرقي�ة

 ،) (McKenna, 1994وأصح�اب األوزان الثقيل�ة

 ،Favouritismوغريها من اإلش�كاليات التي ال يسعنا

 ،)al., 1995والتعص�ب بس�بب العم�ر Ageism

 Racismوالتميي�ز  Discriminationواملحس�وبية

Anti-fat Fikkan and، Rothblum, 2005، cited

يف الدراس�ة احلالية اس�تعراضها بش�كل موس�ع (انظر:

ولقد انعكست عناية علم النفس االجتامعي بظاهرة

وم�ن أهم املس�ائل الت�ي يتعين علينا التفط�ن هلا أن

التطبيقي�ة لتل�ك الظاهرة ومن أمهه�ا تعريف التعصب،

يف التعصب أو ما يس�مى بـ «التعصب الس�لبي» (القائم

.))in: Crandall and Hebl, 2009

التعص�ب يف الكثير م�ن األبع�اد التنظريي�ة والبحثي�ة

ولقد أنجز علم النفس االجتامعي الكثري من التعريفات،
ولق�د أف�ادت تل�ك التعريف�ات مم�ا طرح�ه الباح�ث

“ألبورت” ،حيث إنه يذهب إىل أن مصطلح التعصب
خض�ع للتطور ال�داليل يف ثلاث مراح�ل )1( :احلكم
املسبق الذي يتشكّل بناء عىل القرارات واخلربات الفعلية

للشخص )2( ،احلكم املستعجل املبترس Premature

وه�و املعنى الذي يميل إلي�ه القاموس اإلنجليزي)3( ،
ويف مرحلة ثالثة اكتسب اخلاصية االنفعالية  -بالتفضيل
أو ع�دم التفضي�ل  -المُصاحب�ة للحكم املس�بق الذي ال

الربيدي)2011 ،

التعريفات السابقة للتعصب قد ُبنيت عىل البعد السلبي
على عدم التفضيل ) ،وجتاهلت البعد اآلخر املكمل له،

أي « التعصب اإلجيايب» القائم عىل التفضيل (Stangor,

 ،)2000وقد انحازت أدبيات السلوك التنظيمي إىل البعد

السلبي يف التعصب ،حيث ركزت كثري ًا عىل االجتاهات

السلبية نحو األشياء واألشخاص ،كاالجتاهات السلبية

ألف�راد رشكة معين�ة حيال تطبيق أس�لوب تقني جديد،
وتشير تل�ك األدبي�ات إىل إمكاني�ة حت�ول التعصب إىل

س�لوك يتجس�د بع�دم املس�اواة  Inequalityوالتميي�ز
 )Discrimination (McKenna, 1994غير أن

يكون مس�تند ًا عىل أس�اس واض�ح ( )Allport , 1954

انحي�از تل�ك األدبيات يف الس�لوك التنظيم�ي غري مربر
نظر ًا الس�تبعاده أو هتميش�ه للبعد اإلجيايب للتعصب ،مما

يف أن التعص�ب ه�و“ :التفكير الس�يئ ع�ن اآلخري�ن

واإلجيايب .

ِ
يكت�ف “ألب�ورت” هب�ذا الرصد ال�داليل ملصطلح
 .ومل
التعص�ب بل وضع تعريف ًا ش�هري ًا يف األدبيات ،ويتمثل

يدعو إىل بلورة تعريفات تعالج بعدي التعصب :السلبي

دون وج�ود دالئل كافي�ة” ( ،) Allport, 1954:6أما “

ولق�د اقترح كل من «بري�ور» و»كرام�ر» مثل ذلك

أيرلي�ك” فيقرر بأنه “اجتاه عرقي يتس�م بعدم التفضيل”

التعري�ف بالق�ول ب�أن التعصب هو «مش�اعر مشتركة

من «ماردن» و»مري» إىل أن التعصب « اجتاه يتس�م بعدم

الت�ي تصب�غ االجتاهات نحو مجاعات معين�ة يف املنظومة

( ،) Ehrilck, 1973:8ويف تعري�ف ثال�ث يذه�ب كل
التفضي�ل ضد مجاعة معينة حيط من قدرها ومن قدر كل

أعضائها” ( .)Marden and Meyer, 1962

وغريه�ا م�ن التعريف�ات ،م�ع اإلش�ارة إىل أن ثم�ة

إش�كاليات اصطالحية عديدة كاالش�تباك املصطلحي
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من القبول والرفض والثق�ة والالثقة واحلب والكراهية
االجتامعية» (.)Brewer and Kramer, 1985: 230

ونظ�ر ًا للتعقيد الش�ديد لظاه�رة التعصب من جهة،

ولكث�رة التعريف�ات املقرتح�ة للتعص�ب من جه�ة ثانية

ولع�دم وجود تعري�ف للتعصب من منظ�ور إداري من
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جهة ثالثة ،فإنه حيس�ن بنا اس�تدعاء السمات األساس�ية

أن دراس�ات عديدة تقرر بأن التعصب هو نتيجة حتمية

(عب�داهللAshmore, 1970 ، Augoustino ،1989 ،

 ،)Tajfel, 1981ولكن ثمة دراس�ات أخرى تنفي تلك

التعص�ب يمثل اجت�اه  ،Attitudeبمكونات�ه الثالثة:
معرفي�ة ووجداني�ة ونزوعي�ة ،وغالب� ًا ما يك�ون توجه ًا

م�ن ص�ورة أو أخ�رى من التعص�ب يف بع�ض املواقف

للتعصب والتي تم استخالصها من تعريفات التعصب:

:)and Reynolds, 2006

سلبي ًا .Negative

• التعصب اجتاهات غري مربرة.

• التعصب اجتاهات خاطئة وغري عقالنية.
• التعصب اجتاهات جامدة.

• التعصب ظاهرة تنشأ فيام بني اجلامعات Intergroup

• التعصب يشء يسء .Bad

• التعص�ب يتضم�ن نوعي التحي�زات :حتيزات مع
(تعصب مع) ،وحتيزات ضد (تعصب ضد).

• التعص�ب الس�لبي يؤدي إىل االحتفاظ بمس�افات
اجتامعي�ة  Social Distanceم�ع أف�راد اجلامعة
األخ�رى مع وج�ود نزع�ة إىل إيذائه�ا ،بدالً من

االقتراب واملي�ل ملس�اعدهتم كما يف التعص�ب

اإلجيايب.

• التعصب يعد غري عقالين يف التفكري والسلوك.

• تعد القابلية لالنصياع أو ( املجاراة ) Conformity

بعد ًا هام ًا يف التعصب .

وقب�ل اس�تعراضنا للدراس�ات العربي�ة التطبيقية يف

جمال استكش�اف ظاهرة التعصب وهو األمر الذي هيمنا

أكث�ر يف هذه الدراس�ة ،نعرض نتائج بعض الدراس�ات

الستكامل أبعاد اإلطار النظري للدراسة احلالية يف ضوء
أهدافها ومنهجيتها .تشير األدبي�ات العلمية إىل وجود

ارتب�اط قوي بني التعص�ب والتنمي�ط (القولبة) لدرجة

للتنميط (أنظر مثالAllport, 1954، Ehrlich, 1973، :

احلتمي�ة وال تقول هب�ا وإن كانت تقرر صعوبة االنفكاك
احلياتية أو املهنية (.)Devine, 1989

وم�ن أهم أن�واع االجتاه�ات التعصبية م�ا تعرف بـ

«االجتاه�ات بين اجلامع�ات» Intergroup Attitudes

والت�ي تشير إىل االجتاه�ات الت�ي حيمله�ا أف�راد مجاعة
معينة جتاه مجاعة أخرى ،بناء عىل معلومات مفرتضة عن

تل�ك اجلامعة ،ويعدها البعض اجتاه�ات عرقية Ethnic

 ،Attitudesأي أهن�ا قائم�ة على البعد العرق�ي يف تلك
اجلامعات (عبداهلل.)1989 ،

كما س�عت دراس�ات متع�ددة إىل التع�رف على
الروابط بين مثل تل�ك االجتاهات التعصبية والسمات
الش�خصية لألفراد ،وقد خلصت بعض الدراس�ات إىل
وج�ود اختالفات يف النتائج فيام خي�ص تلك الروابط يف
الثقاف�ات املختلفة (موريف وآخ�رون ،1937،نق ً
ال عن:
عبداهلل. ) 1989 ،

وق�د أك�د ع�دد م�ن الدراس�ات إىل أن هنال�ك بنا ًء
رئيس� ًا يف ش�خصية الفرد يس�اعد عىل ظهور االجتاهات

التعصبية ونموها متمث ً
ال يف سمات شخصية معينة ومن

أمهه�ا :التس�لطية ،والع�دوان ،واملحافظ�ة ،والغلظ�ة،
والدوغاميئ�ة (اجلم�ود)  ، Dogmatismوالقلق ،وعدم

حتم�ل الغم�وض ،واملج�اراة أو القابلي�ة لالنصي�اع

 ،Conformityونم�ط الس�لوك أ (وم�ن خصائص�ه:
املبالغ�ة وربما التط�رف يف املنافس�ة والداف�ع لالنج�از
والش�عور باملس�ئولية ،والتعجل والتيقظ احلاد) ،ومركز

التحكم (أنظر مثالً :عب�داهلل ،2000 ،1989 ،مكلفني
وغروس.)2001 ،
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ونظ�ر ًا ألن الدراس�ة احلالي�ة تستكش�ف التعص�ب

التعصبي�ة وم�ا يرتب�ط هبا م�ن تنمي�ط وتعص�ب ومتييز

التعص�ب يف مراحل العمر املختلفة .واألدبيات العلمية

م�ن والدهيم وأصدقائهم ومعلميه�م (عبداهلل،1989 ،

االجتامع�ي فإنه من الرضوري التعرف عىل كيفية تطوير

تفصح أن األبعاد العاطفية واالنفعالية تؤثر عىل إكساب
األطفال لبذور التعصب يف مرحلة مبكرة جد ًا (عبداهلل،

،)Bergmann, 1994 ،1989

وق�د خلصت دراس�ة “قودم�ان” إىل أن االجتاهات

التعصبي�ة تنش�أ ل�دى األطف�ال يف ثلاث مراح�ل

(:)Goodman, 1952

األوىل :تب�دأ يف عم�ر  4-3س�نوات ويكتس�ب فيها
الطفل نوع ًا من الوعي العنرصي حيث يستطيع التعرف

على األفراد الذين ينتمون إىل اجلامع�ات املختلفة وياميز

بينها.

ويك�ون فيها الطفل
والثاني�ة يف عمر  7-4س�نوات
ّ
نوع� ًا م�ن الرب�ط بين الوع�ي العنصري واالجتاه�ات
السلبية أو اإلجيابية حيال اجلامعات املختلفة.

املرحلة الثالثة تتكامل التوجهات العنرصية وتتحول

إىل اجتاه�ات عنرصية ،وقد توص�ل « برغامن » إىل نتائج

مش�اهبة مع تأكيده عىل أنه يف املرحلة الثالثة ( 8سنوات)

ق�د يتكون ل�دى األطف�ال ص�ور متكاملة م�ن التنميط
والع�دوان الس�لوكي( ،)Bergmann, 1994وتعك�س

األدبي�ات العلمي�ة أن االجتاهات التعصبي�ة الضمنية –
القابعة يف الالش�عور  -لدى األطفال يتم تكوينها جزئي ًا

أثناء الرتبية الوالدية ( .)Devine, 1989

وق�د أثبت�ت دراس�ات عدي�دة وج�ود عالق�ة بين

االجتاه�ات العرقي�ة واالجتاهات التعصبي�ة لدى األبناء
وذلك بحس�ب ميول ورغبات األبناء يف حماكاة والدهيم
( ،) Teichman, 2001، Sinclair et. al. , 2005وهذا

يعن�ي أن األطف�ال ال يولدون وهم حيمل�ون االجتاهات
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وع�دوان بل يتعلمونه من حميطه�م االجتامعي وبالذات

زاي�د ،)2006 ،كما أش�ارت بع�ض الدراس�ات إىل أن
التعص�ب ل�دى األطف�ال ال يتش�كّل بالضرورة م�ن

خرباهتم الفعلية بقدر ما ينتج من تعايشهم مع االجتاهات

التعصبية يف سياقهم االجتامعي (عبداهلل. )1989 ،

إزاء البيئ�ة املبحوث�ة يف ه�ذه الدراس�ة وه�ي البيئ�ة

األكاديمية ،انتهت دراسة أمريكية إىل أن الفئة األكاديمية

التي تنتمي إىل أقلية عادة ما تش�عر بأهنا ُمس�تهدَ فة بالنقد
والس�خرية ،وال تش�عر برض�ا وظيفي مقارنة م�ع الفئة

األكاديمي�ة الت�ي تنتم�ي إىل األكثري�ة – وه�ي العرقي�ة
البيض�اء  ،-مما يؤثر س�لب ًا على أداء األف�راد املنتمني إىل

األقلي�ة (Niemann-Flores and Dovido, 1998

مقتبس من.) Zarate, 2009 :

وبعد االستعراض الس�ابق لبعض األدبيات العلمية

ذات العالق�ة بموضوع البحث ،نخص�ص اجلزء التايل
لع�رض النتائ�ج الرئيس�ية لبع�ض الدراس�ات العربي�ة
التطبيقي�ة يف جم�ال التعص�ب وذل�ك يف ض�وء مش�كلة
الدراسة احلالية وأهدافها ومنهجيتها وذلك كام ييل:

 دراس�ة وطفة واألمحد ( )2002التي أش�ارت إىلعدم وجود استكش�اف بحث�ي لظاهرة التعصب
يف يف عاملن�ا الع�ريب ،وش�ددت على رضورة
دراس�تها بمنهجي�ة علمي�ة نقدي�ة .ويف جانبه�ا

التطبيق�ي س�عت تل�ك الدراس�ة إىل بحث تلك
الظاه�رة يف املجتمع الكويت�ي وحتديد ًا يف جامعة

الكوي�ت ،وق�د تكونت عينة الدراس�ة من 714
طالي� ًا وطالبة ،وق�د خلصت تلك الدراس�ة إىل
أن التعصب يف العامل العريب يأخذ ش�ك ً
ال ضمني ًا،
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كام أن التعصب يعترب أكرب ثاين ٍ
حتد اجتامعي هيدد

تكونت العينة من  1791طالب ًا وطالبة يف جامعة

يف املي�ل للترف واملظه�ر واإلرساف ،وق�د جاء

القبلي (باعتب�اره ش�ك ً
ال م�ن أش�كال التعصب

العامل الع�ريب وذلك بعد التح�دي األول املتمثل
التح�دي الثال�ث مكم ً
ال لبعض أبع�اد التعصب

حي�ث متث�ل يف الواس�طة والرش�وة واملحس�وبية

وذل�ك بحس�ب وجه�ة نظ�ر املبحوثين ،وق�د

تأرجح�ت نس�بة موافقته�م عىل وجود أش�كال
التعص�ب املختلف�ة (طائف�ي ودين�ي وإقليم�ي
وقبيل وعائلي) يف العامل العريب بين  %88.6إىل

 ،%94.6وق�د حل التعصب القبلي والتعصب
العائلي يف املرتبتين األوىل والثاني�ة يف املجتم�ع

الكويت�ي .كما انته�ت الدارس�ة إىل أن الطلبة يف
الس�نوات األخيرة ق�د أف�ادوا بوج�ود ظاه�رة
التعصب بش�كل أكرب من نظرائهم يف الس�نوات
األوىل مم�ا يوم�ئ إىل أمهي�ة التعلي�م اجلامع�ي يف

التقليل من التعص�ب ،يف حني أن طلبة الكليات

العلمي�ة (الط�ب والصيدل�ة واهلندس�ة) أقل من
نظرائه�م يف الكليات النظرية األخرى ،ومل يظهر
متغير اجلنس (ذك�ور إناث) أي ف�روق يف ذلك
املجال .وقد أكدت الدراسة عىل رضورة ترسيخ

قي�م التس�امح والسلام والديموقراطي�ة واحلق
واخلير واجلامل مع العمل على التوظيف الثقايف

والرتب�وي لإلعلام لإلف�ادة منه يف إش�اعة تلك

القيم.

 دراس�ة األنص�اري ( )2010وق�د اس�تهدفتمدارس�ة قضية التعصب بش�كل علم�ي ودفعها

ألن تك�ون ضم�ن أولوي�ات املعاجل�ة العلمي�ة،
كام اس�تهدفت تعريض ال�رأي العام هلذه القضية

كنوع من التوعية بخطورهتا والتأكيد عىل رضورة
معاجلتها يف السياقات االجتامعية والثقافية .وقد

الكويت ،وقد خلصت الدراس�ة إىل أن التعصب

االجتامعي) أكرب من التعصب الطائفي ،وبشكل
أكث�ر حتديد ًا أظه�رت نتائج الدراس�ة ب�أن قرابة

 %70م�ن الطلب�ة ي�رون ب�أن املجتم�ع الكويتي

يع�اين م�ن التعص�ب القبلي وأن  %61.1منهم
ي�رون وج�ود التعص�ب الطائف�ي ،وبخصوص

التعص�ب القبلي ال�ذي يعنين�ا أكث�ر يف دراس�تنا
احلالية فقد أفادت النتائج بأن متغريات الدراس�ة
(اجلن�س والكلية واملنطقة) غري مؤثرة يف حني أن

متغري السنة الدراسية مؤثر.

وقد أوضحت الدراس�ة بأن طلبة السنوات األخرية

أكثر اقتناعا بأن التعصب موجود يف املجتمع،

وق�د فرست الدراس�ة ذل�ك بأن املامرس�ات العملية

للطلب�ة على امل�دى البعي�د جيعله�م يقتنع�ون بوجوده،

كما أف�اد  %66.3م�ن الطلب�ة بوجود التعص�ب يف بيئة
اجلامع�ة وق�د أظهرت النتائ�ج أن متغري اجلنس والس�نة

الدراس�ية مؤث�ران يف تلك االجتاه�ات (لصالح اإلناث
وطلي�ة الس�نوات األخيرة) ،وق�د أظه�ر  %55.2من

الطلب�ة وجود تعصب قبيل من قبل األس�اتذة ،أم الطلبة
فلدهيم سلوكيات قبلية أكرب حيث أفاد  %72.6بوجود

تلك الس�لوكيات واإلناث أكثر استشعار ًا هلذا التعصب
القبلي .ويعتق�د  %51.3م�ن الطلب�ة أن االنتخاب�ات

الطالبية تقوم عىل أسس قبلية،

وقد أوضحت الدراس�ة أن التعصب يظهر بشكل أكرب

يف الكلي�ات النظرية مقارنة بالكلي�ات 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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هت�دد كينونته وهويت�ه االجتامعية» (األنص�اري:2010 ،

 .)29ويف م�ؤرش إجي�ايب انتهت تلك الدراس�ة إىل أن قرابة
 %85م�ن الطلبة أبدوا رغبتهم يف اس�تئصال داء التعصب

م�ن اجلامع�ة يف دالل�ة تؤك�د على استش�عارهم خلط�ورة
التعصب وآثاره الس�لبية ،وقد ش�ددت الدراسة عىل أمهية
تبن�ي إدارة املنظامت التعليمية إلج�راءات كافية للحد من

ظاهرة التعصب ،مع رضورة ترس�يخ قيم حقوق اإلنسان
واملواطنة والتس�امح ونبذ العصبية يف املقررات الدراس�ية

ويف خمتل�ف األنش�طة األكاديمي�ة والعلمي�ة واالجتامعي�ة
داخ�ل تلك املنظامت ،وبذل جهود ثقافي�ة وإعالمية كافية
ملجاهبة داء التعصب والتحذير من مغبة الوقوع فيه.

 دراس�ة علي ( )2006التي جه�دت للتعرف عىلأه�م املش�اكل املرتتب�ة على التعص�ب القبلي يف
املج�االت االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية
والثقافي�ة وحتديد العوامل واملتغيرات التي تؤثر
على ذلك التعصب ،بالتطبي�ق عىل بعض القبائل
يف مصر (قبائ�ل النوب�ة والعباب�دة اجلعاف�رة يف
حمافظة أس�وان) ،مع السعي لوضع تصور نظري
مقترح ملعاجلته�ا والوقاي�ة منه�ا .وق�د ع�ددت
الدراس�ة ثالثة عوامل للتعصب القبيل ش�ملت:
عوامل خاصة بالبناء االجتامعي ،وعوامل خاصة
بدينامية شخصية الفرد ،وعوامل خاصة بالثقافة.

وق�د تكون�ت العينة من  325ش�خص ًا ينتمون
لتل�ك القبائ�ل ،وق�د خلص�ت الدراس�ة إىل أن
االعت�زاز بالقبيلة م�ن أهم عوام�ل التعصب القبيل
م�ع وجود تأثري كبير للتنش�ئة االجتامعية وبالذات
م�ن قبل اآلب�اء وكبار رج�ال القبيلة ،كما توصلت
الدراس�ة إىل أن حتقيق العدالة يف التمثيل الس�يايس
لكل قبيلة خيفف من حدة التعصب الذي قد يصل
إىل التصفية اجلس�دية ،وقد أش�ارت الدراسة إىل أن

52

الش�عور باملصلح�ة العامة ،وقد
التعص�ب يضعف
َ
ش�ددت الدراس�ة عىل رضورة تفعيل الدور الثقايف
واإلعالمي يف مواجهة التعصب والتوعية بخطورته
عىل كافة املس�تويات .وقد انحاز التصور املقرتح يف
تلك الدراس�ة ملعاجلة التعص�ب لألطر االجتامعية
والرتبوي�ة والثقافية ،وذاك يشء متوقع نظر ًا لطبيعة
تلك الدراس�ة ،األمر الذي يؤكد على رضورة بناء
أطر نظرية منبثقة من منظور الفكر اإلداري.

 دراسة عبدالنبي (  )2007التي استهدفت استكشافالعالقة بني التعصب والتوافق كأحد معامل الصحة
النفس�ية ،وق�د ت�م اس�تخدام مقي�اس التعص�ب
وه�و أحد مقاييس الرياض-مينس�وتا للش�خصية
(تعري�ب وتقنين ربي�ع ش�حاته ،)1988 ،وق�د
تكون�ت العينة من  320طالب� ًا يف إحدى الكليات
اجلامعي�ة الس�عودية (كلية املعلمين بحائل) ،وقد
توصل�ت الدراس�ة إىل أن  %58م�ن الطلب�ة لدهيم
مس�تويات عالي�ة ومتوس�طة م�ن التعص�ب ،وقد
أوضح�ت الدراس�ة خط�ورة مث�ل تل�ك النتيج�ة
خاص�ة أن أولئ�ك الطلاب هييئ�ون كمعلمين مما
يعن�ي توس�يع نطاق تأثريهم يف أوس�اط عملهم يف
املس�تقبل ،كام أشارت الدراسة إىل ضعف الشفافية
يف تعام�ل املس�ئولني معه�م ،وعدم وج�ود أجواء
احلرية للتعبري ع�ن آرائهم حول األنظمة اجلامعية،
مع وجود سامت تعضد التعصب كاملجاراة وعدم
حتم�ل الغم�وض والنظ�رة الس�لبية لل�ذات .كما
خلص�ت الدراس�ة إىل أن التعصب يرتب�ط ارتباط ًا
سلبي ًا مع التوافق االجتامعي واالنفعايل واملنزيل.
وقد أوصت الدراس�ة بزي�ادة هوامش احلرية
للطلاب يف إدارة بع�ض الش�ئون اخلاص�ة هبم،
ورضورة تدعي�م الثق�ة الذاتي�ة ،وتنش�يط الفعل
الثقايف الذي ينبذ التعص�ب ،واإلفادة من الطاقة
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اإلعالمية يف التوعية ،وجماهبة املامرس�ات الرديئة
كاملحسوبية وعدم تطبيق املساواة بني الطالب يف
القبول والتوظيف ونحو ذلك.

يف ه�ذا اجل�زء س�وف يتم عرض أب�رز النتائ�ج التي
ت�م اخلل�وص إليها يف هذه الدراس�ة ،مع الب�دء بالنتائج
الكمية ،ثم يص�ار إىل عرض النتائج الكيفية ،عىل أننا يف
هذا اجلزء سوف نعرض للنتائج دون مناقشة ،حيث أننا
أرجأنا مناقشة النتائج إىل جزء ٍ
تال .

 1-1-6وصف العينة

تكون�ت العين�ة م�ن  929مفردة ،متث�ل جمموعة من
ّ
الطلاب والطالبات الذين يدرس�ون يف أربع كليات يف
اجلامع�ة املبحوثة والذين أمكن الوصول إليهم يف عملية
املس�ح املي�داين داخل اجلامع�ة ،وقد كان ع�دد الطالب
 425بينما بلغ ع�دد الطالبات  ،504م�ع مراعاة حجم
الكلي�ات ،فق�د كانت كلية االقتص�اد واإلدارة هي أكرب
تلك الكليات ،وفيام ييل بيان بتقس�يم العينة حس�ب كل
من الكلية ،العمر ،التقدير ،املستوى االقتصادي:
جدول ( )3تقسيم العينة حسب نوع الكلية
التكرار

النسبة %

125

13.5

81

8.7

اقتصاد وإدارة

627

علوم

92

طب

املجموع

925

67.8
10

100

التكرار

النسبة %

375

40.4

20-19

402

 23فأكثر

151

املجموع

928

43.3

16.3
100

جدول ( )5تقسيم العينة حسب تقدير الطالب
التقدير

التكرار

النسبة %

جيد

363

39

مقبول

 1-6النتائج الكمية:

حاسب آيل

العمر

22-21

 -6نتائج الدراسة

الكلية

جدول ( )4تقسيم العينة حسب العمر

132

14.5

جيد جد ًا

277

29.8

املجموع

927

100

ممتاز

155

16.7

جدول ( )6تقسيم العينة حسب املستوى االقتصادي
املستوى االقتصادي

التكرار

النسبة %

متوسط

361

67

536

100

ضعيف
ممتاز

املجموع

24

151

5

28

وجت�در املالحظ�ة إىل أن عدد ًا كبري ًا م�ن املبحوثني مل
جيب عىل السؤال اخلاص باملستوى االقتصادي وبالذات
ل�دى الطالب�ات ،مم�ا يعني حساس�ية ذل�ك املوضوع يف
املجتمع السعودي.
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 2-1-6االرتباط بني أنواع التعصب

لإلجابة عن الس�ؤال الفرع�ي األول املتمحور حول

استكش�اف طبيع�ة العالق�ة بين أن�واع التعص�ب ،فإنه

يلزمنا احلصول عىل معامل االرتباط (بريسون) بني تلك

األنواع ،وقد تم حس�اب معام�ل االرتباط وذلك كام يف
اجلدول التايل:

جدول ( )7معامالت االرتباط بني أنواع التعصب
أنواع التعصب

التعصب االجتامعي

التعصب االجتامعي التعصب املناطقي
1

التعصب املناطقي

التعصب االقتصادي

**0.63

التعصب االقتصادي

1

**0.67

**0.64
1

** دال عند مستوي داللة 0.01
يتضح من اجلدول الس�ابق أن هنالك ارتباط ًا مرتفع ًا

من أنواع التعصب كمتغري تابع وبني متغريات الدراس�ة

وجود تقارب يف مس�تويات االرتباط ،وكل ذلك يومئ

وفيما ييل نق�دم ملخص� ًا للنتائج التي ت�م احلصول

بني أن�واع التعص�ب عند مس�توى معنوي�ة  ،0.01مع
إىل إمكاني�ة وجود نم�ط من االجتاه�ات التعصبية لدى
األفراد ،وتلك فرضية تتطلب التحقق منها يف األبحاث
املس�تقبلية ،وقد بلغ االرتباط بين التعصب االجتامعي

والتعص�ب االقتصادي أعىل مس�تويات االرتباط حيث
بلغ .0.67

كمتغريات مستقلة .

عليه�ا ،متمث ً
لا يف قي�م بيت�ا  Betaل�كل متغير م�ن
متغيرات الدراس�ة م�ع بي�ان األوزان النس�بية لتل�ك
املتغيرات لتحدي�د أي م�ن املتغيرات أكثر تأثير ًا عىل

أن�واع التعصب ،كام تم حس�اب معام�ل التحديد ،R2

وإخ�راج قيمة  Fاملحس�وبة (Bryman and Cramer,

.)1999، Field, 2000

 3-1-6قي�اس تأثير متغريات الدراس�ة عىل أنواع

التعصب

من أج�ل اإلجابة عن الس�ؤال الفرع�ي الثاين الذي

ويظهر اجلدول أدناه ملخص النتائج اخلاصة بتحديد

تأثري متغريات الدراس�ة عىل أنواع التعصب :االجتامعي
واملناطقي واالقتصادي.

خيت�ص باستكش�اف م�ا إذا كان هن�اك تأثير ملتغيرات
الدراسة (الكلية والعمر والتقدير واملستوى االقتصادي)

على أنواع التعصب ،فقد تم اس�تخدام عالقة االنحدار
املتعدد  Multiple Regression Analysisبني كل نوع
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جدول ( )8ملخص نتائج حتليل االنحدار ملتغري الدراسة عىل أنواع التعصب
متغريات
دراسة

التعصب االجتامعي

الكلية
التقدير

0.003

املستوى
االقتصادي
معامل

التحديد R2

قيمة F
املحسوبة

التعصب املناطقي

الداللة
الوزن
الوزن الداللة
الوزن الداللة
قيم بيتا النسبي اإلحصائية قيم بيتا النسبي اإلحصائية قيم بيتا النسبي اإلحصائية
للمتغري للمتغري
للمتغري للمتغري
للمتغري للمتغري

0.055

العمر

التعصب االقتصادي

3

دال

0.053

دال

3

0.038

3

دال

0.161

1

دال

0.133

1

دال

0.145

2

دال

0.116

2

دال

0.083

2

دال

0.166

1

دال

4

غري دال 0.008

غري دال 0.005

4

4

غري دال

0.63

0.57

0.55

)0.05 <p( 11

)0.05 <p ( 7

)0.05 <p ( 13

تكشف لنا النتائج أن مجيع متغريات الدراسة هلا تأثري

على أنواع التعصب عدا متغير التقدير حيث أنه مل يكن

ل�ه داللة إحصائية .ويمكن تلخي�ص أبرز النتائج وبيان
دالالهتا اإلحصائية كام ييل:

املتغيرات .وقد جاء العم�ر يف املرتبة األوىل يف

التأثري عىل التعصب االجتامعي ،ويليه املستوى

االقتصادي ،ثم الكلية.

 -بخص�وص التعص�ب املناطق�ي :تبين النتائ�ج

 -بخص�وص التعص�ب االجتامع�ي :تظه�ر لن�ا

اإلحصائي�ة أن معام�ل التحديد بل�غ  ،0.57مما

يعن�ي أن متغيرات الدراس�ة (الكلي�ة – العمر

من التعصب بنس�بة  ،% 57وهذا يعني أن النسبة

النتائ�ج أن معام�ل التحدي�د  0.63وه�ذا

– التقدي�ر املس�توى االقتص�ادي) تؤث�ر على
التعص�ب االجتامع�ي بنس�بة  % 63والباق�ي
يرجع إىل متغريات أخرى يتوجب استكش�افها

يف دراس�ات مس�تقبلية .وللتأك�د م�ن م�ا إذا

كان تأثير متغيرات الدراس�ة على التعص�ب
االجتامع�ي ذا دالل�ة إحصائية فقد تم حس�اب

قيم�ة  ،Fوتبين أن هل�ا دالل�ة إحصائي�ة عن�د
مس�توى دالل�ة  ،0.05مما يشير إىل تأثري تلك

يشري إىل أن متغريات الدراسة تؤثر عىل ذلك النوع
املتبقية تعود إىل عوامل أخرى .وقد حظيت قيمة

 Fبداللة إحصائية (عند مستوى داللة ،)0.05
وم�ؤدى ذلك أن متغريات الدراس�ة هلا تأثري عىل

التعصب االقتصادي ،وقد جاء العمر واملستوى
االقتص�ادي أيض� ًا يف املرتبتين األوىل والثاني�ة،
كما حل�ت الكلية يف املرتبة الثالثة يف نمط مش�ابه
مل�ا وجدن�اه يف التعص�ب االجتامع�ي ،ويف ه�ذا

م�ؤرش عىل وج�ود نوع م�ن التقارب بين هذين
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يف املرتب�ة الثاني�ة والكلية ثالث ًا ،وه�ذا منطقي إذا

النوعني من التعصب فيما خيص العوامل املؤثرة

أخذنا يف االعتبار أن هذه النتيجة ختص التعصب

يف التعصب داخل البيئة املبحوثة .

االقتصادي.

 بخص�وص التعص�ب االقتص�ادي :مل ختتل�فالنتائج كثري ًا ح�ول التعصب االقتصادي مقارنة

اتض�ح لن�ا م�ن نتائ�ج حتلي�ل االنح�دار املتع�دد أن

حي�ث بلغ معامل التحدي�د  ،0.55كام حظيت

األكبر عىل أنواع التعص�ب ،ولتحديد املتس�بب يف هذا

بالنوعين الس�ابقني فيام خي�ص معام�ل التحديد
قيمة  Fبذات الدالل�ة اإلحصائية ( ،)0.05مما
يشير إىل تأثير متغريات الدراس�ة بنس�بة ،%55

ويكمن الفارق الواضح يف النتائج يف أن املستوى

االقتصادي حل يف املرتبة األوىل يف التأثري والعمر

متغيرات العم�ر واملس�توى االقتص�ادي هل�ا التأثير
التأثير تم إج�راء اختبار كروس�كال واليز (Bryman

 )and Cramer, 1999ل�كل م�ن العم�ر واملس�توى
االقتصادي  .ويظهر اجلدول أدناه ملخص ًا بالنتائج التي

تم احلصول عليها.

جدول ( )9قيم كا  2املحسوبة
متغريات الدراسة
 /نوع التعصب
كا  2املحسوبة

متغري العمر

التعصب
االجتامعي

التعصب
املناطقي

28

17

متغري املستوى االقتصادي

التعصب
االقتصادي

التعصب
االجتامعي

التعصب
املناطقي

التعصب
االقتصادي

23

31

22

33

الداللة اإلحصائية ()0.05 <p( )0.05 <p( )0.05 <p( )0.05 <p( )0.05 <p( )0.05 <p
2

العم�ر واملس�توى االقتصادي ،ولتحدي�د ترتيب كل

 0.05ل�كل أنواع التعصب ،مما يدل عىل أن هنالك

( ،) Bryman and Cramer, 1999وق�د ظه�رت

يتض�ح م�ن اجل�دول الس�ابق أن مجي�ع قي�م كا

املحس�وبة ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى معنوية

فئ�ة من تلك الفئات فقد تم حس�اب متوس�ط الرتب

فروق�ات جوهري�ة بين الفئ�ات املختلف�ة ملتغيرات

النتائج كام ييل:

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

فئات العمر/
نوع التعصب

اجتامعي

مناطقي

اقتصادي

22-21

455

466

467

20-19

 23فأكثر

56

442

543

439

527

438

526

متوسط الرتب ألنواع التعصب

فئات املستوى
االقتصادي

اجتامعي

مناطقي

اقتصادي

متوسط

481

480

475

ضعيف

402

ممتاز

384

393

391

559

385
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يتض�ح من اجلدول الس�ابق أن الفئ�ة العمرية األكرب

( 23س�نة فأكثر) قد جاءت يف املرتب�ة األوىل لكل أنواع

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

التعص�ب ،يليه�ا الفئة العمري�ة الوس�طى (،)22-21
وأخري ًا الفئة العمرية األصغر (.)20-19

الس�ؤال الفرعي الثالث يستكش�ف ما إذا كان هناك

تبين لنا أن الوضع االقتصادي املتوس�ط ج�اء يف املرتبة

التعص�ب ،ولإلجابة عليه فق�د تم إجراء اختبار «ت» T

وإزاء فئات متغري املس�توى االقتصادي ،فإن النتائج

األوىل فيما خي�ص التعص�ب االجتامع�ي واملناطقي ،أما
التعص�ب االقتص�ادي فق�د ج�اء الوض�ع االقتص�ادي

الضعيف يف املرتبة األوىل.

ف�روق جوهري�ة بين الطلاب والطالب�ات إزاء أن�واع

 Testالستكشاف مدى وجود تلك الفروق ( Bryman

 )and Cramer, 1999، Field 2000ويمكن تلخيص

النتائج كام ييل:

جدول ( )13استكشاف الفروق بني الطالب والطالبات إزاء التعصب
نوع التعصب
االجتامعي
املناطقي
االقتصادي

العينة

طالب

متوسط
1.12

االنحراف املعياري قيمة «ت» املحسوبة
0.357

طالبات

1.456

0.723

طالبات

1.54

0.744

طالبات

1.4

طالب
طالب

1.275
1.2

0.55

8.212 -

توجد فروق
لصالح الطالبات

5.8 -

توجد فروق
لصالح الطالبات

6-

توجد فروق
لصالح الطالبات

0.40

0.71

تظه�ر النتائ�ج الس�ابقة أن هنال�ك فروق� ًا جوهري�ة
لصال�ح الطالب�ات بالنس�بة ألن�واع التعص�ب كلها ،مما
يعني أن الطالبات أكثر حتسس ًا لظاهرة التعصب يف البيئة
املبحوثة.
 2-6النتائج الكيفية

الداللة واجتاهها

إجابات معمقة وذات طبيعة تفسيرية لألسئلة الفرعية

للدراس�ة ،مع مالحظة أن البحث الكمي قد س�عى إىل
إعطائن�ا بع�ض النتائ�ج املبدئية حيال األس�ئلة الفرعية
الثاني�ة والثالثة والرابع�ة ،والتي يفترض تعميقها عرب

نتائ�ج البح�ث الكيفي ،أم�ا بقية األس�ئلة الفرعية (،1

 )6 ،5ف�إن البح�ث الكيفي س�يجهد إلمدادنا ببعض

يف ه�ذا اجلزء س�وف نع�رض ألبرز نتائ�ج البحث

النتائ�ج املبدئي�ة إزاءه�ا ،والت�ي ُيرج�ى أن تعينن�ا عىل

أجري�ت مع عينة من أعضاء هيئ�ة التدريس واملوظفني

البحثية اإلدارية يف جمال تشخيص التعصب وجماهبته يف

الكيف�ي الت�ي ت�م التوص�ل إليها عبر املقابلات التي
والطلاب يف اجلامع�ة املبحوث�ة ،بغي�ة احلص�ول على

التوص�ل إىل نتائ�ج وتوصيات من ش�أهنا دف�ع احلركة
املنظامت العربية.
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وفيامخي�ص املنهجية العلمية املتبع�ة يف حتليل النتائج

الكيفي�ة وطريقة عرضها يف هذه الدراس�ة ،نشير إىل أن

الوثائ�ق املكتوب�ة للمقابلات قد خضع�ت للتحليل يف
ض�وء حماور الدراس�ة عرب عدة ق�راءات حتليلية من قبل

الباح�ث ،وحتدي�د األف�كار اجلوهري�ة والقصص ذات
الدالل�ة والكلامت املفتاحي�ة يف كل حمور بام يغذي فهمنا

للموض�وع املبح�وث يف أبع�اده املختلف�ة ،بما يف ذل�ك
يكوهنا املبحوثون جتاه
اخللوص إىل املعاين اخلاصة الت�ي ّ
املفاهيم واألبعاد املتعلقة باملوضوع املبحوث ،مع وضع

بع�ض االقتباس�ات ذات الدالل�ة اجلوهري�ة م�ن كالم
ِ
أنفس�هم ،ومتييز تلك االقتباس�ات باستخدام
املبحوثني

 -ما أبرز أسباب التعصب من وجهة نظرك؟

 -هل يزداد التعصب بتقدم العمر أم ال ،وملاذا؟

 ماذا عن الوعي بأمهية معاجلة التعصب لدى إدارةاجلامعة؟ وما أبرز احللول املقرتحة ملعاجلته؟

ثاني ًا :أسئلة املقابلة شبة املهيكلة مع الطالب:

واجه�ت أي ن�وع م�ن التعصب/التحي�ز يف
 ه�لَ
اجلامعة ؟

 ما هي أبرز أسباب التعصب من وجهة نظرك؟ -من الذي يتسبب بإجياد التعصب لديك؟

 -هل يزداد التعصب بتقدم العمر أم ال ،وملاذا؟

عالم�ات االقتب�اس « » واخلط املائ�ل (زيتون،2006 ،

 -م�ا ه�ي أب�رز العوام�ل املع�ارصة الت�ي تغ�ذي

إىل توضي�ح معن�ى أو مس�ألة ق�د وردت يف االقتب�اس
ف�إن الباحث يضع رشح� ًا خمترص ًا ويس�تخدم األقواس

وفيما ييل نقدم ملخص ًا بأبرز نتائ�ج البحث الكيفي،

وذلك عرب عدة حماور مع توخينا للمنطق والسالس�ة يف

على عرض النتائج بأس�لوب س�لس وبش�كل منطقي،

ُيراد اإلجابة عليها يف بداية كل حمور:

 ،)Mason, 1998 Silverman, 2001وعن�د احلاج�ة

املعكوف�ة [ ] بدون اس�تخدام اخل�ط املائل ،مع احلرص
مما يعني عىل اس�تخالص النتائج بش�كل ميرس ومدعوم
باألدل�ة عىل نحو يقلل من احلاج�ة إىل التعليق عىل تلك
النتائ�ج  .ويمكن عرض أس�ئلة املقابالت ش�به املهيكلة

وذلك كام بيل:

أوالً :أس�ئلة املقابل�ة ش�بة املهيكل�ة مع أعض�اء هيئة

التدريس واملوظفني:

 كي�ف تنظ�ر إىل موض�وع التعص�ب يف اجلامع�ةباعتبارها منظمة (كيان ًا إداري ًا)؟
واجه�ت أي ن�وع م�ن التعصب/التحي�ز يف
 ه�لَ
اجلامعة؟ هل لك أن تذكر أمثلة؟

 م�ا أش�كال التعص�ب الت�ي تعتق�د بوجوده�ا يفاجلامعة ؟
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التعصب؟

عرض تلك النتائج ،مع اإلش�ارة إىل أسئلة البحث التي

 1-2-6ماهي�ة التعص�ب وأنواع�ه م�ن وجهة نظر

عينة الدراسة:

جيهد السؤاالن الفرعيان األوالن الستكشاف كيفية

النظ�ر إىل التعص�ب م�ن قبل منس�ويب املنظم�ة املبحوثة

وطبيع�ة العالق�ة بني أن�واع التعصب ،وس�وف نعرض
أله�م إجابات املبحوثين إزاء ماهي�ة التعصب وأنواعه

م�ن وجه�ة نظره�م ،وحتديد م�ا إذا كان�وا ق�د واجهوا
تعصب� ًا يف حميط اجلامع�ة أم ال ،وما ن�وع ذلك التعصب
الذي واجهوه.

ي�رى أح�د الطلاب ب�أن التعصب يشء مكتس�ب،

ويؤك�د ذل�ك طال�ب أخ�ر بالق�ول «ه�و مكتس�ب أي
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أن�ه يتعلمه الف�رد» من اآلخري�ن ،ويعتق�د طالب ثالث

على «نظام الكوته» .ويقر عضو هيئة تدريس آخر بأن

أش�كاله» وأنه «حيدث بس�بب انتامئك إىل مجاعة معينة»،

التالي�ة« :زار طالب ثانوية [م�ن مدينة معينة] اجلامعة
وخصوص ًا كلية [وذكر كلية معينة] وقد كانوا يعتقدون

ب�أن «التعص�ب موجود ل�دى كل إنس�ان ولكن ختتلف
ويشير طالب راب�ع إىل أن بع�ض املناطق الت�ي يتواجد
فيه�ا القبائل يكون فيه�ا التعصب أكرب جتاه من ال ينتمي

إىل قبيل�ة معينة .ي�رى أحد املوظفني ب�أن «التعصب هو
النعرات القبلية واالجتامعية والتعصب للمدن كذلك».
ويعتق�د موظ�ف آخر ب�أن «التعصب ه�و العنرصية

االجتامعي�ة» ،وعلى نح�و مش�ابه تذه�ب طالب�ة إىل أن

التعص�ب ه�و «العنرصي�ة» ،أي أن يكون متحي�ز ًا «ليل
زي�ه ...جن�س ،مذه�ب ،ع�رق» وت�رى ب�أن الطالبات

الل�وايت يمتلك�ن ثقافة جي�دة ال يقع�ن يف التعصب وال

جيلس�ن بالضرورة مع بن�ات نف�س املدينة الت�ي ينتمني

إليها ،بل بحسب «ثقافة البنت».

وبخص�وص م�دى وج�ود التعص�ب وم�ا إذا
كان أف�راد العين�ة ق�د واجه�وا فع ً
لا تعصب� ًا يف حمي�ط

اجلامع�ة ،يعتق�د عض�و هيئ�ة تدريس ب�أن “التعصب

يف اجلامع�ة أنواع :فهن�اك تعصب اجتامع�ي ومناطقي
وأيدولوجي ،وأخطر األن�واع االجتامعي ثم املناطقي

ثم األيدولوجي» ،وذكر بأن التعصب املناطقي يتلبس

بع�ض القياديني ،وي�رى أحد أعض�اء هيئة تدريس
به ُ
ب�أن هن�اك تعصب�ا اجتامعي�ا م�ن منطلق�ات اجتامعية
رصف�ة كالفخر الزائد بالفئة االجتامعية ،وقد أش�ار إىل

وج�ود تنمي�ط (قولبة) يف بيئ�ة العمل ،من ب�اب« :إذا

كان اإلنس�ان م�ن ه�ذه الفئ�ة االجتامعية فلا تثق به»
كام أن هناك – بحس�ب رأي�ه  -تعصب ًا مناطقي ًا لعوامل
براغامتي�ة لتحقيق مصال�ح معينة ومحايتها ،وقد أش�ار
إىل انع�كاس مث�ل ذل�ك التعصب يف بع�ض وحدات

مقس�مة بحس�ب املدن وكأهنا تعمل
اجلامعة حيث أهنا ّ

«التعصب ينخر يف جس�د اجلامعة ،»...ويسوق القصة

أهنم س�وف يعاملون نف�س املعاملة التي تلقاها طالب
ثانوي�ة أخ�رى م�ن [مدينة أخ�رى] ،إال أهن�م فوجئوا

بأنه مل يس�تقبلهم س�وى عضو هيئة تدري�س واحد مع

برنامج ضعيف وس�طحي واس�تقبال ب�ارد ال ينم عىل

أهنم حريصون عليهم [أي عىل الطالب]».

ي�رى أغلبي�ة الطلاب ب�أن التعصب األكبر يكون

بسبب الوضع االجتامعي «الفئة االجتامعية» التي ينتمي

إليها اإلنس�ان ،وقد تأكد للباحث وج�ود نظرات دونية
متبادل�ة ل�دى بع�ض األف�راد الذي�ن ينتم�ون إىل فئات
االجتامعي�ة معينة جت�اه فئ�ات اجتامعية أخ�رى .وتؤيد
طالبة أن التعص�ب االجتامعي هو األكثر تأثري ًا ووجود ًا
يف اجلامع�ة ،ولكن التعصب املناطق�ي موجود أيض ًا من
وجه�ة نظرها ،وذكرت ب�أن هناك حماوالت ل�ـ «عرقلة

بع�ض الطالبات» الل�وايت ال ينتمني لنف�س املدينة ،وقد

وصل احل�ال ببعض الطالبات إىل مقاطعة بعض املعاهد

الت�ي تقدم بع�ض اخلدمات التعليمية بس�بب وجوده يف
مدن معينة .وقد ذكر أحد الطالب بعض الش�واهد عىل
التعص�ب املناطقي يف بع�ض املس�ائل األكاديمية ،ومن
ذل�ك أن «الدكاترة [من مدينة معينة يميلون إىل الطالب

الذي�ن ينتم�ون إىل مدينته�م] ويتعاملون معه�م بطريقة

أكث�ر لباقة  ...بام يف ذلك تعامل األس�تاذ مع مداخالت
الطلاب أو حت�ى النكت التي يقولوهن�ا يف املحارضة»،
ومىض الطالب بالقول بأن بعض األس�اتذة قد ينحازون

يف الدرج�ات والتقيي�م لطالب مدينته�م ،وذكر طالب
صور ًا أخرى من التعصب املناطقي يف املجاالت اإلدارية
داخل اجلامعة حيث يقول« :لو تعرف السكرتري ويكون
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م�ن نف�س املدين�ة فإنك س�وف حتصل على خدمات ال
حتص�ل عليها ل�و كنت م�ن مدينة أخ�رى» .وفيام يتعلق

بأن�واع التعص�ب املتواجد داخ�ل اجلامع�ة ،فإنه يمكن
تلخيص النتائج يف اجلدول التايل:

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

ترتيب أنواع التعصب

مالحظات حول أنواع التعصب

مناطقي

الثاين

وفق املقابالت اتضح بأن هنالك تقارب ًا شديد ًا بني
التعصب االجتامعي واملناطقي ،مما يدل عىل انتشار
هذين النوعني واستفحاهلام يف بيئة اجلامعة املبحوثة.

اجتامعي

اقتصادي

األول

الثالث

وم�ن امله�م اإلش�ارة إىل أن التعص�ب االقتص�ادي
مل يك�ن ح�ارض ًا بش�كل مب�ارش يف إجاب�ات املبحوثني،
س�وى بع�ض اإلش�ارات غير املب�ارشة ،خاص�ة فيما
يتعل�ق باختلاف مس�توى التنمي�ة واخلدم�ات يف املدن
املختلف�ة ،وم�ا خي ّلفه ذل�ك من زيادة حدة «املنافس�ة بني
امل�دن» على حد قول بع�ض املبحوثين .وهنالك إجابة
حتم�ل داللة عميق�ة قال هبا أح�د املوظفني حيث أش�ار
إىل أن «التعص�ب االقتص�ادي غير ظاه�ر ألن املظاه�ر
غلب�ت عىل املجتمع الس�عودي » وقد عبر موظف آخر
ع�ن ذلك بالقول «تقارب اجلان�ب املعييش» ولو ظاهريا
ً ،فاألق�ل دخ ً
لا يقرتض�ون للظه�ور بش�كل مق�ارب
لألغنياء ،ال س�يام يف امللبس والس�يارة وأجهزة املحمول
ونحوها ،وهذه مس�ألة حتتاج إىل بحث مس�تقبيل معمق,
وبخص�وص مواجهة التعصب ،يقر أح�د املوظفني بأنه
ق�د واج�ه تعصب ًا اجتامعي� ًا داخل اجلامع�ة لدرجة يقول
معها أن «بعض املوظفني [من الفئة االجتامعية األخرى]
تستعبدنا » ،يف حني يلفت أنظارنا موظف آخر إىل مسألة
مهم�ة ومبحوثة يف األدبيات العلمي�ة حيث يقول« :من
الصع�ب الق�ول بأنن�ي واجه�ت تعصب� ًا ألن التعصب
مغ ّل�ف ،فالتعص�ب دائ ًام يكون خفي� ًا » ،ويميض قائ ً
ال «
قد تمُ نَع من يشء معني بداعي النظام ونحو ذلك ».

60

ويف اقتب�اس له داللته ،يقول أحد الطالب «ال أعاين
املنتمي إىل
م�ن التحيزات ألنني أنتم�ي إىل قبيلة» ،وكأن
َ
حمص� ُن م�ن التعص�ب ،وتذهب طالب�ة إىل وجود
قبيل�ة ّ
التعص�ب ،كام تق�ر بأهنا قد واجهت تعصب� ًا يف اجلامعة،
وتعرتف بأن «جمتمع النس�اء» يعاين من التعصب بشكل
واضح مع «وجود حتزب بني الطالبات وشللية» ،وترى
ب�أن التعص�ب يف ازدي�اد بس�بب «القن�وات اإلعالمي�ة
ومنتدي�ات اإلنرتنت ومهرجانات القبائل» التي تس�عى
– بحس�ب الطالبة – إىل إعالء ش�أن القبيلة واملفاخرة
باألنساب و« بعض املسائل التافهة » .

ويق�ول عض�و هيئة تدري�س « بحكم أنن�ي جديد مل
أواج�ه أي حتي�ز حت�ى اآلن ،ولكنن�ي س�معت قصص� ًا
كثيرة أبطاهلا منس�وبو اجلامعة من أعض�اء هيئة تدريس
وموظفني » .
2-2-6أس�باب التعص�ب وعالقت�ه بالعم�ر وأبرز
انعكاساته يف املنظمة املبحوثة
يس�عى السؤال الفرعي اخلامس إىل التعرف عىل أهم
األس�باب التي ت�ؤدي إىل إجي�اد التعصب ل�دى األفراد
يف املنظم�ة املبحوث�ة ،بام يف ذلك مس�ألة عالقة التعصب
بالعم�ر عىل اعتبار أهن�ا تعيننا عىل تعمي�ق 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 كيان ًا إداري ًا .
ويمك�ن تلخي�ص أبرز النتائ�ج الكيفي�ة حيال ذلك
السؤال كام ييل:
 1-2-2-6أبرز أسباب التعصب

جيم�ع الطلاب والطالب�ات على أن القص�ص
والرواي�ات الت�ي يروهي�ا الكب�ار ه�ي من أهم أس�باب
إجياد التعصب لدهيم ،ويرى أحد الطالب بأن الوالدين
وخاصة األب مها املصدر الرئيس لتغذية التعصب لدى
األبناء ،ويعتقد ذلك الطالب بأن الوالدين مسئوالن عن
« %90م�ن وجود التعص�ب» ،ويقول طال�ب آخر بأهنا
«ال تق�ل عن  ،»%70ونحن يف البح�ث الكيفي ال تعنينا
النس�بة بحد ذاهتا بقدر ما هيمنا تفسيرها كمؤرش كيفي،
يؤم�ئ إىل ضخام�ة تأثير الوالدين يف ترس�يخ التعصب
ل�دى األبن�اء ،ومضى أحده�م يق�ول« :واجل�د إن كان
موج�ود ًا ،وكذلك األعامم من خالل م�دح القبيلة وذم
القبائ�ل األخ�رى» وأوض�ح أن ذلك يتم أحيان ًا بش�كل
غري مبارش من خالل القصص « التي فيها متجيد للذات
وحتقير لآلخ�ر » ،وبال�ذات املناف�س اجتامعي ًا ،ويشير
أحد الطلاب إىل تأثري النكت الس�اخرة يف هذا املجال،
حي�ث يق�ول« :تأيت رس�ائل باجل�وال حتت�وي عىل نكت
كثيرة» عن فئات اجتامعية معين�ة .ويؤكد أحد املوظفني
عىل أن «التنش�ئة االجتامعية م�ن عوامل تغذية التعصب
» ،ويضي�ف « :عدم تقبل اآلخر ...وعدم الش�فافية بني
الفئات االجتامعية املختلفة ».
وي�رى بع�ض الطلاب أن هنال�ك تأثير ًا للتقلي�د
واملحاكاة لدى األطفال يف جمال تغذية التعصب ،ويؤكد
أغلبي�ة الطلاب على وج�ود تأثير ق�وي لألصدقاء يف
تغذية التعصب ،فأحدهم يقول “اكتس�بت العصبية من
أبوي [أي والدي] ،وبع�ض األصدقاء ال هيتمون بمثل

هذه املس�ائل [أي التعصب] مما جيعلني أذكر هلم قصص ًا
معين�ة تعمل عىل تذكريهم بالتفكري بتلك املس�ائل» .كام
أن املعلمين هلم تأثير يف تغذية التعصب من وجهة نظر
بعض الطالب ،حيث يقول أحدهم« :أذكر عندما كنت
طالب� ًا يف الثانوي�ة أن معل ًام ذكر ش�يئ ًا [س�يئ ًا] عن قبلتي
مم�ا جعلن�ي أع�ود إىل الوالد [لك�ي أخربه بما دار بيننا]
فأخبرين بيشء يسء عن قبيلة املعل�م ،فذكرهتا للمعلم،
مم�ا جعل املعلم يق�ول« :فينا وفيك�م» ،ويف ذات االجتاه
ت�رى طالبة أن من أهم أس�باب التعص�ب أن «الوالدين
حيك�ون ع�ن مزاي�ا القبيل�ة ويذك�رون عي�وب [الفئات
االجتامعي�ة األخ�رى ]» ،وكذلك األج�داد ،واملعلامت
أيض ًا يف مراحل التعليم العام وذلك من وجهة نظرها.

ويشير طال�ب إىل أن الس�بب الرئي�س يف تغذي�ة
التعص�ب هي «النظ�رة الدونية» لكل فئ�ة 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.

وح�ول تأثير الدراس�ة على التعص�ب ،يذك�ر أحد
الطالب أنه يعرف طالب ًا وكان عنرصي ًا إال أنه حني سافر
يف بعث�ة خارجي�ة «رجع بعقلي�ة منفتحة وأق�ل تعصب ًا»،
ويشير طالب بنربة اس�تغراب أن له قريب ًا «درس رشيعة
إسلامية إال أنه عنرصي» ،متس�ائ ً
ال عن س�بب إخفاق
الدراس�ة الرشعية يف ختفيف ح�دة التعصب لديه ،وعىل
الرغ�م م�ن أنن�ا ال نتوجه بالق�ول بأن ذل�ك يمثل حك ًام
عام ًا عىل ذلك النوع من الدراس�ة ،إال أن هذه اإلش�ارة
هل�ا داللته�ا الواضح�ة يف رضورة تقييم فعالي�ة الربامج
التعليمية يف تعزيز التس�امح ونب�ذ التعصب والعنرصية
بكافة أش�كاهلا ،خاصة أن اإلسلام يدي�ن برصامة كافة
أنواع التعصب والتمييز العنرصي .
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وي�رى طالب آخر ب�أن التصنيف االجتامعي ليس له
انع�كاس كبري على تش�كيل الصداقات داخ�ل اجلامعة
خاص�ة م�ع الدراس�ة يف قاع�ات خمتلف�ة ،إال أن أغل�ب
العالق�ات تك�ون زمال�ة أكثر م�ن كوهنا صداق�ة ،وهذا
يعن�ي أن فكرة الدراس�ة يف تل�ك القاعات تع�زز التنوع
وتعني عىل االمتزاج بني الفئات املختلفة.
وق�د اس�تهدفت املقابلات استكش�اف تأثري بعض
العوام�ل يف احلياة املع�ارصة يف تغذية التعصب ،ويمكن
تلخي�ص النتائ�ج التي تم اخللوص إليه�ا كام يف اجلدول
التايل:

التعص�ب له أس�باب كثرية ،من أمهها ضع�ف القيادة يف

اجلامع�ة وس�وء اختي�ار القي�ادات وندرة الكف�اءات مما
جيع�ل أولئ�ك ال يعتمدون على الكفاءة ،وأش�ار إىل أن

من األس�باب «االعتامد على جمموعة صغرية من أعضاء
هيئ�ة التدري�س لصناعة الق�رار» باإلضاف�ة إىل التمديد
للقياديين يف مناصبهم و»غياب مفهوم التدوير» ،وذكر
بأن ذلك يعني أننا أمام «نظرية الديناصورات» يف إشارة
إىل االس�تمرار يف تكلي�ف بع�ض القي�ادات اإلداري�ة

الكبرية يف السن.

 2-2-2-6عالقة التعصب بالعمر

جدول ( ) 15تأثري بعض العوامل املعارصة يف إجياد

فيما يتعل�ق بمس�ألة ارتب�اط التعصب بالعم�ر ،فإن

ترتيب مالحظات حول تأثري العوامل
املعارصة عىل التعصب
العوامل

عىل أن األكثرية تذهب إىل أن التعصب يزداد مع العمر،

التعصب وفق آراء عينة الدراسة (مقابالت)

العوامل
برامج
تلفزيونية
املنتديات
يف
اإلنرتنت

املجالت
الشعبية
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ويف الفض�اء اإلداري ي�رى عض�و هيئ�ة تدريس أن

ترى األكثرية أن برامج
األول
التلفزيون هي األكثر تأثري ًا ثم
منتديات اإلنرتنت ،مع وجود
قدر من التأثري للمجالت
الثاين
الشعبية ومنها جمالت الشعر
الشعبي ،كام أكد البعض عىل
خطورة بعض الربامج –
كربنامج شاعر املليون – يف
زيادة حدة التعصب خصوص ًا
لدى الشباب وكذلك البنات.
وقد أشار أحد الطالب
إىل وجود مقاطع – مث ً
ال
الثالث
يف اليوتيوب  -حتتوي عىل
تعصب وعنرصية ويذكر
بأهنا عادة ما تكون مصحوبة
بتهكم شديد عىل بعض
الفئات االجتامعية ،مما يكون
هلا تأثري سلبي.

النتائ�ج الكيفي�ة انته�ت إىل وج�ود اختلاف يف اآلراء،
فأح�د الطلاب يرى ب�أن التعصب ي�زداد بتق�دم العمر
ألن اإلنس�ان يكتس�ب خلفية أكرب عن الواقع ،مما حيشد

ذهن�ه بوقائع وأحداث تتس�بب يف إجي�اد التعصب لديه،
يف حني يرى طالب آخر بأن «األصغر هو األكثر حتيز ًا»،
وذك�ر بأنه حينام كرب ب�دأ بالتخلص م�ن التحيزات التي

غرس�ت لديه وقت الطفولة ،وت�رى طالبة بأن التعصب

يزداد مع العمر ألن الوالدين حيكون أكثر عن مزايا الفئة
االجتامعي�ة التي ينتمي إليها اإلنس�ان مع ذكر «العيوب

للقبائل األخرى والفئات األخرى» .ويتفق أحد أعضاء

هيئة التدريس مع هذا الرأي ويميض بالقول« :أعتقد بأنه
كلما زاد العمر زاد التعصب لألس�ف ،ألس�باب كثرية،
من أمهها مقاومة التغيري وزيادة الضغوط االجتامعية من

نفس الفئة االجتامعية التي ينتمي إليها املوظف».

ويذه�ب موظ�ف إىل ال�رأي ذاته ويق�ول« :كلام كرب

جرب يف بع�ض املواقف
اإلنس�ان يزداد التعص�ب ألنه ّ
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ووجد بعض التعصب من قبل اآلخرين [وهذا قد جيعله
متعصب ًا]  ...وقد ينقله [أي التعصب] إىل أوالده».

ويف املقاب�ل نج�د أن عض�و هيئة تدريس يق�ر بصعوبة

وق�د س�بق التع�رض إىل مجل�ة م�ن تل�ك الس�لبيات يف

األج�زاء الس�ابقة للنتائ�ج الكيفي�ة ،ومن ذل�ك أن أحد

الطلاب ضمن تع�دداه لبعض تلك اجلوانب الس�لبية،
أفاد بأن « التفكري يف الوضع القبيل جيعلني أكثر حساسية

اإلجابة عىل سؤال عالقة التعصب بالعمر ،إال أنه يرى بأنه
قد يقل بمرور الوقت ،نظ�ر ًا ألن التعصب حيدث لعوامل

» عن�د النظر يف املوضوع�ات والتعامل مع اآلخرين ،مما

بالعم�ر تق�ل حاج�ة اإلنس�ان إىل حتقي�ق مصال�ح معينة.

واملواقف .

نفعي�ة يف أغل�ب األحوال – بحس�ب رأي�ه – ،ومع التقدم
ويف رأي مش�ابه ،يذه�ب أحد املوظفين إىل القول بأنه من

الصع�ب احلك�م العام ويس�تطرد «وأنا أعتق�د أن من لديه
بذرة تعصب» فإنه معرض لتغذية التعصب بمرور الوقت.
ويتج�ه البعض إىل التمييز بني أوضاع خمتلفة ،فيفرق

أحد الطالب بني أن�واع التعصب ،ويقول بأن التعصب

االجتامعي يقل مع العمر ألن اإلنس�ان حينام يكرب تزداد
قدرته عىل اخلروج من قبضة « اجلامعات املرجعية » ،أما

التعصب املناطقي فيزداد مع العمر بسبب احلشد املتزايد

واملنافس�ة عىل املش�اريع بني املدن وحتقيق املصالح ،ويف
اجت�اه مش�ابه يذهب بع�ض الطلاب إىل أن « أن الناس

خيتلفون يف ذلك ،فأنا أش�اهد أن بعض الناس يتعصبون
أكثر إذا تقدم هبم العمر من أجل حتصيل بعض املكاسب

 ...مثل ش�خص التصق بالقبيلة من أجل أن حيصل عىل
مكاس�ب معينة من القبيل�ة ...وبعض الناس يقل لدهيم
التعصب بسبب الوعي ».

وت�رى طالب�ة أخ�رى ب�أن املس�ألة تتعلق بمس�توى
الثقافة لدى اإلنسان ،فإن كان مرتفع ًا فإن التعصب يقل
والعكس صحيح ،وتقرر أن «اإلنس�ان السطحي يش ّغل

رأسه يف أشياء تافهة مثل التعصب».

 3-2-2-6أبرز انعكاسات التعصب وتأثرياته

يق�ر مجي�ع أف�راد العين�ة باجلوان�ب الس�لبية اخلطرية

املرتتبة عىل التعصب يف السياقات االجتامعية واإلدارية،

جيعله ال يتعامل بموضوعية مع األشخاص واألحداث
ويعدد عضو هيئة تدريس بعض السلبيات للتعصب

ومنه�ا :أن اإلنس�ان اليعّي�نّ ُ بنا ًء عىل الكف�اءة وإنام وفق
معي�ار املدين�ة أو الفئ�ة االجتامعي�ة ،كما أن التعص�ب
يس� ّبب عدم الرضا ،ويؤدي إىل ختفي�ض االنتامء وزيادة
الرصاع�ات ،إال أن�ه يف الوق�ت نفس�ه يق�ول أن نظ�ام
التوزي�ع بحس�ب امل�دن أو الفئات االجتامعي�ة قد جيعل

البعض يشعر بالعدالة ،ومن ثم تقليل حدة الرصاعات،

مع تش�ديده عىل أن ذلك ال جيوز أن يكون عىل حس�اب
الكفاءة ،فهي املعيار األسايس .ويقر عضو هيئة تدريس
آخ�ر بأن « التعص�ب ينخر يف جس�د اجلامعة ،ويصعب
عالجه ألنه أصبح طرف ًا ثالث ًا يف أي موضوع  ...ولذلك
فالتعصب ينخر يف جسد اجلودة » .ويرى أحد املوظفني

أن التعص�ب ي�ؤدي إىل «خل�ل يف األداء الع�ام ،فتق�ل
اإلنتاجي�ة ويب�دأ املوظف يرك�ز عىل أش�ياء تافهة ...مع
وج�ود تكتل [من املوظفني] بحس�ب املدن وهذا يوجد

االنتماء للش�خص ولي�س للجامع�ة» .ويؤك�د موظف
آخر عىل أن التعصب يؤثر س�لب ًا عىل عدة جماالت ،ومن

ذلك « االختيار والتعيني بسبب التعصب االجتامعي أو

التعصب للمدن ».

ويف املقابل يشير أحد الطلاب إىل أن هنالك بعض

اجلوان�ب اإلجيابية للتعصب تتمث�ل يف املعرفة التفصيلية

ع�ن الفئ�ة االجتامعية/الوض�ع االجتامع�ي «بما يعين
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على تكوين مع�ارف وصداق�ات» لتلبي�ة االحتياجات

كان املدي�ر يف الس�ابق [وذك�ر اس�مه] من منطق�ة معينة

واإلش�باعات االجتامعي�ة ،ويذك�ر أح�د الطلاب أن
هنال�ك «تعصب ًا إجيابي ًا» مثل «الش�فاعة احلس�نة ،برشط

نف�س املنطقة التي ينتمي إليها املدير ،وبعد أن جاء مدير

«إرث قبيل قديم بس�بب االقتتال على املوارد املحدودة،

منطقت�ه ،ولكن عندما ج�اء املدير األخري [وذكر اس�مه

أال تضر اآلخرين» ،وي�رى طالب ثالث ب�أن التعصب
مم�ا يوج�د حاجة ماس�ة إىل انتامء قوي وتعص�ب للقبيلة
لتحصيل الفوائد».

وكان ال�وكالء والكثير م�ن القياديين [يف اجلامعة] من

آخر [وذكر اس�مه] من منطقة أخ�رى وضع قياديني من
ويقص�د به املدي�ر احلايل لتل�ك اجلامعة إب�ان إعداد هذا

البح�ث] أزال هذا األمر ألنه يعتمد عىل الكفاءة ويؤمن
باجل�ودة» ،ثم ذكر كيف حتس�نت أوضاع تل�ك اجلامعة

 3-2-6حل�ول مقرتح�ة للتعصب م�ن وجهة نظر

وحقق�ت درج�ات عالي�ة م�ن األداء الع�ايل واجلودة يف

خيتص الس�ؤال الفرعي الس�ادس باحلل�ول املقرتحة

ت�ام وكأن مش�كلة التعص�ب غير موج�ودة واملجتم�ع

أي ح�ل مقترح ملعاجلة ظاه�رة التعص�ب يف أي منظمة

داخ�ل اجلامع�ة .ويتف�ق مع�ه موظف آخر حي�ث يقول

عينة الدراسة:

ملعاجل�ة التعصب من وجهة نظ�ر املبحوثني ،نظر ًا لكون
يتطل�ب التع�رف على مس�توى الوع�ي بوج�ود تل�ك

الظاهرة.

جم�االت عديدة .ويق�ر أحد املوظفني بوجود «س�كوت
متعاي�ش معه�ا ...ولذل�ك أعتق�د أنه ال أم�ل يف حلها»

بع�دم وج�ود وع�ي حل�ل املش�كلة م�ع غياب ت�ام ألي
معاجلة إدارية.

ويف ض�وء ذل�ك ت�م توجي�ه بع�ض األس�ئلة الت�ي

وبخص�وص احلل�ول املقرتح�ة للتعص�ب ،يق�رر

يف املنظم�ة املبحوث�ة  .يعتق�د عض�و هيئ�ة تدري�س بأن

هيئة تدريس يذهب إىل أنه «ليس من السهل إجياد حلول

تس�تهدف التعرف على درجة الوعي بوج�ود التعصب
« الن�اس يف اجلامع�ة» تستش�عر وج�ود التعص�ب وبأنه

«لي�س رس ًا» ،إال أنه نظر ًا لش�يوعه فه�و مقبول اجتامعي ًا
أو ش�به مقبول «غري ميالين ملقاومته» ،وذلك من وجهة

نظ�ره  .ويقر عضو هيئ�ة تدريس آخر بأن�ه ليس هنالك
اهتمام ُيذكر بموضوع التعصب « بدليل عدم وجود أي

األغلبية بصعوبة إجياد حلول فعالة ،ومن ذلك أن عضو
للتعص�ب» ،ويوافقه عىل ذلك عضو هيئة تدريس آخر،
ويعترب أح�د أعضاء هيئة التدري�س أن «القيادة اإلدارية

القوي�ة» من أهم العوام�ل ملعاجلة التعصب يف املنظامت،

فالقي�ادة القوي�ة – يف نظ�ره – ق�ادرة على «بن�اء معايري

لالس�تقطاب واالختي�ار» ،وقد نبه ذل�ك األكاديمي إىل

طروحات حول املوض�وع » ،ويعتقد بعدم وجود عناية

أمهية وجود «دعم من املجتمع» لكي تكون تلك القيادة

القي�ادة بخط�ورة التعصب ذكر قص�ة حدثت يف جامعة

ويرى عض�و هيئة تدريس بأن « الترشيعات من أهم

م�ن قب�ل القي�ادة يف اجلامع�ة وللتدليل على أمهية وعي

س�عودية أخرى كان قد حصل فيها على البكالوريوس
م�ع املاجس�تري والدكتوراه ،ومضى يق�ول « يف اجلامعة

64

قادرة عىل حتمل الضغوط يف هذا االجتاه.

العوامل ملعاجلة التعصب» ويميض بالقول « قد الحظت
أن األنظم�ة واللوائ�ح للجامع�ات الس�عودية مل تعال�ج

عبداهلل عبدالرمحن الربيدي :استكشاف بعض أبعاد التعصب باعتباره ظاهرة مسكوت ًا عنها يف البيئة اإلدارية العربية

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

التعصب » ،مشير ًا إىل أهنا حتتوي عىل « ثغرات واضحة

 -7مناقشة النتائج

أكد على رضورة وج�ود ترشيعات ختص االس�تقطاب

والكيفية – يمكننا مناقش�ة أبرز النتائج مع ربطها بنتائج

» « ويمكن اس�تغالهلا من قب�ل بعض املتعصبني » ،وقد
واالختي�ار والتعيني ،ال س�يام للوظائ�ف القيادية لضامن

اختي�ار األفضل .وقد ش�دد على أمهية وج�ود « آليات

واضح�ة للتطبي�ق » أي لتلك الترشيعات ،كام أش�ار إىل

يف ض�وء العرض الس�ابق لنتائج الدراس�ة – الكمية

الدراس�ات الس�ابقة وبع�ض النظري�ات العلمي�ة الت�ي

وضعها العلامء لتفسري ظاهرة التعصب وذلك كام ييل:

وجود فش�ل كبير يف تفعي�ل املكون الدين�ي يف املجتمع

 /1-7تفي�د النتائج الكيفي�ة أن التعصب غري ظاهر

ويض�ع عضو هيئ�ة تدريس آخر بع�ض احللول التي

كما انته�ت تل�ك النتائ�ج إىل أن التعص�ب حين ُ
ُيغفل

التعص�ب مع التأكي�د عىل أمهية الكفاءة كعامل أس�ايس

يك�ون م�ؤرش ًا عىل وج�ود نوع م�ن القب�ول االجتامعي

السعودي ملجاهبة التعصب.

تشمل :ختصيص عمود قي صحيفة اجلامعة تعالج أبعاد
يف االختي�ار والتعيني ،وإعادة تدوي�ر املناصب القيادية،
وإعداد برامج تدريبية وتربوية حول التعصب والتمييز،

عىل أن تش�مل الطالب والطالب�ات واألطفال يف عموم
املجتم�ع للح�د م�ن ظاه�رة التعص�ب ،وقد ش�دد عىل
رضورة رصد جتارب مؤسس�ات مشاهبة يف جمال معاجلة

التعصب.

يف املنظم�ة املبحوث�ة بل هو خفي يف كثير من األحوال،
عن�ه م�ن قب�ل إدارة املنظم�ة ومنس�وبيها ف�إن ذل�ك قد

لالجتاه�ات التعصبية وما قد يرتتب عليها من ترصفات
عملية ،وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراس�ات املبكرة

يف األدبي�ات العلمي�ة ،كدراس�ة «تاجفي�ل» التي أكدت

على أن التعص�ب ُيصح�ب ع�اد ًة بش�كل م�ن القب�ول
االجتامعي ،الذي قد يرشعن بدوره لبعض السلوكيات

الس�لبية كالتميي�ز العنصري وأعمال العن�ف (Tajfel,

ويش�دد أحد املوظفني عىل رضورة «توزيع املناصب

 ،) 1981وقد توصلت الدراسة احلالية إىل ما يفيد ذلك،

وتشدد إحدى الطالبات عىل أن «إدارة اجلامعة عليها

م�ا يصدر عنه من تعصب بحجج ش�تى ،ومنها أن ذلك

بحسب الكفاءة ...وزيادة التواصل البنّاء بني املدن».

مس�ئولية كبرية بالتوعية والتثقيف ورفع ش�عارات ضد
التعصب» ،وقد أكدت عىل أن إدارة اجلامعة ليس هلا أي
دور ُيذك�ر يف معاجلة التعصب ،وت�رى طالبة أخرى بأن

م�ن أهم حلول معاجلة التعصب «االمتزاج بني األفراد»
الذي�ن ينتمون إىل فئات خمتلفة .ويعتقد أحد الطالب أن

الوعي له أمهية كبرية تف�وق أمهية الترشيعات ،ويطالب
بإجي�اد آلي�ات واضح�ة للتوعي�ة والتثقي�ف بخط�ورة
التعصب.

وقد كان واضح ًا أن البعض يف املنظمة املبحوثة بات يربر

التعصب هو من قبيل ردود الفعل عىل تعصب آخر ،أي

أنن�ا بصدد تعص�ب وتعصب مضاد ،من جراء املنافس�ة
الش�ديدة عىل بعض الوظائف واملوارد لدرجة تصل إىل

الصراع وربام التعصب ،وهنا نس�تدعي «نظرية الرصاع
الواقعي» التي تقوم عىل أس�اس تفسري ظاهرة التعصب

وأنه حيدث بس�بب الرصاعات الواقعي�ة واملدركة Real

 and Perceivedعلى بعض املوارد واملصالح املشتركة
بني مجاعة وأخرى منافسة هلا (زايد.)2006 ،
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 /2-7توصل�ت النتائج الكيفي�ة إىل هنالك العديد

دالل�ة  ،0.01وق�د أبانت النتائج الكيفي�ة أن التعصب
األكث�ر حض�ور ًا ه�و التعص�ب االجتامع�ي ويلي�ه يف

تفسير ظاه�رة التعص�ب بناء عىل س�بب وحي�د (زايد،

بعض الدراس�ات السابقة ومنها دراس�ة وطفة واألمحد

من أس�باب تواجد التعصب وانتش�اره ،ويتفق ذلك مع

م�ا خلصت إلي�ه بعض األدبيات العلمي�ة حول صعوبة
 ،)2006وق�د كان من أبرز األس�باب التي انتهت إليها
النتائ�ج الكيفي�ة أن التعص�ب حي�دث م�ن ج�راء تأثير

الوالدي�ن واملعلمين ،وتتف�ق ه�ذه النتيج�ة م�ع بعض

الدراس�ات التطبيقية األخرى مثل دراسة عيل ()2006
الت�ي أكدت على التأثري اجلوه�ري للتنش�ئة االجتامعية

وبالذات من قبل اآلباء وكبار رجال القبيلة عىل ترس�يخ

التعصب لدى األبناء ،وقد متت اإلشارة عند استعراض
الدراسات السابقة إىل أن بعض األبحاث قد خلصت إىل

أن االجتاه�ات التعصبية الضمنية ل�دى رشحية األطفال
يت�م تكوينه�ا جزئي� ًا أثن�اء الرتبي�ة الوالدي�ة (عب�داهلل،

الق�وة التعص�ب املناطق�ي ،وتتف�ق ه�ذه النتيج�ة م�ع
( )2002يف املجتم�ع الكويت�ي حي�ث ج�اء التعص�ب
القبيل والتعصب العائيل (باعتبارمها ش�ك ً
ال من أش�كال

التعص�ب االجتامع�ي) يف املرتبتين األوىل والثاني�ة ،كام

تتفق مع دراسة األنصاري ( )2010يف املجتمع الكويتي
أيض ًا حيث خلصت تلك الدراسة إىل أن التعصب القبيل

أكرب من التعصب الطائفي (باعتباره ش�ك ً
ال من أش�كال

التعصب الديني) ،كام تتفق تلك النتيجة بش�كل عام مع

دراس�ة عيل ( )2006التي أكدت عىل ترس�خ التعصب
القبيل يف املجتمع املرصي الذي خضع للدارسة.

 ،1989زايد ،)Devine, 1989 ،2006 ،كام أوضحت

 /4-7خلص�ت النتائ�ج الكمي�ة إىل وج�ود تأثير

لآلباء واالجتاهات التعصبية لدى األبناء وخيضع مقدار

الكلي�ة والعم�ر واملس�توى االقتص�ادي – على أن�واع

األبناء (. )Teichman, 2001، Sinclair et al., 2005

كما أبانت أن الفئات العمري�ة األكرب قد احتلت املراتب

دراسات أخرى أن هناك ارتباط ًا بني االجتاهات العرقية

جوهري ملتغريات الدراس�ة املتعلقة بالطالب  -شملت

التأثير واالرتباط وفق مس�توى املح�اكاة والتقليد لدى

التعصب ،يف حين مل يكن ملتغري التقدير تأثري جوهري،

وكل ما س�بق يمكن اس�تيعابه من خلال «نظريات

األوىل ل�كل أن�واع التعص�ب ،مما يومئ – إيما ًء فقط –
إىل أن الفئ�ة العمرية األكرب هي األكثر حتسس� ًا للتعصب

حت�دده املعايري االجتامعية  Social Normsكام يف مجاعته

وطفة واألمح�د ( )2002واألنص�اري ( )2010اللتني

التعل�م االجتامع�ي» والت�ي تتأس�س على أن الف�رد ال
التعص�ب كاجتاه نفيس
ُيو َل�د متعصب� ًا ،وإنام يتعلم الفر ُد
َ
املرجعية (الربيدي.)2011 ،

وربما األكث�ر تعصب� ًا ،وتتفق ه�ذه النتيجة مع دراس�تي
انتهت�ا إىل أن طلاب الس�نوات األخيرة أكث�ر اقتناع�ا

ب�أن التعص�ب موج�ود يف املجتمع ،وجتدر اإلش�ارة إىل

 /3-7أش�ارت النتائ�ج الكمي�ة يف الدراس�ة

م�ا توصلت إلي�ه النتائ�ج الكيفية ح�ول مس�ألة ارتباط

التعص�ب :االجتامع�ي واملناطقي واالقتص�ادي ،حيث

التعصب يزداد بمرور العمر ،كام أن دراسات «قودمان»

احلالي�ة إىل وج�ود درجة عالي�ة من االرتباط بين أنواع
تَ�راوح االرتب�اط بين  0.67-0.63عن�د مس�توي
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متكاملة من التنميط والعدوان الس�لوكي (Goodman,

الس�عودي ،وق�د ع�دّ دت تل�ك النتائ�ج بع�ض اآلث�ار
واالنعكاس�ات الس�لبية اجتامعي ًا وأكاديمي ًا ،وتتفق هذه

مبارش للنتائج السابقة التي خلصت إليها الدراسة احلالية

( ،)2010حي�ث خلصت�ا إىل وج�ود العديد م�ن اآلثار

أنه يلزمنا التش�ديد عىل أن تل�ك النتائج مبدئية وتتطلب
فحص ًا يف األبحاث املستقبلية.

داخ�ل املجتم�ع الكويتي .كما خلصت النتائ�ج الكيفية

للدراس�ة احلالية إىل أن من ضمن االنعكاس�ات واآلثار

 /5-7أوضح�ت النتائ�ج الكمي�ة وج�ود ف�روق

إىل أن التعص�ب م�ن ش�أنه التأثري بش�كل جوهري عىل

االجتاه�ات التعصبي�ة ل�دى الطف�ل وتتح�ول إىل صور

 ،)1952، Bergmann, 1994ويف كل ه�ذا تعضيد غري

فيام خيص عالق�ة التعصب بالفئات العمرية األكرب ،غري

جوهري�ة لصال�ح الطالب�ات بالنس�بة ألن�واع التعصب
كله�ا ،مم�ا يعن�ي أن الطالب�ات أكث�ر حتسس� ًا لظاه�رة
التعص�ب يف البيئ�ة املبحوث�ة ،وال تتف�ق ه�ذه النتيج�ة

املبدئي�ة مع دراس�ة وطف�ة واألمح�د ( ،)2002حيث مل
تظهر فروق� ًا جوهرية بني الطلاب والطالبات ،يف حني

تتناغ�م تل�ك النتيج�ة مع دراس�ة األنص�اري ()2010
التي انتهت إىل وجود فروق جوهرية لصالح الطالبات،
وبأهنن أكثر استش�عار ًا للتعصب م�ن الطالب ،وتعجز

النتيجة مع دراستي وطفة واألمحد ( )2002واألنصاري
الس�لبية للتعص�ب عىل األط�ر االجتامعي�ة واألكاديمية

الس�لبية ما يتعلق بالس�ياق اإلداري ،حيث تم اخللوص
اجل�ودة والفعالية والكفاءة وجممل األداء الكيل للمنظمة

بس�بب تأثيره الس�لبي على الرض�ا الوظيف�ي واالنتامء

املؤسسي وعملي�ات االس�تقطاب واالختي�ار والتعيني

للكف�اءات املؤهل�ة والقي�ادات اإلداري�ة باإلضاف�ة إىل
زيادة حدة الرصاعات.

 /7-7إزاء مس�ألة معاجل�ة ظاه�رة التعص�ب،

توصلت النتائج الكيفي�ة إىل وجود قدر من الصعوبة يف

النتائ�ج الكمي�ة – بحس�ب طبيعته�ا  -عن تفسير مثل

معاجلة تلك الظاهرة وذلك بحس�ب آراء العينة ،و ُيفهم
ّ
وجت�ذره يف املنظمة املبحوثة،
ترس�خ التعصب
م�ن ذلك ّ

حمتملة عبر البحث الكيف�ي يف الدراس�ة احلالية ،حيث

ملعاجل�ة داء التعصب ،ولعل من أمهها التأكيد عىل الدور

تل�ك النتيجة ،األمر ال�ذي يدفعنا إىل تلمس تفسيرات
أفصح�ت النتائ�ج الكيفية ع�ن طبيعة املجتمع النس�ائي

وبأنه أكثر حساسية فيام خيص الشعور بالتعصب خاصة
التعص�ب االجتامع�ي واملناطق�ي ،ومل تظه�ر إش�ارات
واضح�ة للتعصب االقتصادي ،مم�ا يعني أمهية مراعاهتا
يف دراسات مستقبلية.

 /6-7أكدت النتائج الكيفية أن للتعصب – بالذات
االجتامع�ي واملناطق�ي – آثار ًا س�لبية عدي�دة يف املنظمة
املبحوث�ة بوصفه�ا كيان ًا إداري� ًا داخل الفض�اء اإلداري

غير أن بع�ض املبحوثني اقرتح�وا جمموعة م�ن احللول
اإلداري للقياديين يف املنظم�ة يف جماهب�ة ذل�ك ال�داء،
ووج�وب ع�دم التغاف�ل عنها ،حي�ث أش�ارات النتائج

إىل أن التغاف�ل يؤدي إىل اس�تفحاهلا ،خاص�ة أن أدبيات

الس�لوك التنظيمي تقيدن�ا بأن النمط القيادي املتس�اهل

أو املتس� ّيب  Laissez-faire Leadershipي�ؤدي إىل
تفاق�م املش�اكل والس�لبيات ،نظ�ر ًا لعدم اتس�امه بروح
املب�ادرة ورسع�ة االس�تجابة حلل املش�اكل والس�لبيات
وعدم اختاذ الق�رارات الالزمة واالكتفاء بردود األفعال
والتدخل فقط يف حاالت الفش�ل واملش�اكل واألزمات

( .)Hitt, Miller and Colella, 2009وقد رأى بعض
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أف�راد العين�ة أنه يتوجب البدء بوض�ع ترشيعات ملعاجلة
التعص�ب وجماهبت�ه يف املنظمات ،مع الرتكي�ز عىل عامل

التوعية والتثقيف.

وقد أكدت دراسة وطفة واألمحد ( )2002عىل العناية

بحزم�ة م�ن القي�م كالتس�امح والسلام والديموقراطية

وقد تناولت بعض الدراس�ات مثل تلك األبعاد ملعاجلة

التعصب وختفيضه (عبداهلل ،1989 ،زايد.)2006 ،

 -8خالصة وتوصيات ملعاجلة ظاهرة التعصب

خلص�ت ه�ذه الدراس�ة التطبيقي�ة إىل نتيج�ة بالغ�ة

واحل�ق واخلري واجلمال ،مع رفع فعالي�ة توظيف اإلعالم
ثقافي� ًا وتربوي� ًا .وقد خلصت دراس�ة علي ( )2006إىل

املنظمة املبحوثة بأش�كال متع�ددة ،عىل نحو جيعلنا نقرر

م�ن داء التعص�ب كام أهن�ا توصلت إىل أن حتقي�ق العدالة

الظاه�رة ،وال التغاف�ل ع�ن آثاره�ا الس�لبية املتعددة يف

وقد ش�ددت دراس�ة عبدالنبي ( )2007على أمهية تبني

وجه اخلصوص ،ومن املأم�ول أن ُينظر إىل تلك النتيجة

األمهي�ة تتمث�ل يف إثب�ات وج�ود ظاه�رة التعص�ب يف

رضورة تنشيط الدور الثقايف واإلعالمي للتوعية والوقاية

بأن�ه ال يس�عنا بع�د اآلن التقلي�ل من ش�أن وجود تلك

يف متثي�ل الفئ�ات املختلف�ة من ش�أنه احلد م�ن التعصب.

املنظامت العربية بش�كل ع�ام واملنظامت الس�عودية عىل

الش�فافية والعدالة وحماربة املحس�وبية من قبل القياديني،

املحورية كنقطة حتول تدفعنا إىل جتاوز منطقة التعامل مع
همش�ة
ظاه�رة التعصب ضمن التابوهات أو املس�ائل ا ُمل َّ

عىل أمهية توس�يع هوامش احلرية وتفعيل اآللة اإلعالمية

حتمي وهو متفاقم إن تم االس�تمرار عىل عدم معاجلتها

أمهي�ة اختاذ إجراءات رصحية م�ن قبل املنظامت مع تفعيل

يتطلب�ه ذلك من وضع ظاه�رة التعصب ضمن األجندة

قيم التس�امح ونبذ التعصب وحقوق اإلنس�ان واملواطنة

البحثي�ة الرتاكمية يف تل�ك الظاهرة ،والت�ي يتوجب أن

احلالي�ة اقترح بعض أف�راد العين�ة العمل على االمتزاج

واملامرس�ات العملية بام يمكّنه من املعاجلة الش�املة لداء

االقتراح م�ع بعض الدراس�ات الت�ي تؤكد على أن من

العربي�ة بمختلف جماالهتا وتنوع أنش�طتها .ومع األخذ

تل�ك الفئات وتقوية الروابط فيام بينه�ا ،حيث يفيد ذلك

التوصيات التي نتوخى أن تكون مفيدة يف ذلك املجال:

ترسخ التعصب كاملجاراة
مع ختفيض بعض السامت التي ّ
وعدم حتمل الغموض والنظرة السلبية للذات ،كام شددت

أو غير املعترف هبا ،فه�ي حقيقة قائمة وأثرها الس�لبي

والثقافية .وقد أش�ارت دراس�ة األنص�اري ( )2010إىل

وت�رك التصدي هل�ا ،وفق منهجية علمي�ة حمكمة ،مع ما

ال�دور الثقايف واإلعالمي وذلك ملعاجل�ة التعصب ونرش

البحثي�ة للفك�ر اإلداري ومن ثم االس�تفادة من العملية

والتحذي�ر م�ن خطورة آثاره وانعكاس�اته .ويف الدراس�ة

تس�هم يف إثراء الفكر اإلداري من حي�ث األطر النظرية

بين الفئ�ات املختلف�ة لتخفي�ض التعصب ،ويتف�ق هذا

التعص�ب وختفيض�ه بأس�لوب علمي مقن�ن يف منظامتنا

عوام�ل مقاوم�ة التعص�ب وجماهبته االتص�ال املبارش بني

يف احلس�بان كل م�ا س�بق ،فإنه حيس�ن بنا إثب�ات بعض

يف ختفي�ض القولب�ة وم�ن ث�م التعص�ب (Gergen, and

. )Gergen, 1981

كما تضمنت النتائج الكيفية إش�ارات عديدة ألمهية

البعد الرتبوي والتدريس اجلامعي يف ختفيض التعصب،

68

 /1-8بل�ورة تعري�ف علمي للتعصب م�ن منظور

إداري ،خاص�ة أن األدبي�ات العلمي�ة ختل�و م�ن ذل�ك
التعري�ف الذي يعد ركيز ًة منهجي ًة ألي إطار نظري ُيراد
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بناؤه ملعاجلة أي ظاهرة ،فتعريف املصطلحات األساسية
َلبِن ُة مفاهيمية حمورية يف ذلك اإلطار.

وتيسري املهمة هلم ،خاصة إذا أخذنا يف االعتبار حساسية

 /2-8بن�اء إط�ار نظ�ري متكامل يس�تهدف إدماج

 /6-8تنظيم حلقات نقاش وورش عمل تستهدف

الفك�ر اإلداري على وجه العموم ،والس�لوك التنظيمي
عىل وجه اخلصوص ،نظر ًا الشتغاله املك ّثف عىل املسائل

والتأكي�د على حقيقة وج�وده بأش�كال وأق�دار خمتلفة

ظاه�رة التعصب ضمن املنظوم�ة املفاهيمية والبحثية يف

ذات العالق�ة بظاه�رة التعصب كالدواف�ع واالجتاهات
وأنامط الش�خصية والتفكري والرصاع والثقافة التنظيمية

والقي�ادة ونحوه�ا ،على أن يتضمن ذلك اإلط�ار البعد
املفاهيمي والترشيعي واإلجرائي والتطبيقي.

 /3-8تنفي�ذ دراس�ات نظري�ة وتطبيقية تس�تهدف

موضوع التعصب يف املجتمعات العربية.

توعي�ة القياديني يف املنظامت العربي�ة بخطورة التعصب
والتحذير من مغبة الوقوع فيه.

 /7-8تنظي�م برام�ج تدريبي�ة م�ن ش�أهنا إكس�اب

اإلداريين مه�ارات تش�خيص التعص�ب واستكش�افه

أنواعه ومستوياته وبلورة حلول عملية لتخفيضه واحلد
من مسبباته وآثاره.

تفعيل النظري�ات واملداخل العلمي�ة املقرتحة لتخفيض
التعص�ب ،مع التش�ديد عىل حتمية التلب�س باإلبداع يف
ه�ذا املجال بما يضمن مراعاة اإلط�ار الثقايف احلضاري

ملجتمعاتنا العربية.

 /4-8تطوي�ر الكتب واملراج�ع العربية املتخصصة
يف السلوك التنظيمي بام جيعلها تتضمن فصوالً ومباحث
متكامل�ة لعرض موضوع التعصب وأش�كاله وأس�بابه

وآثاره وأساليب ختفيضه وجماهبته.

 /5-8تش�جيع احلرك�ة البحثي�ة لظاه�رة التعصب

داخل الفضاء اإلداري بوسائل متعددة ومنها منح جوائز

علمية خمصصة للدراسات النظرية والتطبيقية ،باإلضافة
إىل تش�جيع طلاب الدراس�ات العلي�ا املتخصصني يف

جمال السلوك التنظيمي عىل إعداد رسائل علمية لدراسة

تلك ظاهرة التعصب وما يرتبط هبا من ظواهر وعوامل،
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مراجع الدراسة

أوالً :املراجع العربية

البح�ث الرتبوي م�ن املنظور الكم�ي والكيفي،

ط ،1القاهرة :عامل الكتب.

• األنص�اري ،عيس�ى ( ،)2010التعص�ب القبلي
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يف عل�م النف�س االجتامع�ي يف البلاد العربي�ة،

والطائف�ي يف جامع�ة الكوي�ت ،مؤمت�ر املواطن�ة
األول يف الكويت :الواقع و املستقبل.

اإلدارية ،القاهرة :دار الكتاب املرصي.

التنظيمي�ة والرضا الوظيفي والص�ورة االنطباعية:
تطبيق� ًا على الكليات التقني�ة يف الس�عودية ،املجلة
العلمية لإلدارة ،املجلد  ،1العدد .2

• الربي�دي ،عبداهلل ( ،)2011نحو دراس�ة ظاهرة
التعص�ب يف الس�لوك التنظيمي ،املجل�ة العربية
لإلدارة ،العدد .2011 ،2

• ب�ن صنيت�ان ،حمم�د ( ،)2008الس�عودية –
الس�يايس والقبيل�ة ،بيروت :الش�بكة العربي�ة

لألبحاث والترش ،ط.1

• دك�ت ،جون (1420ه�ـ) علم النفس االجتامعي
والتعص�ب ،ترمج�ة :عبداحلميد صف�وت ،ط،1
القاهرة :دار الفكر العريب.

• الرش�يد ،ع�ادل ( ،)2003اإلدارة والثقاف�ة -
املواءمة بين الربادايم والس�ياق ،املنظمة العربية
للتنمي�ة اإلدارية ،املؤمتر الس�نوي العام الرابع يف
اإلدارة بعنوان :القي�ادة اإلبداعية لتطوير وتنمية

املؤسسات يف الوطن العريب ،دمشق.

ط ،1القاهرة :عامل الكتب.

بدوي ،يف :لويس كام�ل مليكة (حمرر) ،قراءات
القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ج  ،1ص

.670-654

• عبدالرمح�ن ،أس�امة (،)1982البريوقراطي�ة
النفطي�ة ومعضل�ة التنمي�ة ،الكوي�ت ،املجل�س

الوطن�ي للثقافة والفنون واآلداب ،سلس�لة عامل
املعرفة ،عدد .57

• عب�داهلل ،معت�ز س�يد ( ،)1989االجتاه�ات
التعصبي�ة ،الكوي�ت ،املجل�س الوطن�ي للثقافة

والفن�ون واآلداب ،سلس�لة ع�امل املعرف�ة ،عدد

.137

• عبداهلل ،معتز سيد ( ،)1990االجتاهات التعصبية:
أهم أش�كاهلا ومدى عموميتها ،يف :لويس مليكة
(حم�رر) ،قراءات يف عل�م النف�س االجتامعي يف

البلاد العربي�ة ،القاه�رة :اهليئ�ة املرصي�ة العامة
للكتاب ،ج  ،5ص .39-13

• عبدالنب�ي ،حمم�د ( ،)2007التعص�ب وعالقته
ببع�ض أبع�اد التواف�ق ل�دى عين�ة م�ن الطالب

• الرميح�ي ،حمم�د ( ،)1977معوق�ات التنمي�ة

الس�عوديني ،جملة كلية الرتبي�ة بالفيوم ،العدد ،5

الع�ريب املع�ارصة ،الكوي�ت :كاظم�ة للنشر

• عبداهل�ادي ،أمح�د ( ،)1991القي�م الثقافي�ة

االجتامعي�ة واالقتصادي�ة يف جمتمع�ات اخللي�ج
والرتمجة والتوزيع.

• زيت�ون ،كمال عبداحلمي�د ( ،)2004منهجي�ة
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اإلحتياجات التدريبية لمديري األندية الصيفية
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 عبدالرمحن بن محد الداود.د

 كلية العلوم اإلجتامعية- جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

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 .

املستخلص

هدف�ت هذه الدراس�ة إىل التعرف على االحتياج�ات التدريبية

الالزم�ة لرفع مس�توى أداء مدي�ري األندية الصيفي�ة يف جامعة

اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية من وجهة نظرهم واملرشفني
 (طبيعة: ومعرف�ة أث�ر بعض املتغيرات مث�ل،العاملين معه�م
 وع�دد الدورات، وس�نوات اخلربة، واملؤه�ل العلمي،العم�ل
التدريبي�ة يف جم�ال األنش�طة الطالبي�ة) على وجه�ة نظ�ر أفراد

 واالستبانة، واس�تخدم فيها املنهج الوصفي املسحي.الدراس�ة
 وت�م توزيعها عىل مجيع جمتمع الدراس�ة،أداة جلم�ع املعلومات

) مشرف90() مدي�ر و30( ) ف�رد م�ا بين120( وعدده�م
 يمثلون ما،) مرشف� ًا72( اس�تجاب هلا مجيع املديرين و،نش�اط
 وقام الباحث بتحليل.) من كامل جمتمع الدراسة%85( نس�بته
) مس�تخرجا التكراراتSPSS( املعلوم�ات بواس�طة برنام�ج

 وحتلي�ل التباي�ن،)t-test(  واختب�ار ت،والنس�ب املئوي�ة

: وتوص�ل إىل نتائ�ج م�ن أمهه�ا.)One-way ANOVA(
أن أعىل تل�ك االحتياجات التدريبية طلب ًا م�ن وجهة نظر أفراد
 دور الن�ادي الصيفي يف تعزي�ز االنتامء:الدراس�ة ق�د متثل�ت يف

 وإدراك أه�داف ورس�الة النوادي الصيفية ووس�ائل،الوطن�ي
، وفهم اللوائ�ح والقوانني اخلاصة بالن�وادي الصيفية،حتقيقه�ا

 والعالقات،ودور الن�ادي الصيف�ي يف تعزي�ز األم�ن الفك�ري
 وأس�اليب ترغي�ب،اإلنس�انية بين العاملين واملش�اركني

 كما أظهرت النتائج.املش�اركني لالس�تمرار يف النادي الصيفي

 إعداد التقارير:أن أق�ل االحتياجات التدريبية طلبا قد متث�ل يف
 واإلجراءات النظامي�ة الالزمة،الدوري�ة وف�ق األنظمة املتبع�ة

 وتقيي�م االحتياجات،حلف�ظ السلامة الصحية بني املش�اركني

 كام تبني أنه ال توجد ف�روق بني وجهات نظر.املهني�ة للعاملين
أفراد الدراس�ة يف حتديد االحتياجات التدريبية تعزى إىل طبيعة

 وع�دد الدورات، وس�نوات اخلربة، واملؤه�ل العلمي،العم�ل
 ويف ضوء تلك النتائج دون.التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية

 اإلحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:عبدالرمحن بن محد الداود
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مقدمة

يؤدي النشاط الطاليب دور ًا بارز ًا يف بناء وتكوين شخصية

الطالب ،من خالل ممارسته وتفاعله مع خمتلف األنشطة
الثقافي�ة والعلمي�ة واالجتامعي�ة والكش�فية والرياضي�ة
وغريها ،كام أن للنش�اط أثرا فاعال يف العمليتني الرتبوية
والتعليمي�ة ،وق�د يفوق أثر املوق�ف التعليمي يف حجرة

الدراس�ة ،ويمكن أن يرجع ذلك إىل خصائص النش�اط
التي ال تتوافر بنفس القدر لتعلم املواد الدراس�ية ،حيث

إن للطال�ب احلري�ة يف اختيار نوع النش�اط الذي يرغب
االشتراك في�ه ،مما جيع�ل اإلقب�ال عليه متمي�ز ًا بحامس

أشد مما يتوافر لدراسة املواد الدراسية األمر الذي يؤدي
إىل إجياد ف�رص تنمية اهلوايات املوج�ودة لدى الطالب

وتوس�يع آفاقهم الفكرية والعلمية ،وإكساهبم مزيدا من
اخلربات واملهارات املتنوعة .

وقد أدركت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

لذا حرصت اجلامعة عىل نرش تلك النوادي من خالل

مدينته�ا اجلامعي�ة بالري�اض وف�رع الطالب�ات يف النفل

ومعاهدها العلمية املنتشرة يف مدن وحمافظات اململكة،
وي�أيت ذلك إيامن ًا منها بدورها يف خدمة املجتمع وش�غل
أوقات الطالب والطالبات فيام ينفعهم ويكسبهم الكثري

م�ن املعارف واملهارات من خالل تلك األندية التي تعد
نموذج� ًا رائع ًا لصق�ل مواهبهم وتنمي�ة مهاراهتم وأداة

عمل وبناء وتصحيح لآلراء واملفاهيم واألفكار اخلاطئة

التي قد يتعرض هلا الشباب يف مقتبل العمر .

وتل�ك النوادي هل�ا أمهية كبرية فيام م�ا يؤمل منها أن

تقدم�ه للناش�ئة يف أوق�ات فراغه�م ،فه�ي كغريه�ا من

املحاض�ن الرتبوي�ة والتعليمي�ة الت�ي حتت�اج إىل جتدي�د
وتطوي�ر ،س�واء يف براجمه�ا ومناش�طها املختلف�ة أو يف
إدارهت�ا والقائمين عليه�ا ،وعلى اخلص�وص مديرهي�ا

كوهنم املعنيني بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ واملتابعة .

ويؤك�د ذل�ك وزارة الرتبي�ة والتعلي�م (1427ه�ـ)

كإح�دى املؤسس�ات الرتبوي�ة والتعليمي�ة يف اململك�ة

عندم�ا أش�ارت إىل أن «القائمين عىل األندي�ة الصيفية
ٍ
تطوير يواكب املتغريات املس�تجدة وذلك
حيتاج�ون إىل

وبالتحدي�د يف فرتة اإلجازة الصيفي�ة ،نظر ًا لطول مدهتا

وصقلهم يف هذا املجال”.

العربية الس�عودية الدور األس�اس الذي يؤديه النش�اط
الطاليب ،خاصة عندما تتوفر أوقات الفراغ لدى الناشئة،

بعق�د الدورات التدريبية جلمي�ع العاملني فيها لتأهيلهم

الت�ي قد تصل يف بع�ض املراحل إىل ما يق�رب من ثالثة

وحت�ى يك�ون التدريب حمقق� ًا لألهداف املرس�ومة

أش�هر ،فحرص�ت عىل افتت�اح أندية صيفي�ة يامرس من

الب�د أن تك�ون االحتياج�ات التدريبي�ة للمس�تهدفني

وهن�ا يشير خي�اط (1416ه�ـ) إىل أن الف�راغ يعد

واضحة وحم�ددة ،ذلك ألن االحتياجات التدريبية متثل

اجلريمة وبخاصة يف فرتة املراهقة ،ومن املناش�ط التي هلا

وع�ادي ،واألعمال الت�ي يس�تطيع أن يق�وم هب�ا فع ً
لا

خالهلا العديد من األنشطة املختلفة .

م�ن أكرب أس�باب انحراف الش�باب وولوجه�م إىل عامل

دور كبري يف س�بيل حتقيق األمن واالس�تقرار االجتامعي
ٌ

ه�ي األندي�ة الصيفية التي انترشت عىل نطاق واس�ع يف
اململكة العربية السعودية.

بالتدريب والذين وضع الربنام�ج التدريبي من أجلهم
الفرق بني األعامل التي يامرسها املتدرب بشكل روتيني
وبدرج�ة عالي�ة من الكفاءة ،أو هي الفج�وة بني الواقع

واملطل�وب يف تنفي�ذ األعمال الت�ي يامرس�ها املت�درب

(احلديدي .)1998
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ونظر ًا ألن جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسالمية
ت�ويل اهتامم ًا كبري ًا بالنوادي الصيفية حيث ش�كلت جلنة
عليا برئاسة مديرها لإلرشاف عىل تلك النوادي ومتابعة

يتصف�وا به من ق�درات معينة متكنهم م�ن مواجهة كثري

من األزمات واملش�كالت اإلدارية والسلوكية ،والقدرة
عىل ابتكار احللول املناسبة وتنفيذها يف الوقت املناسب،

وتعزيز االنتماء الوطني واألمن الفك�ري .وقد أدركت

أعامهلا ومناش�طها ،فهي حريصة عىل رفع مس�توى أداء
مدي�ري الن�وادي الفن�ي واإلداري .وتأكي�د ًا لدوره�م

اجلامع�ة ذلك حيث تنوي عق�د دورات تدريبية ملديري

إع�داد الربامج التدريبي�ة املنظمة واهلادف�ة ،فقد جاءت

وفق تطلعات املس�ؤولني عنها واملش�اركني فيها وأولياء

القي�ادي ،وإيامن ًا برضورة إعدادهم وتدريبهم من خالل
ه�ذه الدراس�ة م�ن أج�ل مس�اعدة القائمني على تلك

النوادي لتحديد االحتياج�ات التدريبية ملديري األندية
الصيفية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

أموره�م ،وه�ذا ما ش�هده الباحث من خلال عضويته

يف اللجنة العليا املرشف�ة عىل النوادي الصيفية باجلامعة.
نظر ًا مل�ا تؤديه الربامج التدريبية م�ن تطوير يف القدرات

وحتسين يف األداء ،وهذا ما أكد علي�ه نادلر (Naddler,

 )1970: 39عندما ذكر أن «التدريب هيدف إىل مس�اعدة

مشكلة الدراسة وأسئلتها

ش�هدت الس�نوات األخيرة يف اململك�ة العربي�ة

الس�عودية وبالتحديد يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية
اهتامم�ا واضح� ًا بالتوس�ع يف افتت�اح الن�وادي الصيفية
بأس�لوب وآلية ختتلف عام كانت عليه يف العقود املاضية
من حيث تنوع مناش�طها وأهدافها وتوس�عها يف الرتكيز
عىل صقل املواهب وتنمية املهارات .

وبما أن جامع�ة اإلم�ام حممد بن س�عود اإلسلامية

واحدة من تلك املؤسس�ات الت�ي اهتمت هبذا النوع من
املحاضن الرتبوية ،فقد بذلت جهد ًا مشهود ًا يف اإلعداد

واإلرشاف عليه�ا ووض�ع آلي�ة ملتابعة أعامهل�ا وبراجمها
ومناش�طها ،وإص�دار تنظي�م يبين الرؤي�ة والرس�الة
واأله�داف وآلي�ات العم�ل اإلداري�ة والفني�ة ،وطرق

وأساليب اختيار مديري تلك النوادي .

ومع مرور الس�نوات يزداد االهتامم والقناعة بالدور

الرئيس الذي تؤديه تلك األندية والقائمني عليها خاصة

مديرهي�ا كوهنم ُيعدون م�ن القيادات الرتبوية املش�اركة
يف عملي�ة تنمي�ة املجتم�ع ودفع�ه قدم� ًا ،وم�ا جي�ب أن
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تلك األندية الصيفية ملس�اعدهتم يف حتقيق املطلوبة منهم

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
بش�كل دقيق ،ع�دا ذل�ك ال يمكن أن نحق�ق األهداف
املرجوة من التدريب يف أي برنامج ( الس�يد ومصطفى،

.)2002

كما كش�ف ع�دد م�ن الدراس�ات أن واق�ع الربامج

التدريبي�ة يش�وهبا الكثير م�ن القص�ور وذل�ك بس�بب
ع�دم حتدي�د االحتياج�ات التدريبي�ة الالزمة هل�ا كام يف

دراس�ة بقمي (1429هـ )28 :والتي أشار فيها إىل « أن
الدراس�ات املحلية أثبتت أن سبب فشل معظم الربامج
التدريبي�ة يعود إىل ع�دم التحديد الدقي�ق لالحتياجات
التدريبي�ة قب�ل تصمي�م تل�ك الربام�ج » .ويؤك�د ذلك

الطع�اين (2007م )30 :بقول�ه أن « عملي�ة حتدي�د
االحتياج�ات التدريبي�ة تعد اخلطوة األوىل واألساس�ية
التي تنطلق منها العملية التدريبية » .
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لذا فمن الواجب أن يتم حتديد االحتياجات التدريبية

وم�ن أمهي�ة الن�وادي الصيفي�ة وال�دور املؤم�ل منها يف

يف اجلامع�ة عىل بن�اء برامج تدريبيه هادف�ه ،حتقق رؤوية

االجيابية يف نفوس�هم لبناء الشخصية املعتدلة ،وإكساهبم

ملديري تلك األندية لكي تس�اعد اجلهة املعنية بالتدريب
ورس�الة تلك األندي�ة .ومن ذلك كله يمك�ن أن تتبلور

مشكلة هذه الدراسة يف السؤالني التاليني:

اس�تغالل أوق�ات فراغ الناش�ئة فيما يفيد ،ودع�م القيم
امله�ارات واخلبرات واملعلوم�ات الت�ي تعينه�م عىل أن

يكون�وا أف�راد فاعلين يف جمتمعه�م ودولته�م ،وتوجيه

 -1ما االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع مس�توى

طاقاهتم الوجهة الس�ليمة .مما يتوجب معه رفع مس�توى

حممد بن س�عود اإلسلامية من وجهة نظر أفراد

رسالة ورؤية وأهداف النوادي الصيفية كام هو خمطط هلا.

أداء مدي�ري األندي�ة الصيفي�ة يف جامع�ة اإلمام

الدراسة؟

 -2هل ختتلف درجة مستوى االحتياجات التدريبية
ملديري تلك األندية الصيفية باختالف املتغريات

األساس�ية ألفراد الدراس�ة مثل :طبيع�ة العمل،
واملؤه�ل العلم�ي ،وس�نوات اخلبرة ،وع�دد
الدورات التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية؟

هدف الدراسة

أداء مدي�ري تل�ك األندي�ة ليصبحوا قادري�ن عىل حتقيق

كام يأمل الباحث أن تس�هم هذه الدراس�ة يف إثراء املكتبة
العربية بش�كل عام والس�عودية عىل وج�ه اخلصوص يف
ظل ندرة الدراسات امليدانية حول األندية الصيفية.

حدود الدراسة

متثلت حدود هذه الدراسة يف اآليت:

 احل�د املوضوع�ي :اقتصرت الدراس�ة عىل حتديداالحتياجات التدريبية الالزمة لرفع مستوى أداء

هدفت هذه الدراس�ة إىل التعرف على االحتياجات

مديري األندية الصيفية يف جامعة اإلمام حممد بن

الصيفي�ة يف جامع�ة اإلم�ام حممد بن س�عود اإلسلامية

ومشريف األنش�طة العاملين معه�م ،وأثر بعض

التدريبي�ة الالزم�ة لرف�ع مس�توى أداء مدي�ري األندية
م�ن وجهة نظره�م واملرشفني العاملني معه�م .ومعرفة
أث�ر بع�ض املتغيرات مث�ل( :طبيع�ة العم�ل ،واملؤهل
العلمي ،وس�نوات اخلربة ،وعدد الدورات التدريبية يف

جمال األنش�طة الطالبية) عىل وجهة نظر أفراد الدراسة،

من أجل مس�اعدة املس�ؤولني عن تلك الن�وادي يف رفع
مستوى أدائها وحتقيق األهداف املرسومة هلا.

أمهية الدراسة

ت�أيت أمهية هذه الدراس�ة من أمهي�ة التدريب باعتباره

مدخل تطوير قدرات املوارد البرشية يف كافة املؤسسات،

سعود اإلسالمية من وجهة نظر املديرين أنفسهم
املتغريات مثل( :طبيعة العمل ،واملؤهل العلمي،

وس�نوات اخلربة ،وع�دد ال�دورات التدريبية يف
جمال األنشطة الطالبية) عىل وجهة نظرهم .

 احل�د امل�كاين :اقتصرت الدراس�ة على األندي�ةالصيفي�ة بجامع�ة اإلم�ام حمم�د ب�ن س�عود
اإلسلامية ،وعددها ( )30نادي� ًا( ،أمانة اللجنة

العلي�ا املرشف�ة على الن�وادي الصيفي�ة بجامع�ة

اإلمام1432 ،هـ).

 احلــد الزمانــي :تم تطبيق هذه الدراسة يف الفصلالصيفي من العام اجلامعي 1432/1431هـ.
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مصطلحات الدراسة
االحتياج�ات

التدريبي�ة:

عرفه�ا

الش�امي

(1427ه�ـ )235:بأهن�ا« :جمم�وع املتغيرات املطلوب
إحداثه�ا ك ًام وكيف� ًا يف مع�ارف ومهارات وس�لوكيات
العاملني بغرض الوصول إىل مس�تويات األداء املطلوبة
وهتيئة بيئة العمل املرغوب فيها داخل املنظمة» .وعرفها

دين�س وجريفين ( )Denisi &Griffin, 2002بأهن�ا

تقيي�م حاج�ات ومتطلب�ات الوظائ�ف يف أي منظم�ة
وتقيي�م ق�درات املوظفين احلاليين الذي�ن يش�غلون

ه�ذه الوظائ�ف .ويقص�د هب�ا الباحث يف هذه الدراس�ة
جمموعة من التغيرات والتطورات املطلوب إحداثها يف

معلومات ومهارات واجتاهات وس�لوك مديري األندية
الصيفي�ة التابعة جلامعة اإلم�ام والتي ينبغي أن تتضمنها
الربام�ج التدريبي�ة املوجهة هلم ليصبح�وا أكثر كفاءة يف

أداء مهامهم املوكلة إليهم.

األندي�ة الصيفي�ة :ه�ي حماض�ن تربوي�ة تق�ام فيه�ا

جمموعة من املناش�ط والربامج املتنوعة يف مباين املدارس
أو املنش�آت احلكومية ذات املواقع املناسبة واإلمكانات
املتوفرة ،وهي موجهة الستثامر أوقات الطالب وخدمة
املجتمع يف اإلجازة الصيفية حتت إرشاف قيادات تربوية
مؤهلة (وزارة الرتبية والتعليم1431،هـ).

ويقصد هبا الباحث يف هذه الدراسة النوادي الصيفية

الت�ي تفتتحها جامع�ة اإلم�ام يف فرتة اإلج�ازة الصيفية

ومقره�ا املدين�ة اجلامعي�ة بالري�اض ومراك�ز دراس�ة
الطالبات ومعاهدها العلمية املنترشة يف مدن وحمافظات
اململك�ة العربية الس�عودية هبدف اس�تثامر أوق�ات فراغ
الشباب والشابات فيام يعود عليهم بالنافع واملفيد.

مدي�ر الن�ادي الصيفي :مل جيد الباح�ث تعريف ًا علمي ًا

هل�ذا املصطل�ح ،ومع ذلك يمك�ن تعريفه بأنه املس�ؤول
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األول يف الن�ادي واملشرف على مجيع ش�ؤونه اإلدارية
واملالي�ة والفنية ،واملس�ؤول بصفة رس�مية أمام اجلهات
املعنية عن مجيع الفعاليات والربامج املنفذة.

ويقصد به يف هذه الدراس�ة م�ن تكلفه جامعة اإلمام

حممد بن س�عود اإلسلامية ب�إدارة وقيادة الن�ادي وفق
السياسات واألنظمة التي رسمتها لتلك األندية.

مرشف النادي الصيفي :ويقصد به يف هذه الدراس�ة

من يت�م تكليفه باإلرشاف عىل األنش�طة املختلفة داخل

النادي مثل :مرشف النش�اط الثقايف ،ومرشف النش�اط

االجتامعي ،ومرشف النشاط العلمي ،ومرشف النشاط
الريايض ،ومرشف النش�اط الكشفي ،ومرشف النشاط
املرسحي ،وغريها من األنشطة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تُع�د عملية حتدي�د االحتياجات التدريبي�ة جزءا من

التخطي�ط املتكامل للربام�ج التدريبية ،ب�ل هي العنرص
الرئيس واألس�اس يف نجاح العملي�ة التدريبية بأكملها.

فكلما كان�ت االحتياج�ات واضح�ة ومس�تمدة م�ن
الواقع الفعيل لعمل املس�تهدفني بالتدريب ،كلام حتققت

األهداف ونجحت الربامج التدريبية ،وجعلتهم قادرين
على أداء مهامه�م الوظيفي�ة بأعلى درج�ات الكف�اءة

والفعالية.

ولي�س هن�اك ش�ك يف أن نجاح أي برنام�ج تدريبي

من ناحي�ة التخطيط ،والتنفيذ ،واملتابع�ة يعتمد يف املقام

األول عىل الدقة يف حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة

للمتدربني حيث إن االحتياجات التدريبية تعني الفجوة
بين مس�توى األداء احلايل ،ومس�توى األداء الذي جيب
أن يك�ون عليه هذا املس�توى ،ومن ثم فه�ي تعد عملية

دينامكي�ة مس�تمرة ،ألهن�ا ت�ؤدي إىل حتقي�ق العدي�د من
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األه�داف مث�ل املس�اعدة يف حتديد املش�كلة والتخطيط

حلله�ا ،ومدى اس�تحقاق تنفي�ذ الربنام�ج التدريبي من
عدمه (.)Stufflebean, 1985

لتحدي�د احلاجة التدريبية مما يس�اعد على تطوير برنامج

تدريبي قادر عىل مساعدة املنظامت يف حتقيق أهدافها.

وهن�اك من يرى أن االحتياج�ات التدريبية انعكاس

مما ي�ؤدي بدوره إىل زي�ادة الكف�اءة ،وحتقيق األداء،

ملتطلبات العاملني املطل�وب تدريبهم عليها ملواجهة أي

ونوعي�ة املطلوب تدريبه�م  .وملزيد من اإليضاح يف هذا

حدوثه�ا ويمكن تركيز هذه املواقف يف مخس�ة أنواع هي

وتوفري الوقت ،واجلهد ،واملال ،والكش�ف عن مستوى

اجلزء سوف يتناول الباحث – وبشكل خمترص – مفهوم
االحتياجات التدريبية وخطوات حتديدها وجماالهتا ،ثم

الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة.

مفهوم االحتياجات التدريبية

م�ن املواقف التي تشير املؤرشات التدريبي�ة إىل احتامل
(السلمي:)١٩٨٥ ،

أ .املوق�ف ال�ذي يتضح في�ه أن األداء الفعيل لبعض
األفراد ال يرقى إىل املس�توى املرغوب ألس�باب

تعود إىل نقص يف مهاراهتم أو معلوماهتم.

ب .املوق�ف ال�ذي تق�رر في�ه اإلدارة تغيير وصف

تعددت التعريفات ملصطلح االحتياجات التدريبية،

الوظيف�ة من حيث املس�ؤوليات أو الواجبات أو

أو إحداث�ه .ل�ذا يمكن الق�ول بأهنا «جمموع�ة التغريات

ت .املوق�ف الذي تق�رر في�ه اإلدارة تغيري الظروف

إال أهنا تدور حول حتديد ما هو مطلوب تغيريه أو تطويره

الصالحيات.

واإلمكاني�ات الت�ي يتم فيه�ا أداء العم�ل أو يتم

املطلوب إحداثها يف الفرد واملتعلقة بمعارفه ،ومهاراته،
وخرباته ،وسلوكه ،واجتاهاته ،جلعله الئق ًا لشغل وظيفة

العمل بواسطتها.

بكفاءة عالية» (درويش وتكال1980 ،م.)603 :

جديدة أو البدء يف أنش�طة جديدة مل يسبق ألفراد

أعلى ،أو ألداء اختصاصات وواجب�ات وظيفته احلالية
وهن�اك من يعرفه�ا بأهن�ا «جوانب النق�ص التي قد

يتس�م هب�ا أداء العاملين يف منظمة ما – ألي س�بب من

األس�باب – والت�ي جي�ب أن تتضمنها برام�ج التدريب
املقدم�ة إىل ه�ؤالء العاملين بما يعمل عىل حتسين هذا

األداء» (الصباغ1994 ،م.)147 :

ث .املوقف الذي تق�رر فيه اإلدارة إحداث وظائف
املنشأة ممارستها من قبل.

ج .املوق�ف الذي تقرر في�ه اإلدارة تعيني أفراد جدد
ونقل وترقية أفراد حاليني إىل وظائف خمتلفة عن

وظائفهم احلالية.

وخالص�ة القول أن مفه�وم االحتياج�ات التدريبية

وعرفها اخلطيب واخلطيب ( )2003بأهنا معلومات

يرتك�ز حول حتديد م�ا هو مطلوب تغييره أو تطويره أو

ي�راد تنميتها ،أو تعديلها ،إما بس�بب تغريات تنظيمية أو

معينة أو مش�كالت حمددة يراد حلها سواء أكانت حالية

أو اجتاهات أو مهارات ،أو قدرات معينة فنية ،أو سلوكية

تكنولوجية ،أو ملقابلة تطورات مس�تجدة حلل مشكالت

متوقع�ة .أم�ا ب�راون ( )Brown, 2002فق�د عرفها بأهنا
عملي�ة مس�تمرة جلم�ع البيان�ات واملعلوم�ات الالزم�ة

إحداث�ه م�ن معلوم�ات واجتاهات ومه�ارات وقدرات

أو حمتمل�ة .كام يمك�ن وصفها بأهنا عملية مس�تمرة غري

منتهي�ة وذلك نتيج�ة للتغريات املادي�ة والبرشية التي ال

تتوقف عند حد معني.
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وتتمي�ز عملي�ة االحتياج�ات التدريبية بأهنا تس�اعد

ويشير العب�د ( )١٩٩٢إىل أن أمهي�ة حتدي�د

 .باإلضاف�ة إىل أهن�ا تُع�د الركي�زة األساس�ية لنجاح أي

أ  .أهن�ا أس�اس التدري�ب ومنطلق�ه الرئي�س ،حيث

عىل املراجعة املس�تمرة للواقع للوصول إىل ما هو أفضل
برنامج تدريبي ،فال يمكن أن يكون هناك تدريب ناجح
م�ا مل تك�ن هن�اك احتياج�ات تدريبية حم�ددة وواضحة

تسعى املنظمة إىل حتقيقها.

جي�ب أن تض�ع كل منظم�ة نظام� ًا س�لي ًام جلميع
االحتياجات التدريبية وحرصها.

ب  .أهن�ا تعم�ل عىل مس�ايرة التغييرات املتوقعة يف

أمهية حتديد االحتياجات التدريبية

تعتمد فعالية ختطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم الربامج

التدريبية عىل خمتلف مستوياهتا وموضوعاهتا عىل فعالية

عملي�ة حتدي�د االحتياج�ات التدريبي�ة ،وذل�ك لكوهنا
حتدد اإلدارة أو القس�م ال�ذي يلزم أن يقع فيه التدريب،
ون�وع التدريب ،ومن هو املحتاج إىل تدريب من األفراد

العاملني.

وبص�ورة عام�ة ف�إن حتدي�د االحتياج�ات التدريبية

يساعد عىل حتديد أهداف الربامج التدريبية ،والكفايات

الالزم اكتساهبا.

إن أي قص�ور أو تس�اهل يف حتدي�د االحتياج�ات
التدريبي�ة بأس�لوب علم�ي س�وف ينعكس س�لبي ًا عىل
اجله�د التدريبي ،ومن هن�ا تأيت أمهي�ة التدقيق يف حتديد
االحتياج�ات التدريبي�ة ويف األس�س واألس�اليب التي

تعتمد عليها .

كما يرى كثري من العلامء والباحثين أنه من األخطاء

اجلس�يمة الت�ي تقع فيه�ا بعض اجله�ات املس�ؤولة عن
التدري�ب أن تق�وم بتصمي�م الربامج التدريبي�ة وحتديد

أهدافه�ا ومضموهنا بمعزل ع�ن االحتياجات التدريبية
وذلك باالعتامد عىل تصورات وانطباعات ومالحظات

عارض�ة حيددون بن�ا ًء عليها احتياج�ات املنظمة (زاهر،
( ،)1990درويش وتكال.)١٩٩٥ ،
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االحتياجات التدريبية يمكن حتديدها يف النقاط التالية:

املنظم�ة ،س�واء أكان�ت تغيرات يف األه�داف
والسياس�ات الت�ي يعمل التنظيم م�ن أجلها ،أو

تغيري يف طبيع�ة العمل ،أو تغيري يف نوعية األفراد

العاملني.

ج�ـ  .إن البداي�ة الفعلي�ة ألي برنام�ج تدريب�ي ال
يمك�ن تنفيذه�ا إال بوج�ود احتياج�ات تدريبية
حمددة ترس�م لنظام التدريب أهدافه ،ويتقرر عىل
ضوئها حمتوى األنشطة التدريبية ومستلزماهتا.

وخالص�ة الق�ول أن أمهي�ة حتدي�د االحتياج�ات

التدريبي�ة تكم�ن يف كوهنا اخلطوة األساس�ية يف العملية

التدريبي�ة بأكمله�ا ،فامتامها بالص�ورة املطلوبة يؤدي –

بال ش�ك – إىل نج�اح الربنامج التدريبي ،ألهنا تس�اعد
يف معرف�ة :م�ن األفراد املحتاج�ون إىل تدريب؟ ويف أي

إدارة؟ وم�ا املوضوع�ات اللازم تنفيذه�ا؟ باإلضاف�ة
إىل أهن�ا تس�اعد خمططي الربامج التدريبية يف اس�ترشاف
املس�تقبل التدريب�ي ألقس�ام وإدارات املنظم�ة وحتدي�د

التكاليف املالية للتدريب.

طرق حتديد االحتياجات التدريبية

يذه�ب كثير م�ن املهتمين بدراس�ة االحتياج�ات

التدريبي�ة إىل أن هناك ثالثة ط�رق لتحديد االحتياجات

التدريبية تتمثل يف اآليت:
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حتليل التنظيم ()Organization Analysis

ويقص�د ب�ه دراس�ة اهلي�اكل واألوض�اع واألنماط
التنظيمي�ة واإلداري�ة لتحدي�د املواق�ع التي يك�ون فيها
التدري�ب رضوري� ًا ،ون�وع التدريب ال�ذي يلزمها ،من
أج�ل حتدي�د مدى تواف�ق التنظي�م القائم م�ع متطلبات
العم�ل ،وقياس م�دى فاعليته من خلال تقويم النتائج
واإلنج�ازات املحقق�ة ،ومقارنته�ا بالنفق�ات وامل�وارد
املستخدمة (ياغي١٤١٧ ،هـ).
كام أن هذا التحليل يتمثل يف حتديد التعديالت الالزمة
لزي�ادة فعالي�ة التنظي�م ،وذل�ك بدراس�ة وحتلي�ل أهداف
املنظمة ،وبنائها التنظيمي ،وسياستها ولوائحها ،وهيكلها
الوظيف�ي ،وخصائ�ص الق�وى العامل�ة هب�ا ،ودرج�ات
الكف�اءة ،واس�تغالل امل�وارد املتاح�ة ،والفاعلي�ة (حتقي�ق
النتائج املطلوبة) ،واملناخ التنظيمي والذي يتضمن عوامل
مث�ل :احلوافز ،األج�ور ،االتصاالت ،عالقات الرؤس�اء
والزمالء والثقة واملسؤولية ،ثم نوع التغريات التي حدثت
لكل من العنارص السابقة (ساعايت.)١٩٩٨ ،

وعن�د حتلي�ل التنظي�م هب�دف حتدي�د االحتياج�ات
التدريبي�ة ف�إن الرتكي�ز ينص�ب على معرفة اجله�ة التي
حتت�اج إىل تدريب وماهية هذا التدريب ملعاجلة املش�اكل
التي تع�اين منها  .وعند حتليل التنظي�م فإنه يلزم التفرقة
بين حتليل اهليكل التنظيمي ،واملناخ التنظيمي ،وفيام ييل
بع�ض امل�ؤرشات التدريبية ل�كل منهام (خبراء بميك،
 ٢٠٠٦م:)23-٢٢ :

أ -حتلي�ل اهلي�كل التنظيم�ي (Organizational

)Structure

• استحداث أو إلغاء وظائف قائمة.

• تعدي�ل واجبات ومس�ؤوليات بع�ض الوظائف،
وبالت�ايل وص�ف ه�ذه الوظائ�ف ومواصف�ات

شاغليها ،أو تغيري موقعها التنظيمي.

• استحداث أو إلغاء أو دمج تقسيامت تنظيمية.

• تفوي�ض صالحي�ات بع�ض الوظائ�ف العليا إىل
وظائف أدنى.

• استحداث أو توقف أنشطة.

• اختلال اهلي�كل الوظيف�ي إم�ا بزي�ادة أو نق�ص
األفراد عن الوظائف.

• ع�دم فاعلي�ة اللجان وطول الوقت املس�تغرق يف
بحث املوضوعات.

• إص�دار قرارات دون وجود أس�اس من الس�لطة
املفوضة.

• قصور املعلومات املتبادلة بني األقسام واإلدارات.
ب  -حتلي�ل املن�اخ التنظيم�ي (Organizational

)Climate

• ارتفاع شكاوى العاملني أو العمالء.
• ارتفاع معدل دوران العاملني.

• ارتف�اع مع�دالت الغي�اب والتأخ�ر ع�ن مواعيد
العمل.

• ارتفاع معدل احلوادث وإصابات العمل.
• انخفاض املعنويات.

• ضعف االنتامء والوالء للمنظمة.
حتليل الوظيفة (العمل) ()Job Analysis

وهي�دف ه�ذا التحلي�ل إىل دراس�ة األدوار املختلفة

الت�ي يق�وم هب�ا أف�راد املنظم�ة م�ن حي�ث واجباهت�م

ومس�ؤولياهتم ،وظ�روف أدائها ،وعالقته�ا بالوظائف

األخ�رى ،واملهارات واملع�ارف والس�لوكيات الالزمة
ألدائه�ا ،ومعايري األداء املطلوب حتقيقها من ش�اغليها،

عبدالرمحن بن محد الداود :اإلحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

81

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

وذل�ك هبدف حتديد االحتياجات التدريبية التي يتطلبها

دوافع�ه الوظيفي�ة والش�خصية ،للقي�ام بواجب�ات

حتليل الوظيفة يعتمد عىل عدة عوامل من أمهها:

ف�إن عملي�ة التحليل هن�ا تنصب عىل املوظف نفس�ه ال

إش�غال وظيفة حم�ددة (أبوش�يخة ،)٢٠٠١ ،لذلك فإن

ومس�ؤوليات وظيفت�ه عىل الوج�ه املطلوب ,وبن�اء عليه

حتدي�د العمل :حتديد الواجبات عىل مس�توى املهمة

على الوظيفة ,كام أن التحليل ال ينصب عىل أداء املوظف

وص�ف األداء :حتدي�د كيفية وط�رق أداء الواجبات

املتوقع أن يشغلها الفرد (أبو شيخة ٢٠٠١ ،م.)٢٧٣ :

أو الدور الوظيفي.

والتقنيات املستخدمة.

ظ�روف العم�ل :حتدي�د البيئ�ة املادي�ة واالجتامعي�ة

املحيطة بإنجاز العمل.

املؤهلات املطلوب�ة :حتدي�د امله�ارات واملع�ارف

والق�درات الالزم�ة ألداء العم�ل وكذل�ك اجتاه�ات

السلوك املطلوب لألداء.

معايري األداء :حتديد نوعية ناتج العمل وكميته لفرتة

زمنية معينة .

ويتض�ح من ذل�ك أمهية حتلي�ل الوظيف�ة ،كون هذه

العملية تساعد يف الوصول إىل تصور شامل عن جوانب
القص�ور يف إنجاز امله�ام أو األدوار الوظيفية من خالل

املقارن�ة بني املعايري املحددة لألداء للوصول إىل أس�باب
االنحراف�ات يف مس�توى اإلنج�از وبالت�ايل تقرير س�بل

معاجلته�ا من حيث س�د النق�ص يف املؤهلات ،وتغيري

تقنيات األداء ،وحتسين ظروف�ه أو تغيري العمل ،وتغيري
معايير األداء ذاهت�ا ،وكل ذل�ك يعن�ي حتدي�د ًا دقيق�ا
لالحتياج�ات التدريبية املطلوبة لتحسين كف�اءة األداء

(ياغي١٤١٧ ،هـ).

ويمكن القول – باختصار – أن طريقة حتليل التنظيم

تساعد خمططي ومصممي ومنفذي الربامج التدريبية يف
حتديد اإلجابة عن :أي�ن نحتاج التدريب؟ (يف أي إدارة
أو يف أي قس�م) ،يف حني تس�اعد طريق�ة حتليل الوظيفة

(العمل) عىل معرفة نوع التدريب املطلوب ،بينام تساعد
طريقة حتلي�ل الفرد عىل معرفة املوظ�ف الذي حيتاج إىل

تدريب.

الدراسات السابقة

تزخ�ر املكتب�ة العربي�ة واألجنبي�ة بالعدي�د م�ن

الدراس�ات حول جم�ال االحتياج�ات التدريبية ،ولكن
س�يحاول الباحث يف هذا اجلزء اس�تعراض الدراس�ات
السابقة القريبة من موضوع هذه الدراسة ،وخاصة تلك
الدراس�ات التي تناولت االحتياجات التدريبية يف جمال
اإلدارة الرتبوي�ة والتعليمي�ة ،والدراس�ات ذات الصلة

بالنوادي الصيفية ،وجاءت املحصلة كام ييل:

أجرى ياغي ( )1988دراس�ة هدفت إىل استقصاء

بعض الطرق والوسائل العلمية والنامذج املنهجية التي

تس�اعد يف حتدي�د االحتياج�ات التدريبية .واس�تخدم

حتليل الفرد ()Individual Analysis

وهي�دف ه�ذا التحلي�ل إىل حتدي�د ن�وع املع�ارف

وامله�ارات واالجتاه�ات وس�لوكيات العم�ل الالزم�ة
لتطوي�ر أداء ش�اغل الوظيف�ة ورف�ع إنتاجيت�ه وإش�باع
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فيه�ا املنه�ج الوثائقي وناقش مخس قضايا رئيس�ة تربز
العالقة بني أمهية حتديد االحتياجات التدريبية وفعالية
الربام�ج التدريبية متثلت يف مفهوم حتديد االحتياجات

التدريبي�ة ،وأمهيته�ا ،وأس�اليب حتدي�د االحتياجات
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التدريبية ،وطرق ووس�ائل حتدي�د تلك االحتياجات،

أما دراس�ة كاس�ك ( )Kask, 1991فق�د هدفت إىل

التدريبي�ة .وتوص�ل الباح�ث إىل عدد م�ن النتائج من

املدرس�ية م�ن خالل حتدي�د امله�ارات واملعلومات التي

واملش�كالت الت�ي تواج�ه عملية حتدي�د االحتياجات
أمهه�ا :أن فعالي�ة ختطي�ط وتصمي�م وتنفي�ذ وتقوي�م
الربام�ج التدريبي�ة تعتم�د أساس� ًا على فعالي�ة عملية
حتديد االحتياجات التدريبية ،وأن حتديد االحتياجات

التدريبي�ة بطريق�ة علمي�ة س�ليمة متث�ل نقط�ة البداي�ة

لسلس�لة احللق�ات املرتابط�ة الت�ي تك�ون يف جمموعها

العملي�ة التدريبي�ة ،وأن عملي�ة حتدي�د االحتياج�ات
التدريبية تس�اعد عىل حتسين األداء وحتقيق األهداف

الرئيس�ة للعملي�ة التدريبي�ة ،وأن عملي�ة حتدي�د
االحتياج�ات التدريبي�ة تس�اعد إدارات التدريب عىل
التخطي�ط اجليد عىل املدى القريب واملدى البعيد ،وأن

أهم الطرق والوسائل التي يمكن استخدامها يف عملية
حتديد االحتياج�ات التدريبية تتمثل يف حتليل التنظيم،

وحتليل املهام التنظيمية ،وحتليل الفرد من حيث قدراته

ومهارات�ه واجتاهات�ه مقارن�ة بما تتطلبه الوظيف�ة التي
يش�غلها حالي ًا أو مس�تقبالً ،وأن أهم املش�كالت التي

التع�رف عىل االحتياج�ات التدريبية ألعض�اء املجالس
يعتق�دون بضرورة التدريب عليها لتحقي�ق فعالية أكثر

ل�دور املديرين واملعلمين يف والية أوهاي�و األمريكية .

وتكون�ت عينة الدراس�ة م�ن ( )159مدي�ر و( )87من
أعضاء املجالس املدرس�ية .وكانت االستبانة هي األداة
الرئيس�ة .وأظهرت نتائج الدراس�ة أن هن�اك اختالف ًا يف

م�دى إدراك امله�ارات الت�ي حتت�اج إىل التدري�ب عليها
يع�زى إىل متغريات اجلنس واخلربة واملس�توى التعليمي
والدخ�ل ،كام بين�ت النتائ�ج أن اإلناث واألف�راد ذوي
الدخ�ل املحدود واملس�توى التعليمي األق�ل هم األكثر

حاجة إىل التدريب.

كما أج�رى س�عد ( )1991دراس�ة ح�ول األندي�ة

الصيفية املدرس�ية بني الواقع املتاح واملس�تقبل الطموح

يف مرص ،هدف من خالهلا إىل التعرف عىل واقعها املتاح

ودراس�ة اش�كاالهتا وامكاني�ة وض�ع مس�تقبل طموح
يتناس�ب مع امكاناهتا املادية والبرشية .واستخدم املنهج

تعرتض عملي�ة حتديد االحتياجات التدريبية تتمثل يف

الوصف�ي التحلييل يف حتليل�ه ألهداف األندي�ة الصيفية

تشخيص نواحي الضعف والقوة يف الربامج التدريبية.

خدمته�ا للبيئ�ة املدرس�ية ،ه�ذا بجان�ب جتدي�ده ملاهية

قل�ة اإلحص�اءات ،وقلة الكف�اءات واخلربات ،وعدم
ودراس�ة لكارت�ر ( )Carter,1990هدفت إىل حتديد

االحتياجات التدريبية ملراقبي التعليم يف والية واشنطن

م�ن وجه�ة نظره�م ،وحتدي�د أولوي�ة ثلاث مه�ارات
أساسية يش�عرون باحلاجة إىل التدريب عليها .وتكونت

عينته�ا م�ن ( )210مراق�ب تعلي�م  .فق�د كان من أبرز
نتائجه�ا أن املهارات األكثر أمهية هي املتعلقة بمس�توى
املعرف�ة ،وامله�ارات الالزمة إلنجاز العم�ل ،واملهارات

املهتمة بالشؤون املالية.

وبراجمها ومرشوعاهتا ،واألنش�طة التي متارسها ،ومدى
األندي�ة الصيفي�ة وأمهيته�ا الرتبوي�ة للطلاب .وق�ام

بتصمي�م نم�وذج حلرص مجي�ع البيان�ات واالحصائيات

عن األندي�ة الصيفية يف مراحل التعلي�م املختلفة ،وكان

ع�دد األندية التي ت�م تنظيمها يف إج�ازة العام الدرايس
1990/89م )587( ،نادي� ًا ممثل�ة يف ( )26مديري�ة
تعلي�م ،تضم ( )83إدارة تعليم ،منها ( )70إدارة تعليم
أرس�لت تقاريره�ا ع�ن األندي�ة ،وخت�دم ه�ذه األندي�ة

( )3.233.765طالبا ،ث�م 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

ويمك�ن للم�درب اس�تخدامها كاستراتيجيات تعليم

وقد توص�ل الباحث م�ن حتليله لواقع تل�ك األندية أن

التكنولوجية املعقدة أو البسيطة.

أساس�ها املس�تقبل يف ض�وء إمكاناهتا املادي�ة والبرشية.
عدد الطالب ال يتناس�ب مع عدد األندي�ة الصيفية ،كام

أن مرشيف األندية ال يتناس�ب م�ع عدد الطالب ،وهناك
عج�ز يف عدد املرشفني ،وأن امليزاني�ة املخصصة لألندية

ال تتناس�ب م�ع احتياجاهت�ا م�ن األجه�زة واألدوات
واحتياجات الطالب ،وأن املش�كلة الرئيس�ية أمام عدم

حتقيق األندية ألهدافها وأنشطتها وجماالهتا الرتبوية هي
عدم التخطيط الس�ليم هل�ذه األندية ،مم�ا جعل الباحث

يرسم خطة مستقبلية تنفيذية حتقق األهداف الرتبوية من
األندية الصيفية تطبقها اإلدارات واملديريات التعليمية،
خالل عمل هذه األندية يف االجازة الصيفية للطالب.

وتعلم متكاملة جتمع بني األسلوب التدريبي والوسائل
ويف دراس�ة ملفت�اح ( )2003ه�دف منه�ا إىل حتديد

االحتياج�ات التدريبي�ة ملدي�ري اإلدارات ورؤس�اء

األقس�ام اإلدارية يف اجلامع�ات الليبية .واس�تخدم فيها

االس�تبانة أداة لدراس�ته .وطبقها عىل عين�ة من ()330

إدار ًّيا ورئيس قس�م ،توصل فيها إىل عدد من النتائج من

أمهها :وجود حاجة لتدريب مديري اإلدارات ورؤساء
األقس�ام اإلداري�ة يف اجلامع�ات الليبي�ة على امله�ارات
اإلداري�ة والفني�ة واإلنس�انية والتصويري�ة ،ورضورة

تدري�ب رؤس�اء األقس�ام على اخت�اذ الق�رار ومه�ارة

الرقاب�ة واالتصال الفع�ال والقيادة والتنظيم والتنس�يق

ودراس�ة كاردر ( )Carder, 1993الت�ي هدف�ت إىل

والعالق�ات اإلنس�انية وإدارة التغير واإلب�داع وإدارة

األعمال يف الوالي�ات املختلف�ة لتدري�ب العاملين يف

إحصائي�ة يف مق�دار احلاج�ة للتدري�ب تع�زى ملتغريات

فحص العوام�ل التي تؤثر عىل القرار املشترك ملنظامت
ه�ذه املنظمات للوصول إىل أه�م احتياج�ات التدريب
املس�تقبلية .واس�تخدمت الباحث�ة االس�تبانة كأداة

لدراس�تها .وتوصلت إىل مجلة من النتائج من أبرزها أن

الوق�ت والتخطي�ط ،وع�دم وج�ود ف�روق ذات داللة
املؤهل العلمي والتخصص وس�نوات اخلربة واختالف
اجلامعة.

أم�ا دراس�ة س�ندار ( )Sndar,1994فق�د هدفت إىل

أه�م ما يؤث�ر يف القرار املشترك لتدري�ب العاملني وفق

حتدي�د أه�م املهارات الت�ي تلزم عمل مدي�ري املدارس

والتح�والت التكنولوجي�ة ،واملتطلب�ات الوظيفي�ة،

واعتمد عىل أسلوب املقابلة املنظمة كأداة جلمع البيانات

اس�تجابات عينة البحث هو حتسني النوعية ،والتنافس،

والتعليامت احلكومية ،واملش�كالت اإلنتاجية ،والتوسع

يف املنت�ج ،واقرتاح�ات العاملين ،ووس�ائل األم�ن
والسلامة ،وأن أهم ما تضمنت�ه االحتياجات التدريبية
املس�تقبلية لتدريب العاملني هي النواحي التكنولوجية،
وإدارة اجل�ودة ،وكيفي�ة اإلرشاف ،واحلاس�ب اآليل،

ووس�ائل االتص�ال البس�يطة ،كام توصل�ت إىل أن هناك

العدي�د من األس�اليب التدريبي�ة التي يمك�ن ملصممي

الربام�ج اإلدارية تضمينها يف خط�ط براجمهم التدريبية،
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العام�ة كخط�وة أوىل نحو تصمي�م برام�ج تدريبية هلم.
الالزم�ة لدراس�ته .وتكون�ت العين�ة م�ن ( )200مدير
ومدي�رة  .وأظهرت النتائ�ج أن االحتياج�ات التدريبية

األكث�ر أمهي�ة ل�دى املديري�ن ه�ي مه�ارات التعام�ل
اإلنساين ،ومهارات العمل اإلداري.

كما أج�رى درة ( )1995دراس�ة ه�دف من خالهلا

إىل إلق�اء الض�وء على ع�دة جوان�ب أساس�ية يف عملية
حتدي�د االحتياج�ات التدريبي�ة وبصف�ة خاص�ة مفهوم
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االحتياج�ات التدريبي�ة ،وأمهيته�ا ،ومس�توياهتا،

املجال الس�يايس ،أما متغير اخلدمة فق�د كانت احلاجة

املتكام�ل يف حتليل مش�كالت النق�ص يف األداء وحتديد

ويف دراسة خلياط ( )1416كان اهلدف منها التعرف

وتصنيفه�ا ،ومدخ�ل حتديدها ،مع الرتكي�ز عىل املدخل

االحتياجات التدريبية وغري التدريبية لتحسني مستويت
األداء  .واس�تخدم فيها املنهج الوثائقي الذي من خالله
قام بتحليل أدبيات التدريب ،وأدبيات الفكر اإلداري

لصالح ذوي اخلدمة األقل.

عىل أبرز العوام�ل اإلدارية املؤدية إىل قلة إقبال الطالب
على االلتح�اق باملراكز الصيفية من وجهة نظر مس�ئويل
املراك�ز الصيفي�ة والطلاب امللتحقني باملراك�ز الصيفية

وتوص�ل إىل ع�دد من النتائ�ج من أمهه�ا :أن عملية

بمنطق�ة مكة املكرمة ،توصلت إىل أن أبرز تلك العوامل

التدريبي�ة ،وأحد األدوار الرئيس�ة التي تقوم هبا إدارات

يف املس�ابقات الثقافي�ة ،وقل�ة العناية باألفلام العلمية،

حتديد االحتياجات التدريبية تعد أساس عنارص العملية
التدريب ،وأن مس�تويات االحتياجات التدريبية تتبلور

على مس�توى األف�راد واجلامع�ات والتنظي�م والقط�اع
والدولة واإلقليم واملس�توى الدويل ،وأنه يمكن التمييز

بني أصن�اف االحتياجات التدريبية من خالل الش�مول
والرتكيز واملدى الزمن�ي ،وأن املدخل املتكامل لتحديد
االحتياج�ات التدريبية يقوم عىل عدة خطوات تتمثل يف

حتديد املشكلة وحتليلها ،واختيار وتصميم احلل ملواجهة
النقص يف األداء وتنفيذ احلل والتقييم واملتابعة.

ويف دراس�ة للجاب�ر ( )1996هدف�ت م�ن خالهل�ا

تتمث�ل يف انخف�اض قيم�ة اجلوائ�ز التي تق�دم للفائزين
وضع�ف العالقة بين أولياء األم�ور واملرك�ز الصيفي،

وقلة االهتامم برحالت وزيارات املركز الصيفي ،ونقص
مس�تلزمات النش�اط املهني والفني (أجهزة – أدوات –

م�واد خام) ،وعدم وجود ألعاب فردي�ة ومائية وألعاب
الدفاع عن النفس ،وافتقار املركز الصيفي حلديقة مجيلة،
وعدم توفر وس�ائل النقل املجانية ،وع�دم انتظام بعض
األس�اتذة العاملين باحلض�ور اليوم�ي واملبك�ر للمركز
الصيفي ,واقتصار التوعية اإلعالمية عن املراكز الصيفية
يف وس�ائل اإلعالم املختلفة عىل نقل أخبار املركز جمردة

من احلديث عن أمهيتها ،وسفر بعض األرس للخارج يف

إىل حتدي�د حاج�ات مدي�ري امل�دارس الثانوي�ة بدول�ة
الكوي�ت ،وتكون�ت عين�ة الدراس�ة م�ن ( )50إداري� ًا

وقت عمل املراكز الصيفية .كام توصلت الدراسة إىل أنه

فيه�ا االس�تبانة .فقد توصل�ت إىل نتائج م�ن أمهها :أن

وجه�ات نظر املس�ؤولني والطلاب ح�ول (إمكانيات

و( )60مدير مدرس�ة ،و( )1000معلم ،واستخدمت
االحتياج�ات التدريبي�ة للمديري�ن وللمدي�رات فيما

يتعل�ق بالتطوي�ر اإلداري توزع�ت يف اجلوان�ب الفني�ة
والفكري�ة والرتبوي�ة والنفس�ية واالجتامعي�ة ،وأظه�ر

املديرون واملدي�رات احتياجاهت�م للتدريب يف املجالني

االجتامع�ي والس�يايس ،وتباين�ت احتياج�ات املديرين
واملدي�رات التدريبية وفق ًا ملتغري اجلن�س ،فكان لصالح

املديري�ن يف املج�ال االجتامع�ي ولصال�ح املديرات يف

ال يوجد ف�روق ذات داللة إحصائية تشير إىل اختالف
املركز الصيفي -وس�ائل وأس�اليب التوعي�ة اإلعالمية

للمرك�ز الصيف�ي -أرس الطلاب) وذل�ك لصال�ح

املسئولني.

كما أج�رى الن�وري ( )1997دراس�ة كان اهل�دف

منه�ا حتدي�د االحتياج�ات التدريبي�ة ملدي�ري امل�دارس

األساس�ية ،ودرج�ة توافره�ا ،وأثرها على عملية اختاذ
الق�رار  .وتكون�ت عين�ة الدراس�ة م�ن ( )81مدي�ر ًا
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ومدي�رة ،واس�تخدم الباح�ث االس�تبانة أداة جلم�ع

مه�ارة تدريبي�ة ملدي�ري امل�دارس .فقد توص�ل فيها إىل

توجد ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى الداللة

مهمة ملديري ومديرات املدارس ،وأن هناك فروقا ذات

البيانات ،وتوص�ل إىل نتائج عدة كان من أبرزها :أنه ال

( )0,05على االحتياج�ات التدريبي�ة ودرج�ة توافره�ا

تع�زى ملتغيرات اجلن�س ،واملؤه�ل العلمي ،والس�لطة
املرشفة ،والدخل الش�هري ،وعدد الطالب أو املعلمني
يف املدرسة ،وموقع املدرسة ،وسنوات اخلربة يف اإلدارة.
كما أج�رى بف�او (  ) Pfau , 1997دراس�ة ه�دف

منه�ا إىل حتدي�د االحتياجات التدريبي�ة ملديري مدارس
أوغن�دا ،وتكون�ت عينتها من ( )47مدير ًا ،واس�تخدام

أن مجي�ع املهارات التدريبية اعتبرت احتياجات تدريبية
دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى الدالل�ة ( )0,05تعزى
ملتغريي اخلربة اإلدارية واملؤهل

وأجرت العطاوي ( )1998دراسة هدفت إىل حتديد

االحتياجات التدريبية للمديرين واملديرين املساعدين يف
جماالت املعرفة والتطبيق واإلرشاف والتقويم من وجهة

نظرهم يف مدارس البحرين احلكومية ،واستخدموا فيها

املنه�ج الوصف�ي التحلييل ،واالس�تبانة كأداة للدراس�ة
متضمن�ه ( )19احتياج ًا تدريبي� ًا فعلي ًا موزعة عىل أربعة

اس�تبانة مكونة من ( )155مهمة من مهام املدير موزعة
على ثالث�ة عشر جم�االً ه�ي :اإلدارة العام�ة ،وإدارة

جماالت ،وطبق�ت عىل ( )188مدي�ر ومديرة و()167

وإدارة السجالت ،وإدارة املواد والتجهيزات املدرسية،

احلكومية باملراحل التعليمية الثالث (ابتدائية ،متوسطة،

املوظفين ،وتنمي�ة وتطوي�ر العاملين ،واإلدارة املالية،

واالتصال ،وإدارة االجتامعات ،وإدارة املدرسة ،وإدارة
تطوير املناهج ،والتس�هيالت املدرس�ية ،واملهام املرتبطة
بالطلاب ،ومهام أخ�رى ملدير املدرس�ة .وتوصلت إىل

أن مجي�ع املهام واملجاالت املذك�ورة اعتربت احتياجات
تدريبية مهمة ملديري املدارس يف أوغندا.

مدير مس�اعد ومديرة مساعدة يف مدارس دولة البحرين

ثانوي�ة)  .وتوصل�وا فيه�ا إىل أن ( )%88م�ن املديري�ن
واملديري�ن املس�اعدين أب�دوا حاجته�م إىل التدري�ب يف
الكفاي�ات الت�ي ترتبط باإلدارة املدرس�ية املس�تقبلية يف

جمال استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت ،وأن حاجاهتم
األخ�رى مرتبة حس�ب األمهية وه�ي :ف�ن التعامل مع

أم�ا دراس�ة احلدي�دي ( )1998فقد ه�دف منها إىل

اآلخري�ن ،وإدارة االجتامع�ات ،والتقوي�م الرتب�وي،

امل�دارس اإلعدادي�ة والثانوي�ة بس�لطنة عامن كما يراها

اخلاص�ة ،وإدارة الوق�ت ،وإدارة الش�ؤون املالي�ة،

التع�رف عىل االحتياج�ات التدريبية ملدي�ري ومديرات
مدي�رو امل�دارس املس�تهدفون أنفس�هم ،ووض�ع قائمة
بمتطلب�ات التدري�ب هل�ؤالء املديري�ن واملدي�رات وفق

أولوياهت�ا لدهيم ،وتقديم مقرتحات عملية للمس�ؤولني

ع�ن التدري�ب يف الس�لطنة لتحسين الربام�ج التدريبية
ملديري ومديرات املدارس .

وتكون�ت عينته�ا م�ن ( )150مدي�ر ومدي�رة،

واس�تخدم اس�تبانة مكونة من ( )63فقرة متثل كل منها
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وأس�اليب رعاية املوهوبني واملتفوقين وذوي احلاجات
وأساليب اإلرشاف والتوجيه والتخطيط املدريس.

أما دراس�ة الس�حيمي ( )2002فقد ه�دف منها إىل

التع�رف على االحتياج�ات التدريبية ملدي�ري املدارس
املتوس�طة والثانوي�ة احلكومي�ة بمنطق�ة املدين�ة املن�ورة
يف اململكـ�ة العربيـ�ة الس�عودية م�ن وجه�ة نظره�م .
واس�تخدم فيه�ا املنه�ج الوصف�ي التحلييل واالس�تبانة

كأداة رئيسة.
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وتكون�ت العينة من ( )150مدير ًا يمثلون  %70من

جمتمع الدراس�ة .فقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج

من أبرزها:

برنامج التدريب والتنمية املهنية لرؤساء جمالس األقسام يف
بعض الدول املتقدمة ،وإثراء امليدان الرتبوي بدراس�ة عن

رؤساء جمالس األقس�ام األكاديمية  .واستخدما االستبانة

أن االحتياجات التدريبية ملديري املدارس املتوس�طة

أداة لدراس�تهام ،وت�م توزيعها عىل مجيع جمتمع الدراس�ة،

جم�ال التقنيات الرتبوي�ة احلديثة ،وجمال ش�ؤون الطلبة،

العملي�ة ،و( )25اس�تبانة من رؤس�اء األقس�ام بالكليات

والثانوية جاءت مرتبة حس�ب جماالت الدراس�ة وهي:
وجمال تطوي�ر املنهاج ،وجمال حتسين العملي�ة الرتبوية،

وجمال التواصل مع املعلمين ،واملجال اإلداري ،وجمال
العالق�ة بني املدرس�ة واملجتمع ،وجمال الش�ؤون املالية،
كما توص�ل الباح�ث إىل أن هن�اك فروق�ا ذات دالل�ة
إحصائية بني متوس�طات استجابات أفراد الدراسة عند

مجيع جماالت الدراسة ما عدا جمال الشؤون املالية ،تعزى
ملتغري املؤهل العلمي لصالح محلة مؤهل البكالوريوس،
وأن هن�اك فروق�ا ذات دالل�ة إحصائية بني متوس�طات
اس�تجابات أفراد الدراس�ة عند املجال اإلداري ،وجمال

حتسني العملية الرتبوية ،وجمال التقنيات الرتبوية احلديثة،
وجمال تطوير املنهاج ،وجمال ش�ؤون الطلبة ،تعزى ملتغري

نوع املدرس�ة لصالح املدارس الثانوية ،وأن هناك فروقا
ذات دالل�ة إحصائية بني متوس�طات اس�تجابات أفراد
الدراس�ة عن�د جم�ال التقني�ات الرتبوية احلديث�ة ،وجمال

تطوي�ر املنهاج وجم�ال حتسين العملية الرتبوي�ة ،وجمال
التواص�ل م�ع املعلمني ،واملج�ال اإلداري ،تعزى ملتغري
اخلبرة لصال�ح اخلبرة األدنى عدا جم�ال التقني�ات فقد

كانت لصالح ذوي اخلربة العليا.

وع�اد منها ( )70اس�تبانة من رؤس�اء األقس�ام بالكليات
النظرية .وتوصال إىل عدد من النتائج من أبرزها :أن هناك

اتفاق�ا بين فئتي العين�ة عىل أكث�ر املهام إحلاح�ا للتدريب
واملتمثل�ة يف حتديد احتياجات القس�م (العلمية ،اإلدارية،

الفني�ة ،املالي�ة) ،وف�ض املنازع�ات بين أعضاء القس�م،
وختطيط سياس�ة القس�م احلالية واملس�تقبلية ،وفهم طبيعة

وأس�س الس�لطة يف احلياة األكاديمية ،وتفويض السلطة،
وجتديد تطوير مناهج القسم ،واستخدام التقنيات احلديثة

يف التدري�س بالقس�م ،واالقن�اع والتف�اوض ،وتوجي�ه

بعض بحوث القس�م لتنمية البيئة وخدمة املجتمع ،وفهم

مهارات االتصال االجتامعي.

كام أظه�رت النتائ�ج أن هناك اختالف�ا بني وجهات

نظر فئتي الدراسة نحو بعض االحتياجات التدريبية.

أما دراس�ة ألبوكته ( )2002فق�د هدفت إىل حتديد

االحتياج�ات التدريبي�ة ملدي�ري امل�دارس األساس�ية

والثانوي�ة احلكومية ومديراهتا يف حمافظ�ة اخلليل وإدارة

الوق�ت من وجهة نظرهم  .وتكونت عينتها من ()305
مدي�ر ومدي�رة منه�م ( )106مدي�ر ،و( )199مدي�رة.
واس�تخدمت الباحثة فيها اس�تبانتني كأدوات للدراسة،

وأج�رى كل م�ن الس�يد ومصطفى ( )2002دراس�ة

األوىل لالحتياجات التدريبي�ة للمديرين ،وتكونت من

لرؤس�اء جمالس االقس�ام االكاديمية باجلامع�ات املرصية

والفني ،وشؤون الطالب ،والش�ؤون املالية ،واللوازم،

هدف�ا م�ن خالهل�ا إىل حتديد أه�م االحتياج�ات التدريبية

باعتباره�م الفئ�ة املس�تفيدة والق�ادرة على حتدي�د ه�ذه
االحتياجات ،والوقوف عىل أهم املوضوعات املتضمنة يف

( )52فق�رة موزع�ة على ( )7جم�االت ه�ي :اإلداري،
والبناء املدريس ،واملجتمع املحيل ،والتخطيط املستقبيل،

والثانية إلدارة الوقت وتكونت من ( )31فقرة.
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عند مس�توى الدالل�ة ( )0.05لالحتياج�ات التدريبية

فق�د توصل�ت إىل جمموعة م�ن النتائ�ج كان أبرزها
أن املديري�ن واملديرات أظهروا احتياج� ًا تدريبي ًا بدرجة

ملدي�ري امل�دارس االبتدائي�ة بمنطق�ة الباح�ة التعليمي�ة

الدراس�ة ،وأن االحتياجات التدريبية للمديرين ختتلف

ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى الدالل�ة ()0,05

متوس�طة يف املج�االت الس�بعة الت�ي اش�تملت عليه�ا
باختلاف اجلن�س حي�ث كان�ت ل�دى املدي�رات أعلى
م�ن املديري�ن ،وهناك ف�روق يف االحتياج�ات التدريبية

تع�ود ملتغيري املؤهل العلم�ي واخلبرة ،وتوجد فروق
لالحتياج�ات التدريبية هلم تعود ملتغير التدريب وعدم
التدريب.

للمديري�ن تع�زى ملتغري املرحل�ة الدراس�ية حيث أظهر
مديرو املرحل�ة الثانوية احتياج ًا تدريبي� ًا أعىل منها لدى

إىل التع�رف على ال�دور الرتب�وي للمخيمات الصيفية

للمديري�ن ختتل�ف باختلاف املؤه�ل العلم�ي ،حي�ث

واملش�اركني فيه�ا ،والكش�ف ع�ن أث�ر االختلاف بني

مديري املرحلة األساس�ية ،وأن االحتياج�ات التدريبية
أهن�ا ل�دى محل�ة البكالوري�وس أعلى منه�ا ل�دى محلة
الدبلوم والدراس�ات العليا ،وأن االحتياجات التدريبية
للمديري�ن ختتلف باختالف اخلبرة ،حيث إن أصحاب
اخلبرة األقل كان�ت االحتياجات التدريبي�ة لدهيم أعىل
منها لدى أصحاب اخلربة األعىل.

وأم�ا دراس�ة الغام�دي ( )2004فق�د هدف�ت إىل

التع�رف على االحتياج�ات التدريبي�ة اإلداري�ة والفنية
ملدي�ري امل�دارس االبتدائية بمنطق�ة الباح�ة التعليمية،
ومعرف�ة م�ا إذا كانت هناك فروق يف ه�ذه االحتياجات

تع�ود ملتغيرات املؤه�ل واخلبرة وفرص�ة التدري�ب.
واس�تخدم فيها االس�تبانة كأداة رئيسة ،وتكونت عينتها
م�ن ( )153مدي�ر ًا  .فق�د توص�ل م�ن خالهل�ا إىل عدد
م�ن النتائج م�ن أمهها :أن مجي�ع الكفاي�ات املتضمنة يف

االس�تبانة تعتبر احتياج�ات رضوري�ة ينبغ�ي إكس�اهبا

ملديري املدارس االبتدائية ،وأن عدد الكفايات اإلدارية
والفنية التي بلغت حاجة املديرين التدريبية إليها بدرجة

كبيرة كان�ت ( )58فق�رة ،وبنس�بة ( )%87م�ن جمموع
فقرات االستبيان البالغة ( )67فقرة ،وأن مجيع الكفايات

الفني�ة وعددها ( )38كفاية بلغت احلاجة التدريبية إليها

درج�ة كبرية ،وأنه ال توجد ف�روق ذات داللة إحصائية
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وأج�رى منصور ( )2005دراس�ة هدف من خالهلا

بمحافظ�ات غ�زة م�ن وجه�ة نظ�ر القائمين عليه�ا
بع�ض املتغريات مث�ل« :اجلنس ،عدد مرات املش�اركة،

س�نوات اخلربة ،مكان املخيم» على درجات تقدير هذه

الفئات للدور الرتبوي الذي تقوم به املخيامت الصيفية،
واس�تخدام املنه�ج الوصف�ي التحليلي ،وق�ام بتصميم

اس�تبانة لقي�اس ال�دور الرتب�وي للمخيمات الصيفي�ة
اش�تملت على أربع جم�االت هي :النفسي واالجتامعي

والثق�ايف واجلس�مي ،وتك�ون جمتمع الدراس�ة من مجيع
املش�اركني يف املخيمات الصيفي�ة بمحافظ�ة غ�زة وكل

القائمين عليه�ا .وطبقت االس�تبانة عىل عينة عش�وائية

مكونة من ( )308مش�ارك وكل القائمني عىل املخيامت
وعددهم ( )60مرشفا.

وتوص�ل الباح�ث إىل عدد م�ن النتائج م�ن أبرزها:

أن نس�بة متث�ل ال�دور الرتب�وي يف املخيمات الصيفي�ة
بمحافظ�ات غ�زة وصلت ( )%85.78م�ن وجهة نظر
القائمين ،و( )%85.64م�ن وجه�ة نظ�ر املش�اركني،
وأن أكث�ر األبعاد ش�يوعا يف األدوار الرتبوية للمخيامت
الصيفي�ة كان يتمثل يف البعد النفسي ،وأنه توجد فروق

دال�ة إحصائي�ا بني متوس�ط درج�ات الذك�ور واإلناث

لصال�ح الذك�ور على البعد اجلس�مي والدرج�ة الكلية
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للمقي�اس ،يف حني مل يتضح وج�ود فروق دالة إحصائيا

فائدة كبيرة من اجلوان�ب الثقافي�ة ،وأن ( )%87.1قد

إحصائي�ة بين متوس�ط درج�ات تقدي�ر القائمين عىل

ق�د اس�تفادوا فائدة كبيرة يف اجلوانب الرتبوي�ة األمنية،

يف باق�ي األبع�اد ،وأن�ه ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة
املخيمات الصيفي�ة ألدوارها الرتبوية تع�زى ملتغري عدد

س�نوات اخلربة ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوس�ط درجات تقدير املش�اركني يف املخيامت الصيفية

ألدوارها الرتبوية تعزى ملتغري اجلنس يف البعدين الثقايف
واجلسمي ،وال توجد فروق يف باقي األبعاد ،وكان البعد

الثقايف لصالح اإلناث ،واجلس�مي لصال�ح الذكور ،كام
توج�د فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�ط درجات
تقدير املش�اركني يف املخيامت الصيفية ألدوارها الرتبوية

تعزى ملتغري ع�دد مرات املش�اركة يف املجال االجتامعي
والثق�ايف واجلس�مي ،وال توج�د ف�روق ذات دالل�ة

إحصائي�ة يف البع�د النفسي والدرج�ة الكلي�ة ،وتوجد
ف�روق ذات داللة إحصائية بني متوس�ط درجات تقدير

املش�اركني 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.

اس�تفادوا يف اجلوانب الرتبوية املهارية ،وأن ()%90.6

وأن ( )%89.4ق�د اس�تفادوا فائ�دة كبيرة يف اجلوانب
الرتبوي�ة الرياضي�ة ،وأن ( )%94.1قد اس�تفادوا فائدة
كبرية يف اجلوانب الرتبوية املجتمعية.

أما دراسة البقمي ( )1429فقد هدف من خالهلا إىل

التعرف على االحتياجات التدريبية للقي�ادات اإلدارية

بجوازات مكة املكرمة عن طريق معرفة درجة مس�توى

تواف�ر امله�ارات القيادية (الفني�ة ،اإلنس�انية ،اإلدارية)
لدهيم ،وكذلك معرفة درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل

كل مهارة من تلك املهارات لكل مستوى من املستويات
القيادي�ة (التنفيذي�ة ،الوس�طى ،العليا) م�ن وجهة نظر

مجي�ع الضباط العاملني بجوازات منطق�ة مكة املكرمة .
وتكون جمتمع الدراسة من ( )262قائد ًا يعملون يف سبع
عرشة إدارة ،واس�تخدم االستبانة لتكون أداة لدراسته .

فق�د توصل إىل عدد م�ن النتائج من أبرزه�ا :انخفاض

مس�توى املهارات القيادية لدى ضب�اط اجلوازات بمكة

املكرمة ،وتوس�ط املهارات القيادية اإلنسانية لدى نفس

ويف دراس�ة للمه�وس ( )2005ه�دف منه�ا إىل

الضباط ،وأن هناك قصورا يف مستوى املهارات القيادية

م�ن وجه�ة نظر الطلاب واملرشفين عليه�ا وبالتحديد

أبع�اد املهارات القيادية (الفنية ،واإلنس�انية ،واإلدارية)

معرف�ة مدى حتقق اجلوانب الرتبوي�ة يف األندية الصيفية

اجلوان�ب الرشعية ،واالخالقي�ة ،والثقافي�ة ،واملهارية،

واألمني�ة ،والرياضية ،والعامة اس�تخدم فيها االس�تبانة
أداة جلم�ع البيان�ات ،وتم توزيعها على ( )188مرشف

وطالب يف نادي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
الصيف�ي  .وق�د توصل إىل عدد من النتائ�ج من أبرزها:

أن ( )%86.1م�ن املش�اركني قد اس�تفادوا يف اجلوانب
الرتبوي�ة الرشعي�ة ،وأن ( )%95.2ق�د اس�تفادوا يف
اجلوانب الرتبوية واألخالقية ،وأن ( )%93قد استفادوا

لدهيم ،وكذلك ارتفاع درجة أمهية احلاجة التدريبية عىل

جلمي�ع املس�تويات القيادية مع التفاوت النس�بي لدرجة
أمهي�ة بعض املهارات تبع ًا الختالف املس�توى القيادي،
كام أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوس�طات اس�تجابات جمتم�ع الدراس�ة ح�ول
امله�ارات القيادي�ة (الفني�ة واإلنس�انية واإلدارية) لدى
ضباط اجلوازات بمنطقة مك�ة املكرمة وفق ًا ملتغري الرتبة

العس�كرية لصال�ح ذوي الرتبة األعلى ،ومتغري املؤهل
العلم�ي لصال�ح ذوي املؤه�ل األعلى ،ومتغير ع�دد
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سنوات اخلربة ،والدورات التدريبية لصالح ذوي اخلربة

(العمر ،املرحلة الدراسية ،عدد مرات االنضامم لألندية

إدارات اجلوازات باملحافظات واملطار وامليناء عىل إدارة

الن�ادي الصيف�ي) والتفاعلات الثنائية مث�ل( :التفاعل

والتدريب األعلى ،وملتغري نوع اإلدارة التابع هلا لصالح
التزوير والدوريات ومكتب اجلوازات بالسجون.

الصيفي�ة ،الوس�يلة التي تعرف من خالهل�ا الطالب عىل

بين املرحلة الدراس�ية وعدد مرات االنضمام للنوادي،

وق�د أج�رى املحليس ( )1429دراس�ة ه�دف منها

والتفاع�ل بني املرحلة الدراس�ية والوس�يلة التي تعرف

اجلريم�ة من خالل التع�رف عىل حجم اس�هامات هذه

وعبارات االستبانة بالنسبة لتقدير عينة الدراسة ،بمعنى

إىل معرف�ة واقع األندية الصيفية ودوره�ا يف الوقاية من
الن�وادي يف التعري�ف باجلريم�ة ومؤثراهتا ،واألس�باب

الوقائي�ة والعالجي�ة الت�ي تنتهجه�ا الن�وادي يف محاي�ة
الطلاب م�ن الوق�وع يف اجلريم�ة ،وحج�م اس�تفادة
الطالب من اس�هامات األندية الصيفية يف محاية مرتاديه

م�ن الوق�وع يف اجلريم�ة ،وقوة الصل�ة بني ما تس�هم به
برام�ج األندي�ة ،وحاج�ة الطلاب الفعلي�ة للوقاية من

الوقوع يف اجلريمة.

واس�تخدم االس�تبانة أداة جلمع املعلوم�ات الالزمة

لدراس�ته ،والتي طبقه�ا عىل عينة عش�وائية غري منتظمة

م�ن الطلاب املش�اركني يف األندي�ة الصيفي�ة بمدين�ة
الرياض بلغ عددهم ( )409طالب.

وتوص�ل إىل ع�دد من النتائج م�ن أبرزها أن لألندية

الصيفي�ة دورا فاعلا يف تعري�ف الطلاب باجلرائ�م
املتع�ددة ومؤثراهتا ،وأن األس�باب الوقتية التي تنتهجها

األندي�ة الصيفية يف محاية مرتادهيا من الوقوع يف اجلريمة

من خالهلا الطالب عىل النادي الصيفي) عىل مجيع حماور
أن�ه ال يوجد اختالف بني أف�راد العينة عىل أمهية األندية
الصيفية ومدى جدواها.

وق�د أجرى العنزي ( )2010دراس�ة هدف منها إىل

حتديد االحتياجات التدريبية للقيادات الرتبوية يف وزارة

الرتبي�ة يف دول�ة الكوي�ت من وجه�ة نظره�م ،وتكون
جمتمع الدراس�ة من مجيع مدي�ري اإلدارات التعليمية يف
وزارة الرتبي�ة واملنطق التعليمية البال�غ عددهم ()400

مدي�ر إدارة ومراق�ب ورئي�س قس�م ،وق�ام الباح�ث
باختي�ار عينة عش�وائية م�ن جمتمع الدراس�ة بلغ عددها
( )234ف�رد ًا ،موزعين على ( )21مدي�ر إدارة و()76
مراقب ،و( )137رئيس قسم ،واستخدم االستبانة أداة

للدراسة.

وتوص�ل إىل ع�دد م�ن النتائ�ج م�ن أمهه�ا :أن جمال

العملي�ات القيادية اإلدارية ج�اء يف املرتبة األوىل ضمن
االحتياجات التدريبية للقي�ادات الرتبوية بوزارة الرتبية
يف دولة الكويت ،ثم جمال السياس�ات واالسرتاتيجيات

فاعلة ،وأن حجم اس�تفادة طالب األندي�ة الصيفية من
اس�هاماهتا يف احلامية م�ن الوقوع يف اجلريم�ة كان كبري ًا،

والترشيع�ات واأله�داف ،فمج�ال الرقاب�ة والتقوي�م

واحلاج�ة الفعلي�ة للوقاي�ة م�ن الوق�وع يف اجلريمة ،كام

يف املرتب�ة الرابع�ة ،وأخريا ج�اء جمال األنماط والنامذج

وهناك قوة صلة بني ما تس�هم به برامج األندية الصيفية
كش�فت النتائ�ج ع�ن ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة
إحصائي�ة عند مس�توى ( )0.05فأقل بني املتوس�طات

احلس�ابية الس�تجابات عين�ة الدراس�ة تع�زى ملتغريات
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يف املرتب�ة الثالث�ة ،ث�م جمال التنظي�م والتطوي�ر اإلداري

القيادية يف املرتبة اخلامس�ة ،كما توصل إىل وجود فروق
ذات دالل�ة إحصائي�ة يف اس�تجابات أف�راد الدراس�ة،

حس�ب متغري م�كان العم�ل ولصال�ح م�ن يعملون يف
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املناط�ق التعليمية مقارنة بم�ن يعلمون يف وزارة الرتبية،

ويف دراس�ة للس�ويدان ( )1430ه�دف منه�ا إىل
التع�رف على االحتياجات التدريبية ملشريف ومرشفات
الرتبي�ة اخلاص�ة بمدين�ة الري�اض يف جم�ال (املع�ارف،
واملهارات ،واالجتاهات) ،والتعرف عىل املعوقات التي
حت�د من حتديد تلك االحتياجات التدريبية ،وطبقها عىل
( )74مشرف يمثل�ون ( )%93,67م�ن املجتمع الكيل.
فق�د توصل فيه�ا إىل جمموع�ة م�ن النتائج م�ن أبرزها:
أن أكث�ر تل�ك االحتياج�ات التدريبي�ة يف جم�ال املعرفة
ه�ي االجتاه�ات احلديث�ة يف اإلرشاف الرتب�وي ،ويف
جم�ال امله�ارات كان أكثر تل�ك االحتياج�ات هو تطبيق
املقايي�س واالختب�ارات التش�خيصية التي تكش�ف عن
ق�درات ذوي االحتياجات الرتبوي�ة اخلاصة ،ويف جمال
االجتاه�ات كان أكثر تل�ك االحتياج�ات تطوير العمل
اإلرشايف ،وكان اب�رز املعوق�ات قل�ة الك�وادر البرشي�ة
املؤهل�ة يف إدارة التدري�ب .كما توصل إىل أن�ه ال يوجد
ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى (  )0,05فأقل
بين آراء أف�راد الدراس�ة ح�ول االحتياج�ات التدريبية
يف جم�ال املع�ارف وامله�ارات واالجتاه�ات ،ومعوقات
حتديد االحتياجات التدريبية باختالف متغريات املؤهل
العلم�ي ،والتخص�ص األكاديمي ،وس�نوات اخلربة يف
اإلرشاف ،واجلنس.

متثلت يف مهارات احل�وار ،ومهارات التعامل مع الناس

إىل حتدي�د االحتياج�ات التدريبي�ة األكاديمية واإلدارية

ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف اس�تجابات أفراد

الدراس�ة على جم�ال األنماط والنماذج القيادي�ة تع�زى

للمؤه�ل العلمي ولصالح الدراس�ات العليا مقارنة مع
محلة البكالوريوس.

وأج�رى اخلمي�س ()1430دراس�ة ه�دف منها إىل

التعرف على االحتياجات التدريبي�ة يف املجال االداري

والرتب�وي والش�خيص ملدي�ري امل�دارس االبتدائي�ة يف

منطق�ة القصي�م باململك�ة العربي�ة الس�عودية من وجهة
نظره�م ،والتع�رف على أث�ر متغيري اخلبرة واملؤهل
العلمي عىل آراء أفراد الدراسة حيال حتديد االحتياجات
التدريبية  .وطبق الدراس�ة على عينة مكونة من ()150
مدي�ر ًا ،واس�تخدم االس�تبانة أداة لدراس�ته ،وتوص�ل
إىل ع�دد م�ن النتائج م�ن أمهه�ا :أن أه�م االحتياجات

التدريبي�ة يف املج�ال الرتبوي ه�ي كيفية جعل املدرس�ة

بيئة تربوية جاذبة للطالب ،ومهارات وأس�اليب غرس
القي�م يف الطلاب ،والتع�رف على أس�اليب التقوي�م
املس�تمر للطالب وكيفية تطبيقه�ا .ويف املجال اإلداري

متثل�ت االحتياج�ات يف دور مدي�ر املدرس�ة كمشرف
ترب�وي مقي�م ،ومه�ارات وأس�اليب حل املش�كالت،
وكيفية وأس�اليب تقويم العاملني .ويف املجال الشخيص

وكس�ب األصدقاء ،ومه�ارات إدارة الوق�ت وتنظيمه.

كما أج�رى الغام�دي ( )1431دراس�ة ه�دف منها

لرؤس�اء األقس�ام األكاديمي�ة بجامعة امللك س�عود من

كما توصل إىل أن�ه ال توجد ف�روق ذات داللة إحصائية
بني أفراد الدراس�ة يف حتديد االحتياج�ات التدريبية تبع ًا

وتوصل إىل عدد من النتائج من أبرزها :أن مجيع املهارات

ف�روق ذات داللة إحصائية بني أفراد الدراس�ة يف حتديد

مهمة لرؤس�اء األقسام األكاديمية بجامعة امللك سعود،

ملتغري سنوات اخلربة يف العمل اإلداري ،كام أنه ال توجد
االحتياجات التدريبية (يف املجال الرتبوي والش�خيص)
تبع ًا ملتغري سنوات اخلربة يف العمل اإلداري.

وجه�ة نظره�م ،واس�تخدم االس�تبانة أداة لدراس�ته.

التدريبية الواردة باالس�تبانة اعتربت احتياجات تدريبية
ورتبت جماالت الدراسة وأمهيتها تنازل ًّيا لدى أفراد عينة

الدراس�ة وتتمثل يف( :املقررات األكاديمية واألس�اليب
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التدريس�ية يف املرحلة اجلامعية ،والتنمية املهنية ألعضاء

اإلسلامية ،وحتلي�ل البيان�ات وتفسيرها للوصول إىل

اإلدارية ،وإدارة القس�م) ،وأن برنامج التدريب املفضل

حي�ث أن ه�ذا املنهج «ال يق�ف عند ح�د الوصف فقط
وإنما يمت�د أيض ًا لتفسير البيان�ات وحتليلها واس�تنباط

هيئ�ة التدريس ،وتقوية نتائج التعل�م اجلامعي ،والقيادة
لدى رؤس�اء األقس�ام األكاديمية بجامعة امللك س�عود

جي�ب أن يعق�د خ�ارج القس�م وداخ�ل اجلامع�ة ،وأن

تكون م�دة الربنامج (قصرية املدى) أس�بو ًعا مثالً ،وأن
يت�م التدريب بواس�طة أس�اتذة زائرين م�ن خالل عقد

ورش تدريبي�ة .وأن معظمهم يفضل�ون احلوافز املادية،

وأسلوب التقويم التكويني.

ويمك�ن الق�ول هنا أن هذه الدراس�ة تتف�ق مع تلك
الدراس�ات الس�ابقة يف التوكي�د عىل أن نج�اح الربامج
التدريبي�ة يعتم�د أساس� ًا على فعالي�ة عملي�ة حتدي�د
االحتياج�ات التدريبي�ة ،وأن حتدي�د االحتياج�ات
التدريبي�ة بطريقة علمية س�ليمة متثل مؤرش قوي لنجاح
ال�دورات التدريبية ،وحتسين األداء وحتقي�ق األهداف
الرئيس�ة للعملي�ة التدريبي�ة ،وتس�اعد القائمين على
التدري�ب يف التخطي�ط والتنظي�م اجلي�د ال�ذي يكف�ل
مع�ه نجاح التدريب .وختتلف هذه الدراس�ة مع أغلب
تل�ك الدراس�ات يف أن�ه مل يتضح من خالهل�ا أثر لبعض
املتغيرات الش�خصية يف رأي املبحوثين جت�اه مس�توى
ونوع االحتياجات التدريبية .كام ختتلف يف كوهنا طبقت
على مدي�ري األندي�ة الصيفي�ة ومشريف النش�اط فيه�ا
لتحديد االحتياجات التدريبية ملديري النوادي الصيفية
بجامعة االمام حممد بن سعود االسالمية.

دالالت ذات مغ�زى منه�ا وتفسير م�ا جي�ب أن يكون

وحتدي�د أفض�ل الظروف املرغوب فيه�ا وذلك يف ضوء
معايري حمددة» (عبداحلميد وكاظم1978 ،م)138 :
ب -جمتمع وعينة الدراسة

ت�م تطبي�ق هذه الدراس�ة على مجيع مدي�ري األندية

الصيفية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
ومرشيف األنشطة العاملني معهم ،حيث بلغ عدد األندية

الت�ي تم افتتاحها يف إج�ازة صيف عام 1432هـ ثالثني

نادي� ًا ،ليصب�ح ع�دد املديري�ن ( ،)30ويعم�ل يف تل�ك

األندية ( )90مرشف نش�اط (أمانة اللجنة العليا املرشفة
عىل النوادي الصيفي�ة بجامعة اإلمام1432 ،هـ) .وقام
الباحث بتوزيع ( )120استبانة عىل املديرين واملرشفني،

واس�تجاب منهم ( )30مدي�ر ًا ،و( )72مرشف ًا ،يمثلون

ما نسبته ( )%85من كامل جمتمع الدراسة.
ت -خصائص أفراد الدراسة

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

طبيعة العمل

منهج الدراسة وإجراءاهتا

مدير

أ -منهج الدراسة

اعتمد الباحث يف هذه الدراس�ة عىل املنهج الوصفي

املس�حي الذي يسعى إىل كش�ف االحتياجات التدريبية
ملدي�ري األندية الصيفية بجامعة االمام حممد بن س�عود
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مرشف أنشطة
املجموع

العدد
30

72

102

النسبة املئوية
29.4
70.6
%100
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جدول رقم (:)2توزيع أفراد الدراسة وفق ًا ملتغري

جدول رقم (:)4توزيع أفراد الدراسة وفق ًا ملتغري

العدد النسبة املئوية

العدد النسبة املئوية

املؤهل العلمي

املؤهل العلمي

اجلنس

بكالوريوس

مرشف

24

23.53

مدير

املجموع

94

92.16

مرشف

1

مدير

دبلوم عايل

املجموع

2

املجموع

3

مرشف

1

مدير

ماجستري

70

املجموع

4
5

102

68.63
1.96
0.98

2.94
3.92

0.98

4.90

%100

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

فئة اخلربة

اجلنس

أقل من ()5
سنوات

مرشف

مدير

املجموع
مدير

من ( )5سنوات
إىل أقل من
مرشف
( )10سنوات املجموع
مدير

العدد النسبة املئوية
14

13.73

65

63.73

51
8

18
5

4.90

26

8

مرشف

0

من ( )15سنة
فأكثر
املجموع

املجموع

7.84

17.65

من ()10
سنوات إىل أقل مرشف
من ( )15سنة املجموع
مدير

50

3

3
3

102

25.49
2.94

7.84

2.94
0

2.94
%100

عدد الدورات التدريبية

الدورات التدريبية اجلنس
مل أحصل عىل أي
دورة تدريبية
أقل من ()3
دورات تدريبية

22

21.57

مدير

املجموع

69

67.65

مرشف

11

10.78

3

2.94

مرشف
مدير

املجموع
مدير

47
3

14

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

14

مرشف

3

من ( )7دورات
تدريبية فأكثر
املجموع

مدير

املجموع

46.08
2.94

13.73

11

10.78

2

1.96

5

102

13.73
2.94

4.90

%100

ث -أداة الدراسة وصدقها وثباهتا

م�ن خلال اطلاع الباح�ث على أدبي�ات الدراس�ة
ق�ام بإعداد أداة لدراس�ته متثل�ت يف اس�تبانة تكونت من
قس�مني :األول تضمن البيانات األولي�ة (طبيعة العمل،
واملؤه�ل العلمي ،واخلربة ،وعدد ال�دورات التدريبية يف
جمال األنشطة الطالبية) ،والثاين تضمن ( )36عبارة متثل
االحتياجات التدريبية الرضورية ملديري األندية الصيفية،
ت�م قي�اس وجه�ة نظ�ر أف�راد الدراس�ة نحوه�ا بخمس
عب�ارات ه�ي( :ع�ايل ج�دا ،ع�ايل ،متوس�ط ،منخ�ض،
منخف�ض ج�دا) .ولضامن الص�دق الظاهري لالس�تبانة
ق�ام الباح�ث بعرضه�ا على جمموع�ة م�ن املحكمني من
أس�اتذة اإلدارة الرتبوية ،وتم تنفيذ ما يلزم من تعديالت
الزم�ة يف ض�وء م�ا وص�ل م�ن مقرتح�ات .وللتأكد من
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93

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

صدق االتس�اق الداخيل لفقرات االستبانة وزع الباحث
االس�تبانة عىل عينة عش�وائية تكونت م�ن ( )10مديرين
ومرشيف نش�اط ،ث�م أعيد توزيعها مرة أخ�رى عىل العينة
نفسها بعد اسبوع ،وتم حساب معامل االرتباط بريسون
فبل�غ ( .)0.96كام تم التأكد من ثبات األداة باس�تخدم
معادل�ة ألفا كرونب�اخ ( )Cronbach›s Alphaحيث بلغ
معامل الثب�ات ( ،)0.93وهذا يدل عىل أن األداة تتمتع
بدرجة ثبات عالية جتعلها قابلة للتطبيق.
ج -املعاجلة االحصائية

بعد مجع االس�تبانات وفرزها للتأك�د من صالحيتها
للتحلي�ل ،اس�تخدم الباح�ث برنام�ج ( )SPSSلتحليل
البيانات إحصائي ًا مما يساعد عىل حتقيق أهداف الدراسة،
فت�م اس�تخراج التك�رارات والنس�ب املئوي�ة لوص�ف
خصائ�ص أف�راد الدراس�ة ،واملتوس�طات احلس�ابية
واالنحراف�ات املعياري�ة إلجاب�ات أف�راد الدراس�ة عن
مس�توى حتدي�د االحتياج�ات التدريبية ملدي�ري األندية
الصيفية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
واختبار «ت» ( )t-testملعرفة االختالف بني املتوسطات
احلس�ابية يف إجاباهت�م ع�ن درج�ة مس�توى حتدي�د
االحتياج�ات التدريبية تبع ًا ملتغير طبيعة العمل ،وحتليل

التباي�ن األح�ادي ( )One-way ANOVAلبي�ان داللة
الفروق بني املتوسطات احلسابية إلجابات افراد الدراسة
ع�ن االحتياجات التدريبية ملدي�ري األندية الصيفية تبع ًا
لكل من متغير الدرجة العلمية ،وعدد س�نوات اخلربة،
وعدد الدورات التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية.

نتائج الدراسة ومناقشتها

يتضمن هذا اجلزء استعراض أسئلة الدراسة منفردة
والطريق�ة الت�ي اس�تخدمت يف إجابة الس�ؤال ثم نتائج
البحث بش�أنه ،وذلك بناء عىل حتلي�ل البيانات التي قام
هبا الباحث.
نتيجة السؤال األول

نص السؤال :ما االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع
مس�توى أداء مديري األندي�ة الصيفي�ة يف جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أفراد الدراسة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج املتوسطات
احلس�ابية والتك�رارات والنس�ب املئوي�ة واالنحراف�ات
املعياري�ة إلجاب�ات أف�راد الدراس�ة يف ض�وء العين�ة التي
حصل عليها الباحث عن العبارات اخلاصة باالحتياجات
التدريبية ملدي�ري األندية الصيفية ،والت�ي متثلت يف ()36
عبارة يف استبانة الدراسة ،واجلدول رقم ( )5يوضح ذلك.

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

عايل
جدا
42

منخفض املتوسط االنحراف
عايل متوسط منخفض
احلسايب املعياري
جدا

1.1فه�م اللوائ�ح والقوانين ك
اخلاصة بالنوادي الصيفية
20.6 32.4 41.2 %
55

33

21

24

12

2.2إدراك أهداف ورسالة النوادي ك
الصيفية ووسائل حتقيقها
11.8 23.5 53.9 %

94

4

2

3.9

2

4.9

5.9

5

6

4.07

0.98

4.15

1.17
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العبارات
3.3االجتاهات احلديثة يف الرتبية

ك

عايل
جدا
27

منخفض املتوسط االنحراف
عايل متوسط منخفض
احلسايب املعياري
جدا
37

27

47

28

15

53

28

14

23

45

22

26.5 36.3 26.5 %

4.4دور الن�ادي الصيفي يف تعزيز ك
األمن الفكري
14.7 27.5 46.1 %
5.5دور الن�ادي الصيفي يف تعزيز ك
االنتامء الوطني
%

52

13.7 27.5

6.6التط�ورات احلديث�ة يف جم�ال ك
العمل االداري
21.6 44.1 22.5 %

7.7مه�ارات اختي�ار املرشفين ك
عىل األنش�طة وف�ق أدوارهم
26.5 41.2 25.5 %
ومهامهم
26

42

27

25

40

29

8.8األس�اليب الرتبوي�ة يف تنمي�ة ك
املهارات اإلبداعية للمشاركني 28.4 39.2 24.5 %

9.9أدوار مدي�ر الن�ادي الصيف�ي ك
القيادي�ة واإلداري�ة والرتبوية
14.7 31.4 42.2 %
واملالية
43

32

15

1010أس�اليب حف�ز العاملين ك
إلظه�ار م�ا لدهي�م م�ن
26.5 29.4 34.3 %
ابداعات وابتكارات
35

30

27

22

40

30

1111توثيق عالقة النادي الصيفي ك
باملجتمع املحيط به
29.4 39.2 21.6 %
1212آلي�ة إدارة (حف�ظ ،تنظي�م ،ك
اس�تخدام) الس�جالت
33.3 31.4 26.5 %
وملفات املشاركني
27

32

34

1313معرفة األنظمة واإلجراءات
والترشيع�ات املالية وإعداد
موازنة النادي (اإليرادات/
20.6 32.4 34.3 %
املرصوفات)
ك

35

33

21

8

3

7.8

2.9

7.8

3.9

2

4.9

8

2

8

4

5

4

7.8

3.9

3

4

2.9

3.9

5

3

4.9

2.9

5

7

4.9

6.9

4

6

3.9

5.9

9

1

8.8

1

4

5

3.9

4.9

8

5

7.8

4.9
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3.75

1.03

4.04

1.13

4.20

1.07

3.74

1.02

3.81

0.98

3.77

0.97

3.97

1.18

3.82

1.13

3.72

0.94

3.71

3.83

1.06

1.14

95

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

العبارات
1414أسس إدارة االجتامعات

ك

عايل
جدا
28

منخفض املتوسط االنحراف
عايل متوسط منخفض
احلسايب املعياري
جدا
34

26

29

45

17

27

35

27

30

40

21

22

38

30

25

41

25

26

42

25

25.5 33.3 27.5 %

1515أس�اليب صناع�ة واخت�اذ ك
القرارات
16.7 44.1 28.4 %
1616وس�ائل وأس�اليب اس�تثامر ك
اإلمكانات الفردية للعاملني 26.5 34.5 26.5 %
1717ط�رق إدارة الوقت يف تنفيذ ك
اعامل النادي
20.6 39.2 29.4 %

1818إعداد التقارير الدورية وفق ك
األنظمة املتبعة
29.4 37.3 21.6 %
1919مه�ارات التوجي�ه واإلقناع ك
والتفاوض
24.5 40.2 24.5 %
2020التوزي�ع الكف�ؤ للمه�ام ك
(املسؤوليات) بني العاملني 24.5 41.2 25.5 %

9

8.8

4.9

6.9

3.9

8.8

3.9

7.8

2.9

5.9

5.9

2.9

7.8

6.9

2

7

9

8

6

3

7

2121اإلجراءات النظامية الالزمة ك
حلفظ السلامة الصحية بني
12.7 24.5 25.5 31.4 %
املشاركني
32

2222تفويض السلطة

26

25

25
37
ك 27
24.5 36.3 26.5 %
25

41

25

2323مه�ارات التوجي�ه واإلقناع ك
والتفاوض
24.5 40.2 24.5 %
27

42

25

27

42

25

2424العالق�ات اإلنس�انية بين ك
العاملني واملشاركني يف النادي 24.5 41.2 26.5 %

2525إرشاك العاملين يف حتدي�د ك
معايري األداء ألعامهلم
24.5 41.2 26.5 %
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5

13

9
8.8
3

4

4

3

6

8

2

6
5.9

4
3.9
8

2.9

7.8

4.9

2.9

4.9

2.9

5

5

3

3

3.70

1.12

3.86

1.03

3.71

1.08

3.84

1.03

3.63

1.07

3.71

1.11

3.81

0.96

3.64

1.22

3.73

1.07

3.71

1.11

4.04

1.12

3.83

0.98
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العبارات
2626تقيي�م االحتياج�ات املهني�ة ك
للعاملني
%
2727أساليب وطرق التواصل مع ك
أولياء األمور
%

عايل
جدا

منخفض املتوسط االنحراف
عايل متوسط منخفض
احلسايب املعياري
جدا

34
42
18
33.3 41.2 17.6
29
36
30
28.4 35.3 29.4

2828االس�تفادة م�ن امكاني�ات ك
املجتمع املحيل خلدمة أنشطة
23.5 34.3 30.4 %
وبرامج النادي
31

35

24

2929توظي�ف
اإلمكاني�ات ك
والطاق�ات املتوف�رة بالنادي
27.5 32.4 29.4 %
خلدمة املجتمع املحيل
30

33

28

3030تصمي�م الربامج واألنش�طة ك
وف�ق األه�داف العام�ة
22.5 35.3 36.3 %
للنادي الصيفي
37

36

23

3131األس�اليب الرتبوي�ة لتنفي�ذ
األنش�طة املختلفة (الثقافية،
والعلمي�ة ،واالجتامعي�ة،
17.6 29.4 40.2 %
والفنية ،والرياضية ,،الخ)
ك

41

30

20

33

26

28

3232أس�اليب ختطي�ط الرحالت ك
والزيارات
27.5 25.5 32.4 %
18
37
3333تنظي�م احلفلات (االفتتاح ك 34
واالختت�ام) واملناس�بات
17.6 36.3 33.3 %
العامة واملعارض
12
34
3434أس�اليب ترغيب املش�اركني ك 44

3636آليات تقويم العمل اإلداري

9.8

2

10

1

9.8

1

3

3

2.9

2.9

7

4

6.9

3.9

10

5

2

10

9.8

4.9

5.9

6.9

7.8

3.9

12.7 43.1 35.3 %

2.9

5.9

18.6 35.3 31.4 %

7.8

6.9

لالستمرار يف النادي الصيفي 11.8 33.3 43.1 %

3535أساليب حل املشكالت

7
6.9
7
6.9

1
1
0
0

ك

36

44

13

ك

32

36

19

6

8

3

8

7

4

6

عبدالرمحن بن محد الداود :اإلحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

7

3.68

0.88

3.87

0.92

3.81

3.79

3.99

1.04

1.01

0.99

3.95

1.11

3.71

1.17

3.83

1.16

4.04

1.11

3.99

1.07

3.76

1.18
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يتبين من اجل�دول رقم ( )5أن عم�وم االحتياجات
التدريبي�ة الت�ي تضمنته�ا اس�تبانة الدراس�ة ج�اءت
بمتوس�طات عالي�ه م�ا بين ( )3.63و ( ،)4.20وقد
كان أعىل تلك االحتياجات التدريبية طلب ًا من وجهة نظر
أفراد الدراسة هي :دور النادي الصيفي يف تعزيز االنتامء
الوطن�ي بمتوس�ط حس�ايب مق�داره ( ،)4.20وإدراك
أه�داف ورس�الة الن�وادي الصيفي�ة ووس�ائل حتقيقه�ا
بمتوس�ط ( ،)4.15وفه�م اللوائ�ح والقوانني اخلاصة
بالن�وادي الصيفي�ة بمتوس�ط ( ،)4,07ودور الن�ادي
الصيف�ي يف تعزيز األم�ن الفكري بمتوس�ط (،)4.04
والعالق�ات اإلنس�انية بين العاملين واملش�اركني يف
الن�ادي ،وأس�اليب ترغي�ب املش�اركني لالس�تمرار يف
النادي الصيفي بمتوسط (.)4.04
ويف املقابل كان أق�ل االحتياجات التدريبية طلب ًا من
وجه�ة نظ�ر أفراد الدراس�ة قد متث�ل يف :إع�داد التقارير
الدوري�ة وفق األنظمة املتبعة بمتوس�ط حس�ايب مقداره
( ،)3,63واإلج�راءات النظامية الالزمة حلفظ السلامة
الصحي�ة بين املش�اركني بمتوس�ط ( ،)3.64وتقيي�م
االحتياجات املهنية للعاملني بمتوسط (.)3.68
وق�د يع�زى ارتف�اع درج�ة الطل�ب على تل�ك
االحتياج�ات التدريبي�ة إىل ع�دم عق�د دورات تدريبية
س�ابقة خاص�ة بمدي�ري تلك األندي�ة الصيفي�ة ،كام أن
اجلامعة ال تشترط احلصول عىل دورات تدريبية ملن يتم

ترش�يحهم الدارة النادي الصيف�ي .وتتفق عموم نتيجة
هذا السؤال مع دراس�ة كل من كارتر (،)Carter,1990

ودراس�ة س�ندر ( ،)Sndar,1994ودراس�ة بف�او
(( ،Pfau,1997ودراس�ة احلديدي ( ،)1998ودراس�ة
العط�اوي وآخ�رون ( ،)1998ودراس�ة الس�حيمي
( ،)2002و دراسة السيد ومصطفى ( ،)2002ودراسة
للغام�دي ( ،)2004ودراس�ة للبقم�ي (1429ه�ـ)،
ودراسة العنزي (.)2010
نتيجة السؤال الثاين

نص السؤال :هل ختتلف درجة مستوى االحتياجات
التدريبي�ة ملدي�ري تل�ك األندي�ة الصيفي�ة باختلاف
املتغريات األساسية ألفراد الدراسة مثل :طبيعة العمل،
واملؤه�ل العلم�ي ،وس�نوات اخلبرة ،وع�دد الدورات
التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية؟

ولإلجاب�ة ع�ن ه�ذا الس�ؤال فق�د ت�م اس�تخراج
قيم�ة «ت» ومس�توى داللته�ا اإلحصائي�ة للفروق بني
متوس�طات آراء أف�راد الدراس�ة نح�و درج�ة مس�توى
االحتياج�ات التدريبي�ة ملدي�ري األندي�ة الصيفي�ة وفق ًا
ملتغير طبيع�ة العم�ل .وحتلي�ل التباي�ن للف�روق وفق� ًا
ملتغيرات املؤه�ل العلم�ي ،واخلبرة ،وعدد ال�دورات
التدريبية يف جمال األنش�طة الطالبية .واجلداول من رقم
( )6إىل رقم ( )9توضح ذلك.

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

املجموعة

االحتياجات
التدريبية

مدير

98

العدد املتوسط

مرشف نشاط

30

72

3.97

3.79

االنحراف
املعياري
0.43

0.84

قيمة
ت

1.10

درجة احلرية

مستوى
الداللة

100

0.27
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ويشير اجلدول رقم ( )6إىل عدم وجود فروق ذات

عىل وجهة نظر أفراد الدراس�ة يف حتديدهم ملستوى تلك

مشرف نش�اط) يف حتديده�م ملس�توى االحتياج�ات

ومرشف النش�اط م�ن حيث رشوط تكلي�ف كل منهام،

دالل�ة إحصائية بين طبيعة عمل أفراد الدراس�ة (مدير،
التدريبية ملديري األندية الصيفية بجامعة اإلمام حممد بن

س�عود اإلسلامية .بمعنى أنه ال أثر ملتغري طبيعة العمل

االحتياج�ات .وقد يعزى ذل�ك إىل أنه ال فرق بني املدير

بمعنى أنه ال يوجد اختالف يف آلية ترش�يحهام .وختتلف
هذه النتيجية مع دراسة البقمي (.)1429

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

مصدر التباين

درجة
احلرية

جمموع
املربعات

متوسط
املربعات

بني املجموعات

56

9.01

0.16

داخل املجموعات

45

12.33

0.27

قيمة (ف)

القيمة

0.59

الداللة

0.97
غري دالة

ويتبين من اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات

النتيج�ة مع م�ا توصلت إليه دراس�ة كل من كاس�ك

دبل�وم ع�ايل ،ماجس�تري) جت�اه االحتياج�ات التدريبي�ة

( ،)1998والسحيمي ( ،)2002وأبوكته (،)2002

داللة إحصائية بين املجموعات الثالث (بكالوريوس،
ملديري األندية الصيفية .

وقد يعزى ذلك يف كون هذه الفئات مل يسبق هلا أن

التحقت ب�دورات تدريبية تغطي تل�ك االحتياجات

الت�ي ت�م حتديده�ا يف اس�تبانة الدراس�ة .وتتفق هذه

( ،)Kask, 1991ومفت�اح ( ،)2003واحلدي�دي

والبقم�ي ( ،)1429والعن�زي ( ،)2010واخلميس

( . )1430وختتل�ف م�ع دراس�ة كل م�ن الن�وري

( ،)1997والغام�دي ( ،)2004والس�ويدان

(. )1430

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

مصدر التباين

درجة
احلرية

جمموع
املربعات

متوسط
املربعات

بني املجموعات

56

30.64

0.55

داخل املجموعات

45

28.86

0.64
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قيمة (ف)

القيمة

0.85

الداللة

0.72
غري دالة
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ويتبني من اجل�دول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات

بدورات تدريبية تسد ولو جزءا من احتياجاهتم التدريبية

وهي( :أقل من ( )5س�نوات ،ومن ( )5سنوات إىل أقل

النتيجة مع ما توصلت إليه دراس�ة كل كاس�ك (Kask ,

دالل�ة إحصائي�ة بني فئات متغري س�نوات اخلبرة األربع
من ( )10سنوات ،ومن ( )10سنوات إىل أقل من ()15
س�نة ،ومن ( )15سنة فأكثر) جتاه االحتياجات التدريبية
ملدي�ري 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

يف جم�ال أعامل ومهام النوادي الصيفية  .حيث تتفق هذه

 ،)1991ومفت�اح ( ،)2003وعائش�ة اجلابر (،)1996
واحلدي�دي ( ،)1998والس�حيمي ( ،)2002وأبوكت�ه

( ،)2002والبقم�ي ( .)1429وختتلف مع دراس�ة كل
من الن�وري ( ،)1997والغام�دي (،)2004واخلميس
( ،)1430والسويدان (.)1430

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

درجة
احلرية

جمموع
املربعات

متوسط
املربعات

بني املجموعات

56

45.97

0.82

داخل املجموعات

45

37.18

0.83

املتغري
االحتياجات التدريبية

ويتبين من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات

دالل�ة إحصائية بني فئ�ات متغري س�نوات اخلربة األربع
وه�ي( :مل أحصل على أي دورة تدريبية ،وأقل من ()3

 -2إدراك أهداف ورسالة النوادي الصيفية ووسائل

االحتياج�ات التدريبية ملديري األندي�ة الصيفية ،حيث

الصيفية.

الغامدي ( ،)2004والبقمي (.)1429

 -3فه�م اللوائ�ح والقوانين اخلاص�ة بالن�وادي
 -4دور النادي الصيفي يف تعزيز األمن الفكري.
 -5العالقات اإلنسانية بني العاملني واملشاركني.

 -6أساليب ترغيب املشاركني لالستمرار يف النادي

ملخص النتائج والتوصيات

م�ن خالل االجابة عن س�ؤايل الدراس�ة فقد تبني أن

هن�اك احتياجات تدريبية عدة ملدي�ري النوادي الصيفية

100

0.99

0.51
غري دالة

 -1دور النادي الصيفي يف تعزيز االنتامء الوطني.

دورات تدريبي�ة ،وم�ن ( )3دورات إىل أق�ل م�ن ()7

تتف�ق ه�ذه النتيج�ة مع ما توصل�ت إليه دراس�ة كل من

القيمة

الداللة

كان من أبرزها:

حتقيقها.

دورات تدريبي�ة ،وم�ن ( )7دورات تدريبية فأكثر) جتاه

قيمة (ف)

الصيفي.

كما أظهرت النتائ�ج أن أقل االحتياج�ات التدريبية

طلبا قد متثل يف:
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 -1إعداد التقارير الدورية وفق األنظمة املتبعة.

 -2اإلج�راءات النظامي�ة الالزم�ة حلف�ظ السلامة
الصحية بني املشاركني.

 -3تقييم االحتياجات املهنية للعاملني .

وتبين م�ن تل�ك النتائ�ج أن�ه ال توج�د ف�روق بين

وجه�ات نظ�ر أف�راد الدراس�ة يف حتدي�د االحتياج�ات

التدريبي�ة تع�زى إىل طبيع�ة العم�ل ،واملؤه�ل العلمي،
وس�نوات اخلبرة ،وع�دد ال�دورات التدريبي�ة يف جمال
األنشطة الطالبية.

ويف ضوء تلك النتائج يويص الباحث بام ييل:

 -1أن تت�وىل اجله�ة املختص�ة بالتدري�ب يف جامع�ة
اإلمام حممد بن س�عود اإلسالمية تصميم برامج

تدريبي�ة مل�ن يت�م ترش�يحهم الدارة الن�وادي
الصيفية وفق ًا لالحتياجات املتطلبه.

 -2أن يكون حضور الدورات التدريبية املتخصصة
م�ن الشروط األساس�ية للرتش�ح الدارة تل�ك
األندية.

 -3العمل عىل اس�تمرار وحتديث الربامج التدريبية
ذات العالق�ة بمه�ام ووظائ�ف مدي�ر األندي�ة

الصيفية.
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مراجع الدراسة

أوالً :املراجع العربية

• أب�و ش�يخة ،ن�ادر أمح�د ( .)2001إدارة امل�وارد
البرشية ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،األردن.

• أبوكت�ه ،فاطمة حممد عيل ( .)2002االحتياجات
التدريبي�ة ملديري امل�دارس األساس�ية والثانوية
احلكومي�ة ومديراهت�ا يف حمافظ�ة اخللي�ل وإدارة
الوقت من وجهة نظر املديرين ،رس�الة ماجستري
غري منشورة ،جامعة القدس ،القدس ،فلسطني.
• أمان�ة اللجن�ة العليا املرشفة عىل الن�وادي الصيفية
(1432ه�ـ) ،جامع�ة اإلم�ام حمم�د ب�ن س�عود
اإلسالمية ،الرياض.
• بقمي ،حممد بن عبداهلل (1429هـ) ,االحتياجات
التدريبي�ة للقيادات اإلدارية دراس�ة تطبيقية عىل
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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
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى رضا أولياء أمور الطلبة
ذوي صعوبات التعلم عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم
يف غرف املصادر يف مدينة عامن األردنية .وتكونت عينة
الدراسة احلالية من مجيع أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات
التعلم امللتحقني يف غرف املصادر يف مديريات مدينة عامن
للعام الدرايس 2011/2010م والذين يقدر عددهم بـ
( )2000طالبا وطالبة. .وتكونت األداة من استبانة معدة
هلذا الغرض مكونة من  59فقرة موزعه عىل عرشة أبعاد
يقابلها سلم تقديري مكون من أربعة درجات.وتوصلت
نتائج الدراسة فيام خيص السؤال األول .إن 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 .وبشكل عام يالحظ وجود
مستوى من الرضا بدرجة متوسطة بداللة س ّلم اإلجابة ,
حيث بلغ متوسط أداء العينة عىل األداة ككل ()2.95
 .وفيام خيص السؤال الثاين كانت النتيجة؟ تشري نتائج
الدراسة احلالية إىل أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عىل مستوى(≥  ) 0.05 αيف مستوى رضا أولياء
األمور عن اخلدمات التي تقدمها غرف املصادر ألبنائهم
ذوي صعوبات التعلم ضمن كافة األبعاد تبعا ملتغريات
صف الطفل ,ونوع املدرسة ,وعدد األفراد الذين يعانون
من صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة ,واملستوى
األكاديمي لويل األمر.

اخللفية النظرية والدراسات السابقة

يعتبر موض�وع اخلدم�ات يف الرتبي�ة اخلاص�ة م�ن
املوضوعات املحورية التي أخذت مس�احة واس�عة من
اهتامم الباحثني والرتبويني،وذلك بس�بب انتش�ار نسب
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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.

ال يس�تهان هب�ا يف جم�ال اإلعاق�ة مم�ا أدى إىل تغيري نظرة

املجتمعات نحو األفراد ذوي احلاجات اخلاصة،وأحدث
ذلك تغيريا واضح ًا وملموس� ًا عىل م�ر العصور متثل يف
االنتق�ال من الرف�ض وعدم القب�ول إىل العزل ومن ثم
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القب�ول واالعتراف باحلق�وق االجتامعي�ة ،والرتبوي�ة،

وحتى يسمح للطلبة من ذوي احلاجات اخلاصة والذي

ل�ذا متث�ل االهتمام يف ه�ذا املوض�وع ب�أن تعريف
الرتبي�ة اخلاصة ركز عليه تركيز ًا حموري ًا حيث عرفها كل

لتلقي تعليمهم مع اقرأهنم يف الصف العادي جاء مفهوم

والصحية،والتاهيلية والطبية(الروسان.)2001،

م�ن تولتا وتومبكن�س ()tulatta&tompkinsm,1999

تعتبر فئ�ة ذوي صعوب�ات التعل�م م�ن أكثرها انتش�ارا
غرف املص�ادر وكانت فئة صعوب�ات التعلم من أكثرها
تواجد ًا يف غرف املصادر(السر طاويوابونيان)1998 ،

بأهن�ا جمموع�ة اخلدم�ات والربامج الرتبوي�ة املتخصصة

حي�ث تم إدماجهم يف هذه الغرف يف أوائل الس�بعينات

أجل مس�اعدهتم عىل تنمية قدراهتم إىل أقىص ما تس�مح

املصادر حاليا من أكثر أنواع البدائل الرتبوية املستخدمة

التي تقدم لفئات من األفراد ذوي احلاجات اخلاصة من

به طاقاهتم وحتقيق ذواهتم ومساعدهتم عىل التكيف .

مم�ا جعل مي�دان الرتبية اخلاص�ة من امليادي�ن املهمة

يف ال�دول النامي�ة واملتقدمة،ويتض�ح ذل�ك م�ن اهتمام
تل�ك الدول ب�ذوي احلاجات اخلاصة م�ن خالل ظهور

اجلمعي�ات واملنظمات واهليئ�ات واملؤسس�ات الت�ي

تعن�ى بوس�ائل تش�خيصهم،ووضع الربام�ج العالجية
والتشخيصية املناس�بة هلم وعقد املؤمترات ،والندوات،
والعديد من الدورات التدريبية للعاملني يف هذا املجال،
وفت�ح أعداد كبرية م�ن مراكز وم�دارس الرتبية اخلاصة

التي تعنى بذوي احلاجات اخلاصة( القريويت وآخرون،
.)1995

ونتيج�ة هلذا االهتمام يف ميدان الرتبي�ة اخلاصة ظهر

م�ن نف�س الق�رن )Weiderhalt,1983(،وتعتبر غرف

يف التدريس والتدريب والتعليم لذوي صعوبات التعلم
 )Frend, &Bursuck, 2002( .وعلى الرغ�م من ذلك

ف�إن براجمها حتتاج إىل التطوير بام ينس�جم مع خصائص

هؤالء الطلبة وينسجم مع تفاؤل املنارصين األوائل هلذا
النموذج لكي تس�تمر النظرة إليها أهن�ا بديل حيوي من

بدائ�ل الرتبية اخلاص�ة  )McNamar,1998مم�ا أدى إىل

إدم�اج ع�دد كبري من الطلب�ة ذوي صعوب�ات التعلم يف
التعليم الع�ام مع تقديم اخلدم�ات الرتبوية اخلاصة عرب
ما يسمى بغرف املصادر .

ويتص�در األولوية يف عملي�ة التطوير لغرف املصادر

تش�جيع االتص�ال مابين معلم غرف�ة املص�ادر وأولياء

أم�ور الطلب�ة ذوي صعوب�ات التعلم،ويؤك�د ذل�ك

العاي�د( )2003يف دراس�ته الت�ي هدف�ت إىل معرف�ة

مصطلح صعوب�ات التعلم عىل ي�د صموئيل كريك عام
 1963والذي أخذ جدالً واس�ع ًا خلص بوجود امليدان

املش�كالت التي تواجه معلمي غرف املصادر يف األردن

وأقرت الترشيعات أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم من

أم�ور الطلبة ،واملجتمع اخلارجي ،وكانت هذه املش�كلة

واالعتراف ب�ه رس�مي ًا يف الواليات املتح�دة األمريكية

ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة جيب أن تق�دم هلم خدمات

تتناسب وحاجاهتم(.)wong,1998

مما جعل مصطلح صعوب�ات التعلم وغرف املصادر

يمثلان وجهني لعملة واحدة وذلك لعدم قبول الصف
اخل�اص كبديل للرتبية العادية ل�ذوي احلاجات اخلاصة

والتي أظهرت نتائجها أن املشكالت التي تتعلق بأولياء

ه�ي األوىل م�ن بين مش�كالت خمتلف�ة تصدرت س�لم
األولوي�ة يف املش�كالت الت�ي يع�اين منه�ا املعلم�ون يف
األردن،وق�د جتلت هذه املش�كالت يف توقع�ات أولياء

أم�ور الطلب�ة نتائ�ج رسيع�ة م�ن غرف�ة املص�ادر وعدم
تعاوهنم مع املدرسة واإلنكار ملشكلة ابنهم .وانسجمت

م�ع ه�ذه النتيجة دراس�ة احلدي�دي ( )2003احلديدي
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الت�ي أظهرت بأن هناك مش�كالت تواجه معلمي غرف

اخلاصة فإن ثم�ة إمجاعا من قب�ل األخصائيينوالرتبويني

التعلم.

أن مش�اركة اآلب�اء يف الربام�ج والنش�اطات التعليمي�ة

املص�ادر تتعل�ق بأولي�اء أم�ور الطلب�ة ذوي صعوب�ات

يف حق�ل العناية بالطلب�ة ذوي االحتياجات اخلاصة عىل

وأش�ارت ( )Mercer,1997إىل أن�ه يمكن تصنيف

والرتبوي�ة ألبنائه�م الطلبة داخ�ل املؤسس�ات واملراكز

 -غ�رف املص�ادر الفئوي�ة ( )Categoricalوه�ي

وقد أظهرت الدراسات أن مشاركة اآلباء يف األنشطة

غرف املصادر إىل ثالثة أنواع رئيسة وهي:

وخارجها رضورية يف صنع القرارات املتعلقة هبم.

الغ�رف الت�ي حي�ول إليه�ا الطلب�ة م�ن ذوي احلاج�ات

الرتبوية والتعليمية يساعد عىل حتسني العالقة بني املعلم

التعليمية.

اخلاص�ة وزي�ادة املعلوم�ات ح�ول التق�دم األكاديم�ي

اخلاصة حس�ب فئة حمددة مثل الطلب�ة ذوي الصعوبات
 -غ�رف مص�ادر متع�ددة الفئ�ات(Cross-

 )Categoricalوه�ي غ�رف حي�ول إليه�ا الطلب�ة ذوي
احلاج�ات اخلاصة بن�اء عىل احتياجاهت�م اخلاصة ال عىل

تصنيف حمدد.

 -غ�رف مص�ادر الالفئوي�ة()Non-Categorical

وه�ي غرف حي�ول إليها الطلب�ة ذوو احلاج�ات اخلاصة
دون حتديد فئاهتم.

وحت�ى تنجح غرف املصادر يف تأدي�ة واجبها وبلوغ

أهدافها البد أن تتعاون مع البيئة املحيطة هبا من معلمني
ومديري�ن وأولي�اء أمور ،ألن العم�ل الرتبوي هو عمل

متكامل وال س�يام مع ذوي االحتياجات اخلاصة ويؤكد

( )Mc Namar,1998عىل أن عالقة العمل التعاونية مع
املعلمني العاديني ،والتعرف عىل حاجاهتم يف مدارسهم

باس�تخدام االس�تبيانات ،والتعري�ف بأه�داف غ�رف
املص�ادر والتأكيد عىل االستش�ارة وجه�ا لوجه وتنظيم

الوقت يؤدي إىل حتسني الطبيعة التعاونية للعالقة.

ويشير( اخلطي�ب  )2003إىل أن ثم�ة دورا ملعلمي

الرتبي�ة اخلاص�ة يف تش�جيع التع�اون م�ع زمالئه�م يف

املدرس�ة .ه�ذا فيام خي�ص املعلمني أما فيام خي�ص الدور
املح�وري ألولي�اء أم�ور الطلب�ة ذوي االحتياج�ات
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وأولي�اء أم�ور الطلبة وزيادة فهم اآلب�اء ملوضوع الرتبية

للطال�ب ووضوح أهداف الربنام�ج وتوجيهاته لآلباء.
(.)Gallagher,1995

وتؤكد دراس�ة كل من نتيزال وسرتيت (& Neitzal

 )Stright, 2004أن األم الت�ي كان لدهيا وعي عال عىل

مشاركتها يف الربامج املقدمة لطفلها من ذوي صعوبات
التعل�م كانت أكثر فاعلية ونجاح ًا م�ن األم غري الواعية

باحتياج�ات طفله�ا .ويأخ�ذ التواص�ل م�ع الوالدي�ن
أش�كاالً عدة من أمهها تبادل املعلوم�ات معهم حول ما

ينج�زه الطال�ب من تقدم كما ويعترب األه�ل من أفضل

املص�ادر يف تقييم الطلبة والتعرف عىل احتياجاهتم (Mc

)Namar,1998

وتركز هذه الدراس�ة على اخلدمات املقدم�ة للطلبة

ذوي صعوبات التعلم ،وم�دى رضا أولياء أمور الطلبة

ذوي صعوب�ات التعل�م عنها لذا ال بد م�ن التطرق هلذه
للخدمات الرئيس�ة املقدمة هلذه الفئة والس�يام أن الطلبة
ذوي صعوب�ات التعل�م ه�م األكثر انتش�ار ًا بين فئات

الرتبي�ة اخلاص�ة عموم�ا وأكث�ر الفئ�ات دجم ًا بين ذوي
االحتياجات اخلاصة (. )lerner,2000

ويمك�ن النظر إىل اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر

هل�ذه الفئة من خالل املحاور الرئيس�ة التي اس�تخدمت
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عاملي ًا ومن أمهها خدمات مبارشة وغري مبارشة وتشتمل

التعرف عىل طبيعة مش�كلة األطفال من ذوي صعوبات

مبارش متمثله يف التش�خيص واخلطة الرتبوية وخدمات

ملشكلة الطفل من ذوي احلاجات اخلاصة سيام وأن ذلك

اخلدمات املب�ارشة عىل اخلدمات املتعلقة بالطالب بوجه

تعديل الس�لوك وتعليم املهارات األكاديمية وأس�اليب

التعليم املقدمة للطالب والوسائل واألنشطة املستخدمة
يف بلوغ األهداف الرتبوية.

أم�ا اخلدمات غري املبارشة فتتمثل باخلدمات املقدمة

للطال�ب لكنها تتعل�ق بالبيئ�ة الرتبوية املحيط�ة املتمثلة
باملعلمين العاديين ومتابعته�م والتع�اون ما بين معلم
غرف�ة املص�ادر ،وأولي�اء أم�ور الطلب�ة ذوي صعوبات
التعل�م س�واء أكان ذلك التع�اون متعلق ًا بعم�ل الفريق

متع�دد التخصص�ات أو اخلط�ة الرتبوي�ة ،أو تقدي�م
االستش�ارات أو تعليم أس�اليب التدريس ألولياء أمور

الطلبة ومتابعتهم ()Mercer,1997

وملا كانت األرس هي حجر األس�اس ضمن منظومة

غ�رف املص�ادر ،ومل�ا هلم من أمهي�ة بالغ�ة ال ينكرها أي
م�ن األخصائيني ج�اءت هذه الدراس�ة لتح�اول رصد
اخلدمات املقدمة للطلب�ة ذوي صعوبات التعلم،ومدى

رض�ا أولي�اء أموره�م عنها،ل�ذا يمك�ن النظ�ر هل�ذه
اخلدم�ات م�ن خلال مايق�دم م�ن خدم�ات تتمثل يف
خدمات التش�خيص:إن حصول ذوي صعوبات التعلم
عىل تش�خيص دقي�ق هو أه�م اخلدمات املقدم�ة هلم يف

إط�ار غ�رف املصادر ألن التش�خيص الصحي�ح مرتبط
ارتباط� ًا وثيق ًا باخلدمات العالجي�ة التي توضع يف ضوء

التش�خيص واحلرم�ان م�ن التش�خيص حي�رم الفرد من
تلق�ي م�ا يناس�ب حاجات�ه الرتبوي�ة واألكاديمي�ة ،مم�ا
جعل الدول الغربية تس�ن القوانين الصارمة حول هذه

اخلدم�ات (  ) salvia &Ysseldyke, 2004وأن ثم�ة

حاج�ة للتش�خيص الدقيق لكون ذلك يس�اعد اآلباء يف

التعل�م ويزيد من احتاملية فه�م اآلباء التي تظهر كنتيجة

يس�اعد يف وضع برام�ج تربوية وخطط مس�تقبلية فعالة
لألطفال ( اخلطيب واحلديدي.) 2005 ،

كما أن اخلطة الرتبوي�ة الفردي�ةIndividualized( ،

 )Education Program IEPتعتبر م�ن اخلدم�ات
املحورية والتي ترتكز عىل اخلدمة السابقة حيث أشارت
الدراسات إىل أمهية تفعيل تلك اخلطة وأيدت استخدام
الربام�ج الرتبوي�ة ل�ذوي االحتياجات اخلاصة بش�كل
ع�ام ،وذوي صعوبات التعلم بش�كل خ�اص يف تعليم
وتدري�ب ذوي احلاجات اخلاصة ،كما أن تلك الربامج
تأث�رت تأثري ًا كبري ًا يف تنظي�م أوضاع األطفال من حيث
حتديدها لدور العاملني مع تلك الفئات وضامن حقوقهم
وكذلك ضامن تعليمهم يف ضوء احتياجاهتم واس�تمرار
عملي�ة التقويم لدهيم وضمان العاملني وأرسة الطفل يف
تعليمه�م (،)Espin , Deno , & Albayrak , 1998
واخلرشمي ،1998 ،اخلطيب واحلديدي)1996 ،

أم�ا فيما يتعل�ق بخدم�ات وعلاج الطلب�ة ذوي
صعوب�ات التعلم فيمكن إمجاهلا باملحاور التالية:البحث
العلم�ي الدقي�ق لش�خصيات التالمي�ذ بكاف�ة جوانبها
اجلس�مية والعقلي�ة واملعرفي�ة واالنفعالي�ة واالجتامعية
.والتحليل والتشخيص املستمر لواقع التلميذ الشخيص
والرتبوي واالجتامعي واملسح الشامل العميق حلاجات
التالمي�ذ الرتبوي�ة ويق�وم على تقدي�م خدم�ات تربوية
آنية ومس�تقبليه تعال�ج واقع التلمي�ذ وتلبي طموحاهتم
ويقوم عىل تقديم خدمات تربويه متكاملة لتالميذ متس
خمتلف جوانب ش�خصياهتم ويقوم عىل تقديم خدمات
تربوي�ه فردي�ه تعالج خصوصيات ش�خصيات التالميذ
(.)wong1998 lerner,2000)،Mercer, 1997

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

109

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

وم�ن اخلدم�ات املحوري�ة والرضوري�ة م�ا يتعل�ق

بالربام�ج الس�لوكية والت�ي تتمث�ل باالستراتيجيات
املالئم�ة لضب�ط وتعدي�ل الس�لوك ومراقبة س�لوكيات

الطلب�ة وحتدي�د ط�رق ضب�ط الس�لوك داخ�ل الصف

الدراسات السابقة

لق�د تناول�ت دراس�ات عدي�دة هذا املوض�وع من

زوي�ا خمتلفة ح�ول رضا الوالدين ع�ن اخلدمات املقدمة
ألطفاهلم يف غرف املصادر ومن تلك الدراسات:

وخارجه واستثامر الوقت التعليمي وضبط إدارة الصف

دراس�ة قام هب�ا الرت�ر ( )Larter , 1986حول مدى

تفاع�ل الطلب�ة بطريقة تس�هل عملية االتص�ال وتنظيم

م�ن ذوي صعوبات التعلم،حيث عربوا عن مس�تويات

بفاعلي�ة واس�تخدام أس�اليب التعزي�ز املناس�بة وتنظيم

تفاعل الطلبة مع بعضه�م البعض( Fagg,et al 1992,

. )lerner,2000,Mercer, 1997

رض�ا أولياء أمور الطلبة عن اخلدم�ات املقدمة ألبنائهم
عالي�ة م�ن الرض�ا عام يق�دم ألبنائه�م من خدم�ات مع
وجود بعض املشكالت مثل طول مدة التدريب .

ولقد أشارت الدراس�ات إىل جمموعة من املامرسات

ودراس�ة أفلي�ك ( )Afflek ,1988والتي هدفت إىل

وتعزز من الس�لوكيات املرغوبة وهي :وضع مستويات

املقدم�ة يف غرف�ة املص�ادر والت�ي أظه�رت نتائجه�ا أن

ومراقبة س�لوكيات الطلبة،وتعزيز السلوكيات املرغوبة

مهارات القراءة واحلساب.

الت�ي تس�اهم يف خف�ض الس�لوكيات الغير مرغوب�ة

معرفة مدى رضا أولي�اء األمور عن اخلدمات التعليمية

لس�لوك الطلبة،والس�عي لتحقي�ق ه�ذه املس�تويات،

اخلدم�ات املقدم�ة يف غرف�ة املص�ادر كان�ت فعال�ة يف

باس�تمرار وبش�كل اجيايب وحتديد أثار السلوكيات الغري
مرغوبة ونمذجة الس�لوكيات املرغوب�ة املؤثرة اجيابي ًا يف
عملي�ات التحصي�ل األكاديم�ي والتكي�ف االجتامعي

(.)Mandrell&Shank,2004

إن جمم�وع ه�ذه اخلدم�ات املذك�ورة وغريه�ا م�ن
اخلدمات تش�كل وح�دة متكاملة يف تعلي�م الطلبة ذوي
صعوب�ات التعلم،وتس�هل عملي�ة التعل�م ،وختتصر
الوقت واجله�د يف تعليم الطلب�ة ذوي صعوبات التعلم
وتس�اعد األرس يف مواصل�ة تعليم أبنائه�م عندما تتوفر
يف غرف�ة املص�ادر لذا فان ه�ذه اخلدمات تعط�ي طمأنة
صحيح�ة للوالدي�ن مم�ا يكون ل�ه األثر يف زي�ادة دافعية
الوالدي�ن يف تعليم أبنائهم ومردود نفيس له األثر األكرب
على األرسة واملجتم�ع عىل حد س�واء .وإن رضا أولياء
األم�ور عن اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر تؤدي إىل
تطوير الوعي ويؤثر يف املهنة واإلدراكات الذاتية للطلبة
والوالدين()Phillips,1990
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ودراسة قام هبا ستيفن سون ()Stephenson,1992

عن مدى رضا األمهات عن اخلدمات املقدمة ألطفاهلن

يف غ�رف املصادر والت�ي أظهرت نتائجه�ا أن األمهات
أظه�رن مس�تويات عالي�ة م�ن اإلحب�اط وع�دم الرضا
باخلدمات املقدمة ألطفاهلن من ذوي صعوبات التعلم.

ودراس�ة لوفي�ت وكوش�ينج (lovitt&cushing ,

 ) 1999الت�ي هدف�ت ملعرفة تصورات والدي الش�باب

املعوقني حول اخلدمات والربامج املقدمة ألبنائهم حيث
أظهرت نتائج الدراس�ة عدد ًا من املعيقات واملش�كالت
الت�ي واجهه�ا أولي�اء األم�ور أبرزه�ا املش�كالت التي

تتعل�ق بجان�ب التنقل ،واحل�وار مع املختصين ،وعدم
فهم النظام املدريس ،والشعور بعدم الرضا واحلرية التي

تكتنف إعاقة أبنائهم .

ويف مراجع�ة جاري�ك وس�االند (& garrick

 )salend,2000للأدب فيما يتعل�ق بتص�ورات وآراء
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وال�دي األطف�ال املعاقين وغير املعوقني ح�ول برامج

مع أبنائهم و( ،)%54عدم الرضا عن إجراءات التقويم
تأخر يف عملية التش�خيص و ()%49م�ن أولياء األمور

دمج املعاقني يف املدارس العادية تبينّ أن املواقف وردود
أفع�ال األرس متباين�ة وخمتلف�ة ومتع�ددة األبع�اد وه�ي

عربوا عن نقص املعلومات و( ،)%37من اولياء األمور

النتيج�ة األهم يف هذه الدراس�ة هي التأكي�د عىل الدور

عبروا عنع�دم مقابل�ة احتياجاهتم و خاصة في�م يرتبط

كذل�ك متأثرة بتفاعل ع�دد كبري من املتغيرات ،إال أن
الفعال واهلام يف عملية دمج أطفال املعوقني حيث تسهم

يف نجاح عملية الدمج هذه.

عربوا عن ضعف التواصل و( ،)%13من أولياء األمور
بالضغوط النفسية و( )%11من أولياء األمور عربوا عن
وأخريا نقص تقديم العناية ما بعد املدرسة .

ويف دراس�ة مس�حية يف مدينة تكس�اس قام هبا مركز

ويف دراسة شانغ وهيس�و ()Chang & Hcu,2007

أولياء أمور الطلبة الذين يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة

حول األطفال ذوي الصعوبات التعلمية حيث أظهرت

ريغ�ن( )Education service (2004ملعرفة مدى رضا

أش�ارت الدراس�ة إىل معدالت منخفضة من الرضا فيام
يتعلق باخلدمات التعليمية.

الت�ي هدف�ت إىل معرفة تص�ورات العائلات يف تايوان
الدراس�ة أن هن�اك جمموع�ة م�ن الضغوط�ات األرسية

يواجهه�ا اآلباء تتعلق بالنواح�ي االقتصادية والتعليمية

ويف دراس�ة لسبس�وآخرون ()2006Siebes et al,

واجلسمية ناجتة عن الصعوبات التي يعاين منها أبناؤهم.

املقدم�ة ألبنائه�م م�ن ذوي احلاج�ات اخلاص�ة حي�ث

املوض�وع دراس�ة العاي�د ( )2003دراس�ة هدف�ت إىل

هدفت الدراس�ة ملعرفة املش�اركة والرضا عن اخلدمات
أظه�رت الدراس�ة أن اآلباء يشتركون يف مجي�ع مراحل
تأهي�ل أطفاهلم كام أن الرضا ع�ن اخلدمات املقدمة كان

عاليا.

وتناول�ت دراس�ة ش�وا و فتزجريل�د و كليمنتين

وم�ن الدراس�ات العربي�ة الت�ي ُأجري�ت يف ه�ذا

معرفة املش�كالت التي تواج�ه معلمي غرف املصادر يف
األردن ،التي أظهرت نتائجها أن من بني تلك املشكالت

املش�كالت املرتبطة بأولي�اء أمور الطلب�ة التي متثلت يف

توق�ع أولي�اء األم�ور لتحقي�ق نتائ�ج رسيعة م�ن غرفة

وجرانت(Shuwa,Fitzgerald, Clement, & Grant

املصادر مع أطفاهلم باإلضافة إىل مشكالت أخرى ،مثل

ذوي صعوب�ات التعل�م عن مس�توى اخلدم�ات املقدمة

الفعال مع املدرس�ة .وانسجمت مع هذه النتيجة دراسة

ذوي صعوب�ات التعلم .وخلصت نتائج تلك الدراس�ة

تواجه معلمي غرف املص�ادر تتعلق بأولياء أمور الطلبة

 .), 2006معرف�ة مس�توى رض�ا أولي�اء ام�ور الطلب�ة

ألبنائهم .حيث ق�ام الباحثون بمقابلة ()70ويل أمر من
إىل أن( )%90من أولياء األمور يش�عرون برضا عام عن
مستوى اخلدمات املقدمة ألبنائهم

إنكار أولياء أمور الطلبة ملش�كلة أطفاهلم وعدم التعاون
احلدي�دي ( )2003الت�ي أظه�رت أن هناك مش�كالت
ذوي صعوبات التعلم.

ويف دراس�ة ق�ام هب�ا بعيرات ( )2005هدف�ت إىل

وفيام خيص اخلدم�ات املقدمة البنائهم كانت النتائج

معرف�ة مدى رض�ا أولياء أم�ور الطلب�ة ذوي صعوبات

املش�اكل متثلت يف نقص وج�ود أخصائي مؤهل للعمل

إظهار مس�توى ع�ايل من الرض�ا عن اخلدم�ات املقدمة

أن( ،)%14م�ن أولي�اء األم�ور عربوا ع�ن جمموعة من

التعل�م املدجمني يف املدارس العادية أش�ارت نتائجها إىل
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لألطفال ذوي صعوبات التعلم ،وكذلك بينت أن رضا

األمهات كان أعىل من اآلباء.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

ازداد االهتمام باخلدم�ات والربام�ج الرتبوي�ة

اخلاص�ة املقدم�ة لألطف�ال ذوي احلاج�ات اخلاص�ة

بش�كل ع�ام  ,وذوي صعوبات التعلم بش�كل خاص

يف اآلون�ة األخيرة  ,نتيج�ة لالهتمام املب�ارش من قبل
أصح�اب الق�رار واملختصين والباحثين وأولي�اء

األم�ور  ,وكذل�ك م�ا ص�در م�ن ترشيع�ات وقوانني
تل�زم املجتمعات بتقديم الرعاية الرتبوية واالجتامعية

والصحية املالئمة هلؤالء األفراد وصوال هبم إىل أقىص

ما تسمح به قدراهتم من أجل حتقيق الرضا لدى مجيع

املهتمين برتبية ورعاية هذه الفئة من املجتمع بام فيهم
أولي�اء األم�ور  ,إال أن هن�اك العديد من التس�اؤالت

تُطرح حول مستوى رضا أولياء األمور عن اخلدمات
الت�ي تقدمها غرف املص�ادر ألبنائهم ذوي صعوبات

التعل�م  ,وهذا ما س�تحاول الدراس�ة احلالي�ة حتقيقه .
وعىل وجه التحديد ستحاول الدراسة احلالية اإلجابة

عن األسئلة التالية:

م�ا مس�توى رضا أولي�اء األمور عن اخلدم�ات التي

تقدمها غرف املصادر ألبنائهم ذوي صعوبات التعلم ؟

هل خيتلف مستوى رضا أولياء األمور عن اخلدمات

الت�ي تقدمها غ�رف املص�ادر ألبنائه�م ذوي صعوبات
التعل�م باختلاف ص�ف الطف�ل ,أو ن�وع املدرس�ة ,أو
املس�توى األكاديم�ي لويل األمر ,أو مع�دل دخل األرسة,
أو ع�دد األف�راد الذي�ن يعانون م�ن صعوب�ات تعلم أو

إعاقات داخل األرسة؟
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أهداف الدراسة

هت�دف الدراس�ة احلالي�ة إىل معرف�ة مس�توى رض�ا

أولياءأمور الطلب�ة ذوي صعوبات التعلم عن اخلدمات

املقدم�ة إلىأبنائه�م يف غ�رف املصادر،وه�ل خيتلف هذا

الرضا باختالف بعض املتغريات املرتبطة باملوضوع ؟

أمهية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة احلالية يف كون نتائجها ستكشف

لنا عن مس�توى رضا أولي�اء األمور ع�ن اخلدمات التي

تقدمه�ا غرف املص�ادر ألبنائهم ذوي صعوب�ات التعلم

 .مما سيس�اعد املهتمين هبذه الفئة م�ن خمتصني وباحثني

وأصح�اب ق�رار يف الوق�وف على ذل�ك هبدف حتسين
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

تتح�دد نتائ�ج هذه الدراس�ة بما وفرته م�ن ظروف

خاص�ة بالعينة من حيث حجمه�ا وخصائصها وطريقة
اختياره�ا ,وأداة الدراس�ة من حيث إج�راءات تطويرها
وخصائصها الس�يكومرتية  ,وأس�لوب مج�ع املعلومات ,
والتحليل اإلحصائي .

تعريف املصطلحات

الطلب�ة ذوو الصعوبات التعلمي�ة :هم أولئك الطلبة

الذي�ن ت�م تصنيفه�م عىل أهن�م يعان�ون م�ن صعوبات

تعلمي�ة يف غ�رف املص�ادر يف عمان ،بن�ا ًء على أس�س
التصنيف املتبعة فيها.
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رض�ا أولياء األمور :هو مس�توى الرضا الذي حيققه

أولياء األمور عن أداة الدراسة.

لألمر ،ت�م اختياره�م بالطريقة العش�وائية من بني مجيع
أولي�اء أمور الطلبة ذوي صعوب�ات التعلم امللتحقني يف
غرف املصادر يف املدارس العادية احلكومية واخلاصة يف

مدينة عامن .

الطريقة واإلجراءات

جمتم�ع الدراس�ة وعينته�ا :تك�ون جمتم�ع الدراس�ة

وقد روعي يف اختيار العينة متثيلها ملتغريات الدراسة

التعل�م امللتحقني يف غرف املص�ادر يف مدينة عامن للعام

األم�ر ,مع�دل دخ�ل األرسة ,ع�دد أف�راد األرسة ,ع�دد

احلالي�ة م�ن مجي�ع أولي�اء أم�ور الطلب�ة ذوي صعوبات

ال�درايس 2011/2010م ،الذي�ن يق�در عدده�م ب�ـ

( )2000طالبا وطالبة.

وقد أجريت هذه الدراس�ة عىل عينة من أولياء أمور

الطلب�ة ذوي صعوب�ات التعل�م تكونت م�ن ( )78وليا

(ص�ف الطفل ,ن�وع املدرس�ة ,املس�توى األكاديمي لويل
األف�راد الذي�ن يعانون م�ن صعوبات تعل�م أو إعاقات

داخل األرسة ,عدد س�نوات االلتح�اق بغرفة املصادر)،
واجل�دول رق�م ( )1يبين توزي�ع أف�راد العين�ة حس�ب
متغريات الدراسة.

جدول رقم ( :)1توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة
املتغريات ومستوياته
صف الطفل

نوع املدرسة

63

80.8

47

60.3

2

2.6

الذين مل يستجيبوا

10

من الرابع إىل السابع
حكومية

خاصة وأهلية وتطوعية

15

أم

27

أخرى

44.9

12.8

19.2

34.6

الذين مل يستجيبوا

2

 8 -5أفراد

42

53.8

2

2.6

 4 -1أفراد

عدد أفراد األرسة

33

42.3

من األول إىل الثالث

35

أب

طبيعة العالقة بالطفل

العدد

النسبة املئوية

أكثر من  8أفراد

الذين مل يستجيبوا

7

27

2.6
9

34.6
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املتغريات ومستوياته

املستوى األكاديمي لويل األمر

عدد األفراد الذين يعانون من
صعوبات تعلم أو إعاقات داخل
األرسة

26

33.3

ابتدائي فأقل

16

ثانوي

21

إعدادي

أعىل من ثانوي

20.5
26.9

الذين مل يستجيبوا

14
1

17.9

طفل واحد

54

69.2

أكثر من واحد

24

30.8

أقل من  300دينار

59

75.6

الذين مل يستجيبوا

1

معدل دخل األرسة

 300دينار فأكثر

عدد سنوات االلتحاق بغرفة
املصادر

سنة إىل سنتني

املجموع الكيل للعينة

أكثر من سنتني

أداة الدراسة

للتعرف عىل مس�توى رضا أولي�اء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف غرف
املصادرتم إعداد أداة ألغراض هذه الدراس�ة عىل النحو
اآليت:
 -1مسح األدب الس�ابق املرتبط بموضوع الدراسة
احلالي�ة ،م�ن أج�ل اش�تقاق األبعادوالفق�رات
املعبرة ع�ن رض�ا أولي�اء أم�ور الطلب�ة ذوي
صعوبات التعلم عن اخلدم�ات املقدمة ألبنائهم
يف غرف املصادر

 -2بن�ا ًء على األدب الس�ابق املرتب�ط بموض�وع
الدراس�ة احلالي�ة ت�م التوص�ل إىل  60فق�رة

114

العدد

النسبة املئوية

1.3

18

23.1

71

91

78

100

7

1.3
9

موزعة عىل  10أبعاد شكلت املقياس بصورته
األولية.

 -3ت�م ع�رض املقي�اس بصورت�ه األولي�ة على 4
حمكمين م�ن ذوي االختص�اص يف مي�دان
الرتبي�ة اخلاص�ة والقياس النفسي ،حيث أوىص
املحكمون بإجراء التعديالت التالية:
 توضيح عدد من الفقرات . -حذف إحدى الفقرات.

 تعديل صياغة بع�ض الفقرات من الناحيةاللغوية.

 -4تم إجراء التعديالت التي أوىص هبا املحكمون،
وأصب�ح املقياس بصورت�ه النهائي�ة يتضمن 59
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فق�رة موزعة عىل  10أبعاد يقابلها س�لم تقديري
مك�ون م�ن أرب�ع درج�ات ه�ي :أوافق بش�دة،
أواف�ق ,ال أواف�ق ,ال أوافق بش�دة .وقد أصبحت
األبعاد عىل النحو اآليت:

الص�دق املنطق�ي أو العيني املتمث�ل بتمثي�ل األداة ملنطقة

الس�لوك املراد قياس�ها واملحددة باألبعاد الرئيسة التي تم
ذكرها سابق ًا .حيث أمجع املحكمون عىل مالءمة الفقرات
لألبعاد التي تقيس�ها بنسبة اتفاق تزيد عن ( .)%90كام تم

أ  -خدمات التدخل واإلحالة ،ومتثلت يف  5فقرات.

اس�تخراج دالالت ثبات أداة الدراس�ة بطريقة االتس�اق

ج�ـ  -خدم�ات البيئ�ة الصفي�ة لغرف�ة املصادر،
ومتثلت يف  6فقرات .

الثبات ال�كيل ( ، )0.98يف حني تراوحت قيم معامالت

ب  -التقييم والتشخيص ،ومتثلت يف  8فقرات .

د  -خدم�ات إع�داد اخلط�ة الرتبوي�ة الفردي�ة،
ومتثلت يف  6فقرات .

ه�ـ  -اخلدم�ات املقدم�ة م�ن قب�ل معل�م غرفة
املصادر ،ومتثلت يف  7فقرات .

و  -خدم�ات املتابعة مع أولي�اء األمور ،ومتثلت
يف  10فقرات .

الداخيل  ،باس�تخدام معادلة كرونباخ ألف�ا  ،وبلغ معامل
الثبات عىل األبعاد الرئيسة ما بني ( )0.72و ()0.94

واجلدول رق�م ( )2يبني قيم معاملات الثبات التي

تم التوصل إليها باس�تخدام معادلة كرونباخ -ألفا لكل
بعد باإلضافة للثبات الكيل .

جدول ( )2قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة
كرونباخ  -ألفا

ز  -اخلدمات الالمنهجية ،ومتثلت يف  5فقرات .
ح  -اخلدمات التدريبية ،ومتثلت يف  4فقرات .

ط  -خدم�ات العلاج الس�لوكي ،ومتثلت يف 4
فقرات.

ي  -اخلدم�ات املتعلق�ة بالوس�ائل واألس�اليب
املستخدمة ،ومتثلت يف  4فقرات .

 -5ت�م ع�رض الص�ورة النهائي�ة م�ن املقي�اس عىل
املحكمين ذوي االختصاص يف الرتبية اخلاصة،
وعددهم عرشة من أساتذة يف اجلامعات األردنية
والس�عودية ،حي�ث أمجعوا عىل مالءم�ة املقياس
بصورته النهائية لغايات الدراسة احلالية .

صدق وثبات أداة الدراسة

فيما يتعل�ق ب�دالالت ص�دق أداة الدراس�ة ،فق�د تم

حتقيقه�ا م�ن خلال إج�راءات إعداده�ا ،الت�ي حقق�ت

البعد

خدمات التدخل واإلحالة

معامل الثبات

خدمات التقييم والتشخيص

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة
املصادر
خدمات املتابعة مع أولياء األمور
اخلدمات الالمنهجية
اخلدمات التدريبية

خدمات العالج السلوكي

اخلدمات املتعلقة بالوسائل
واألساليب املستخدمة

األداة ككل
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0.72
0.91
0.93
0.82

0.92
0.94
0.93
0.86
0.90
0.86
0.98
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وبالنظ�ر إىل الثب�ات الكيل للمقي�اس  ،يتضح أنه ذو

قيم�ة مرتفعة نس�بي ًا جتعل منه أداة يمك�ن االعتامد عليها
لتحقيق أغراض الدراسة .

استخراج الدرجات

بعد تطبيق األداة عىل أفراد عينة الدراسة ،تم إعطاء

درجة لكل فقرة ،حيث تم ترمجة س�لم اإلجابة اللفظي

وبن�ا ًء على م�ا جتم�ع ل�دى الباح�ث م�ن دالالت

الرباع�ي إىل س�لم رقم�ي وذل�ك بإعطاء فئ�ة اإلجابة

بإجراءات بن�اء املقياس ومتثيله ملنطقة الس�لوك املقاس

درج�ات ،وفئ�ة (ال أواف�ق) درجتني ،وفئ�ة (ال أوافق

الثبات ،وما حتقق للمقياس من صدق املحتوى املتمثل
(رض�ا أولياء أم�ور الطلبة ذوي صعوب�ات التعلم عن
اخلدم�ات املقدمة ألبنائهم يف غرف املص�ادر) فإن أداة
الدراس�ة بصورهتا النهائية تُعد مقبولة ألغراض إجراء
هذه الدراسة وأصبحت جاهزة للتطبيق عىل أفراد عينة

الدراسة .

إجراءات التطبيق

بع�د االنته�اء م�ن بن�اء أداة الدراس�ة بصورهت�ا

النهائية ،تم وضع رس�الة خاصة توضح الغرض من
الدراس�ة وهدفه�ا ،وتطمئن املس�تجيب حول رسية
املعلوم�ات التي س�يديل هبا ،وتوض�ح كيفية اإلجابة

عىل األداة.

(أواف�ق بش�دة) أرب�ع درجات ،وفئ�ة (أواف�ق) ثالث

بشدة) درجة واحدة.

ث�م اس�تخرجت درج�ة كلي�ة ل�كل ويل أم�ر ،ع�ن

طري�ق مجع الدرجات املتحققة عىل مجيع فقرات األداة،

وهكذا فإن أعىل درجة ممكنة عىل األداة هي  236درجة
وتعكس مستوى الرضا بصورته القصوى وأدنى درجة
هي  59درجة وتعكس مستوى الرضا بصورته الدنيا.

املعاجلة اإلحصائية

لإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال األول ،فق�د ت�م اس�تخراج

متوس�طات درجات األف�راد عىل كل فقرة بداللة س�لم
اإلجابة ،ومتوسطات الدرجات واالنحرافات املعيارية

على مجيع الفق�رات وذلك للعين�ة ككل .ولإلجابة عن

ث�م ق�ام الباحث�ون بأخ�ذ املوافق�ات الرس�مية،

الس�ؤال الث�اين ،ت�م اس�تخدام اختب�ار (ت) للعين�ات

متث�ل جمتم�ع الدراس�ة ،ثم ت�م اختيار عينة الدراس�ة

املتغريات التي حتتوي عىل مس�تويني (صف الطفل ،نوع

وكذل�ك الكش�وفات اخلاص�ة بغرف املص�ادر التي
بالطريقة العش�وائية البس�يطة ،وبعد ذلك تم التوجه
إىل أولي�اء األم�ور الذي�ن مثل�وا عين�ة الدراس�ة،
ومقابلته�م ،وتطبيق األداة عليهم ،وذلك بعد أن تم

توضيح اهلدف من الدراس�ة ،وقد اس�تغرقت عملية

مجع البيانات ش�هرين تقريب� ًا .وبعد االنتهاء من مجع
البيان�ات تم تفريغها وعم�ل التحليالت اإلحصائية

املناسبة.
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املس�تقلة للداللة عىل الف�روق بني املتوس�طات يف حالة
املدرس�ة ،معدل دخل األرسة ،ع�دد أفراد األرسة ،عدد
األف�راد الذي�ن يعانون م�ن صعوبات تعل�م أو إعاقات
داخل األرسة ،عدد س�نوات االلتحاق بغرفة املصادر)،

وت�م اس�تخدام حتلي�ل التباي�ن األح�ادي (One Way

 )Anovaمتبوع ًا باختبار ش�يفية ( )Scheffeللمقارنات

البعدية يف حالة وجود فروق تبع ًا للمتغريات التي حتتوي

عىل أكثر من مستويني (املستوى األكاديمي لويل األمر).
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النتائج

ولإلجابة عن السؤال األول :ما مستوى رضا أولياء

هدفت الدراس�ة احلالية إىل التعرف عىل مستوى

األمور عن اخلدمات التي تقدمها غرف املصادر ألبنائهم

ع�ن اخلدم�ات املقدم�ة ألبنائهم يف غ�رف املصادر،

الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل

رض�ا أولي�اء أم�ور الطلب�ة ذوي صعوب�ات التعلم
وكذل�ك دراس�ة الف�روق يف مس�توى ه�ذا الرض�ا

تبعا ملتغريات صف الطفل ،نوع املدرس�ة ،املس�توى
األكاديم�ي لويل األم�ر ،معدل دخ�ل األرسة ،عدد
األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم أو إعاقات

داخل األرسة.

ذوي صعوب�ات التعل�م ؟ ت�م اس�تخراج متوس�طات
فقرة من فقرات األداة بداللة س�لم اإلجابة وانحرافاهتا

املعيارية  ،كام تم اس�تخراج متوس�طات الدرجات التي
حصل عليه�ا أفراد عينة الدراس�ة بداللة س�لم اإلجابة
على كل بع�د م�ن أبع�اد األداة واألداة ككل ،باإلضافة
النحرافاهتا املعيارية ،واجلدول رقم ( )3يبني ذلك .

جدول ( 2أ) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل بعد من
أبعاد األداة واألداة ككل*

البعد

املتوسط

االنحراف املعياري

خدمات التقييم والتشخيص

2.84

0.68

2.94

0.59

خدمات التدخل واإلحالة

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

3.02

3.15

0.58
0.54

اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة املصادر

3.18

0.61

اخلدمات الالمنهجية

2.65

0.81

خدمات املتابعة مع أولياء األمور
اخلدمات التدريبية

خدمات العالج السلوكي

اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب املستخدمة

األداة ككل

2.91
2.84

0.67
0.71

3.02

0.70

2.95

0.52

2.98

0.73

* نقطة القطع ()2.5
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جدول ( 2ب) :متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة
من فقرات األداة يف بعد خدمات التدخل واإلحالة

رقم الفقرة
3

الفقرة

أعتقد أن إجراءات حتويل طفيل إىل غرفة املصادر جاءت يف
الوقت املناسب

4

لقد شاركت يف إحالة طفيل مع معلم غرفة املصادر

2

أعتقد أن اكتشاف حالة طفيل كانت عىل يد معلم غرفة املصادر

املتوسط

االنحراف املعياري

3.20

0.80

3.09

0.81

2.96

0.80

2.93

0.84

2.93

0.89

أعتقد أن إجراءات ما قبل حتويل طفيل إىل غرفة املصادر كانت
مناسبة

1

تم استخدام اختبارات مناسبة لكشف حالة طفيل

5

* نقطة القطع ()2.5
جدول ( 2ج) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من
فقرات األداة يف بعد خدمات التقييم والتشخيص

رقم الفقرة
7
6
9
10
13
11
8
12

الفقرة

إن تنوع االختبارات أعطى صورة حقيقية حلالة طفيل
االختبارات التي طبقت عىل طفيل كانت دقيقة ومناسبة
مسامهتي يف التقييم كانت حمور ًا أساسي ًا يف عملية تقييمه
تم توضيح مجيع االختبارات املراد تطبيقها عىل طفيل من حيث
حمتواها ومعنى نتائجها
ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية بنتائج التقييم

اطلعت عىل مجيع االختبارات التي طبقت عىل طفيل
اشرتكت يف عملية التقييم التي تلقاها طفيل
نتائج االختبارات كانت مرضية بالنسبة يل

املتوسط

االنحراف املعياري

3.03

0.87

2.97

0.91

2.90

0.88

2.85

0.89

2.69

0.83

2.67

0.96

2.59

0.92

3.10

0.77

* نقطة القطع ()2.5

118

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 ( ،)1يونيو 2012م  -رجب 1433هـ

جدول ( 2د) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من
فقرات األداة يف بعد خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

رقم الفقرة
14

الفقرة

املتوسط

االنحراف املعياري

3.20

0.59

أرى أن غرفة املصادر ذات سعة كافي ًة للطلبة املتواجدين فيها

3.24

0.63

15

إنارة غرفة املصادر مناسبة

تتوفر رشوط األمن والسالمة يف غرفة املصادر

3.16

18

أرى أن ترتيب أثاث غرفة املصادر سهل االستخدام من قبل
طفيل

3.11

0.67

17

أعتقد أن أثاث غرفة املصادر مناسب لتعليم طفيل

3.09

0.62

19

16

أرى أن غرفة املصادر ذات هتوية جيدة

3.08

0.64

0.69

* نقطة القطع ()2.5
جدول ( 2هـ) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة
من فقرات األداة يف بعد خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

رقم الفقرة
21

24

الفقرة

أعرف مستوى األداء احلايل لطفيل

تم توجيهي من قبل معلم غرفة املصادر ملتابعة األهداف
املقررة داخل اخلطة داخل املنزل

23

أتابع أوالً بأول مدى حتقيق األهداف الواردة يف اخلطة الرتبوية
الفردية

22

ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية باملنهاج الدرايس

25

ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية لطفيل باملنهاج املدريس

20

سامهت يف إعداد اخلطة الرتبوية لطفيل

املتوسط

االنحراف املعياري

2.97

0.81

2.96

0.88

2.95

0.77

2.74

0.88

3.08

2.93

0.77

0.81

* نقطة القطع ()2.5
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جدول ( 2و) 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
رقم الفقرة
31

الفقرة

املتوسط

االنحراف املعياري

3.24

0.79

3.21

0.78

أرى أن تعليم طفيل من قبل معلم غرفة املصادر زاد من دافعيته للتعلم

3.24

30

طفيل يستجيب مع معلم غرفة املصادر أكثر من معلم الصف العادي

3.24

27

معلم غرفة املصادر قادر عىل مساعدة طفيل يف القراءة والكتابة

3.16

32
29

28

26

أشعر بالرضا عن معلم غرفة املصادر

أعتقد أن معلم غرفة املصادر لديه أسلوب حمبب يف تعليم طفيل
معلم غرفة املصادر لبق يف تعامله مع األرس
معلم غرفة املصادر متجدد يف معلوماته

* نقطة القطع ()2.5

3.12

3.07

0.74
0.77

0.74

0.69

0.69

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 *
رقم الفقرة
42
41
34

39

37
33
40
38
36
35

الفقرة

أشعر بأن دوري مكمل لدور معلم غرفة املصادر

يعززين معلم غرفة املصادر عندما أنجح مع طفيل

أشعر بفائدة االجتامعات املعقودة من قبل معلم غرفة املصادر

يوجهني معلم غرفة املصادر إىل األساليب العلمية املتبعة يف تدريس طفيل

يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات ببناء حلقة
االتصال ما بني أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم
يقوم معلم غرفة املصادر بعقد لقاءات دورية مع األرس

يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات ببناء حلقة االتصال ما
بني أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومعلمي الصفوف
أشعر بأن هذه االجتامعات قد زادت من عالقايت االجتامعية والتي
تنعكس عىل طفيل

خيربين معلم غرفة املصادر عن نقاط القوة ونقاط الضعف عند طفيل أوالً بأول

يتصل معي معلم غرفة املصادر هاتفي ًا بشكل دوري

املتوسط

االنحراف املعياري

3.08

0.81

3.11

3.03

0.84

0.76

3.01

0.79

2.89

0.92

2.88

0.86

2.86

0.90

2.85

0.91

2.83

0.92

2.56

0.91

* نقطة القطع ()2.5
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جدول رقم ( 2ح) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل
فقرة من فقرات األداة يف بعد اخلدمات الالمنهجية
رقم الفقرة

الفقرة

املتوسط االنحراف املعياري

معلم غرفة املصادر يعد حفالت ترفيهية للطلبة تزيد من رغبتهم يف التعلم
داخل الغرفة

2.77

0.95

44

يقوم معلم غرفة املصادر بتوفري األفالم الرتفيهية

2.71

0.90

47

يزودين معلم غرفة املصادر بأنشطة المنهجية يمكن استخدامها مع طفيل
أثناء اإلجازات

2.67

0.93

46

يرشك معلم غرفة املصادر أولياء األمور يف إعداد األنشطة الالمنهجية

2.60

0.88

43

معلم غرفة املصادر يقوم بإعداد رحالت علمية

2.51

0.95

45

* نقطة القطع ()2.5

جدول ( 2ط) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة
من فقرات األداة يف بعد اخلدمات التدريبية
رقم الفقرة

الفقرة

املتوسط االنحراف املعياري

49

أشعر بأن خدمات التدريب املقدمة يف غرفة املصادر تساعدين يف فهم طفيل
والتعامل معه

3.07

0.73

51

أشعر بالرضا عن اخلدمات اإلرشادية املقدمة ألولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم

2.92

0.86

50

يقوم املعلم بتوزيع نرشات تثقيفية عىل األرس

2.74

0.83

48

يعقد معلم غرفة املصادر ورشات تدريبية ألولياء األمور

2.63

0.94

* نقطة القطع ()2.5
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جدول ( 2ي) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة
من فقرات األداة يف بعد خدمات العالج السلوكي

رقم الفقرة

املتوسط االنحراف املعياري

الفقرة

52

أشعر بأن معلم غرفة املصادر مدرك ملشكالت طفيل السلوكية

3.03

0.82

53

أشعر بأن معلم غرفة املصادر أسهم يف حل املشكالت السلوكية لدى طفيل
بشكل إجيايب وفعال

3.03

0.81

55

إن خدمات املعاجلة السلوكية املقدمة يف غرفة املصادر انعكست عىل إنجاز
ودافعية طفيل

3.03

0.76

54

أرى أن إرشادي من قبل معلم غرفة املصادر بكيفية معاجلة طفيل من
الناحية السلوكية كان له األثر األكرب يف حل مشكالته السلوكية

2.99

0.81

* نقطة القطع ()2.5
جدول ( 2ك) متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من
فقرات األداة يف بعد اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب املستخدمة

رقم الفقرة

56

الفقرة

تتنوع الوسائل التعليمة يف غرفة املصادر بشكل يمكن طفيل من التعلم

املتوسط االنحراف املعياري

3.19

0.79

59

يعتمد معلم غرفة املصادر عىل أساليب ختتلف عن أساليب املعلمني اآلخرين 3.16

0.81

58

يستخدم معلم غرفة املصادر التعليم الفردي مع طفيل

2.92

0.92

57

يستخدم معلم غرفة املصادر احلاسوب يف التعليم

2.65

0.94

* نقطة القطع ()2.5
يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م(2أ)  ،وباملقارن�ة بين
متوس�طات الدرجات عىل األبعاد املختلفة بداللة س� ّلم

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.

وبش�كل عام يالحظ وجود مس�توى من الرضا بدرجة
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متوس�طة بداللة س� ّلم اإلجابة  ،حيث بلغ متوس�ط أداء
العينة عىل األداة ككل (. )2.95

كما يالحظ أن متوس�طات الدرجات على الفقرات
تراوح�ت م�ا بين ( )3.24درج�ة للفقرة رق�م ()14
ضمن بع�د خدمات البيئة الصفية لغرف�ة املصادر (أرى
أن غرف�ة املص�ادر ذات س�عة كافي� ًة للطلب�ة املتواجدين
فيه�ا)  ،و( )2.51درجة للفق�رة رقم ( )43ضمن بعد
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اخلدم�ات الالمنهجية (معلم غرفة املصادر يقوم بإعداد
رحلات علمية)  ،عل ً
ما بأن أعىل قيمة ممكنة للمتوس�ط
ه�ي أربع درج�ات  ،وأق�ل قيم�ة ممكنة للمتوس�ط هي
درج�ة واحدة  .كذلك تبني أن قيم االنحرافات املعيارية
للفق�رات تراوحت م�ا بني( )0.96درج�ة للفقرة ()8
ضم�ن بعد خدمات التقييم والتش�خيص (اشتركت يف
عملي�ة التقيي�م التي تلقاه�ا طفلي)  ،و( )0.59درجة
للفق�رة رق�م ( )15ضم�ن بعد خدم�ات البيئ�ة الصفية
لغرفة املصادر (إنارة غرفة املصادر مناس�بة) مما يدل عىل
االنسجام واالتفاق بني املستجيبني يف األداء عىل األداة.
ولإلجابة عن السؤال الثاين :هل خيتلف مستوى رضا
أولي�اء األمور عن اخلدم�ات التي تقدمها غرف املصادر
ألبنائهم ذوي صعوب�ات التعلم باختالف صف الطفل

 ،أو نوع املدرس�ة ،أو املستوى األكاديمي لويل األمر ،أو
معدل دخ�ل األرسة ،أو عدد األف�راد الذين يعانون من
صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة ؟ تم استخدام
اختب�ار (ت) للعينات املس�تقلة للداللة عىل الفروق بني
املتوسطات يف حالة املتغريات التي حتتوي عىل مستويني
(صف الطفل ،نوع املدرسة  ،معدل دخل األرسة  ،عدد
األف�راد الذي�ن يعانون م�ن صعوبات تعل�م أو إعاقات
داخ�ل األرسة) واجل�دول رق�م ( )4يبين ذل�ك ،وت�م
استخدام حتليل التباين األحادي ()One Way Anova
متبوع ًا باختبار شيفية ( )Scheffeللمقارنات البعدية يف
حالة وجود فروق تبع ًا للمتغرياملس�توى األكاديمي لويل
األمر كونه حيتوي عىل أكثر من مستويني ،واجلدول رقم
( )5يبني ذلك.

جدول (3أ) متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج إختبار (ت) للعينات املستقلة لداللة الفروق
بني هذه املتوسطات تبع ًا ملتغري صف الطفل

األبعاد
خدمات التدخل واإلحالة
خدمات التقييم والتشخيص
خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر
خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة
املصادر
خدمات املتابعة مع أولياء األمور

صف الطفل

املتوسطات

من األول إىل الثالث

14.91

من األول إىل الثالث

21.83

من األول إىل الثالث

18.97

من األول إىل الثالث

17.94

من األول إىل الثالث

22.89

من األول إىل الثالث

29.31

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

14.00

21.00

18.44

17.03

20.97

28.21

قيمة (ت) مستوى الداللة
1.136

0.260

0.500

0.619

0.624

0.535

1.011

0.316

1.694

0.095

0.632

0.530
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األبعاد
اخلدمات الالمنهجية
اخلدمات التدريبية
خدمات العالج السلوكي
اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب
املستخدمة
األداة ككل

صف الطفل

املتوسطات

من األول إىل الثالث

12.66

من األول إىل الثالث

11.26

من األول إىل الثالث

11.89

من األول إىل الثالث

12.00

من األول إىل الثالث

173.11

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

من الرابع إىل السابع

13.38

11.07

12.10

11.69

153.97

قيمة (ت) مستوى الداللة
0.686

0.495

0.252

0.802

0.297

0.768

0.414

0.680

1.829

0.072

جدول (3ب) متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج إختبار (ت) للعينات املستقلة لداللة الفروق
بني هذه املتوسطات تبع ًا ملتغري نوع املدرسة
األبعاد
خدمات التدخل واإلحالة
خدمات التقييم والتشخيص
خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر
خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة
املصادر
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نوع املدرسة

املتوسطات

خاصة وأهلية وتطوعية

15.07

خاصة وأهلية وتطوعية

22.00

خاصة وأهلية وتطوعية

19.86

خاصة وأهلية وتطوعية

17.43

حكومية

حكومية

حكومية

حكومية
حكومية

خاصة وأهلية وتطوعية

14.51

21.59
18.40

17.42
21.62
23.07

قيمة (ت) مستوى الداللة
0.600

0.550

0.216

0.829

1.46

0.149

0.311

0.756

1.092

0.278
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نوع املدرسة

املتوسطات

األبعاد

خاصة وأهلية وتطوعية

29.93

خاصة وأهلية وتطوعية

13.13

خاصة وأهلية وتطوعية

12.00

خاصة وأهلية وتطوعية

12.00

اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب
املستخدمة
خاصة وأهلية وتطوعية

11.60

خدمات املتابعة مع أولياء األمور
اخلدمات الالمنهجية
اخلدمات التدريبية
خدمات العالج السلوكي

حكومية

حكومية
حكومية
حكومية
حكومية

األداة ككل

حكومية

28.47

13.07
11.00
11.93
11.95

162.62

خاصة وأهلية وتطوعية 175.07

قيمة (ت) مستوى الداللة
0.747

0.458

0.054

0.957

1.173

0.245

0.081

0.936

0.409

0.684

1.019

0.312

جدول (3ج) متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة لداللة الفروق
بني هذه املتوسطات تبع ًا ملتغري معدل دخل األرسة
األبعاد
خدمات التدخل واإلحالة
خدمات التقييم والتشخيص
خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر
خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

معدل دخل األرسة

املتوسطات

 300دينار فأكثر

14.78

أقل من  300دينار

14.47

أقل من  300دينار

21.82

أقل من  300دينار

18.79

أقل من  300دينار

17.79

 300دينار فأكثر
 300دينار فأكثر
 300دينار فأكثر

20.61
17.94
16.06

قيمة (ت) مستوى الداللة
0.351

0.727

0.692

0.491

0.918

0.362

1.851

0.068

واصف حممد العايد :مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف غرف املصادر يف مدينة عامن األردنية
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األبعاد

معدل دخل األرسة

اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة
املصادر

 300دينار فأكثر

خدمات املتابعة مع أولياء األمور
اخلدمات الالمنهجية

أقل من  300دينار

أقل من  300دينار

13.59

أقل من  300دينار

11.41

أقل من  300دينار

12.07

أقل من  300دينار

11.96

أقل من  300دينار

167.22

 300دينار فأكثر

 300دينار فأكثر

اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب
املستخدمة
األداة ككل

21.35

أقل من  300دينار

 300دينار فأكثر

خدمات العالج السلوكي

21.97

29.36

 300دينار فأكثر

اخلدمات التدريبية

املتوسطات

 300دينار فأكثر

 300دينار فأكثر

26.18
11.00

10.24
11.29

11.35

153.83

قيمة (ت) مستوى الداللة
0.484

0.630

1.752

0.084

*2.361

0.021

1.464

0.148

0.984

0.328

0.755

0.453

1.186

0.239

( * دالة إحصائي ًا عند≥ )0.05 α
جدول (3د) متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة لداللة الفروق بني
هذه املتوسطات تبع ًا ملتغري عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة
مستوى الداللة قيمة (ت)
0.750

0.320

0.141

1.487
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املتوسطات
14.54

14.79

20.94

23.35

عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات
تعلم أو إعاقات داخل األرسة
طفل واحد

أكثر من واحد
طفل واحد

أكثر من واحد

األبعاد
خدمات التدخل
واإلحالة
خدمات التقييم
والتشخيص
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مستوى الداللة قيمة (ت)
0.466

0.732

0.830

0.216

0.991

0.011

0.920

0.101

0.911

0.112

0.956

0.056

0.779

0.282

0.108

1.625

0.649

0.457

املتوسطات

عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات
تعلم أو إعاقات داخل األرسة

18.87

طفل واحد

18.25

أكثر من واحد

17.54

طفل واحد

17.35

أكثر من واحد

األبعاد
خدمات البيئة
الصفية لغرفة
املصادر

خدمات إعداد
اخلطة الرتبوية
الفردية

21.90

طفل واحد

21.92

أكثر من واحد

28.82

طفل واحد

اخلدمات املقدمة
من قبل معلم غرفة
املصادر

13.12

أكثر من واحد

خدمات املتابعة مع
أولياء األمور

طفل واحد

11.22

طفل واحد

28.65
13.00

أكثر من واحد

11.17

أكثر من واحد

12.09

أكثر من واحد

11.51

طفل واحد

12.70

أكثر من واحد

163.54

طفل واحد

11.88

168.33

طفل واحد

أكثر من واحد

اخلدمات
الالمنهجية
اخلدمات التدريبية
خدمات العالج
السلوكي
اخلدمات املتعلقة
بالوسائل
واألساليب
املستخدمة
األداة ككل
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جدول ( )4ملخص نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني املتوسطات تبع ًا ملتغري املستوى األكاديمي
لويل األمر

األبعاد

مصدر التباين
بني املجموعات

درجات
احلرية
3

خدمات التدخل
واإلحالة
داخل املجموعات

73

خدمات التقييم
والتشخيص

داخل املجموعات

71

خدمات البيئة
الصفية لغرفة املصادر داخل املجموعات

بني املجموعات

بني املجموعات

3

3

جمموع مربع
التباين
33.769

739.322

231.765

2856.902
10.977

مستوى
متوسط مربع
قيمة ف
الداللة
التباين
11.256
10.128

77.255

40.238
3.659

71

825.023

11.620

اخلدمات املقدمة
من قبل معلم غرفة
داخل املجموعات
املصادر

70

832.510

11.893

3

56.955

18.985

71

1487.791

20.955

خدمات املتابعة مع
أولياء األمور داخل املجموعات

69

خدمات إعداد اخلطة بني املجموعات
الرتبوية الفردية داخل املجموعات
بني املجموعات

بني املجموعات

اخلدمات
الالمنهجية
اخلدمات التدريبية
خدمات العالج
السلوكي

بني املجموعات

3

3123.837
41.756

45.273

13.919

داخل املجموعات

69

1159.231

داخل املجموعات

69

586.266

8.497

بني املجموعات

بني املجموعات

داخل املجموعات

اخلدمات املتعلقة
بالوسائل واألساليب
داخل املجموعات
املستخدمة
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3

59.423

19.808

16.800

بني املجموعات

األداة ككل

3

31.125

10.375

بني املجموعات

داخل املجموعات

3

3

28.364
2.907

9.455

0.969

69

582.216

8.438

69

601.866

8.723

3

1062.196 3186.589

3

73

10.819

3.606

1795.148 131045.774

0.350 1.111
0.134 1.920
0.815 0.315
0.460 0.872
0.443 0.906
0.727 0.438
0.483 0.828
0.350 1.113
0.951 0.115
0.744 0.413
0.622 0.592
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يتض�ح من اجلدول رق�م  3واجلدول رق�م  ،4أنه ال

الت�ي نالت رض�ا أولياء األم�ور هي اخلدم�ات املقدمة من

يوج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عىل مس�توى(≥ α

قبل معلم غرفة املصادر ،يليها خدمات البيئة الصفية لغرفة

الت�ي تقدمها غ�رف املص�ادر ألبنائه�م ذوي صعوبات

األمور اخلدمات الالمنهجية .وبش�كل عام يالحظ وجود
مس�توى من الرضا بدرجة متوس�طة بداللة س ّلم اإلجابة ،

 ) 0.05يف مس�توى رض�ا أولياء األم�ور عن اخلدمات
التعلم ضم�ن كافة األبعاد تبعا ملتغيرات صف الطفل،

ون�وع املدرس�ة ،وع�دد األف�راد الذي�ن يعان�ون م�ن

صعوب�ات تعل�م أو إعاق�ات داخل األرسة ،واملس�توى
األكاديمي لويل األمر.

املص�ادر ،يف حين كان�ت أقل اخلدم�ات نيال لرض�ا أولياء

حي�ث بلغ متوس�ط أداء العينة على األداة ككل (.)2.95
وم�ن خلال ه�ذه النتيج�ة يتبين أن مس�توى الرض�ا عن
اخلدمات املقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم كان متفاوتا

كما يتضح من اجلدول رقم  3أن�ه يوجد فروق ذات

لكنه مقبول بدرجة متوس�طه وهذا ما جيعل إجابة الس�ؤال

اخلدم�ات الت�ي تقدمه�ا غ�رف املص�ادر ألبنائهم ذوي

كان عالي�ا يف اخلدمات املقدمة من معلم غرفة املصادر وفقا

دالل�ة إحصائي�ة يف مس�توى رض�ا أولي�اء األم�ور ع�ن
صعوبات التعلم يف جماالخلدمات الالمنهجية تبعا ملتغري
معدل دخل األرسة (ت =  0)0.021 = 2.361aوقد

أظهرت املتوسطات أن مستوى رضا أولياء األمور ذوي
الدخل األقل من  300دينار (املتوسط =  )13.59أعىل

األول واقعية فيام خيص البعد املتمثل يف أن مس�توى الرضا

للفق�رات التي تندرج حتت هذا البعد ،حيث إن وجهة نظر

اآلباء كانت مقبولة فيام خيص هذا البعد ويعزى ذلك إىل أن
اخلدم�ات املقدم�ة من قبل معلم غرف�ة املصادر ختتلف عن
اخلدم�ات املقدمة من املعل�م الع�ادي ،ويف غالب األحيان

من�ه لدى أولي�اء األمور من ذوي مس�توى الدخل300

تك�ون ملموس�ة لويل األم�ر أكثر منه�ا للمعل�م العادي مما

ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عىل مس�توى(≥ 0.05 α

البع�د م�ن جهة ومن جه�ة أخرى فإن الطفل نفس�ه حدث

دين�ار فأكتر (املتوس�ط =  . )11.00يف حني ال يوجد

) يف مس�توى رض�ا أولي�اء األم�ور ع�ن اخلدم�ات التي

تقدمها غ�رف املصادر ألبنائه�م ذوي صعوبات التعلم
ضمن األبعاد األخرى تبعا ملتغري معدل دخل األرسة.

مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت الدراس�ة احلالية إل

أولي�اء األمور ع�ن اخلدمات الت�ي تقدمها غ�رف املصادر

ألبنائه�م ذوي صعوب�ات التعلم يف مدينة عمان وقد دلت
نتائج الدراس�ة فيام خيص الس�ؤال األول (ما مستوى رضا

أولي�اء األمور ع�ن اخلدمات الت�ي تقدمها غ�رف املصادر

ألبنائه�م ذوي صعوب�ات التعلم؟) على أن أكثر اخلدمات

جع�ل أولي�اء األم�ور جييب�ون بطريق�ه متش�اهبة على ه�ذا
في�ه تغري ملم�وس من حيث دافعتيه للدراس�ة واس�تجابته

للتعل�م ،كذل�ك مراجعة ويل األم�ر املب�ارشة للمعلمني يف

غرف�ة املصادر هلا أثر كبري يف االس�تجابة هبذه الش�اكلة عن
اخلدمات ملا ل�دى املعلمني من قدرة عىل التعامل مع أولياء
األمور واملعرفة الدقيقة والعالية بسلوكيات الطفل وإعطاء

فك�ره واضحة ع�ن الطفل واالهتامم الزائد يف حل مش�كلة
الطف�ل ،ألن ذل�ك يعتبر نجاحا للمعلم نفس�ه يف حني أن

املعل�م العادي يعجز ع�ن كل هذا وخاص�ة إذا كان الطفل
م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة مل�ا لدهي�م من ع�دد كبري
م�ن الطلبة ،كل ه�ذه العوامل جمتمعة أعط�ت هذه النتيجة
الواقعي�ة بأن تص�درت اخلدم�ات املقدمة م�ن معلم غرفة

املصادر مستوى عاليا من الرضا.
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أم�ا فيام خيص البع�د الثاين املتمث�ل يف خدمات البيئة

واقعي�ا م�ن هذه اجلهة ،وم�ن جهة أخ�رى كان الباحث

أيضا فإن له عالق�ة بالزيارات املتتابعة من أولياء األمور

طبق�ت فيها العينة وكان يش�عر هبذه املعوقات حني اجتاه

الصفية والتي تصدرت الرتتيب الثاين يف مستوى الرضا
لغرف�ة املصادر واالطالع عىل مدى االختالف بني غرفة
الص�ف العادي�ة وغرفة املص�ادر من حيث س�عة الغرفة
وإنارهتا ورشوط األمن والسلامة وترتيب أثاث الغرفة

ومناس�بة األث�اث والتهوي�ة اجليدة ،كما أن حب الطفل

لغرف�ة املص�ادر والرغبة يف التخلص من اجل�و الروتيني

القات�ل يف غرفة الصف العادي والذي يش�عر فيه الطفل
بأن�ه 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
بش�كل متش�ابه ،كل ه�ذه العوامل جمتمع�ة جعلت من
وتنم عن صدق
إجاب�ات أولياء األمور إجابات واقعيةّ ،
يف االس�تجابة 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 املتوس�ط للرضا فهو يعترب نتيجة واقعية وذلك وفقا
للفق�رات التي اندرج�ت حتت هذا البع�د والتي هي يف

الغال�ب ما تكون متفاوتة لدى املعلمني يف غرفة املصادر
ملا يقف من عوائق أمامها وأول هذه العوائق اجلانب املايل
ال�ذي حيد من القيام بمثل هذه اخلدمات والتي متثلت يف

أداة الدراس�ة بإعداد احلفلات وتوفري األفالم الرتفيهية

والنش�اطات الالمنهجية أثناء اإلجازات وإرشاك أولياء
األمور يف هذه النش�اطات والقي�ام بالرحالت العلمية .
واملتفحص هلذه اخلدمات يرى أن مجيعها تتطلب ميزانية

والس�يام أن امليزانية مأخوذة من ميزانية املدرس�ة والتي
تواجه ضغوط�ا كبرية يف النفقات واملتطلبات مما حيد من
القيام هبذه اخلدمات بشكل أو بآخر وهذا التفسري يعترب
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أح�د املعلمين الس�ابقني يف املديري�ات وامل�دارس التي

تنفي�ذ اخلدمات الالمنهجية ويواجه صعوبة يف تنفيذها؛
وهلذا كانت النتيجة واقعية جدا يف هذه الدراسة.

أما فيام خيص مس�توى الرضا بعام�ة فإنه كان بدرجة

متوس�طة ( ،)2.95يف حني كانت نقطة القطع (،) 2،5
فهذا منس�جم فعال مع اخلدمات املقدمة بغرف املصادر،
حي�ث إن وزارة الرتبية والتعليم يف األردن مهتمة بغرف
املصادر من حيث التجهي�ز وإعداد املعلمني واإلرشاف
عىل هذه الغرف وزي�ادة عددها وهذا واضح من خالل

الزي�ارة الت�ي ق�ام هبا الباح�ث للمس�ؤولني مبارشة عن

غ�رف املص�ادر أثناء تطبي�ق أداة الدراس�ة يف مديريات
التعليم ؛ مما جعل النتائج خترج هبذا الش�كل يف الدراسة
احلالية ،وتتفق إجابة السؤال األول يف الدراسة احلالية مع

دراسة كل من( )Larter,1986ودراسة (Afflek,1988

ومن الدراس�ات احلديثة دراس�ة ( )2006Siebes etal,

وم�ن الدراس�ات العربي�ة احلديثة التي تتف�ق يف اإلجابة
عن هذا السؤال دراسة بعريات()2005

أم�ا فيام خي�ص مناقش�ة نتيج�ة الس�ؤال الث�اين (هل

خيتلف مس�توى رض�ا أولياء األمور ع�ن اخلدمات التي

تقدمها غ�رف املصادر ألبنائه�م ذوي صعوبات التعلم
باختلاف ص�ف الطف�ل ,أو ن�وع املدرس�ة ,أو املس�توى

األكاديم�ي ل�ويل األم�ر ,أو معدل دخ�ل األرسة ,أو عدد
األف�راد الذي�ن يعانون م�ن صعوبات تعل�م أو إعاقات
داخل األرسة ؟) فإن نتائج الدراس�ة احلالية تشري إىل أنه
ال يوج�د فروق ذات داللة إحصائية عىل مس�توى(≥ α

 ) 0.05يف مس�توى رض�ا أولياء األم�ور عن اخلدمات
الت�ي تقدمها غ�رف املص�ادر ألبنائه�م ذوي صعوبات
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التعل�م ضمن كافة األبع�اد تبعا ملتغيرات صف الطفل,

بالنس�بة ألولياء األمور واخلدم�ات التي يمكن أن تقدم

تعل�م أو إعاق�ات داخ�ل األرسة ,واملس�توى األكاديمي

املتواج�دة داخل املدرس�ة متثل مجيع اخلدم�ات املطلوبة

ونوع املدرسة ,وعدد األفراد الذين يعانون من صعوبات

ل�ويل األمر  .وه�ذه النتيجة تعتبر نتيج�ة واقعية وذلك
لعدة أس�باب ،فمن حيث صف الطفل مل يظهر اختالف

يف مس�توى الرض�ا ألولي�اء األم�ور يفرس ب�أن صفوف
األطف�ال كانت متقاربة وه�ي املرحل�ة االبتدائية والتي

ت�م حتليلها من الصف األول حت�ى الثالث ومن الصف
الرابع حتى الس�ابع وهذا يؤرش عىل أن املش�كالت التي

يواجهه�ا هؤالء الطلبة هي متش�اهبة وأن اخلدمات التي
يتلقاها الطلبة أيضا متشاهبة مما أدى إىل عدم وجود فروق

بينه�م تعود إىل صف الطفل؛ ل�ذا يعترب الباحث أن هذه
اإلجاب�ة واقعية ،كذلك يف متغري نوع املدرس�ة والذي مل

تظه�ر فيه فروق بين أولياء األمور ملس�توى الرضا عن
اخلدمات قد يعود ذلك إىل أن الفلس�فة التي تنطلق منها
املدارس اخلاصة واحلكومية هي فلس�فة واحدة وكذلك
وتق�ارب اخلدمات التي تقدمها ،كام يمكن تفسير عدم

وج�ود الفروق بني جمموع املتغريات بأن جتهيزات غرف

املصادر متش�اهبة بدرجة تكاد تكون واحدة والسبب يف
ذل�ك أن معظ�م التجهي�زات ه�ي منح م�ن دول داعمة

ل�وزارة الرتبية والتعلي�م يف األردن يف هذا املجال حيث
كانت هذه املنح موادا عينية وليس�ت دعام ماليا مما جعل
ه�ذه الغ�رف تتش�ابه يف جتهيزاهت�ا وخدماهت�ا وبالت�ايل

انعكس�ت عىل اس�تجابة أولياء أمور الطلبة يف الدراس�ة
احلالي�ة ،كما أن القوانين واألنظم�ة الس�ائدة يف غ�رف
املص�ادر تعتبر واح�دة ،أما فيام خي�ص تأهي�ل املعلمني

ف�إن مجيع املعلمني املتواجدي�ن يف غرف املصادر هم من

محل�ة الدبلوم الع�ايل وبكالوريوس الرتبي�ة اخلاصة ،كام

أأن املس�توى األكاديم�ي مل يظه�ر أية ف�روق يف الرضا،
وقد يرجع ه�ذا لعدم املعرفة الكافي�ة بصعوبات التعلم

هل�م مما جعل أولي�اء األمور يعتق�دون أن هذه اخلدمات
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 مس�توى رضا أولي�اء األمور ذوي الدخل األقل
من  300دينار (املتوسط =  )13.59أعىل منه لدى أولياء
األم�ور من ذوي مس�توى الدخل األعىل م�ن  300دينار،
(املتوسط =  ،)11.00يف حني ال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عىل مستوى(≥  )0.05 αيف مستوى رضا أولياء
األمور عن اخلدمات الت�ي تقدمها غرف املصادر ألبنائهم
ذوي صعوب�ات التعلم ضمن األبعاد األخ�رى تبعا ملتغري
مع�دل دخل األرسة ،وهنا ي�رى الباحث أن ه�ذه النتيجة
واقعية ألن األمر متعلق بالناحية االقتصادية والتي تنعكس
عىل النواح�ي االجتامعي�ة والتعليمي�ة والرتفيهية ،فاألرس
الت�ي يقل دخلها عن  300دينار تالئم حاجتها وفقا ملعدل
الدخل ،لذا كانت هذه األرس راضية عن اخلدمات املقدمة
ألبنائه�م بدرج�ة أكثر م�ن األرس التي تعي�ش يف بحبوحة
م�ن العي�ش وفقا للمس�توى املعييش لكل منه�ا؛ لذا تعترب
األرسة الفقيرة أن كل ما يقدم ألبنائه�ا من خدمات يعترب
مس�اعدة هل�ا ألن طموحاهتا أقل م�ن األرسة التي ترى أن
هذه اخلدمات هي من مقدورها وأهنا ال تشكل أمهية كبرية
بالنس�بة هلا ،لذا جاءت هذه النتيجة والتي يعتربها الباحث
نتيج�ة دقيق�ة وواقعية .وتتفق إجابة الس�ؤال الثاين يف هذه
الدراس�ة مع دراس�ة كل من ()garrick& salend,2000
ودراس�ة العايد ()2003ودراس�ة (Education )2004
 serviceودراس�ة Shuwa, Fitzgerald, Clement,
 )& Grant, 2006ودراس�ة ()Chang & Hcu,2007
ودراسة احلديدي ()2003
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توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج احلالية تويص الدراسة بام ييل:

 -1زيادة اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر يف مدينة
يف األردن بشكل عام

مراجع الدراسة

أوالً :املراجع العربية

• الروسان ،فاروق( ،)2001سيكولوجية االطفال
غير العاديين ،ط،5عمان ،:دار الفك�ر للطباعة

 -2إرشاك أولي�اء األمور يف طبيعة اخلدمات املقدمة

والنرش.

 -3تبني فلس�فة توعية ش�املة ألولياء األمور حول

غرف مص�ادر املدرس�ة األساس�ية،جامعة عامن

 -4تبن�ي فلس�فة تعتبر أولي�اء األمور ضم�ن دائرة

منشورة)،عامن .

للطلبة ذوي صعوبات التعلم

اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر.

اخلدم�ات املقدم�ة ألبنائه�م بحي�ث يلعب�ون
الدوراملطلوب يف إكامل ما تقدمه املدرس�ة وذلك

بإرشاكهم يف الربامج الرتبوية املقدمة ألبنائهم .

• العايد،واص�ف( )2003مش�كالت معلم�ي
العربية للدراس�ات العليا ،رسالة ماجستري (غري

• القري�ويت ،يوس�ف والرسطاوي،عب�د العزي�ز
والصامدي،مجي�ل( )1995املدخ�ل اىل الرتبي�ة
اخلاصة .ديب :دار القلم.

• اخلطي�ب ،مج�ال واحلدي�دي ،من�ى ( ) 2005
التدخ�ل املبك�ر :الرتبي�ة اخلاص�ة يف الطفول�ة

املبكرة  .ط ،2عامن :دار الفكر .

• الرسطاوي،زيدان،ابونيان،ابراهيم،)1998(،غر

فة املصادر،دليل املعلم الرتبية اخلاصة(مرتجم).

جامع�ة املل�ك س�عود،الرياض،اململكة العربي�ة

السعودية.

• اخلطيب،مج�ال ،احلديدي،منى،)2003(،قضاي�ا
معارصة يف الرتبي�ة اخلاصة،ط،1اكاديمية الرتبية

اخلاصة،الرياض..

• اخلطيب،مج�ال ،)2004(،تعلي�م الطلب�ة ذوي
احلاج�ات اخلاص�ة يف املدارس العادي�ة ،ط1دار

وائل للنرش،عامن.

• اخلطيب،مجال ،واحلديدي،منى.)1996(.مناهج
واس�اليب التدريس يف الرتبية اخلاصة.عامن ،دار

وائل للنرش
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 املراجع األجنبية:ثاني ًا

• Affleck ,j.(1988) integrated classroom
versus resource model: academic

viability and effectiveness . exceptional
children V.54 .4, )p.48-339( .
• Chang, RN Mei-Ying,,& Hsu, RN. Li-Ling,
(2007). The perceptions of Taiwanese
families who have children with learning
disability, Journal of Clinical Nursing ,
Blackwell Publishing Ltd.
• EducationServiceCenter region . (2004 ) .
State wide survey of Parents of students
receiving Spcial Education Services
.Austin , TX

) فاعلية اخلطة الرتبيوية1988(س�حر،• اخلرشمي
الفردي�ة يف تدري�س امله�ارات اللغوي�ة للطلب�ة

،)املعوقني عقليا رس�الة ماجس�تري (غري منشورة
. اجلامعة األردنيةعامن

) املشكالت التي يواجهها2003(منى،• احلديدي
جملة.معلمي ومعلامت غ�رف املصادر يف االردن
.اكاديمية الرتبية اخلاصة

 م�دى رض�ا أولياء أمور.)2005(حمم�د،• بعريات
الطلبة ذوي صعوبات التعلم املدجمني يف املدارس

عامن، رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة،العادي�ة
.اجلامعة األردنية،األردن

• Espin , C. A., Deno, S., &Albayrak K. D.
(1998). Individualized education programs
in resource and inclusive settings: How
individualized are they? The Journal of
Special Education, 32 (2), 164-174.
• Fagg,S ; Ahere ,D .,Skelton, S &Thornber
, A;(1990),Entitlement for all in
proactive: Abroad, balanced and relevant
curriculum for Pupils with Severe and
Complex Learning Difficulties in the’.
David Fulton, London.
• Frend, Marilyn&Bursuck, William(2002)
.Including Students With Special Needs.
Allyn and Bacon. USA.
• Gallagher,j.(1995).Lesson Learned
From the Implementation of the IEP:
Application to the IFSP, Topic in Early
Children Special Education, 15(3);p.353379
• garrick, laurel. m. duhaney and spencer

133

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

هـ1433  رجب- م2012  يونيو،)1(  العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

journals/pp/01650254.html
• Phillips , p. (1990)A Self Advocacy plan

j.salend,(2000)parental perceptions of
inclusive educational placements, remedial

for high school student with learning

and special education, . 2. 2. pp: 121-128

disabilities: A comparative case study

• Latter ,(1986) Identification, placement and

Analysis of students , teacher and

review process Parent Guardians Options

parents , perceptions of program effects .

Handicapped a gifted children code ,

handicapped and Gifted Children , 23 , (8)

from: http //: bibioline .nisc. com/scripts/

,466 -471

login dii/ 082004065301-29

• Salvia, J.&ysseldyke,J. (2004)Assessment

• Lerner, J.W. (2000-).Learning Disabilities

in special and an inclusive education

Theories Diagnosis and Teaching

. ninth edition .Boston . newYork.

Strategies , ( 8Th ed). New York: by

Houghton Mifflin company.

Houghton Mifflin Company Boston .

• Siebes ,R.C ., Wijnros , L. ,ketelaar ,M

• lovitt , thomas and suzanne, cushing,( 1999),

.,van Schie , P.E. M., Gorter,J ,W .and

parents of youth with disabilities their

varmeer, A.(2006).Parent participation in

perceptions of school programs, remedial

pediatric rehabilitation treatment centers

and special education . 20. 3. pp. 134-142

in the Netherlands: A parents’ Viewpoint.

• Mandrell, C.& Shank , k,(2004)

child:Care,health and development,33

.Teacher Effectiveness in Special

(2) ,196_ 205.

Education .Reports Research,

• Stephenson (1992) , perspectives of mother

EasternIllinoisUniversity.

Whose Children Are in special day classes

• McNamar, B.E. (1998),Teacher

for learning disabilities . Journal of learning

Consultation: The Key to A

disabilities ,25 (8) , 539 -543

Successful Resource room Program

• Tulatta , R ; & Tompkins ; (1999) .
Fundamentals of Specialeducation .
prentic -Hall ,. New jersey .

.perceptions.l.5.p120- 340
• Mercer, C.D.(1997).Students With
Learning Disabilities,(5th Ed), Merrill

• Weiderhalt,j;(1983)Adolescents With

New Jersey ,An Imprint Saddle River,

Learning Disabilities. The Problem

• Neitzel ; Carin ; Anne; Dopkins&Stright

in perspective inMann, Goodman,l.

, (2004). Parenting behaviors during

and Weiderhalt,j.(Eds): Teaching the

child problem solving: The roles of child
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املالحق

أداة الدراسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

عزيزي ويل األمرحتية طيبة وبعد ..

هت�دف األداة احلالي�ة إىل معرفة مس�توى رضا أولي�اء أمور الطلب�ة ذوي صعوبات التعلم ع�ن اخلدمات املقدمة

ألبنائه�م يف غ�رف املص�ادر ،ونحن إذ نأخذ من وقتك الثمني فإننا نتقدم لك بالش�كر اجلزيل آملني منك اإلجابة عام

ورد يف هذه األداة ،عل ًام بأن كل ما تتضمنه سيستخدم ألغراض البحث العلمي ..

أرج�و تعبئ�ة هذه املعلوم�ات لألمهية البالغة وذلك بوضع إش�ارة (  )xيف املكان املناس�ب ،م�ع مالحظة أن هذه

املعلومات ستعامل برسية تامة:

صف الطفل...................................................... :
 -نوع املدرسة:

		

				
خاصة

			
حكومية

أهلية تطوعية

		

				
أب

			
أم

غريها (

 -طبيعة العالقة بالطفل:

 املستوى األكاديمي لويل األمر:ابتدائية فأقل

 -معدل دخل األرسة:

إعدادية

ثانوية

أقل من  300دينار		

 -عدد أفراد األرسة:

دبلوم

		
500 – 300

		

بكالوريوس

		

		

أرسة لدهيا طفل عادي

أرسة لدهيا حالة صعوبات تعلم

مخسة فأكثر

		

			
من  4-1أفراد

			
من  8 – 5أفراد

 -عدد أفراد األرسة:

 -عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة:

		

1

2

3

 الفرتة الزمنية التي مكث فيها الطفل يف غرفة املصادر:			
سنة واحدة سنتان

دراسات عليا .

أكثر من 500

أقل من مخسة

 -طبيعة األرسة:

)

أكثر من  8أفراد

 4أو أكثر

			
ثالث سنوات

أكثر من ذلك
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مثال:لإلجابة عن فقرات االستبانة ضع إشارة ( )xيف املربع الذي تراه أكثر مناسبة بالنسبة لك
الرقم
1

الفقرات

اخلدمة التي يتلقاها ولدي يف غرفة املصادر ترفع عني
كاهل تعليمه مطلق ًا

الرقم

الفقرات

1

أعتقد أن إجراءات ما قبل حتويل طفيل إىل غرفة
املصادر كانت مناسبة

2

خدمات التدخل واإلحالة

أعتقد أن اكتشاف حالة طفيل كانت عىل يد معلم غرفة
املصادر

3
5

تم استخدام اختبارات مناسبة لكشف حالة طفيل

لقد شاركت يف إحالة طفيل مع معلم غرفة املصادر

خدمات التقييم والتشخيص

6

االختبارات التي طبقت عىل طفيل كانت دقيقة ومناسبة

8

اشرتكت يف عملية التقييم التي تلقاها طفيل

7
9

X
أوافق بشدة أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة

أعتقد أن إجراءات حتويل طفيل إىل غرفة املصادر
جاءت يف الوقت املناسب

4

أوافق بشدة أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة

إن تنوع االختبارات أعطى صورة حقيقية حلالة طفيل

مسامهتي يف التقييم كانت حمور ًا أساسي ًا يف عملية تقييمه

تم توضيح مجيع االختبارات املراد تطبيقها عىل طفيل
10
من حيث حمتواها ومعنى نتائجها

11

اطلعت عىل مجيع االختبارات التي طبقت عىل طفيل

 12نتائج االختبارات كانت مرضية بالنسبة يل

 13ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية بنتائج التقييم

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

أرى أن غرفة املصادر ذات سعة كافي ًة للطلبة املتواجدين
14
فيها
 15إنارة غرفة املصادر مناسبة
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الرقم

الفقرات

 16أرى أن غرفة املصادر ذات هتوية جيدة

أوافق بشدة أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة

 17أعتقد أن أثاث غرفة املصادر مناسب لتعليم طفيل

أرى أن ترتيب أثاث غرفة املصادر سهل االستخدام
18
من قبل طفيل
 19تتوفر رشوط األمن والسالمة يف غرفة املصادر

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
 20سامهت يف إعداد اخلطة الرتبوية لطفيل
 21أعرف مستوى األداء احلايل لطفيل
 22ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية باملنهاج الدرايس

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
 25ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية لطفيل باملنهاج املدريس

اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة املصادر

 26معلم غرفة املصادر متجدد يف معلوماته

معلم غرفة املصادر قادر عىل مساعدة طفيل يف القراءة
27
والكتابة .
 28معلم غرفة املصادر لبق يف تعامله مع األرس

أعتقد أن معلم غرفة املصادر لديه أسلوب حمبب يف
29
تعليم طفيل
طفيل يستجيب مع معلم غرفة املصادر أكثر من
30
استجابته مع معلم الصف العادي

أرى أن تعليم طفيل من قبل معلم غرفة املصادر زاد
31
من دافعيته للتعلم
 32أشعر بالرضا عن معلم غرفة املصادر
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الرقم

الفقرات

أوافق بشدة أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة

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
 35يتصل معي معلم غرفة املصادر هاتفي ًا بشكل دوري
خيربين معلم غرفة املصادر عن نقاط القوة ونقاط
36
الضعف عند طفيل أوالً بأول

يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات
 37ببناء حلقة االتصال ما بني أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم

أشعر بأن هذه االجتامعات قد زادت من عالقايت
38
االجتامعية والتي تنعكس عىل طفيل

يوجهني معلم غرفة املصادر إىل األساليب العلمية
39
املتبعة يف تدريس طفيل

يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات
 40ببناء حلقة االتصال ما بني أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم ومعلمي الصفوف

 42يعززين معلم غرفة املصادر عندما أنجح مع طفيل

اخلدمات الالمنهجية
 43معلم غرفة املصادر يقوم بإعداد رحالت علمية
 44يقوم معلم غرفة املصادر بتوفري األفالم الرتفيهية
معلم غرفة املصادر يعد حفالت ترفيهية للطلبة تزيد
45
من رغبتهم يف التعلم داخل الغرفة

يرشك معلم غرفة املصادر أولياء األمور يف إعداد
46
األنشطة الالمنهجية
يزودين معلم غرفة املصادر بأنشطة المنهجية يمكن
47
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نحو دراسة فنية للشعر في العصر المملوكي
 وئام حممد أنس.د

 كلية الرتبية باملجمعة- جامعة املجمعة

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.

 نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي:وئام حممد أنس

املستخلص
ترجع أمهية هذه الدراسة إىل رضورة رد مظاهر التفكري النقدي إىل
 والوق�وف عىل مدى رشعية األس�س واملعايري التي تقوم، أصوهل�ا
ًعليه�ا تل�ك املظاهر متخ�ذة من الش�عر يف العرص اململوك�ي مثاال
 يف رص�د الظواهر، تطبيق ًي�ا عىل م�دى نجاعة الدراس�ات النقدية
ً الفنية وحتليلها حتلي
ال مبن ًّيا عىل أس�س علمية وموضوعية يف الوقت
. نفسه
وإذا م�ا كان�ت هن�اك ُألفة لتوجي�ه االهتام�ات ألدب هذه احلقبة
 كان لزا ًما علين�ا أن نضع أيدينا عىل مواطن، عام�ة والش�عر خاصة
 ووس�مه،اخللل التي أدت إىل جتريد أدب هذا العرص من الش�عرية
 ولذا فستكون دراستي، بسمات الضمور واجلفاف واالضمحالل
 سأس�تعرض املناهج التي درست شعر هذا:ً أوال،عىل ثالثة حماور
 سأدلل عىل: س�أبني مرجعية هذه الدراسات وثال ًثا: وثان ًيا، العرص
. توصلت إليه من خالل التطبيق عىل إحدى الظواهر الشعرية
ما
ُ
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أوالً :املناه�ج احلديثة التي تناولت الش�عر اململوكي
بالدراسة
واض�ح ،ومنهج
ي
ورد يف لس�ان الع�رب :طري�ق نهَ ْ ٌج َب نِّ ٌ
ٌ
وضح�ه واملنه�اج كاملنهج .ويف التنزي�ل « ٍ
لكل
الطري�ق
ُ

الطريق وضح
ومنهاج�ا » .وأهن�ج
جعلن�ا منك�م رشع ًة
ُ
ً
واستبان (.)1

ويف االصطلاح املنه�ج ه�و اخلط�ة الت�ي يتبناه�ا

الباح�ث ،وه�و بص�دد التصدي حل�ل إش�كالية علمية

ملوض�وع م�ا ،وذل�ك بمس�اءلة قيم�ه واقتراح بع�ض
الفرضيات املناس�بة ،بغرض الوص�ول إىل القاعدة التي

حتكم ظواهر هذا املوضوع.

واملنهج إضافة إىل كونه قواعد مؤكدة تقي من الزلل،

أيض�ا بالرضورة منظومة
وتقود الباحث إىل الس�بيل هو ً

من األدوات واملفاهيم هبا تتقعد القواعد وتتضح املفاوز
واملس�الك ،كام أنه حمكوم بفضاء نظري وأبستمي يشكِّل
رمحه وجماله احليوي(.)2

إذن فل�كل منه�ج أدواته ووس�ائله التي يتوس�ل هبا

الباح�ث إىل تفتي�ت الظاه�رة املدروس�ة إىل عن�ارص،
واس�تحضار األدلة املنطقية عىل ما وصل من فرضيات،
ثم اس�تنباط القاعدة التي حتكم سيرورة ه�ذه العنارص
وتل�ك األدل�ة والفرضي�ات ،وطبيع�ة العالق�ات الت�ي

حتكمها.

تصدت
إن املتفحص للدراسات النقدية احلديثة التي
ْ

لدراس�ة الشعر يف العرص اململوكي ،جيد أن جلها قد دار

( )1انظ�ر لس�ان الع�رب ،م�ادة « هن�ج » ،حتقي�ق جمموع�ة م�ن
األساتذة ،دار املعارف ،مرص.
( )2ظواه�ر نصية ،نجيب الع�ويف ص  ،7النجاح اجلديدة ،الدار
البيض�اء ،س�نة 1992م .م�ن كت�اب «النقد الع�ريب احلديث
وم�دارس النقد الغربية» ،حمم�د النارص العجيمي ص ،488
كلي�ة اآلداب  -سوس�ة ،دار حممد عيل احلام�ي – صفاقس،
الطبعة األوىل ،سنة 1998م ،تونس.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

عىل ثالث دوائر ،أمهها:
 -1املنهج التارخيي.

 -2املنهج االجتامعي.
 -3املنهج البالغي.

وال أس�تطيع أن أج�زم ب�أن هذه املناه�ج الثالثة ،قد

زت بفواصل يف مجيع الدراسات التي
ُحدَّ ْت بحدود و ُم ِّي ْ

كثريا ما نجد الناقد خيلط
تناولت الش�عر اململوكي ،فإنه ً
ما بين املنهجين التارخي�ي واالجتامع�ي ،أو اجلمع بني
الثالثة :التارخيي واالجتامعي والبالغي.

م�ن أمثلة هذه الدراس�ات دراس�ة موس�ومة باس�م

معمقة «
« ش�عر الصراع مع الفرنجة – دراس�ة تارخيي�ة ّ
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.

 الفص�ل الث�اين :الش�عر املب�ارش يف الصراع م�عالفرنجة زمن أعقاب األيوبيني

 الفص�ل الثال�ث :ص�در دول�ة املاملي�ك وإع�ادةالتأسيس واإلنجاز.

 الفص�ل الراب�ع :الش�عر املب�ارش يف الصراع م�عالفرنجة زمن املامليك.

 الفص�ل اخلام�س :النس�ق غير املب�ارش من ش�عرالصراع م�ع الفرنج�ة زم�ن أعق�اب األيوبيين

واملامليك.
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وقد أعلن الباحث يف مقدمته ّ
أن هناك أهدا ًفا علمية هلذه
الدراسة ،وأهدا ًفا تربوية .من أهم هذه األهداف اآليت:

 -1إثبات أن الش�عر يف تلك الفرتة شارك يف صناعة
األحداث ،ومل يكتف بمواكبتها

 -2رص�د ارتق�اء مكان�ة الش�اعر وتغير خطاب�ه،
وبالتايل تقويمه بش�كل خمتلف عن تقويم ش�اعر

املدح الواقف بأبواب السالطني.

 -3رص�د ت�درج الش�عراء يف فت�ح آف�اق حرك�ة
اإلصلاح والتوحي�د والتحري�ر ،وجت�اوز تل�ك

اآلفاق ساعة اإلنجاز إىل ما هو أبعد منها.

 -4رص�د ال�دالالت النفس�ية والفكري�ة املصاحبة
لتط�ور الش�عر على مس�توى الش�عراء أنفس�هم
واملستوى العام اجتامع ًّيا وسياس ًّيا.

 -5اإلس�هام يف جالء صفحات تُضاف إىل مقدمات
الوع�ي وااللت�زام يف تراثن�ا بما ينص�ف ذل�ك
الرتاث.

 -6خلخل�ة م�ا ران على األذهان م�ن وصف أدب
الفرتة املعنية بالضعف والتقليد.

اجلامل ( يف إشارة إىل وعده باستخدام التحليل الفني ).

يف الفص�ل األول م�ن الب�اب األول حت�ت عن�وان «

بدايات ش�عر الرصاع مع الفرنجة» نرى الباحث يقس�م

الشعراء ثالثة أقسام:

األول ما كان يف استباق األحداث.

والثاين من مل يملك غري النحيب.

والثال�ث مزي�ج م�ن ه�ذا وذاك .ويف اس�تعراضه
للنماذج الش�عرية يف س�ياق حديث�ه ع�ن ه�ذه األن�واع
الثالث�ة ن�راه أوالً يس�تند على الوثائق التارخيي�ة املتعلقة
بالنموذج الش�عري فيذكرها يف احلاش�ية لكنه يف تعليقه
على تلك النامذج مل يوض�ح لنا مدى انعكاس األحداث
التارخيية عىل النص ،وما إذا كان النص نق ً
ال حرف ًّيا لتلك
األحداث أو كان تأوي ً
ال هلا.

وقد كنت أتوقع أن يتصدى الباحث لتلك النصوص
بالتحليل والدراسة الفنية ،والكشف عن األدوات الفنية
التي تشكَّلت من خالهلا رؤية الشاعر للحدث التارخيي
لكن الباحث اكتفى باستخراج مضامني النصوص ،من
أمث�ال قوله« :إنه حيض عىل النهوض إىل مواجهة طالئع
الفرنج وصيانة الثغور » (.)3

وأما األهداف الرتبوية فتدور يف جمملها حول إيقاظ

وقوله « :يغل�ب عىل النص وصف احلدث ،ومعاين

 -7رضورة اعتامد العلم ،ووحدة الصف ،والتفاؤل،
واالنتماء .ث�م ذك�ر َّ
أن من وس�ائل اإلقن�اع هبذه

وكذل�ك التعليقات العامة مثل « :فه�ذه معان تقليدية
ق�د يكون فيه�ا من املبالغة م�ا يفيض عن حقيق�ة املمدوح
من حيث السلطة والسطوة واستطارة الذكر ( )5عدا بعض
اإلش�ارات الفنية اخلافت�ة مثل قوله « :الش�اعر بدأ بضمري
املخا َط�ب املف�رد ـ على الرغم م�ن مقام التعظي�م واملعاين

الشباب،وإرشادهم إىل

الغايات أمرين:

األول ّ
أن ه�ذه النص�وص جتل�و للناظري�ن حقائ�ق

موثقة من تارخينا ( يف إش�ارة إىل وعده باستخدام املنهج

التارخيي).

والث�اين ما خيتص ب�ه الفنان م�ن أس�اليب تأثريية يف

معروضا بمعارض
املتلقني ،حتملهم عىل األخذ بام يريد،
ً
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البكاء عىل اإلسالم وحرماته»

()4

( )3ش�عر الرصاع مع الفرنجة – دراس�ة تارخيي�ة حتليلية معمقة،
فيص�ل أصلان ،دار التوحي�دي للنرش ،الطبعة األوىل ،س�نة
1426هـ ،سنة 2005م ،محص ،سورية.
( )4املرجع نفسه ص .26
( )5نفسه ص .22
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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الفضفاضة ـ ثم عدل عنه إىل مجاعة املخاطبني » ( .)6

ث�م نج�ده بعد ذلك يركز عىل سيرة القادة الثالثة:
عامد الدي�ن زنكي ،ونور الدين حمم�ود ،وصالح الدين
األي�ويب يف الفص�ول الثالث�ة :الث�اين والثال�ث والرابع،
ويأخ�ذ يف رسد النماذج الش�عرية املتعلق�ة هب�م ،س�واء
منه�ا م�ا ارتبط بتخلي�د أعامهلم ،أو حثهم على عمل فيه
مصلح�ة األم�ة ،أو هتنئتهم على انتصار م�ا .لكن عمل
الباح�ث يف ه�ذه الفص�ول قد اقتصر عىل االستش�هاد
بالش�عر واس�تخراج املضامين ،فهو مل يص�ل إىل مرحلة
الوصف فض ً
ال عنه التفسير ،فلم يبني عالقة هذه السري
بالنص�وص ،وم�ا م�دى تأث�ر مبدعيها بأصح�اب تلك
السري ؟ وما هي األدوات الفنية التي تشكَّلت من خالهلا
مالمح هذه الشخصيات ؟
إن هناك سؤالني غاية يف األمهية أرى رضورة طرحهام

يف ه�ذا الس�ياق أال ومه�ا « ك�م حي�ق لكات�ب السيرة أن

يستخدم مضمون األعامل األدبية لغرضه؟ وما هي نتائج
السرية األدبية ومدى مالءمتها لفهم األعامل ذاهتا؟»

()7

ّ
إن السيرة الذاتي�ة فيما أرى الجي�ب أن ت�أيت ملجرد
الع�رض ،ولغ�رض الوص�ف فق�ط ،إنما ليستكش�ف
الدارس مدى انعكاسها عىل النص ،وإسهامها يف ضبط
االختيارات اللغوية عند املبدع.
غري أن�ه مما يحُ س�ب للباحث يف تلك الفص�ول ،أنه ـ

أحيانًا ـ كان يشري إىل تأثري النص عىل جمريات األحداث

وق�رارات القائ�د ،م�ن ذلك تعقيب�ه عىل قصي�دة العامد
األصفهاين يف أسد الدين شريكوه ّملا وزر للعاضد اخلليفة

الفاطمي « :غير ّ
أن أهم ما يميز النص خوض العامد يف
تقري�ر مصير اخلالف�ة الفاطمي�ة املتهافت�ة ،والدعوة إىل

( )6نفسه ص .23،24

( )7نظري�ة األدب ،ريني�ه ويلي�ك ص  78ن ترمجة  /حميي الدين
صبحي ،املؤسس�ة العربية للدراسات والنرش ،الطبعة الثانية،
سنة 1981م ،بريوت.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

إلغائه�ا وتوحيد مرجعية األمة حول اخلالفة العباس�ية.
وحيسن أن نشري إىل أنه دعا هذه الدعوة سنة 564هـ ،أي

قب�ل أن يقطع صالح الدين اخلطبة عن العاضد ويعيدها
للعباس�يني بزمن مديد ( قطعها س�نة  .)567وقد يكون
هذا مما نستش�هد به عىل انتقال الش�عراء من التعلق بذيل

احلدث ،أو السير يف ظله ،أو االنقياد لتياره ،إىل استباق
األحداث وحماولة التأثري فيها (.)8

بعد ذلك يأيت الباب الثاين بعنوان « شعر الرصاع مع

الفرنج�ة زم�ن أعق�اب األيوبيني وصد دول�ة املامليك »
فيس�تغرق الباحث الفصل األول منه « أعقاب األيوبيني

وانقط�اع املسيرة يف األح�داث والتط�ورات التارخيي�ة

الت�ي أعقب�ت م�وت صلاح الدي�ن األي�ويب ،دون أي
استشهادات شعرية» .

ويف الفصل الثاين رصد الباحث نسقني لشعر الرصاع

م�ع الفرنجة يف زم�ن أعقاب األيوبيين :األول مبارش (
شعر احلروب والفتوحات ) والثاين تأسييس غري مبارش.

لكنه يطل�ق حكماً عا ًما عىل الن�وع األول بالضعف .وال
أعل�م م�اذا يقصد بالضع�ف ؟ ويف أي ناحية يكمن هذا
الضع�ف ؟ هل من ناحي�ة الكم ؟ أم اخلصائص الفنية ؟
وإىل أي يشء استند يف حكمه ؟

ويف تعلي�ق الباح�ث على النماذج الش�عرية ،ن�راه

يكتفي إضافة إىل اس�تخراج املضامني باستخراج اجلمل

الركيك�ة املتصنع�ة من أمث�ال « :طهرها بالس�يف وامللة
الطهر «س�يطلب منها عفو حلمك واليرس ( .)9وقد خال

الفصل من الوثائق التارخيية التي كانت أهم ما يميز هذه
الدراس�ة يف الفصول الس�ابقة ،مما َّ
أخل بأهم مقتضيات
املنه�ج التارخي�ي ،ال�ذي وع�د الباح�ث أن يتوس�ل ب�ه

لدراسة املدونة الشعرية

( )8شعر الرصاع مع الفرنجة ص .52 ،51
( )9املرجع نفسه ص .102
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ص�در دول�ة املاملي�ك وإعادة
ويف الفص�ل الثال�ث «
ُ

الغال�ب ،وق�د يص�ح التعبري ع�ن هذا الس�بب بضعف

فأخ�ذ يفصل احلدي�ث يف األحداث والوقائ�ع التارخيية

املحك�وم ،ومن�ه فئة الش�عراء ،وأما الس�بب الث�اين فهو

التأس�يس « نسي الباحث أنه بصدد دراس�ة يف الش�عر،
املتعلق�ة بقيام دولة املامليك ورصاعها مع التتار ،واألكثر

م�ن ذل�ك أن�ه تص�دى ملناقش�ة بع�ض اآلراء التارخيي�ة
وتفنيدها ،وترجيح بعضها عىل اآلخر (.)10

ب�ل بل�غ األم�ر إىل أن تنعك�س املس�ألة ويس�تأنس

الباح�ث بالنص�وص الش�عرية ليس�تدل هبا على صحة
الوثائ�ق التارخيي�ة ،واألعج�ب م�ن ذل�ك أن ت�أيت هذه

النصوص يف احلاشية (.)11

ثم يأيت الفصل الرابع « الش�عر املبارش يف الرصاع مع

الفرنج�ة زم�ن املامليك «فيصدره الباح�ث بقوله» :عىل
الرغ�م م�ن جاللة م�ا ُأنجز يف الصراع م�ع الفرنجة يف

صدر دولة املامليك ،وجدنا الشعر املبارش يقصرِّ عام كان
علي�ه يف زم�ن الزنكيني وصلاح الدين ،إذ متي�ز بقلة يف

الكم وضع�ف يف النوع ،ونكوص يف الدور وخصائص
النوع ...ولكنه يظل يف عمومه أحسن حاالً مما كان عليه
زمن أعقاب األيوبيني ،لتو ّفر مادة القول أمام الش�عراء،

وهي اإلنجازات العظيمة لسالطني املامليك الثالثة

()12

لكن الباحث بدالً من أن حياول تفسير هذه الظاهرة

من خالل البحث واالس�تقصاء نراه يركن إىل املقوالت
واألح�كام العام�ة الت�ي يرددها كثري م�ن الباحثني دون

االستناد إىل أدلة علمية موضوعية.

فمن األسباب التي اس�تجدت زمن املامليك وكانت

وراء ختل�ف هذا الش�عر عماّ كان علي�ه يف زمن الزنكيني
وصلاح الدي�ن  -يف رأيه -أوالً :أن املاملي�ك مل يكونوا

يق�درون الش�عر يف الصراع إذ عول�وا عىل العس�كر يف
( )10انظر املرجع نفسه ص .110 ،109
( )11انظر املرجع نفسه ص .125 ،124 ،121 ،120
( )12نفسه ص .139
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تواص�ل فئ�ة املاملي�ك احلاكم�ة م�ع اجلمه�ور الع�ريب
استمرار املامليك عىل العجمة يف صدر دولتهم

وال نعل�م م�ن أين أت�ى الباحث هبذي�ن االدعاءين،
ولي�س هلام أس�اس من الصح�ة .فأما ع�ن التواصل فقد
روي عن األتابك جنكيل بن حممد املتوىف س�نة 746هـ،
أن�ه «كان ينف�ع العلماء والصلح�اء والفق�راء حتى كان
مبلغ صدقته بعد إخراج زكاة ماله يف السنة :ثامنية آالف
أردب قمح وأربعة آالف درهم فضة ».
ق�ال ابن حجر :رأيت بخط تقي الدين الس�بكي بعد

أن أرخ�ه :وكان قد مج�ع العقل والدي�ن والدنيا والرتبة
العلي�ة ،ليس يف األمراء أكرب من�ه وال أنفذ كلمة ،وامتنع

م�ن احلكم بعد أن عرضت علي�ه النيابة مرات ،وكان ال
يدخ�ل إال يف خري ،وكان حيبنا ونحب�ه

 .ويف النجوم

( )13

الزاه�رة ي�روى أنه « كان�ت أيام امللك األرشف ش�عبان
هبجة وأحوال الناس يف أيامه هادئة ومطمئنة ،واخلريات
كثرية ،ومش�ى س�وق أرباب الكماالت يف زمانه من كل

علم وفن ،ونفقت يف أيامه البضائع الكاسدة من الفنون
واملل�ح وقصدته أرباهب�ا من األقطار ،وه�و ال ّ
يكل عن
اإلحسان إليهم يف يشء يريده ويشء ال يريده حتى ك ّلمه
بعض خواصه يف ذلك فقال  -رمحه اهلل ُ -
أفعل هذا لئال

متوت الفنون يف دولتي وأيامي (.)14

وأم�ا عن العجمة فبم نفرس حبهم للعلامء وتقديرهم

للعلماء ،من ذلك م�ا ورد عن النارص من أن�ه ّقرب إليه

( )13انظ�ر ال�درر الكامن�ة يف أعي�ان املائ�ة الثامن�ة ،اب�ن حج�ر
العس�قالين  ،77 / 2حتقي�ق  /حمم�د س�يد ج�اد احل�ق ،دار
الكتب احلديثة ،الطبعة الثانية ،سنة 1385هـ ،سنة 1966م.
( )14انظ�ر النج�وم الزاه�رة ،اب�ن تغري ب�ردي ،82 ،81 /11
طبع�ة مصورة عن طبعة دار الكتب ،وزارة الثقافة واإلرش�اد
القومي ،املؤسس�ة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة
والنرش.

وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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ش�هاب الدي�ن ب�ن أيب حجلة املغ�ريب حتى كأن�ه أصبح

ش�اعره األثري عنده ،وكذلك احتف�ل بابن نباتة ور ّد إليه
اعتباره

()15

وب�م نفسر م�ا روي م�ن أن الس�لطان املؤيد ش�يخ

املحم�ودي حيمل إج�ازة برواي�ة صحيح البخ�اري من

س�فرا
حافظ زمان�ه رساج الدين البلقيني مل تكن تفارقه
ً

حضرا ،وق�د قيل عنه إن�ه كان يفهم الش�عر العريب
وال
ً
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 للش�هاب حممود يقول« :

ولكنا مع ذلك نالحظ غياب ما كان يلهج به الس�ابقون

م�ن مطالب اإلصالح والتوحيد ...وال نجد اس�ترشا ًفا
للمس�تقبل » ( .)19ولع�ل الباحث مل ينتب�ه إىل بعض هذه
اإلشارات مثل قول الشاعر.)20(:

نحلت
فاهن�ض ورس وامل�ك الدنيا فق�د
ْ

ُّ�ـر ُر
ش�و ًقا
منابرهـ�ا وارتاحـ�ت الس ُ
ُ

( )15انظر عرص سلاطني املامليك ،حممود رزق س�ليم ،81 /3
 ،82دون تاريخ ،9 /8 ،سنة 1384هـ ،سنة 1965م ،مكتبة
اآلداب ،القاهرة.
( )16انظ�ر النقد األديب يف العرص اململوكي ،عبده قلقيلة ص ،35
مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة األوىل  ،سنة 1972م ،القاهرة.
( )17انظر عرص سالطني املامليك .136 /8
( )18شعر الرصاع مع الفرنجة ص .143
( )19نفسه ص .145
( )20نفسه ص .143
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

أرى أن املس�ألة كان�ت حتت�اج إىل كثير م�ن التحري

والرتوي قبل إطالق ه�ذه التعميامت ،ودليلنا عىل ذلك

أنن�ا ال نجد تل�ك الكثرة من الوثائق التارخيية يف القس�م
اخلاص بشعر الرصاع يف عرص املامليك ،كام وجدنا ساب ًقا
عول يف أحكامه
يف األقس�ام األخرى ،ولعل الباحث قد ّ
هذه عىل الشائع واملتداول بني كثري من الدارسني.

أيضا باستخراج
ويف هذا الفصل نجد اهتامم الباحث ً
املضامين من النصوص باإلضاف�ة إىل بعض التعليقات
العام�ة من أمثال « نحن هنا أم�ام لوحة فنية مجيلة تؤدي
معن�ى واحدً ا من ط�رق خمتلفة « ،وقول�ه « :تظهر براعة
الش�هاب الفنية يف هذه األبيات فهو يصور وقائع حصار
تصوي�را دقي ًق�ا « وقول�ه
احلص�ن واملعرك�ة والتحري�ر
ً
كذل�ك « :والقصيدة ال حتاكي بائيات أيب متام والبائيات
األخرى من ش�عر الرصاع مع الفرنج�ة إ َّبان ازدهاره يف
ال�وزن والقافية فحس�ب ،بل حتاكيها بجمل�ة من املعاين
أيضا مع بعض التحوالت » ( .)21
ً

وأخيرا ي�أيت الفصل اخلام�س بعنوان « النس�ق غري
ً

املب�ارش م�ن ش�عر الصراع م�ع الفرنج�ة زم�ن أعقاب
األيوبيني واملامليك »

واحلق أن هذا الفصل وإن كان امتدا ًدا لسلسلة املآخذ
التي بينّاها ساب ًقا ،إال أنه يحُ سب للباحث مناقشتُه للرأي

القائ�ل بارتباط املدائح النبوية بالتص�وف وتفنيدُ ه والر ُّد
علي�ه ر ًدا موضوع ًّيا ،وكذلك رب ُطه بني اإلصالح الذايت
واإلصالح العام من خالل النصوص الشعرية .لكن ما

يؤخ�ذ عليه يف ه�ذا الفصل هو اإلطال�ة يف احلديث عن
املؤلفات النثرية ،التي أ َّلفها أصحاهبا للرد عىل الشبهات

الت�ي يثريها اليهود والنصارى .وق�د كان من املمكن أن

تتحقق الفائدة العلمية من التفصيل يف احلديث عن هذه
املؤلف�ات ،إذا أق�ام الباحث مقارنة بينها وبني األش�عار

( )21نفسه ص .155 ،145 ،144
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الت�ي قيلت لنفس الغرض ،لكنه اكتفى بقوله يف النهاية:

الباب الثاين ش�عر الرصاع م�ع الفرنجة زمن أعقاب

اختالف خصائص األسلوب ما بني نثر يسود فيه اجلدل

 -الفصل األول :آثار العرص والبيئة.

« وه�ي بذل�ك أش�بهت املدائ�ح النبوي�ة ،م�ع مالحظة

األيوبيني وصدر دولة املامليك

بنزع�ة عقلية،ونَظ�م يقبل األس�اليب األدبية اإلنش�ائية

 -الفصل الث�اين :املوضوع�ات التقليدية واجتاهات

وبع�د ،فق�د وع�د الباح�ث ب�أن يرتكز على املنهج
التارخي�ي يف معاجل�ة موضوع بحث�ه لكنن�ا وجدنا خل ً
ال
يف تطبي�ق هذا املنه�ج عىل املدونة الش�عرية التي حددها
الباح�ث ،فاملنهج التارخيي يروم الكش�ف عن األصول
وظروف النش�أة ،وكذلك يروم أن حي�دد العالقات بني
الظاه�رة وعوام�ل نش�أهتا .وكذل�ك وع�د 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.

الباب الثالث دراسة حتليلية لعنارص الشكل

املشحونة باالنفعاالت إىل جانب اجلدل » (.)22

وق�د كان�ت مناقش�ة الباح�ث لكثير م�ن قضاي�ا هذه
الدراسة تفتقر إىل املوضوعية يف كثري من األحيان ،فقد وقع
فيما وقع فيه غريه م�ن إطالق األحكام العام�ة البعيدة عن
املنطقية والتقيص العلمي .إذن فهذه الدراسة تُعدّ أقرب إىل
الوصف منها إىل التفسري وهو غاية البحث العلمي

وم�ن األطروح�ات التي تناولت ش�عر ه�ذه احلقبة
بالدراس�ة ،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 يفحلب.

 الفص�ل الث�اين :عنارص احلي�اة االجتامعية يف زمناملامليك.
 -الفصل الثالث :االجتاهات الفكرية يف حلب.

( )22نفسه ص .186
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التجديد.

 الفصل األول :لغة الشعر وموسيقاه. -الفصل الثاين :بناء القصيدة.

 الفص�ل الثال�ث :الص�ورة الش�عرية والصنع�ةالبديعية.

ّ
إن عنوان الدراس�ة يشي منذ البداي�ة برغبة الباحث

يف حتكيم عنرص البيئة كعنرص مؤثر يف ش�عر هذه احلقبة،

أيضا يف املقدم�ة ،حيث وجدناه
وقد تبدت ه�ذه الرغبة ً
يطي�ل يف أمهية عامل البيئة ّ
وأن الش�اعر ال يكتب منفر ًدا
يف فضائ�ه ـ وإن كانت املقدمة ليس�ت حم ً
ال ملناقش�ة هذه
املس�ألة ـ لكن�ه اقترص يف حديثه على املتلقي واجلمهور،
وممارس�ة س�لطته اجلاملية عىل املبدع والقيمة الفنية ألثره

الفن�ي .وكذل�ك أش�ار إىل دور الس�لطة السياس�ية يف

تشجيع الشعراء وانتشار آثارهم.

ّ
إن ه�ذه اإلش�ارات لتدل داللة واضح�ة عىل اعتزام

الباحث التوس�ل باملنهج االجتامع�ي يف معاجلة الظاهرة
الشعرية يف حلب يف تلك احلقبة

ّ
إن ما يحُ سب للباحث هنا هو وعيه بحقيقة جوهرية،
أال وه�ي ّ
أن « اخلل�ق األديب ال ُيص�ور وكأن�ه ي�دور يف

حلقة باطنية منطوية عىل ذاهتا ،بل ينبثق عن ذات عاقلة

ش�اعرة ليتوج�ه إىل اآلخرين بام تفيض ب�ه هذه الذات،
ويعمم عليهم هذا الفيض الفكري الشعوري ،وجيعلهم

رشكاء به.

وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

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

م�ن هنا َّ
إن صفة « االجتامعي�ة » مالز ًما حتماً لألدب
كام أهنا تالزم اإلنسان انطال ًقا من طبيعته ( .)23

لكنن�ا رأيناه يف فقرة أخرى يقول « :وهناك أس�باب

غري شعورية لنشأة املديح النبوي.)24 ( » ...

وق�د تتبع الباحث هذه الفكرة « أثر البيئة االجتامعية

فال نع�رف هل يتحدث عن عوامل الروح الدينية أم

االجتامعي�ة يف حل�ب زم�ن املاملي�ك ،وم�ن أب�رز ه�ذه

مل يط�رح الباح�ث بع�ض األس�ئلة املتصل�ة بجوهر

على ش�عر تل�ك احلقب�ة » فأخ�ذ يع�دد عن�ارص احلي�اة
العن�ارص « الدي�ن » وق�د تتب�ع الباح�ث أث�ره يف األبنية
التحتية للمجتمع ،واستش�هد عىل ذلك ببعض األبيات

الشعرية.

ثم أخذ بعد ذلك يرصد أثر البيئة عىل الش�عر يف هذا

العرص من حي�ث املضمون وقد ظهر ذلك األثر بصورة

ب�ارزة يف هيئ�ة بع�ض املف�ردات ،مث�ل :املدي�ح النبوي

– التغ�زل النب�وي – البديعيات – الزه�د والتصوف –

الدعاء – التحدث بآالء اهلل – يقظة دينية.

وهن�اك مفردات أخرى أخذ الباحث يرصد األس�باب

االجتامعي�ة الت�ي أدت إىل ظهورها منفصل�ة عن األخرى،
مث�ل « :النص�ح والش�كوى » وإن كان يحُ س�ب ل�ه بيان أثر
البيئ�ة على الظاهرة ،مثل الفخ�ر الذي بينَّ أس�باب ضعفه
من الناحية االجتامعية وملاذا كان موس�و ًما بس�مة الفردية؟
وكذل�ك توضي�ح مبررات اس�تمرارية املوضوع�ات
واألغراض التقليدية من الناحية االجتامعية يف تلك احلقبة،

إال أنّه قد وقع يف بعض اإلشكاالت ،أمهها ما ييل:

اخلل�ط أحيانًا يف بي�ان العوامل االجتامعي�ة للظاهرة

الش�عرية ،فمث ً
ال يف حديثه عن املديح النبوي نجده يقول

يف البداي�ة « :ويف ه�ذا العصر اململوك�ي نج�د تعاظ�م

الروح الدينية تعاظماً ش�ديدً ا ألس�باب عدة « ...ثم أخذ
يرسد األسباب.

( )23سوس�يولوجيا األدب ،روبير اس�كاربيت ص  ،6ترمج�ة
 /آم�ال عرموين ،منش�ورات عوي�دات ،الطبعة الثانية ،س�نة
1983م ،بيروت ،باريس .هناك خط�أ لغوي يف النص جيب
أن نشير إلي�ه وهو ق�ول املرتمج�ة« :رشكاء به – م�ن هنا إن»
والصواب :رشكاء فيه – من هنا فإن.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

املديح النبوي ؟

الدراسة ،وبالتايل مل جيب عليها ،مثل:

 1-2كي�ف انعكس املضمون االجتامعي عىل النص

؟ وم�ا مدى هذا االنعكاس؟ وهل النص يف هذا العرص

كان ُيعدُّ وثيقة اجتامعية أم ال ؟ ( .)25

 2-2هل كان النص ُيعد ش�ك ً
ال من أش�كال الوعي
الطبق�ي ؟ وه�ل هناك عالقة بني األبني�ة الذهنية  /نتاج
الفني ؟
الوع�ي اجلامع�ي واألبني�ة اجلاملية  /نتاج األث�ر ّ
فاألبنية الذهنية وقائع جتريبية تتبلور يف تارخيية الطبقات
االجتامعية ،وهذا يعني َّ
أن اآلثار الفنية ال تعكس الوعي
تقر له بالس�بق ،وإنام هي تتشكل تش ّك ً
ال
االجتامعي وال ُّ
تفاعل ًّيا يف غري ما سبق زمني ( .)26
 3-2أي�ن موضع املبدع من ه�ذه القراءة االجتامعية

؟ وما هي عالقته بالبيئة ؟ وهل انعكس�ت تلك العالقة

عىل النص ؟ وما مدى انعكاسها ؟

 4-2إذا ما كانت رؤية اس�كاربيت السوسيولوجية

إىل األدب هلا أربع زوايا أمهها :األثر ،واملبدع ،والتوزيع،
واالستهالك (  ،)27ومعنى ذلك ّ
أن سوسيولوجيا األدب

( )24احلرك�ة الش�عرية زم�ن املاملي�ك يف حل�ب الش�هباء ،أمحد
فوزي اهليب ص  ،100مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،سنة
1406هـ ،سنة 1986م ،بريوت.
(.universalis /socio – critique )25
(.ibid )26
( )27انظر املرجع نفسه ص .138 ،90 ،73 ،58
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تُعنى بظ�روف اإلنتاج والعوامل الفاعل�ة فيه ،فهي فرع

من علم االجتامع تُعمل أدواته يف تقصيِّ النرش والتوزيع،
وكل املجموعات ِ
احل َرفية التي تكتنف أحوال اإلنتاج يف
مع�زل عن الن�ص األديب ذاته ( )28ـ فإن�ه كان ينبغي عىل

الباحث أن يطرح أسئلة ،مثل:

م�ا هي أهم وس�ائل النشر والذيوع للش�عر يف هذا

العرص ؟ وهل هن�اك عائدات ،مداخيل من هذا اإلنتاج
القراء ؟ وم�ا هي كيفيات
األديب ؟ وم�ا ه�ي أهم أن�واع ّ
الق�راءة واالس�تقبال للن�ص الش�عري ؟ َّ
ف�إن كل قراءة

أيضا بأنس�اق
حمكوم�ة بتارخيية مجاعية وذاتية ،وحمكومة ً
عالمية ِ
وخطابية س�ابقة هلا .وكل ق�ارئ منتم إىل جمتمع

وإىل نسق اجتامعي ،حيددان قراءته وكيفيات التفاعل مع
األثر ( .)29

أم�ا عن القيم�ة الفنية لش�عر هذا العصر ،فقد دافع

الباح�ث عنه وعن العصر يف مقدمته ،ونف�ى أن يكون

عرص انحط�اط وهو عرص الفنون واالنتصارات احلربية
واملوس�وعات العلمية،لكن الغريب أننا وجدناه يناقض
هذا الرأي قائ ً
ال يف املقدمة نفسها:

غزيرا جدً ا
وأما بالنس�بة إىل ش�عر العرص ،فق�د كان ً

ألن رجاالته ساروا يف فهمهم له عىل أنه الكالم املوزون
املق َّفى » .وكذلك يقول يف موضع آخر منها عن الشعراء

وكثير منهم جعل الصنعة والغلو فيها
يف ه�ذا العرص« :
ٌ
منتهى غايته فتفنن فيها حتى نيس غريها أو كاد » ( .)30
لك�ن اخلطأ الفادح ال�ذي وقع فيه الباحث هو فصله

بين الش�كل واملضم�ون فق�د درس يف القس�م اخلاص
تأثرا
باملضم�ون األغراض الش�عرية التي تأث�رت بالبيئة ً

مبارشا وغري مبارش ،س�واء كانت تقليدية أم جديدة ،ثم
ً
(.ibid )28
(.ibid )29
( )30نفسه ص .18 ،17
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يف القس�م اخلاص بالش�كل تناول بعض الظواهر الفنية

بالدراس�ة ،مثل :لغة الشعر وموسيقاه – بناء القصيدة –

الصورة – الصنعة.

« َّ
إن العل�م بالنس�بة للباحث حتلييل جزئ�ي ،فكل يشء
نريد أن نخضعه للعلم بالنس�بة ل�ه علينا إخضاعه للتحليل
اجلزئ�ي ،فالن�ص عن�ده عبارة ع�ن جمموعة أج�زاء ...بينام
النظ�رة العلمية تق�وم عىل فلس�فة أخرى تعتبر النص ك ً
ال
عضوا متكامالً ،وليس وحدات منفصلة قائمة بذاهتا » (.)31
ً
فكيف يتسنى له احلكم عىل النص فن ًّيا ؟ وكيف يكون

احلكم موضوع ًّيا ومنطق ًّي�ا؟ إن جتزيء العمل الفني ُيعد

جناي�ة عىل الش�عر وقت ً
لا للقصي�دة وتفتيتًا هل�ا ،وبذلك
تتالشى صفة الشعرية من النص ويقرتب من النثرية.

ج�اء الباب الثال�ث بعنوان « دراس�ة حتليلية لعنارص
توقع�ت أن أج�د يف ه�ذا الب�اب حتلي ً
ال
الش�كل « وق�د
ُ
فن ًّيا لعنارص الش�كل من خلال النامذج الش�عرية ،لكن
ذل�ك مل حي�دث فكانت معاجلة الباحث هل�ذا الباب جمرد
ع�رض لألبي�ات ث�م تعليق�ات عليه�ا فمث ً
لا يف « لغ�ة
الش�عر وموسيقاه » نراه يقول بعد عرض النامذج « :ومما
مضى نج�د ّ
أن مذهب اجلزالة يقوم على جزالة األلفاظ
والرتاكيب م ًعا ،وعىل تقليد األسلوب القديم الفصيح»
(  .)32فل�م حي�اول حتى الوقوف عند الوح�دات اللغوية
مبينًا خصائصه�ا فض ً
ال عن ربطها بالبني�ة الكلية للنص
أو البنية اخلارجة.
وإن كان يحُ سب له إجادته طرح األسئلة من أمثال« :
ولكن مع ذلك ،فهل اس�تطاع الشعراء أن ينجحوا فيه ـ
أي تقليد األسلوب القديم الفصيح ـ وإىل أي مدى كان

نجاحهم هذا ؟

( )33

( )31إش�كالية املنه�ج يف النق�د الع�ريب املع�ارص ،س�مري س�عيد
حجازي ص  ،127دار طيبة للنرش والتوزيع ،سنة 2004م،
القاهرة.
( )32احلركة الشعرية زمن املامليك يف حلب ص .376
( )33نفسه ص .377
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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إال أنه ـ أحيانًا ـ جييب عن هذا األسئلة إجابات مستقاة

إذن فغاي�ة الباح�ث الرصد فق�ط ،لكنه كان رصدً ا

حتليل أو مناقش�ة ،ومثال ذلك إجابته عن الس�ؤال السابق

اجلانب الفني ،فال نس�تطيع أن نس�م عم�ل الباحث هنا

م�ن الش�ائع املتداول بين الدارسين ،دون تدخ�ل منه أو

بام نقله عن الدكتور األهواين يف دراس�ته املوسومة بـ « ابن
سناء امللك ومشكلة العقم واالبتكار يف الشعر» (.)34

ويف أوزان الش�عر ،أخ�ذ الباحث يسرد 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 حديث�ه ع�ن بناء القصي�دة اهتم بدراس�ة املقدمة

ووح�دة القصي�دة ،لكن�ه قد غل�ب عليه االس�تعراض

باإلضافة إىل االستشهاد بأبيات الشعر دون حتليلها فن ًّيا.

وكذلك كان حديثه عن الصورة ،والصنعة البديعية عدا

شاهد واحد ذكر ـ معل ًقا عليه ـ وجود عالقة بني الطباق
والص�ورة الفني�ة ،وكذل�ك بين الصنع�ة البديعية وبني

موسيقى الشعر (.)35

م�اذا أراد الباح�ث م�ن ه�ذه الدراس�ة ؟ ه�ل أراد

السير عىل خط�وات املنه�ج العلم�ي ال�ذي يرتكز عىل
املالحظ�ة ثم ف�رض الفروض ثم اختب�ار هذه الفروض

ثم االس�تنتاج ،أم أن�ه أراد الوصف والتحليل فقط ،ليته

رصح
أراد ذلك ! لقد كان الباحث صاد ًقا مع نفسه حني َّ
يف مقدمة هذه الدراس�ة فق�ال « :أردت أن أتابع رحلتي

أيضا زمن املامليك ،وذلك
مع الش�عر يف حلب الش�هباء ً
ألرصد حياته واجتاهاته يف هذه البيئة » ( .)36

( )34انظر ابن س�ناء امللك ومش�كلة العقم واالبتكار يف الش�عر،
عب�د العزي�ز األه�واين ص  ،6دار الش�ؤون الثقافي�ة العامة،
وزارة الثقافة واإلعالم ،الطبعة الثانية ،سنة 1986م ،العراق.
( )35انظر احلركة الشعرية يف زمن املامليك ص .444
( )36نفسه ص .18
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

ش�كل ًّيا وسطح ًّيا س�واء يف تناوله للجانب االجتامعي أو
بالوص�ف ناهي�ك ع�ن التحليل ث�م التفسير .فقد كان
مدعوا ألن يسبر أغوار النصوص ،فيس�تخرج
الباحث
ًّ
بنياهتا ووسائل التعبري التي َّ
عول عليها الشاعر ،ثم يفسرِّ
النص يف سياق حميطه وإطاره املوضوعي الذي يكتنفه.

وهناك دراس�ة أخرى بعنوان « مطالعات يف الشعر

اململوكي والعثامين « للدكتور بكري ش�يخ أمني .جاءت

الدراسة يف أربعة أبواب عىل النحو التايل:

 الباب األول :البيئ�ة العامة يف العرصين اململوكيوالعثامين.

 -الباب الثاين :الفنون الشعرية التقليدية.

 -الباب الثالث :الفنون الشعرية املستحدثة.

 الب�اب الراب�ع :الطوابع العامة للش�عر يف عرصياملامليك والعثامنيني.

صدَّ ر الباحث هذه األبواب بمقدمة وعد فيها باآليت:

ـ تقويم ش�عر هذه احلقب�ة تقويماً جدي�دً ا ،يعتمد
عىل الدراسة املوضوعية ،والرصانة العلمية،
واالجتهاد الشخيص.

ـ االبتعاد عن التأثر السابق أو النظرة الرسيعة.

ـ اتِّباع طريقتي العرض والتحليل م ًعا يف دراس�ة
النصوص.

فهل وفىَّ الباحث بام وعد ؟ وهل حتقق له ما أراد ؟ َّ
إن

النظرة األوىل لتلك الدراس�ة تعك�س كنه الرؤية وماهية

التص�ور عن�د الباح�ث ،فهو يتب�ع الطريق�ة التقليدية يف
بناء خطة بحث�ه ،حيث نراه يف الباب األول يتناول البيئة
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التارخيي�ة واالجتامعية والثقافي�ة ،يف ثالثة فصول طويلة

أيض�ا حكم�ه على الش�اعر اب�ن
وم�ن أمثل�ة ذل�ك ً

وق�د كان األج�در أن يقتصر يف احلدي�ث ع�ن هذه
البيئ�ات عىل القضايا التي هلا تأثري مبارش عىل الش�عر يف
ه�ذه احلقبة ،أو إدماجها يف التحليل الفني للنصوص بام
حيقق غريض الوصف والتفسري م ًعا.

يكون ابن الفارض س�يد شعراء عرصه الذي انحدر فيه
فكرا وصياغةَّ ...
إن شعره  -يف رأينا
املس�توى الش�عري ً

جدً ا بام يتعدى احلد ( .)37

أيضا فصل الباحث الش�كل عن
وم�ن توابع التقليد ً
املضمون وذلك حينام جعل األشكال الشعرية املستحدثة
يف القسم األول من الباب الثالث ،ويندرج حتتها التاريخ
الش�عري واأللغاز واألحاجي ،والتش�جري ،...واملعاين
الش�عرية املس�تحدثة يف القس�م الث�اين وتش�مل الش�عر
الصويف ،واملدائح النبوية...

ثم هل كانت الدراسة موضوعية تستند إىل الرصانة
العلمية ـ كام أعلن الباحث يف مقدمته ـ بمعنى أهنا بدأت
بفرضي�ات وانته�ت باس�تنباط النتائ�ج ؟ حقيقة خالف
الباحث ذلك املنهج الذي خ َّطه لدراس�ته أثناء التطبيق،
بل وقع فيام َّ
حذر منه يف مقدمته من تأثر بالس�ابق ونظرة
غري متأنية ،وذلك عىل النحو التايل:

ـ إصدار األحكام املسبقة قبل بدء الدراسة مثل قول
الباحث :الس�طحية والس�هولة ،بل الركاكة التي انحدر
إليها الش�عر « حتى نراه يقول « :فنحن ال نجد بني تلك
ش�اعرا مثل قمة من القمم ،كام نجد
األسامء الالمتناهية
ً
يف العص�ور الس�الفة ،بل ما أش�به تلك الكثرة بالس�فح
تنتشر فوق�ه آالف م�ن احلىص،تتش�ابه يف جوهرها،كام
تتامثل يف شكلها وحجمها » ( .)38

وال ش�ك أن ذل�ك يتناىف م�ع املوضوعي�ة التي ألزم
الباح�ث هبا نفس�ه من�ذ البداية وق�د كان األحرى به أن
يتمهل حتى ينتهي من الدراسة ثم يصدر أحكامه.

( )37مطالعات يف الش�عر اململوكي والعثامين ،بكري ش�يخ أمني
ص  ،76 :11دار الشروق ،الطبعة األوىل ،س�نة 1392هـ،
سنة 1972م ،بريوت ،لبنان.
( )38نفسه ص .81
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الفارض بعد اس�تعراض آراء القدامى يف ش�عره ،الذين
يرون أنه ش�اعر ٌّ
ش�ق له غبار ،فقد قال عنه « :قد
فذ ال ُي ُّ

 -يرتجح بني الفطرة والتكلف » ( .)39

جدي�را بالباحث أن ي�درس نصوص ابن
وق�د كان
ً

الف�ارض وحيلله�ا حتلي ً
لا فن ًّيا ،ث�م ينته�ي إىل حكم من
خالل تلك الدراسة لكنه صنع العكس.

ـ إطلاق األحكام العامة التي تتناىف ودفاعه عن هذا

العصر يف مقدمته فمث ً
ال نجده يق�ول يف فصل اهلجاء« :

إن العرص الذي ع�اش فيه القوم من أفراح االنتصارات
واحلامس�ة للح�روب ،واإلب�داع يف العل�وم واآلداب،
والرب�ح يف جتارة أو صناعة أو زراعة ،ومل يبق فيه س�وى

مملوك تركي أو جركيس يقتل مملوكًا ...ومثل هذه احلياة

الفارغة تس�ودها القش�ور ،ومتألها التفاهات ،ويس�تلذ

أهلها اخلوض يف الفحش وما يتصل به » ( .)40

َّ
إن ه�ذه األح�كام باإلضاف�ة إىل أهن�ا ليس�ت يف
موضعها ،إذ املقام مق�ام حتليل لنصوص اهلجاء وتقصيِّ
عول عليها الشعراء يف ذلك الوقت
لألدوات الفنية التي َّ
– فإهنا تتسم بالعمومية التي ختالف املنطق بل واحلقائق
التارخيية هلذه احلقبة.
ومثل ذلك قول الباحث يف س�ياق املقارنة بني ش�عراء

العباسيني وش�عراء املامليك من حيث الس�بب يف التلوين

يف هن�ج القصيدة « :أما أبناء هذه العصور فجنوحهم ليس
ص�ادرا عن مب�دأ ،وال منبث ًقا ع�ن عقيدة ،وإنما هو تقليد
ً
حم�ض ،واتِّب�اع رصف وحلاق عش�وائي بالقدم�اء أصابوا
أو أخط�ؤوا اهتدوا أو ضلوا ،آمن�وا أو كفروا ،ولعل هذا

( )39نفسه ص .246
( )40نفسه ص .142
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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التقليد جانب من جوان�ب الضعف يف العرص الذي قلنا:

ـ اخت�اذ النقد االنطباعي – أحيانًا – كمنهج للتحليل

ّ
إن ه�ذه األح�كام املطلق�ة التعميمي�ة ال مت�ت إىل

إلحدى النامذج الش�عرية « :فيظه�ر الضعف ،والعجز،

خط�وات املنه�ج العلم�ي ،ومل ت�أت نتيج�ة للتص�دي

نموذجا
هبذه العمومية والس�طحية يتن�اول الباحث
ً
ش�عر ًّيا بدالً من أن يسبر أغواره ليربز أه�م التكنيكات

إن أبناءه ارتبطوا باملايض أكثر مما ارتبطوا بواقعهم » ( .)41

نتاج�ا طبيع ًّي�ا التباع
املوضوعي�ة بصل�ة ،ألهن�ا مل ت�أت ً

للنصوص الش�عرية بغرض حتليله�ا والوقوف عىل أهم
األدوات اإلجرائية التي توسل هبا الشاعر

ـ املضي وراء اآلخري�ن يف نقده�م ،دون حتق�ق أو

مناقشة آلرائهم ،وذلك مثل ترديد الباحث آلراء الدكتور
األهواين حول ما أطلق عليه بـ « االزدواج اللغوي »

()42

الفن�ي إن صح التعبير وذلك مثل قول الباح�ث مقدِّ ًما
واخلور والركاكة يف معانيه » ( .)46

عول عليها الش�اعر ويتخذها خطوة لتفسري
الفنية ،التي َّ

النص من خالل سياقه والظرف املحيط به.

ـ قصر رؤية الباح�ث عىل التكنيك البالغي ،س�واء

على مس�توى التقس�يم أو على مس�توى املعاجل�ة الفنية

للنصوص الش�عرية .ومثال األول م�ا أورده الباحث يف

أم�ا عن وعده باتب�اع طريقتي الع�رض والتحليل م ًعا
فهم�ت -خط�أ – َّ
أن املقصود
يف دراس�ة النص�وص ،فقد
ُ

الباب الثالث حتت عنوان « الفنون الشعرية املستحدثة «

النص�وص الش�عرية ث�م حتليله�ا ف�إذا باملقصود ب�ه – من

األش�كال « أل�وان أخرى م�ن البديع « فجاء س�تة عرش

بالع�رض ه�و الوصف ،أي وص�ف البن�ى النصية داخل
خلال التطبي�ق – رسد النص�وص واالستش�هاد هب�ا عىل
س�بيل التدليل عىل الظواهر األدبية ،وإذا كان هذا ما عناه
الباحث فقد وفىَّ بام وعد بام يتعلق بذلك اجلانب « العرض

» وبخص�وص التحلي�ل الفني فل�م يتحقق عىل مس�توى
التطبيق ،بل كانت معاجلة الباحث للنصوص كاآليت

ـ استعراض النامذج الشعرية التي تدلل عىل الظاهرة

دون حتليل ،بل حتى – أحيانًا – دون تعليق ،وذلك مثل

تناوله للفنون الشعرية املستحدثة يف الباب الثالث(.)43

ـ اس�تعراض النماذج الش�عرية م�ع الرتكي�ز على

املضمون فقط ،وذلك مثل الذي جاء يف س�ياق دراس�ته
لغرض املديح ( ،)44وكذلك الوصف ( .)45

( )41نفسه ص .317 ،316
( )42انظر هذا البحث ص .11
( )43انظ�ر مطالع�ات يف الش�عر اململوكي والعثماين ص :184
 ،229ص .291 :286
( )44انظر املرجع نفسه ص .90
( )45انظر املرجع نفسه ص .158
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

فجاءت ثامنية أش�كال شعرية ،ويف البند التاسع من هذه

لونً�ا بالغ ًّيا،منه�ا عىل س�بيل املثال :القصي�دة املهملة –

القصيدة املعجمة – إمهال كلمة وإعجام أخرى – إمهال

ح�رف وإعجام آخر – النثر ش�عر – 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

وش�عره ،والتأكي�د على تكلف�ه ،فن�رى الباح�ث يق�دم

لنم�وذج ش�عري بقول�ه « :ومن أمثل�ة اجلن�اس الناقص
الذي يربك املعنى ،ويذهب بجامل الش�عر قوله يف التائية

الصغرى»...وبع�د اس�تعراض األبي�ات الش�عرية يعلق

قائالً « :ومثل هذه األبيات ال تعدو جمرد رصف لأللفاظ،
وتالعب بالكلامت ،ومطاردة لفنون البديع »

( )47

« لق�د بل�غ املنهج البالغي كام ه�و معلوم حدًّ ا أقىص

م�ن التهذي�ب حت�ى اس�تحال إىل جمموعة م�ن القواعد

( )46مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص .143

( )47نفسه ص .247 ،246
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والقي�ود ترهق املبدع أيما إرهاق ،ويس�تخدمها القارئ

يف مواجهة األعداء » (  ،)50وقول الثاين يف وصف قصيدة

بعضا أ َّيام كان النص املدروس » ( .)48
بعضه ً

والغرابة وأسلوهبا رائق سلق لني حمكم» (.)51

اس�تخدا ًما أصب�ح مع تطاول األي�ام آل ًّيا لكث�رة ما يعيد
َّ
إن تركيز الباحث عىل التكنيك البالغي جعله هيمل

بقية التكنيكات يف النص وكذلك السياق املالبس له ،مما
جعله يستنبط أحكا ًما متعجلة وبالتايل ناقصة.

ورغ�م ذلك فإنه يحُ س�ب للباحث مناقش�ته لبعض

القضايا احليوية مثل :الس�بب يف كث�رة املؤلفات الدينية،
ومش�كالت التقويم املتمثلة يف حتديد العصر ،والتباين

يف الفن�ون واألغراض ،والتباين بني الش�عراء ،وإن كان
دي�دن الباحث يف تلك املناقش�ة هو طرح األس�ئلة دون

إجاب�ة حمددة عليها ،إال أن هذه األس�ئلة تطرق مس�ائل

بحثي�ة غاي�ة يف األمهية ،وتثري أذهان الدارسين املهتمني
بإش�كاليات الش�عر يف هذه احلقبة لط�رح حلول منطقية
وموضوعية لتلك األسئلة.

ثان ًيا :مرجعية املناهج

إذا حاولن�ا التنقيب عن منطلقات هذه املناهج ،التي

توس�ل هبا أصحاهبا يف هذه الدراس�ات الثالث ،وجدنا
أهنا تكمن يف اآليت:

 -1النقد ُ
اجلميل (:)49

وهو أن يصدر الناقد أحكا ًما إمجالية عىل النص كله،

دون أن حيلل أو يفصل يف هذه األحكام.

ومثال ذلك قول الباحث يف حتليله لنص لألبيوردي:
ِ
ِ
واخلامتة
املقدم�ة
« وحس�ب األبيوردي أن�ه جعل ما بني
أس�اليب إقناعي ًة جوهره�ا الدفع إىل االحتاد
العاطفيتني
َ

( )48يف مناهج الدراسات األدبية ،حسني الواد ص  ،39رساس
للنرش ،سنة 1985م ،تونس.
نقل�ت ه�ذا املصطل�ح ع�ن كت�اب النق�د األديب يف العرص
()49
ُ
اململوكي ص .262
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فن ًّي�ا إهن�ا« ذات ألفاظ س�هلة مجيل�ة بعيدة عن الس�وقية
وق�ول الثال�ث يف احلكم على نص الب�ن الفارض:

«ومث�ل ه�ذه األبي�ات ال تعدو جم�رد رص�ف لأللفاظ،
وتالعب بالكلامت ،ومطاردة لفنون البديع » ( .)52

إنن�ا لن نذهب بعيدً ا إذا وس�منا ه�ذه الرؤية النقدية
ال كل ًّيا فض ً
باملغالطة ،ألهنا مل تستطع مت ّثل النص مت ّث ً
ال عن
اجلزئي .إن هذا اللون من التحليل يتغاىض عن مفردات
غاية يف األمهية بالنس�بة إىل الناقد املتصدي للعمل الفني
منها :بني�ات النص ،والعالق�ات القائمة بينه�ا ،وكيفية
عول عليها
اشتغال هذه العالقات واألدوات الفنية التي َّ
الشاعر وكيفية تشكلها.
 -2املقارنة بالنموذج:

وت�أيت يف س�ياق حماول�ة الباحث يف هذه الدراس�ات
إبراز اهلوة الس�حيقة بني اآلين والس�ابق ،وتأكيد الس�بق
والتف�وق لصاح�ب النم�وذج على الش�اعر اململوكي.
فمن ذلك تعلي�ق الدكتور فيصل أصالن عىل نص البن
اخلي�اط قائلاً « :فهذه مع�ان تقليدية قد يك�ون فيها من
املبالغة ما يفيض عن حقيقة املمدوح من حيث الس�لطة
والس�طوة واس�تطارة الذك�ر (حت�ى بل�غ اخلافقين!)،
ول�و اكتف�ى الش�اعر هبا ل�كان من جن�س م�ا عهدنا يف
دي�وان املديح الع�ريب التقليدي ،يزاد علي�ه معرة التقليد
واالستنساخ»

()53

وج�اء يف التعقيب عىل نص البن الوردي « :ثم يقرر
احلقيق�ة التي كان املع�ري قد قررها من قب�ل ،وهيّ :
إن
( )50شعر الرصاع مع الفرنجة ص .30
( )51احلركة الشعرية زمن املامليك ص .151
( )52مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص .247
( )53شعر الرصاع مع الفرنجة ص .22
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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أيضا يف
احلي�اة نص�ب كلها ...كما أنه ق�د تأثر باملع�ري ً

البيت الثالث » ( .)54

كيف ش�غلت مهوم األمة العامة الرجلني يف مراسلاهتام
الش�عرية ب�دالً من الش�ؤون اخلاص�ة » ( .)56وكذلك يف

أيضا ما ج�اء يف حتليل نص لصفي الدين
وم�ن ذلك ً

ربا عن
تقديم نص البن الوردي « :فقال ابن الوردي مع ً

بقرينته�ا عند النابغة الذبياين فأخذ يسرد ما أراد النابغة

وحمرضا ،نرى ذل�ك يف قول الباحث« :
وت�ارة من ِّب ًها
ً

احللي ،إذ أراد الباح�ث أن يق�ارن فكرة الش�جاعة عنده
أن يقول�ه ،مبينً�ا عم�ق املضم�ون عن�ده بخلاف احليل
الذي يرى أنه ال تس�توقفنا يف قصيدته صفة معينة ،وإنام

ضمري األمة ومصاحلها » ( . )57

يمثل ابن اخلياط الفريق األول إذ ينبه حاكم دمش�ق جمد

الدين أبق بن عبد الرزاق ( ت  )502عىل خطر الفرنجة

تتقاذفن�ا جمموعة من الصف�ات ،فاملمدوح مرة كالغيث،
وم�رة كاللي�ث ثم يص�ل الباح�ث إىل نتيج�ة مفادها َّ
أن

وق�د يتقدم خطوة على ذلك حيث نجد « يف ش�عره

مل تك�ن صلتهم بالتراث صل�ة تأثر وتفاع�ل وإنام صلة

على مواطن الداء – وأمهها التفرق والفس�اد الداخيل –

باب عمل احليل جزئي وحمدود وأن ش�عراء هذه احلقبة
ُل َ
تقليد وجتميع

( )55

حينام بلغه خربهم يدامهون أطراف الشام » (.)58

بداي�ة واع�دة الختاذ الش�اعر مقام املب�ادر إىل وضع اليد
والتقدم نحو اقرتاح الدواء » (.)59

ونتس�اءل ع�ن ج�دوى إقام�ة ه�ذه املقارن�ات هبذه

مؤثرا
حت�ى نرى بلوغ الش�اعر الذروة عندم�ا يكون ً

وهل يصح أن يكتف�ي الناقد بالوصف العام ليبني مدى

يف تعلي�ق الباحث عىل نص للعماد األصبهاين « غري أن

الكيفي�ة ؟ وم�ا إذا كان�ت ممثلة لوعي فن�ي موضوعي ؟
الفارق بني القديم واحلديث؟

أرى أن هذه املقارنات كانت ستؤيت ثامرها لو وقفت
على وجوه االلتقاء بني النص املحدث والنص النموذج
ووج�وه االفرتاق بينهام ،بل مس�اءلة النص املحدث عن
م�دى اإلضاف�ة الت�ي حققها عىل املس�توى الص�ويت أو
اللفظي أو الرتكيب أو عىل مس�توى الصورة ،...وذلك
كله من خالل الوصف والتحليل م ًعا.
 -3املالزمة:

ً
متخذا
وأعن�ي هبا مالزمة الش�اعر حلوادث عصره،
جتاهه�ا موق ًفا إجياب ًّيا ،فنراه تار ًة مس�اندً ا مهمو ًما ،وذلك
نلمس�ه يف ص�دى التعلي�ق عىل نصين أحدمه�ا لطالئع

ب�ن رزي�ك واآلخ�ر ألس�امة بن منق�ذ « :لعلن�ا نالحظ

( )54احلركة الشعرية زمن املامليك ص .161
( )55انظر مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص .94 ،93
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

يف أحداث عرصه ،ومتس�ب ًبا يف تغيري مسارها .نرى ذلك
أه�م ما يميز النص خوض العامد يف تقرير مصري اخلالفة

الفاطمية املتهافتة والدعوة إىل إلغائها ،وتوحيد مرجعية
األمة حول اخلالفة العباسية.

وحيس�ن أن نشير إىل أنه دعا هذه الدعوة سنة ،564

أي قب�ل أن يقط�ع صلاح الدي�ن اخلطب�ة ع�ن العاضد
ويعيدها للعباس�يني بزم�ن مديد ( قطعها س�نة .) 567
وقد يك�ون هذا مما نستش�هد به عىل انتقال الش�عراء من

التعلق بذيل احلدث ،أو السري يف ظله ،أو االنقياد لتياره،
عىل استباق األحداث وحماولة التأثري فيها » ( .)60

إن ارتب�اط الش�اعر بقضاي�ا أمته واجته�اده ليصبح
عنصرا فع�االً يف جمتمعه ال ش�ك أنه م�ن صميم العمل
ً
( )56شعر الرصاع مع الفرنجة ص .60
( )57احلركة الشعرية زمن املامليك ص .165
( )58شعر الرصاع مع الفرنجة ص .21
( )59نفسه ص .32
( )60نفسه ص .52 ،51
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الفن�ي ،وأن�ه يكاد يس�هم يف حتقي�ق املعادلة بين الواقع
واخلي�ال ،فلي�س م�ن رشوط التجرب�ة الش�عرية انعزال

الش�اعر وانطوائه بعيدً ا عن عامل�ه واجتثاثه من جذوره،

لكن�ه رغم ذلك فليس م�ن الصواب أن نحتكم يف تقييم
الن�ص إىل تل�ك املالزم�ة وحده�ا دون س�واها ،فهناك
عن�ارص أخ�رى تتضام لتك�ون عم ً
لا فن ًّي�ا ال جيب عىل

الناق�د أن يتغ�اىض عنها وإال س�تصري أحكام�ه مبترسة
غري واضحة املعاملَّ .
»نس�ق لغوي يش�تمل عىل
إن النص
ٌ

دالالت ورموز وختييل،ومس�تقل بمكوناته وخصائصه
ع�ن بقي�ة اخلطاب�ات األخرى،وع�ن الع�امل اخلارج�ي
العادي،ولكن�ه حييلن�ا عبر العالئ�ق اللغوي�ة والداللية
والتخيلية إىل املجتمع واإلنسان والكون » (.)61

ل�ذا فإنه م�ن األصوب أال تقتصر رؤي�ة الناقد عىل

االحت�كام إىل معيار املالزمة وحده ،إنما البد أن تراعى

ومث�ل ذل�ك يف موضع آخ�ر يقول يف حتلي�ل قصيدة

البن عبد الظاهر « :وقد ُشغل عن ذلك ببعض املبالغات
املمجوجة املثقلة بالصنعة » (.)63

ويف تعليق�ه على نصه البن منير الطرابلسي يقول:

« فالرج�ل اتكأ على املعاين الدينية ،واغترف من ديوان
املديح التقليدي بعض معاين التهويل » (.)64

ويف تعقي�ب الدكت�ور أمح�د اهليب على قصيدة البن

الوردي يقول « :وواضح أثر اجلامل الذي تركه الش�اعر

عىل أبياته يف ذلك التشخيص » ( .)65

َّ
إن الس�ؤال ال�ذي يط�رح نفس�ه هو :ه�ل ُيعدّ هذا

حتلي ً
ال فن ًّيا ؟ وإذا أجاب أصحاب هذه الدراس�ات بنعم

فهل يكون هذا التحليل كاف ًيا لفك ش�فرات النص ؟ ثم
أبرز ما يف
مل�اذا اكتفى الناقدان بتل�ك الومضات ؟ أألهنا ُ

مجيع م�ا يف النص ؟ إن هذه الومضات
الن�ص ؟ أم ألهنا ُ

بقية املكونات األساسية للنص.

تعكس عزوف الناقدي�ن عن التعامل مع النص كعامل له
س�اذجا هلذه
لغت�ه وديناميته اخلاص�ة به ،وهو ليس عا ًملا
ً

وت�أيت يف س�ياق انش�غال الناقد بمرجعي�ات النص
اخلارجي�ة ،متجاه ً
ال مرجعيات�ه الداخلية ،فبدالً من أن

ال تس�هم يف الكش�ف عن قيمه الفني�ة ،وال عن عالقاته
املتفاعلة بني وحداته وبنياته الداخلية.

يف آفاق عامله اخلارجي ،مكتف ًيا يف حتليل النص بإش�ارة

 -5الرشح والتحليل قبل النص

 -4الومضة:

ينطلق من النص ويرتكز عىل مكوناته ومكنوناته ،حي ِّلق

خاطف�ة إىل قيم�ة م�ن قيم�ه الفني�ة .فالدكت�ور فيص�ل
أصلان يقول يف س�ياق حتليل�ه لنص للبه�اء زهري ،يف

الدرج�ة الت�ي يكف�ي معها جم�رد اإلش�ارة اخلاطفة التي

إن املتع�ارف عليه بني األدب�اء والنقاد عند التصدي
لتحلي�ل الن�ص ،أن ُيع�رض النص أوالً ث�م يأيت الرشح

خض�م تناول مضمون القصي�دة ومرجعيتها التارخيية:

والتحلي�ل ثان ًي�ا ،لكن م�ا رأيناه بع�د اس�تقراء كثري من
الدراس�ات الت�ي قامت حول الش�عر اململوك�ي ،هو َّ
أن

( )61اللغ�ة الثاني�ة يف إش�كالية املنه�ج والنظري�ة واملصطل�ح يف
اخلط�اب النق�دي الع�ريب احلدي�ث ،فاضل ثام�ر ص ،246
املرك�ز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،س�نة 1994م ،بريوت،
الدار البيضاء.
( )62شعر الرصاع مع الفرنجة ص .102

يعرض النص املعني بذلك .من أمثلة ذلك قول الباحث

« وبل�غ الش�اعر ح�دَّ اإلرساف واملبالغ�ة املمجوج�ة
واإلحالة أحيانًا » (.)62
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( )64نفسه ص .41
( )65احلركة الشعرية زمن املامليك ص .141
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مقد ًم�ا لبعض األبيات بالشرح « :ولقد متيزت األبيات

إن تقدي�م التحلي�ل على الن�ص يجُ ه�ز على أف�ق

أيضا باجلهد العقيل الذي يبدو يف توجيه املعاين
كام متيزت ً

النص الشعري وحماولة بناء عالقات جديدة عرب احلوار

بأدب العلامء الذين ي�زدادون تواض ًعا كلام ازدادوا علماً ،

وتسيريها لتؤدي ما يريده ابن الوردي من معان » (.)66

وقول اآلخر يف س�ياق تقديمه لقصيدة أليب يوس�ف
ش�هاب الدي�ن يعق�وب بن املجاور يف س�قوط املس�جد
األقصى « :وتذه�ب العاطف�ة الكاوي�ة يف الش�اعر كل
مذهب فيس�تغيث ببالد اإلسلام مجيعه�ا ،ويدعوها إىل
أن تش�اركه البكاء ،فينادي :يا بالد اإلسلام نوحي عىل
القدس ،ويا مكة حممد ،ويا كعبة اهلل » ( .)67
إن س�لوك هذا املنه�ج يف التحليل إضاف�ة إىل غرابته
وع�دم منطقيت�ه ألن�ه « م�ن امله�م أن يتم االطلاع عىل
النص قبل االنتقال ملطالعة التحليل اخلاص به » (  )68فإن

حجرا من الناقد عىل ذائقته النقدية ،وذلك ألنه حيرم
فيه
ً
ذاته من معايشة النص الشعري والتفاعل معه من جهة،
وحيكِّ�م مق�والت جاه�زة يف الن�ص بدالً م�ن أن يصنع
العكس فيحكِّم النص يف املقوالت من جهة أخرى.

وال ش�ك أن يف ذلك من املخاطر ما فيه ،من ذلك أنه
يؤطر النص يف نطاق ضيق وحيدُّ من مرونته ومتدده .ثم إن
ارتياد تلك الطريق�ة ُيلغي دور القارئ ،ألنه يفرض عليه
جاهزا من املعنى والقيم الفني�ة ،وحيول بيننا وبني «
قال ًب�ا
ً
دراس�ة أبنية النصوص األدبية ذاهتا لرصد اسرتاتيجيات
املرس�ل إليه مما
املرس�ل ال�ذي يتخذها ك�ي يلفت انتب�اه َ
جيعله يرتك يف النص فراغات كافية ،تسمح بتنشيط عملية
القراءة يف التعامل البنَّاء للخلق الفني للعمل » ( .)69

( )66نفسه ص .225
( )67مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص .100
( )68حتليل النصوص األدبية ،عبد اهلل إبراهيم ،وصالح هويدي
ص  ،9دار الكت�اب اجلدي�د املتح�دة ،الطبع�ة األوىل ،س�نة
1998م ،بريوت.
( )69مناه�ج النقد املعارص ،صالح فضل ص  ،149دار اآلفاق
العربي�ة ،الطبع�ة األوىل ،س�نة 1417ه�ـ ،س�نة 1997م،
القاهرة.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

التوقع�ات ل�دى املتلقي ،وحي�ول بينه وبين التفاعل مع
مع بنياته.

 -6التجربة بني القول الفعل

درج بع�ض داريس الش�عر اململوك�ي على إص�دار

أحكام س�لبية عىل القيمة الفنية لذلك الشعر من منطلق

مقارن�ة ق�ول الش�اعر بفعل�ه ،فيقيس�ون ج�ودة الن�ص
الشعري بمدى حسية التجربة ،وحتقق دوافعها يف الواقع
امللموس ،فإذا مل تطابق مرتكزات التجربة الفنية األفعال

جردوه من كل قيمة فنية ،وحكموا
احلياتية خارج النص َّ
عليه بالضعف ووسموه بسمة التقليد واالتباع األعمى.
وإذا أردن�ا أن نرضب أمثلة لذلك وجدن�ا أبرزها حتليل

الدكت�ور أمح�د اهليب لغ�ريض الغزل – والس�يام الغزل

الع�ذري – واخلمريات .فأما بالنس�بة للأول فيقول« :

ينبغي أن نشري إىل أن الشعراء فيه ( أي يف الغزل العذري)
ق�د ق َّل�دوا العذريين يف أقواهلم فحس�ب ،ومل يقلدوهم
يف أفعاهل�م ،األمر ال�ذي أبعد هذا الش�عر التقليدي عن

وحوله إىل نس�خة
التجرب�ة احلقيقية والعاطفة الصادقةَّ ،
ممسوخة عن األصل » ( .)70

وأما بالنسبة للثاين فقد تبني للباحث أن هناك تيارين

قويين يتجاذب�ان ش�عر اخلم�ر أحدمه�ا يدفع�ه ويقويه،
ويزي�د م�ن رضاوت�ه ،ويكثر من ع�دده وعدد ش�عرائه،

وثانيهام خيفف من غلوائه وشدته ويقلل من كثرته

وبع�د أن يرصد مظاه�ر التيارين يرى أن التيار الثاين

تأثريا عىل الش�عر األمر ال�ذي أدى إىل تدين
ُيع�دّ أق�وى ً
اخل�ط البي�اين للش�عر اخلمري م�ن حيث الق�وة والعدد

( )70احلركة الشعرية زمن املامليك ص .298
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إذا م�ا قارناه بمثيله يف القرون الس�ابقة ،وأدى بالتايل إىل

يف إكث�ار الش�عراء من النظم يف قالبه�ا ،إذ يقول « :ولقد

ونتس�اءل بع�د ذلك ،ه�ل ُيشترط لنج�اح التجربة

ألنه يف كثري من األحيان مت َّيز بالش�كلية واالهتامم بظاهر

احلقيقي�ة يف ُع�رف الش�اعر ؟ وهل م�ن رشوط العاطفة

القريض ،وعدم نقده عىل أس�اس الفك�رة الناظمة بكل

طغيان الروح التقليدية عليه طغيانًا شديدً ا (.)71

الش�عرية تطابق القول م�ع الفعل؟ وما مفه�وم التجربة
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 الش�عرية برمتها خمالفة
لواقع الشاعر ،ولذا قيل َّ
إن « أحسن الشعر أكذبه » ( .)72

فال ُيشترط لوس�م قصيدة ما « بالصدق « أن تتامهى

م�ع التجرب�ة املعيش�ة ،وأن متثِّ�ل التق�اء الق�ول بالفعل،

فالص�دق ال�ذي ينبغ�ي حتقق�ه يف التجربة ص�دق فني،
ينتج عن تلبس الش�اعر بتجربت�ه والتامهي مع مفرداهتا.
إن معيار اجلودة يف النص الش�عري ُيقاس بمدى تفاعل

ذات الش�اعر م�ع جتربت�ه ،وبمق�دار جتن�ب احلرفية عند
انطالقة الشاعر األوىل.
 -7التكرار

تأثريا
ُيعد التكرار من أهم األدوات الفنية ،وأبرزها ً

نثرا ،فهو من األس�اليب
يف األدب س�واء كان
ش�عرا أم ً
ً

يع�ول عليها األدي�ب يف التدليل على مركزية لفظ
الت�ي ِّ
أو معنى أو صورة .بينام عىل مس�توى الدراسات النقدية

ترتاجع تلك املكانة األسلوبية إال إذا كانت احلاجة ماسة

لالستعانة هبذا التكنيك .من أمثلة ذلك ما أورده الدكتور
أمحد اهليب يف س�ياق حديثه ع�ن املقطعات ،ودور النقد
( )71املرجع نفسه ص .318
( )72العمدة ،ابن رشيق  ،77/2حتقيق  /عبد احلميد اهلنداوي،
املكتب�ة العرصي�ة ،الطبع�ة األوىل ،س�نة 1422ه�ـ ،س�نة
2001م ،بريوت.
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كان للنق�د دور رئيسي يف تفوق املقطع�ات هذا ،وذلك
النظ�م وثوبه اخلارجي ،والس�طحية وع�دم الغوص مع

أبعاده�ا ،بل بمناقش�ة املعن�ى الفرد وترشحي�ه بعيدً ا عن

كي�ان القصي�دة وبنائها الكيل ،ثم ملس�نا انس�ياقهم نحو
اللفظية يف نقدهم فال حيكمون عىل األلفاظ أو الرتاكيب
أو التش�بيهات م�ن زاوي�ة التجرب�ة الكلي�ة ،أو يف اجل�و
الش�عوري الغامر كلها ،األمر الذي جعلهم يسهمون يف

اهتامم الشعراء هبا وانسياقهم وراءها » ( .)73

متكررا بعد ذلك يف
لق�د وجدنا هذا النص بحذافريه
ً

موضع آخر من الدراسة

()74

إنه إذا افرتضنا توافر رضورة لذلك التكرار ،فال أقل

م�ن أن تتبلور الفكرة يف ثوب آخر أو بطريقة أخرى ،أو
حي�اول الباحث أن يطورها ويضي�ف عليها لكن أن تأيت
هكذا منسوخة من سابقتها ،فهذا ما ال تقبله منهجية وال

تفسيرا لذلك إال أن الباحث لديه
موضوعي�ة ،وال أجد
ً
أفكار مسبقة يروم أن يسقطها عىل الشعر يف هذه احلقبة،

يعضد هذا الزع�م أن ذلك النص ليس منس�و ًبا إىل
وم�ا ِّ

الباحث ،إنام إىل مرجع آخر وهو « النقد األديب يف القرن

الثامن اهلجري بني الصفدي ومعارصيه « للدكتور حممد

عيل سلطاين.

 -8تتبع السقطات

وناقدت
جاء يف لسان العرب :النقد متييز الدراهم،
ُ

فالنًا إذا ناقشته( .)75

( )73احلركة الشعرية زمن املامليك ص .409
( )74انظر املرجع نفسه ص .436
( )75لسان العرب ،مادة « َن َقدَ «.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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عنصرا واحدً ا هو
وموض�وع النق�د األديب يتضم�ن
ً

وهل ُيعقل أن خيلو العرص اململوكي ،الذي دام قرابة

إذن فلي�س من مع�اين النقد األديب تس�ليط الضوء عىل

ال ش�ك – كانت حتتاج من الباح�ث إىل يشء من الروية

املوضوعي�ة الت�ي تق�وم على مناقش�ة احلقائ�ق ،وتفنيدها

وجها واحدً ا س�لب ًّيا إنام هو وجهان:
ليس النقد إذن ً

دراسة األعامل األدبية وطرق تلقيها وتذوقها » ( .)76

األخط�اء ،وتصي�د العث�رات وإنما ُيعن�ى النقد بالدراس�ة

بغ�رض عرضها عىل املنهج العلمي ،متوخ ًيا يف ذلك ضبط
املعايري ،ورسد احلجج والرباهني التي تستند إليها النتائج.

واألمثل�ة عىل ذل�ك كثرية تس�تعيص على اإلحصاء

يف الدراس�ات الثلاث ( عين�ة الدراس�ة )لكن�ي أكتفي
ببعضه�ا ،من ذلك ما جاء يف معرض اس�تدالل الدكتور

بك�ري ش�يخ أمين عىل ختل�ف ش�عر اهلج�اء يف العرص
اململوك�ي عن�ه يف العص�ور الغاب�رة ،حي�ث يق�ول يف

التقدي�م لنص ش�عري « :هذا ش�اعر مك�ي ُيدعى حممد
س�عيد با ُقشير هيجو بعض أهل عرصه فيظهر الضعف،
والعجز ،واخلور ،والركاكة يف معانيه » ( .)77

ث�م ي�أيت ببض�ع أبي�ات حتتوي على بع�ض األلفاظ
العامي�ة والركيك�ة.ويف س�ياق امل�دح ن�راه يق�ول « :أما
انحدار الش�عر فحدِّ ث عن الركاك�ة وال حرج ،لقد غدا
ألفا ًظ�ا تُرص�ف رص ًف�ا ،ال معنى من ورائه�ا ،وال روح
فيها ،وال هباء وال غناء » ( .)78

ثم يستش�هد عىل ذل�ك ببيتني يفتقدان االنس�جام يف

الرتاكيب والصور.

قل�ت إن ه�ذا األمر يكاد يش�كل
ولس�ت أبال�غ إذا ُ
ُ
ُ
الباحث
منهج�ا عند الباح�ث يف هذه الدراس�ة .أال جيد
ً
نصوصا أفضل من هذه النصوص التي اختارها لتشكل
ً
مدونة الدراسة؟

( )76مقال بعنوان « نقد النقد أم امليتانقد ،باقر جاس�م حممد ص
 ،118جمل�ة عامل الفكر ،املجلد  ،37العدد ،3س�نة 2009م،
الكويت.
( )77مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص .143
( )78نفسه ص .95
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

ثالثة قرون ،من النامذج الش�عرية اجليدة ؟ إن املس�ألة –
وعناء االختيار ،ورحابة الفكر وعمق يف الرؤية

إجيايب وس�لبي ،لذا فقد كان ح�ري بالباحث أن يعرض
الصورة كاملة دون اجتزاء أو تشويه.
 -9املعيارية الذاتية

إن م�ن املتعارف علي�ه يف النقد األديب وعند النقاد،
َّ
معايري حيتكم إليها الناقد حني يتصدى لدراس�ة
أن هناك
َ
ن�ص أديب ،ه�ذه املعايير وضعه�ا النق�اد قديًم�اً وحدي ًثا
وأصبح الش�عراء بمقتىض ذلك ملزمون بالسري عىل هنج
تلك املعايري ،وكذلك النقاد عليهم مراعاهتا عند دراس�ة
أي ن�ص أديب .من أمثلة ذلك قول الدكتور بكري ش�يخ
ترسم شعراء
أمني يف سياق احلديث عن غرض الغزلَّ « :
ه�ذه العصور أسلافهم يف التعبري ع�ن هواهم وحدهم
دون ه�وى فتياهت�م ،وأعرض�وا ع�ن ذك�ر م�ا يكابدن�ه
باحل�ب وما يلقني م�ن تبارحيه .الرج�ل – دائماً – وحده
العاش�ق ،والفتاة – دائماً هي املعش�وقة الرجل وحده هو
ال�ذي ينفعل ويضط�رب ويمور فيه اإلحس�اس ،وتغيل
في�ه العواطف عن�د اللق�اء ،أو ال�وداع ،أو الوصال ،أو
اهلجران ،ويف كل املواقف واحلاالت.» ...
وبع�د أن يس�تعرض بعض النامذج الش�عرية الدالة
عىل ذل�ك يقول « :لقد اتفق الس�ابقون والالحقون عىل
هذا ،حتى يصعب التمييز بني الفريقني .فاخللف صورة
– ت�كاد تتف�ق كل االتف�اق – عن الس�لف .فاألبناء –
كاآلب�اء – هم الذين يعش�قون ،وهم الذي�ن ال ترقأ هلم
دمعة ،وال جيد السلوان إىل قلوهبم سبيالً.)79( » ...
( )79نفسه ص .124 :122
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وبالرغ�م م�ن أن�ه اعترف بع�د ذلك أن هن�اك من

صور مشاعر حمبوبته ورصد مالمح التعبري
الش�عراء َمن َّ

عن عاطفتهاّ ،
ملح�ا أرى أنه ال بد من
فإن هناك س�ؤاالً ًّ

طرحه يف هذا الس�ياق ،أال وهو :إىل أي حد جيوز للناقد
أن حيكِّم ذاته يف املعايري النقدية؟.

وإذا افرتضن�ا أن ذل�ك جائ�ز أال يس�تحق الفرض

ال�ذي يطرح�ه الناق�د أن يخُ تبر أو ُيناق�ش عىل س�بيل
التفصيل

حيت�ج هلا ،ومل
فه�ذه املس�ألة الت�ي طرحها الناق�د ،مل
َّ

يفصل القول فيها ومل يبني األس�باب والعلل والظروف
واملالبسات.

َّ
إن األم�ر يتعلق بامل�رأة يف املجتمع اإلسلامي من
ِ
وحدوده�ا الت�ي رس�مها
حي�ث طبيع�ة ش�خصيتها،

ِ
مرك�زي أم ثانوي ؟
ودوره�ا ه�ل ه�و
املجتم�ع،
هل�ا
ٌ
ُ
والعجي�ب أن الباح�ث قد أش�ار إىل ذل�ك من خالل

النماذج الش�عرية الت�ي استش�هد هب�ا ،لكن�ه وق�ع يف

التناقض واملغالطة.

ففي سياق حديثه عن الشعراء القالئل الذين أشاروا

إىل حمبوباهت�م ،يق�ول« :ع�دد قلي�ل من الش�عراء التفت

إىل حبيبت�ه ،فأش�ار إىل حبه�ا ،ونقل ص�ورة خاطفة من

عاطفته�ا ،وأملح إملاح�ة خفيفة إىل غرامه�ا ،وبينَّ أهنا ال
تس�تطيع أن تفعل أكثر من هذا خش�ية العيون الراصدة،
والوشاة احلارضة ،والعذال واحلساد .من هؤالء الشاعر
األرجاين حني وصف ساعة وداعها فقال:
ّ

ومقس�ومــة العينين م�ن َد َه�ش الن�وى

ِ
ــ�داء
ــ�ع ُح
رج ُ
وق�د راعه�ا بالعي�س ْ

ي�ب بإحـــ�دى مقلتيهــــــ�ا حتيتـ�ي
تجُ ُ

ِ
الرقبـ�اء
وأخ�رى تراعــــ�ي أعيـــ�ن
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ومنهم البهاء زهري يف إحدى قصائده:

جـاءت تودعنـ�ي والدمـــع يغلبهـــــا

منصلــت
يــوم الرحيـل وحـادي البني
ُ

وأقبلــ�ت وه�ي يف خـ�وف ويف دهـ�ش
ْ

ينفلــــت
مثــل الغـزال من األشــــراك
ُ

فلم تط�ق خيفـة الواش�ـــي تودعنــــي

ويح الوش�اة لقد قالوا وقد ش�متــوا
َ

()80

فاألم�ر إذن يتعلق بوضعية املرأة االجتامعية ،الس�يام
وعقاب
يف تل�ك احلقب�ة ،فه�ي ختش�ى ل�و َم الالئمين،
َ
َ
وتداول الش�ائعات الت�ي متس رشفها وكرامتها.
األهل،
ثم َّ
إن املس�ألة فيها مندوحة ،إذ إن الش�اعر يعرب عن ذاته
ويطلق ملش�اعره العنانِ ،
فل َم نخ ِّطئ�ه ونؤاخذه بيشء قد
فعل�ه وس�ار على هنجه أسلافه الذي�ن متثل أش�عارهم
الش�عر يف هذا العرص
النم�وذج األوح�د ؟ وهل ينقص
َ
اهتامات ليضيف إليها الباحث اتهِّ ا ًما آخر ؟
ٌ
 -10اخللفية اإليديولوجية للناقد

كلم�ة إيديولوجي�ا دخيلة عىل مجي�ع اللغات احلية،
علم األف�كار ،لكنها مل
ت نِّ ُ
ُعِّي� لغو ًي�ا يف أصلها الفرنسي َ
حتتف�ظ باملعن�ى اللغوي ،إذ اس�تعارها األملان وضمنوها
معن�ى آخر ،ثم رجع�ت إىل الفرنس�ية فأصبحت دخيلة
حت�ى يف لغته�ا األصلي�ةَّ .
إن العب�ارات الت�ي تقابلها -
منظومة فكرية ،عقيدة ،ذهنية .وقد حاول أحد الباحثني
تعري�ب الكلمة فاقترح أن تحُ�ول إىل « أدلوجة » .نقول
إن احل�زب الفالين حيمل أدلوجة ونعني هبا جمموع القيم
واألخالق واألهداف الت�ي ينوي حتقيقها .وهي كذلك
نظ�رة اإلنس�ان إىل الكون واملجتمع والف�رد التي يندرج

حتت قواعدها العامة كل تقرير أو حكم

()80

()80انظر مفهوم اإليديولوجية ،عبد اهلل العروي ص  ،10 ،9املركز
الثقايف العريب ،الطبعة السابعة ،سنة 2003م،الدار البيضاء.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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وال ش�ك أن تل�ك املع�اين الت�ي ت�دور عليه�ا كلمة

من خالل تركيزه عىل مسألة املشاركة يف الرصاع وتفاعل

األديب هب�ا ؟ ومن ث�م باملبدع والناقد ؟ إذا س�لمنا جدالً

عند كل شاعر يف تلك الدائرة (دائرة الرصاع)،مثل قوله

«إيديولوجي�ة » تدعونا لنتس�اءل عن مدى عالقة النص
أن الن�ص حيمل رؤي�ة مبدعه للك�ون واملجتمع ،وذلك
منبث�ق عن منظوم�ة فكرية أو أفق ذهن�ي يمتلكه املبدع،

فلي�س معنى ذلك أن النص انع�كاس لإليديولوجيا إنام

هو باإلضافة إىل تأثره هبا وبتشكالهتا فهو يعيد إنتاجها،
وبالت�ايل فلا يص�ح ب�أي ح�ال من األح�وال أن يسبر
الناق�د أغوار النص ،وهو محُ َّمل بتش�كالت إيديولوجية
جاهزة ،حياول فرضها عىل النص ألن يف ذلك قضا ًء عىل

موضوعية النص ونقده.

مت َّثلت هذه اخللفية اإليديولوجية عند الدكتور فيصل
أصلان ،يف تبني رؤية فكرية جزئي�ة أ َّثرت بدورها عىل

معاجل�ة نصوص هذه املرحل�ة ،وقد برزت ه�ذه الرؤية
م�ن خالل أهدافه من الدراس�ة التي رصدها يف املقدمة،

وكان من أمهها ما ييل:

ـ إظهار تفاعل األدب مع األحداث اجلليلة.

ـ تدرج الش�عراء يف فتح حرك�ة اإلصالح والتوحيد
والتحرير ،وجتاوز تلك اآلفاق ساعة اإلنجاز إىل

ما هو أبعد منها.

ـ ع�رض جترب�ة واقعي�ة هل�ذه األم�ة يف كيفي�ة رده�ا
العدوان اخلارجي.

ـ تنبي�ه الش�بان على رضورة االهتامم بقضاي�ا األمة
والوطن(.)81

وتلك أهداف – بال ش�ك – جليل�ة القدر يرنو إليها

كل أدي�ب ،لك�ن اإلش�كالية يف اقتصار الباح�ث عليها
دون غريها من أجزاء العمل الفني ،وقد وضح أثر تبني

الباح�ث لذلك املوقف الفكري على حتليله للنصوص،
( )81انظر شعر الرصاع مع الفرنجة ص .7 ،6
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

الش�اعر معه ،واشتراط الرؤية االس�ترشافية للمستقبل
يف سياق حتليل قصيدة البهاء زهري التي يمدح فيها امللك
الكام�ل » ول�و كان منفع ً
لا ح ًقا ألبدى يف ه�ذه املطولة
توجيها ،والظرف قاب�ل ،لكنه مل يفعل» (.)82
اقرتاح�ا أو
ً
ً

وأخيرا كان لذلك أث�ر يف التغايض ع�ن التحليل الفني
ً

للنصوص الشعرية.

ومتثل�ت ه�ذه اخللفي�ة عند الدكت�ور أمح�د اهليب يف
حكمه املتكرر عىل ش�عر تلك احلقب�ة بالضعف ،وذلك
بالرغ�م من رص�ده لكثير م�ن املح�اوالت التجديدية
ضمن دراس�ته الفنية يف الباب الثالث .فمن ذلك تعقيبه
يف هناية الباب « :إننا إن اس�تطعنا أن نجد الفكرة نجدها
أت�ت خادم�ة لتلك املحس�نات حينً�ا ،م�ع َّ
أن املفروض
خلاف ذل�ك وق�د يك�ون هن�اك انفص�ام بني الش�كل
واملضمون حينًا آخر ،األمر الذي أبعد هذه األشعار عن
دائرة املعاناة والصدق الفني »

()83

َّ
إن إص�دار مث�ل هذه األح�كام ،جيعل منه�ا أحكا ًما
تارخيية ال فنية .ومثل ذلك ما وجدناه يف دراسة الدكتور
بكري ش�يخ أمني ،حيث رأيناه ينطلق من عدة مسلامت
قوامها ضعف الش�عر يف هذا العصر ،ومخوده وتقليده.
فمث ً
ال نجده يف بداي�ة الفصل الثالث املعنون بـ « اجلانب
الفك�ري والفن�ي » وقبل أن يدرس ه�ذه اجلانب يقول:
«ونتس�اءل ع�ن رس الضع�ف يف أدب ه�ذه العص�ور،
والس�بب ال�ذي أدى إىل أن يصوغ األدب�اء إنتاجهم عىل
صورة ختتلف عام كان يصوغه القدماء؟ » (.)84

فم�ن أي�ن ج�اءت ه�ذه األح�كام ؟ وكي�ف يتبناها

الباحث�ون قب�ل اس�تقراء النص�وص وحتليله�ا ؟ ومل�اذا
( )82نفسه ص .102
( )83احلركة الشعرية زمن املامليك ص .452
( )84مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص .317
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نجده�ا متداولة بني أكثر من باحث ،حتى الذين يدَّ عون

أهنم يدافعون عن شعر هذه احلقبة ؟

« َّ
إن اإليديولوجي�ة ليس�ت طقًم�اً م�ن املعتق�دات
املذهبي�ة ،ب�ل إهن�ا تشير إىل الطرائق التي حيي�ا هبا البرش

أدواره�م يف املجتم�ع الطبق�ي ،وإىل القي�م واألف�كار
والص�ور التي تربطه�م بوظائفه�م االجتامعية ،ومتنعهم

من املعرفة احلقيقية ملجتمعهم ككل » (.)85

وكذل�ك الناق�د ال�ذي حيصر رؤيت�ه الفني�ة داخ�ل

ع�دة تص�ورات ،معتقدً ا أهنا األصوب وما س�واها دون

ذل�ك ،حيجب ع�ن رؤيته حدو ًدا ومع�امل أخرى ،ربام لو
أت�اح لذاته فرص�ة التطلع إليها والتفاع�ل معها بمنطقية
ثم أحكامه.
وموضوعية لتغريت تصوراته ومن َّ
ثال ًثا :نحو دراسة فنية لشعر العرص

ترسع هذه املناهج يف االس�تنتاج ،واكتفاؤها باحلكم
ّ

على النص األديب م�ن خالل احلكم عىل ج�زء منه ،ويف
ذلك ابتسار كبري حلقيقة النص (.)87

فاملنهج دائماً ال يرتد إال إىل أصول نظريته ،وال يرشع
يف معاجل�ة النص�وص إال من خلال ثوابته التي يس�تند
عليها ،وبالتايل تحُ جب عنه رؤية بقية األجزاء يف النص.

عدم انس�جام املناهج املصاحب�ة للمنهج املحوري /

من َطلق الدراس�ة ،فربما جيتهد الناقد ويصن�ع توليفة من

املناهج لدراس�ة النصوص الش�عرية ،لكنه�ا يف احلقيقة
غير متكافئ�ة وغري مناس�بة إلض�اءة النص ،فمث ً
لا ربام

جيم�ع الناق�د بين املنهجين التارخي�ي واالجتامع�ي ،أو

االجتامع�ي والبالغي ،أو جيم�ع بينهم مجي ًعا ،لكن هناك
احتامل أن يتنافر النص مع هذه التوليفات ،وأن يس�تنفر

مناهج أخرى تفي بغرض الكشف وحتقق املوضوعية.

االكتفاء هبذه املناهج وجعلها املنطلق الوحيد لدراسة

بعد استعراضنا املناهج التي درست شعر هذه احلقبة

النص ،دون حماولة استغالل الطاقات اللغوية لدراسته،

قصورا يف تطبي�ق تلك املناهج
عليه�ا ،تبني لن�ا أن هناك
ً

يف التعبري والوسائل  /التقنيات التي ُيتوسل هبا .فالنص

ومرجعياهتا ،من خالل الدراسات النقدية التي ارتكزت

على النصوص الش�عرية لذلك العرص ،وه�ذا القصور
ربام يكمن يف اآليت:

واستقراء بنياته الداخلية ،والبحث عن العنارص املوظفة
األديب يف عرف ه�ذه املناهج وثيقة من بني وثائق أخرى

حتيل عىل شخصية األديب أو عىل وسطه االجتامعي(.)88

مس�لامت جاه�ز ًة غير ٍ
ٍ
قابلة
ه�ذه املناه�ج تبح�ث «
َ

وال ش�ك أن يف ذل�ك تغاف ً
لا ع�ن حقيق�ة الن�ص

تكرارا يف إس�قاط األحكام الس�لبية
ول�ذا وجدنا
ً

إمكان�ات ال حصر هل�ا.إذن فلا ف�كاك م�ن الب�دء من

للتغيري مهام تعددت فضاءات النصوص املحللة » (.)86

على النصوص الش�عرية يف تلك احلقب�ة ،التي مل تأت
ولي�دة التحلي�ل والدراس�ة ،إنام أت�ت ولي�دة القولبة

والتسييج.

( )85النقد واأليديولوجي�ة ،تريي إجيلتون ،ترمجة فخري صالح
ص  ،10املكتب الوطنية ،عامن.
( )86النص واملنهج ،حممد أديوان ص  ،120دار األمان ،الطبعة
األوىل ،سنة 1427هـ ،سنة 2006م ،الرباط.
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وجوه�ره ،وأه�م معطيات�ه « اللغ�ة « بما متتلك�ه م�ن
النص ،واالنطالق من فضاءاته،ثم االس�تعانة بعد ذلك

بام يناس�به من مناهج خارجي�ة .ولعلنا ندلل عىل نجاعة

ه�ذا املس�لك ،إذا تناولنا جزئي�ة بس�يطة ولتكن غرض

الوص�ف ،واخرتنا له مدونة ولتك�ن ديوان صفي الدين
احليل.

( )87انظر املرجع نفسه ص .121
( )88انظر يف مناهج الدراسات األدبية ص .43
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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الوصف يف شعر صفي الدين احليل:

وق�ع اختي�اري عىل ه�ذا الغ�رض خاصة،ألن�ه ُيعد

عنرصا أساس� ًّيا من عن�ارص معين�ات الذات،التي حتيل
ً
مب�ارشة عىل وضعية التواصل التي تتحول فيها اللغة إىل

خطاب يش�تغل،وتقوم هذه الوضعية عىل طرف أسايس

حمور هذه العملية وهو املتلفظ وما يرتبط به من أطراف
أخرى كاملتلفظ إليه واإلطارين الزماين واملكاين (.)89

 1-1الثقافة الدينية

م َّث�ل الدي�ن املنه�ل األول والرافد األس�ايس لش�عر
صفي الدين احليل ،وقد مت َّثلت هذه الثقافة يف عدة ٍ
مناح،

أمهها:

 1-1-1القرآن الكريم:

ال ش�ك أن الق�رآن الكري�م م َّث�ل لش�عراء العربي�ة

من�ذ ص�در اإلسلام النم�وذج األول ،ال�ذي جي�ب أن

َّ
إن ال�ذات املتلفظ�ة هنا تقوم ب�دور الواصف ،الذي

يحُ ت�ذى و ُيتفاع�ل مع�ه ،والس�يام يف العصر اململوك�ي

خالهل�ا معامل الكائنات واألش�ياء يف الك�ون ،ثم يتحول

واملغولي�ة املتكررة ،التي أس�همت يف نمو الوعي الديني

خي�زن يف ذهن�ه رصي�دً ا م�ن النع�وت التي تتش�كل من
ِّ

ال�ذي تكالبت عليه عدة عوامل أمهها الغارات الصليبية

ه�ذا املخزون إىل خطاب وصف�ي له مالمح وخصائص
حتي�ل إىل ال�ذات املتلفظ�ة  /الواصف�ة .وكذل�ك َّ
ف�إن «

ورضورة االرت�داد إىل األص�ل األول واملنب�ع الصايف /

حرصه واستقصائه » (.)90

آيات القرآن الكريم شعره صفي الدين احليل ،نرى ذلك

الش�عر إال أقل�ه راج�ع إىل باب الوصف ،وال س�بيل إىل
فامل�دح وصف للمدوح وم�ا يتميز به من أخالقيات

ومواطن القوة ،والغزل وصف ملحاسن املحبوبة احلسية
واملعنوية،والفخ�ر وص�ف ملآث�ر ال�ذات ومواهبها،هذا

باإلضافة إىل شعر الطبيعة الذي ُيعد أساس هذا الغرض

وعليه مناطه...

س�أتناول ش�عر الوصف عند صف�ي الدين احليل من

زاويتني ،األوىل :مرجعية الوصف ،والثانية :بنية العبارة

الواصفة.

 -1مرجعية الوصف

من خالل استقرائنا لشعر صفي الدين احليل ،وجدنا

أن الوصف عنده يرتد إىل مصادر عدة ،أبرزها اآليت:

( )89انظر جتربة الذات املتلفظة يف ديوان أيب متام ،رسالة دكتوراة،
حمم�د مع�ز جعف�ورة ص  35جامعة سوس�ة ،كلي�ة اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،سنة 2007م ،سنة 2008م ،تونس.
( )90العمدة ،ابن رشيق .294 / 2
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

عن�د أف�راد املجتم�ع اإلسلامي – ومنه�م الش�عراء –

حرصا عىل تضمني
الق�رآن الكريم .ومن أكثر الش�عراء
ً
يف قوله:

()91

وبــ�ات يل بمغانــ�ي أهلهــ�ا ،وهبـ�ا
ٍ
ِ
غـ�راص
ش�عالن و َب
ش�غالن ع�ن أه�ل

والري�ح جت�ري رخ�اء ف�وق جدوهل�ا
ٍ
ِ
وغـــــواص
َّــــ�اء
والطير م�ا بين بـن

يب�دو تأثر الش�اعر بق�ول اهلل تعاىل يف كتاب�ه الكريم:

« فس�خرنا ل�ه الري�ح جتري بأم�ره رخاء حي�ث أصاب.
والشياطني ّ
وغواص » (.)92
كل َبنَّاء َّ

يأيت هذا الوصف القرآين يف سياق قصة النبي سليامن

– عليه السلام – وما حباه اهلل من نعم وخوارق .فقد
ورد يف تفسري ابن كثري أنه ملا عقر سليامن اخليل غض ًبا هلل

عوضه اهلل ما هو خري منها وأرسع ،الريح
– عز وجل – َّ
( )91دي�وان صف�ي الدي�ن احللي ص ،290دار ص�ادر للطباعة
والنرش ،سنة 1382هـ ،سنة 1962م ،بريوت.
( )92سورة ص ،آية .37 ،36
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التي غدوها ش�هر ورواحها ش�هر حيث أراد من البالد.

إن الشاعر أراد أن يومهنا عن طريق استخدام التورية

غواصون يف البحار يس�تخرجون
األبني�ة اهلائلة ،ومنهم َّ

هو نفس�ه « إنس�ان عيني » يف الش�طر األول ،بينام يرمي

وجعل الش�ياطني يف خدمته فمنهم من هو مس�تعمل يف
ما فيها من الآللئ واجلواهر واألشياء النفيسة (.)93

َّ
إن الش�اعر يف وصف�ه للم�كان يتفاع�ل م�ع الن�ص
الق�رآين وحياوره ،وذل�ك عن طريق النقل واالس�تبدال
فبينما ت�أيت هذه اهلبات واخل�وارق يف اآلي�ة الكريمة منَّة
م�ن اهلل لنبيه ،تأيت يف نص الش�اعر هبة من اهلل له ولغريه
من الناس فهي عامة وليست خاصة ،وبينام تأيت يف اآلية
الكريم�ة لقضاء حوائ�ج النبي الكريم اخلاص�ة والعامة
( أي للدولة اإلسلامية ) ،فهي تأيت يف النص الش�عري
يف سياق الرتف والرفاهية.

واالس�تبدال ن�راه جل ًّي�ا على مس�توى الوح�دات
اللغوي�ة ،فالش�اعر يس�تبدل لفظ�ة «الش�ياطني » بلفظة
« الطير » ،ورغ�م أن الن�ص الش�عري بذل�ك يتقاط�ع
م�ع الن�ص الق�رآين يف اإلحال�ة إىل م�ا هو خ�ارق ،فإن
ه�ذا االس�تبدال يف الوح�دات تبع�ه تب�دُّ ل يف الوظائف
وانحراف يف الداللة تصل إىل حد « األسطرة » ،إذ كيف
حتل الطري حمل الشياطني فتصبح ما بني بناء وغواص ؟!

ومن ذلك قول الشاعر:

()94

منكـ�م
بكي�ت لفق�د األر ُب�ع اخلضـ�ر
ُ
ُ
ِ
على الرمل�ة الفيح�اء باألرب�ع ُ
مـــ�ر
احل

فكي�ف بق�ي إنس�ان عين�ي وق�د مضى

ِ
الدهـــر
حين م�ن
على ذل�ك اإلنس�ان
ٌ

واإلش�ارة يف « ذل�ك » أن « اإلنس�ان » يف الش�طر الثاين

الشاعر إىل ذاته التي تأثرت بالفقد والبعاد.

َّ
إن توظيف الشاعر هلذا التضمني القرآين ضمن سياقه
الشعري احلارض ،جعله يتنزه عن كونه قد أتى « تكميل ًّيا »
يكمل به الش�اعر جتربته .ثم إن ارتكاز الشاعر عىل بعض
األدوات الفنية ،مثل :االس�تفهام « كيف » التي د َّلت عىل
التعجب ،و « قد » التي أكدت احلدث ،واإلش�ارة « ذلك
» ،وكذلك التورية قد أسهمت يف خلق نسق فني متحاور
مع النسق القرآين ،لكن حييل عىل ذات الواصف.
 2-1-1احلديث الرشيف:

ي�أيت احلدي�ث الرشي�ف يف املرتب�ة الثانية بع�د القرآن
الكري�م ،كراف�د ثق�ايف للوصف يف نص احليل الش�عري،
فالش�اعر نتيج�ة لنش�أته الدينية ككثري من ش�عراء عرصه
يعول عىل تضمني شعره احلديث النبوي .ومن أمثلة ذلك
()96
قوله من قصيدة يمدح النبي صىل اهلل عليه وسلم:
م�اذا تق�ول إذا رمنــ�ا املديـــ�ح وقــ�د

ِ
متف�ق
رشفتْنـَـــ�ا بمديــــ�ح منــــ�ك
َّ
ِ
َ�م والبي�ان ب�ه
إن
َ
ْ
قل�ت يف الش�عر حك ٌ
س�حر فرغَّبـ�ت في�ه َّ
ـــ�ر ِق
كل ذي َف َ
ٌ

فكن�ت باملـ�دح واإلنعـــ�ام مبتـــدئً�ا
َ

ِ
ُطـــ�ق
فل�و أردن�ا ج�زاء البع�ض مل ن

ضمن الش�اعر يف البيت الث�اين قوله تعاىل « :هل أتى

ضم�ن الش�اعر نص�ه م�ا رواه أبو بك�رة – ريض اهلل
َّ
عن�ه  -ع�ن النبي صلى اهلل عليه وس�لمَّ « :
إن من البيان

( )93تفسير اب�ن كثير  ،73 /7حتقي�ق  /س�امي السلامة ،دار
طيب�ة للنرش والتوزي�ع ،الطبعة الثانية ،س�نة 1420هـ ،س�نة
1999م ،السعودية.
( )94ديوانه ص .285
( )95سورة اإلنسان ،آية (.)1

( )96ديوانه ص .86 ،85
( )97املس�تدرك عىل الصحيحني ،احلاكم النيسابوري ،613 /3
كت�اب معرف�ة الصحاب�ة ،إرشاف  /يوس�ف املرعشلي ،دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان.

مذكورا » (.)95
حني من الدهر مل يكن شي ًئا
عىل اإلنسان ٌ
ً
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ورد ه�ذا احلدي�ث يف س�ياق تعقي�ب النب�ي على

املفاخ�رة الت�ي كان�ت بني الزبرق�ان بن ب�در وعمرو بن

األهتم،واستحسانه لفصاحتهام (.)98

وقد و َّظف الش�اعر نص احلديث من خالل حماورته

للنب�ي ،واس�تحضاره لش�خصه صلى اهلل عليه وس�لم،
وي�أيت احل�وار كاس�تطالع لرأي النب�ي يف رغبة الش�اعر

بمدحيه ولذا اس�تخدم الش�اعر بعض الوحدات اللغوية
الت�ي حتقق ذلك الغرض ،مثل :أداة االس�تفهام « ماذا»،
وم�ادة الق�ول « تق�ول » ،ثم فع�ل الشرط « إذا » الذي

يفيد التحقق املستقبيل .ويف البيت الثاين تصدَّ رت « إن »
الرشطية االفرتاضية االحتاملية – وهذا يتَّس�ق مع مسألة

اس�تحضار ذات النبي التي تقوم بدورها عىل االفرتاض
قلت »
– وقد أعقبها مادة القول املنتهية بتاء اخلطاب « َ
فكنت ».
التي تط َّلبت جوا ًبا يف البيت الثالث «
َ

ورغ�م َّ
أن وصف الش�عر باحلكمة والبيان بالس�حر
يأيت يف س�ياق مدح النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فإن ذات
الش�اعر تريد أن تن�زع اعرتا ًفا افرتاض ًّيا عىل لس�ان النبي
بفصاحة ش�عرها ،وإبداعه وتفوقه يف ساحة البيان ،وال
ش�ك َّ
أن هذا اخلطاب سيكتس�ب مصداقية كبرية ما دام
قد أتى عىل لس�ان أصدق البرش وأبلغهم .وكذلك يقول
يف مدح النبي:

()99

عم َ
�ك باهبـ�ا
مدين�ة علـ� ٍم
ُ
وابـ�ن ِّ
ِ
ي�ؤت س�ورها
فم�ن غير ذاك الب�اب مل
َ
والبي�ت مرتكز على ما رواه ابن عب�اس – ريض اهلل

عن�ه  -عن النبي صىل اهلل عليه وس�لم « :أنا مدينة العلم

وعيل باهبا ،فمن أراد املدينة فليأت الباب »
ٌّ

( )98انظر املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

()100

( )99ديوانه ص .77
( )100املس�تدرك على الصحيحين  ،127 /3كت�اب معرف�ة
الصحابة.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

وال نس�تطيع فه�م ه�ذا البي�ت دون أن نتع�رف عىل

مذه�ب الش�اعر ،الذي ُع�رف عنه أنه كان ش�يع ًّيا .وإن

كان الش�اعر مل خيلص ملذهب�ه كل اإلخالص ،أو مل يكن

شيع ًّيا متعص ًبا (.)101

والش�اعر يف ح�واره م�ع ن�ص احلدي�ث الرشي�ف

مل يق�ف عن�د جمرد النقل والنس�خ إنما كان مترص ًفا يف

الصياغ�ة ،فمن جه�ة وجدناه يوم�ئ إىل اإلمام عيل –

ك�رم اهلل وجه�ه – وال يرصح ،ومن جه�ة أخرى أراد
أن يبين أنه ال يوجد طريق يوص�ل إىل النبي إال طريق

عيل – ريض اهلل عنه
علي ،فنفى كل األبواب دون باب ّ
ّ

– وذلك عن طريق االس�تثناء « غري » والنفي « مل »،
س�ورا ليشري إىل عظمة النبي صىل اهلل
ثم جعل للمدينة
ً

عليه وس�لم ،وسمو علمه وأخالقه َّ
وأن ولوجها ليس

باألمر اهلني.

 3-1-1الفقه:

استعان الشاعر باملعجم الفقهي يف كثري من أوصافه،

والوصف يأيت تارة مس�تمدً ا م�ن املصطلحات الفقهية،
وت�ارة من الفت�اوى ،وتارة أخرى م�ن القواعد الفقهية.
من أمثلة األول قول الشاعر:

()102

ُطب�ع األن�ام على اخللاف وج�و ُد ُه
ِ
خـلاف
يف الــنـ�اس مـس�ــأل ٌة بغير
فوصف الش�اعر للمس�ألة أهن�ا « بغري خلاف » هو

مصطل�ح فقهي متداول بني الفقهاء وقد يكون الوصف
طبيع ًّي�ا لكون الش�اعر يمدح قايض احلل�ة تاج الدين بن

وشاح (.)103

( )101انظر الدرر الكامنة 479 /2
( )102ديوانه ص .601
( )103انظر املصدر نفسه ص .599
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ومن أمثلة الثاين قوله:

()104

حــــ َّلـــ�ت بـمــــزجــه�ا املــــ�دا ُم
فاملـــ�زج لـنـقـصــــهــ�ا متـــــــ�ا ُم
ال أش�ـــربـهــــا بـغــير مـــــــــ�اء

فـــاخلــمــ�ر بــعــيــنــه�ا حـــــرا ُم

« فاخلم�ر ح�رام » فت�وى فقهي�ة عام�ة ،لك�ن حوار
الش�اعر م�ع النص الفقه�ي هنا ح�وار خمالفة ،فلا ُيعد
تقاط ًع�ا وتراد ًف�ا معه ،إنما ارتكز عليه الش�اعر ليناقضه
فبينام يقرر أن اخلمر حرام نراه يف الوقت ذاته ينفي رشهبا
بغري ماء ،فهو إذن ُّ
حيل رشهبا إذا كانت بامء ،وربام أسهم
التوكيد املعن�وي « بعينها » خلق تلك املراوغة الفنية من
الشاعر.
ومن أمثلة الثالث قوله:

()105

مجيلـــــك�م كان يف رق�ي لك�م س�ب ًبا

الس�بب
ال يوج�د احلك�م حت�ى يوج�دَ
ُ

ُيعد الشطر الثاين من القواعد الفقهية التي يكاد يجُ مع

عليه�ا الفقهاء ،فأب�و زيد الدبويس يق�ول « :احلكم يتبع
السبب » (.)106

وت�أيت هذه القاعدة يف س�ياق مدح الش�اعر للملك

الصالح ،والقصيدة بأكملها متثل اعتذارية من اعتذاريات
احللي ،ولذا فهذه القاعدة تُع�د حالة من حاالت الذات

لكنها حالة حجاجية تربهن الذات فيها عىل مدى وفائها
ووالئها للممدوح ،وكذا حفظها للجميل لدرجة تصل
يعول عىل أداة
إىل الرق واالستعباد ،ولذا وجدنا الشاعر ِّ

( )104نفسه ص .503
( )105نفسه ص .295
( )106املس�تصفى يف عل�م األصول ،الغ�زايل ،428 :423 /2
دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية ،س�نة 1403هـ ،س�نة
1983م ،بريوت ،لبنان.
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النف�ي « ال » ثم أتبعه�ا بـ « حتى » للغاية ،ويف ذلك خري

متثيل للحجاج الوصفي.
 2-1العبارة اليومية

بالرغ�م من أن صف�ي الدين احليل ُيعد من الش�عراء

الذي�ن يؤثرون اللغة اجلزلة ،التي متتاح من معني الرتاث
اجتاها
الش�عري ،وهو لي�س بد ًعا يف ذل�ك ،فهذا يمث�ل ً

عا ًم�ا عند ش�عراء ه�ذه احلقبة – فإن�ه ُيعد من الش�عراء
طوعوا اللغة الفصحى لتعرب عن مش�اعر
القالئل الذين َّ
البسطاء من الناس دون ركاكة أو ابتذال.

وق�د حاول حممد ُح َّور أن يعلل ذلك فقال « :ونحن

نعل�م أن احللي مل يقط�ن يف هذه البيئ�ة البدوية الش�يعية
إال عقدي�ن ونيف م�ن عمره ،ثم بارحه�ا إىل غري رجعة
وقضى نصف ق�رن تقري ًب�ا يف بيئات أخ�رى ختتلف عن

تل�ك البيئ�ة يف اللغة والثقاف�ة ،وكان ال بد م�ن أن ينهل

واضحا
منه�ا وينعكس أثرها عىل ش�عره ،وتظه�ر تباينًا
ً
يف هذه اللغة الش�عرية التي اش�تمل عليها ديوانه ،وتكاد
تكون لشاعرين خمتلفني »

()107

وربما يكون ذلك س�ب ًبا يف أن أغلب ش�عر الوصف

ق�د اتخَّ ذ م�ن العب�ارة اليومية السلس�ة قال ًب�ا ،يلتقط من

خالله خصائص األش�ياء ومعامل الصور .من ذلك قول

الشاعر:

()108

.

َم�ن رأى ع َّلتـ�ي وقـ�د الح للمـــــ�و
ِ
ت عليهــ�ا أدلـــــــ� ٌة وش�هـــــــو ٌد
ٍ
ش�اك؟
ج�س نبضي وق�ال :م�ا أن�ت
َّ
نـ�ارا مل يطفهـ�ا التربيــــــ�د
قل�ت:
ُ
ً

ح�ور ص  ،142دار
( )107صف�ي الدي�ن احليل ،حمم�د إبراهيم َّ
الفك�ر املع�ارص ،الطبع�ة الثاني�ة ،س�نة 1410هـ ،س�نة
1990م ،بريوت.
( )108ديوانه ص .390
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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إذا تأملن�ا األلف�اظ يف البيتين وجدن�ا كله�ا عربي�ة

فصحى ،ليس ثمة ما يعيبها والسيام ذلك التعبري اليومي
فاجلس :اللمس باليد (.)109
جس نبيض »
ّ
املتداول « َّ

َّ
إن الذات حتاول أن تتامهى مع واقع احلياة يف بساطته

ومرونته وأن تتحسس نبض العالقة اجلدلية بني اإلنسان

وبيئته

()110

جس
إن ال�ذات ال تروم أن تنف�رد هبذه األحداثَّ « :
– ش�اك – مل يطفها » إنام تروم أن يتفاعل املتلقي معها

ويش�عر بام تش�عر به ،لتتخف�ف من هذا الع�بء النفيس

الذي يثقلها .وكذلك قوله:

()111

بخلـ�ت بس�ؤلــــي
وإن
َ
أن�ت س�ؤيلْ ،

قطعـ�ت رجائــــ�ي
وإن
ورجائ�ي،
َ
ْ

ــــ�دت قتلــــــ�ي
تعم
َ
وحياتـ�يْ ،
وإن َّ

احلديث أو املعارص ،مما يوحي بأن ش�عر هذه الفرتة كان
بمثابة الوسيط أو املمهد لبزوغ فجر النهضة واحلداثة.
 3-1النص الشعري

مص�درا أساس� ًّيا
يمث�ل الن�ص الش�عري الرتاث�ي
ً
ومرجعي�ة ثقافية ألغلب ش�عراء ذلك العرص ،وأبرزهم
صف�ي الدين احليل ال�ذي تنوعت لديه أش�كال توظيف

ه�ذا التراث ،لكنن�ا يف ه�ذا املق�ام ال نمل�ك اخل�وض
يف مجي�ع ه�ذه األش�كال ،إنما س�نقترص يف حديثن�ا عىل
ش�كلني رئيسين ارتكز عليهام ش�عر الوصف يف تفاعله
مع التراث ،أوهلام :الوصف النمط�ي ،وثانيهام :وصف
التعالق.
 1-3-1الوصف النمطي:

ُيع�د ه�ذا اللون م�ن الوص�ف تقليد ًّيا ،لي�س لذات

قصـ�دت ش�فائـــي
ونعيم�ي ،وإن
َ

الش�اعر فضل فيه سوى االختيار ثم النقل ،فالشاعر هنا

ال�رق ،س�يـدي ،موالئـــ�ي
مال�ك
ِّ

تكميلية سواء عىل مستوى البيت أو النص.

منيت�ي ،بغيت�ي ،حبيب�ي ،نصيبـــــ�ي

يستعري بعض الصفات الشائعة يف تراثنا الشعري كتقنية
ولع�ل الس�بب يف ذلك يرج�ع إىل َّ
أن ه�ذه الصفات

قد تكون هذه الصفات املتوالية سلسة ملتصقة بواقع

 /الص�ور ،ق�د حققت ذيو ًعا ووق ًعا ل�دى املتلقي ،ولذا

ال�ذي امتأل به قلب الذات ،وكذلك فقد عكس�ت تلك

يدفع الشعراء الالحقني إىل استعارهتا طل ًبا للذيوع الذي

احلي�اة اليومي ،إال أهن�ا أوحت بذلك الدفق الش�عوري
الكلامت يف بساطتها وانسيابيتها بساطتها وصدقها ،وإن

صورا من املد
كانت الذات الواصفة قد أضافت إىل ذلك ً
واجلزر يف تلك العالقة التي جتمع بينها وبني املحبوبة من
خلال تلك اجلمل الرشطي�ة االعرتاضية « :وإن بخلت
 -وإن قطع�ت  -وإن تعم�دت -وإن قص�دت » .وربام

تش�عرنا ه�ذه األبيات أننا أمام نص من نصوص الش�عر
( )109انظر لسان العرب ،مادة « جسس «.
( )110انظر مقال « الذات وأحواهلا يف ش�عر البهاء زهري « ،وئام
أنس ص  ،15جملة جامعة امللك سعود،
اآلداب ( ،)1املجلد ( ،)21سنة 2009م ،سنة 1430هـ.
( )111ديوانه ص .432
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

فه�ي تصبح جز ًءا من الرصيد الش�عري املميز .وهذا ما

حققته أو رغبة يف حماكاهتا ،أو تثبيتًا لداللتها وحضورها
الشعري

.

()112

ولذا حرص صفي الدين احليل أن يرصع شعره بتلك

الصور النمطية ،من ذلك قوله.)113( :

وي�ا س�يوف حل�ظ َم�ن أحببت�ه
جه�دَ ِك ع�ن س�فك دم�ي ال تغم�دي

( )112انظ�ر بن�اء القصي�دة العربية يف العرص اململوكي ،يوس�ف
أمحد إسامعيل ص  ،103 ،102حوليات اآلداب والعلوم
االجتامعية ،الرس�الة  ،220احلولية (  ،) 25سنة ،1425
سنة 1426هـ ،سنة  ،2004سنة 2005م ،الكويت.
( )113ديوانه ص .222
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فـ « س�يوف اللحظ » م�ن الصفات النمطية املتداولة

يف تراثنا الش�عري ،إال أن الش�اعر قد أبى إال أن يس�لك
مس�لكًا آخ�ر يف تكمل�ة املش�هد ،فبينما يطلب الش�عراء

م�ن املحبوب�ة الكف عن س�فك دماء اهل�وى والصبابة،

ويأيت هذا التعالق يف ديوان احليل عىل عدة مستويات،

أبرزها اآليت:

 1-2-3-1تعالق املعنى

يمثل ذلك التعالق قول احلليِّ :

()116

واإلمس�اك عن التأثير املضني الذي يصي�ب عواطفهم

أحس�ب األرض ملك�ي
رست
ف�إذا
ُ
ُ
ومجي�ع األقط�ار ط�وع قيــــــــ�ادي

يترصف يف الوصف نفس�ه ،فإن له
ف�إذا كان احلليِّ مل َّ

كنـ�ت والبــــلاد بـــــلادي
أينما
ُ

اجلياش�ة ،يطلب احلليِّ مزيدً ا من سفك الدماء فهو ينشد
اللذة يف ذلك ،ولذا ال يريد أن يضع هناية له.

بصمة يف السياق املقابل.
ومن ذلك قوله:

()114

أقمـــ�ت فـالنــ�اس أهلـــــ�ي
وإذا
ُ

ويقول البحرتي:

()117

عزائ�م كالنج�وم الش�هب ثاقبـ� ٌة
ُ
ُ
منه�ن الش�ياطينا
يحُ�رق
م�ا زال
َّ

العي�س رحلي
وطن�ي حي�ث ح َّط�ت
ُ
وذراع�ي الوس�ا ُد وهـــ�و مهـــ�ادي

َّ
إن صفة « النجوم الشهب » واستخدامها يف الوصف

فبينما يعدُّ البحتري كل حمل ألقت دابت�ه الرحل فيه

أض�اف هلا تلك الصورة املس�تمدة م�ن النص القرآين يف
ٍ
بزين�ة الكواكب...
قول�ه تعاىل « :إنَّ�ا زينَّا السماء الدنيا

األول  /السير ،وفيه يرى نفسه مالكًا لألرض التي

الشعري تُعد صورة تراثية نمطية ،لكن الشاعر يف املقابل

إىل قول�ه تعاىل :ش�هاب ثاق�ب » ( ،)115التي أضفت عىل
املم�دوح  /املوص�وف بعدً ا آخ�ر غري العل�و والطموح

إىل القمة ،أال وهو القوة والس�طوة والقدرة عىل البطش
باألع�داء .فاحلليِّ حتى يف الص�ورة النمطية حياول خلق
يعوض ذلك النسخ الوصفي.
معادل إحيائي ِّ
 2-3-1وصف التعالق:

وفي�ه يت�م تعال�ق الوص�ف يف الن�ص الالح�ق م�ع
الوصف يف النص الس�ابق فيلتقيان ويتقاطعان يف زاوية
ما م�ن الزواي�ا النصية ،لك�ن يصاحب ذل�ك حماوالت
حثيث�ة من الالح�ق لتجاوز الس�ابق أو اإلضاف�ة إليه أو
تنميته وتطويره
( )114نفسه ص .21
( )115سورة الصافات ،من اآلية .10 :6
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قسم هذه الرؤية قسمني:
وطنًا له ،فاحلليِّ قد َّ

يسير عليها لي�س ذلك فحس�ب ،بل مجي�ع البالد حتت

وطأته وسلطته.

والث�اين  /اإلقام�ة ،وفيها ال يقترص الش�اعر عىل أن

ينس�ب البالد إليه ،بل إنه جيعل من األشخاص املقيمني

عليه�ا عشيرته وأقاربه وأحباب�ه .وإذا كان البحرتي قد

ق�دَّ م املكان  /الوطن ،وجعله اسًم�اً دالل�ة عىل الثبوت،
َّ
ف�إن احلِّل�يِّ ق�د اس�تخدم أداة الشرط « إذا » الت�ي تفيد
وعضد ذلك بتكرارها يف البيتني.
التحقق يف املستقبلَّ ،

وإذا كان البحتري ق�د نس�ب احل�دث يف الفع�ل «

حطت » للعيس ،فإن احلليِّ قد نس�ب احلدث يف األفعال
كن�ت » إىل ذات�ه ،ه�ذا
أقم�ت –
رست – أحس�ب –
«
ُ
ُ
ُ

( )116ديوانه ص .34
( )117ديوان البحرتي  ،62 /1حتقيق  /حس�ن كامل الصرييف،
دار املعارف ،سنة 1963م ،مرص.
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باإلضافة إىل تساوي الضامئر التي حتيل إىل الذات مقابل

ومس�الكه م�ن جهة أخ�رى ،فاملم�دوح يطرب�ه صوت

« وطني – رحيل – ذراعي – مهادي ».

ويش�غله ركوب اخليل يف س�احة املعرك�ة عن التفكري يف

ضامئ�ر البحرتي « :ملكي – قيادي – أهيل – بالدي » /
« وجتدر اإلشارة يف هذا املجال إىل الدراسات احلديثة،
الت�ي تؤكد أن الضامئر حمالت ش�اغرة فارغ�ة ،يمكن أن
يتداول عليها أشخاص كثر ،وضمري األنا واحد منها عىل
ذم�ة كل خماطِب يتوس�ل بنظام اللغة لتبلي�غ أمر ما يتعلق
بالع�امل ،فهو العنصر األول من عنارص الكالم يشير إىل
وظيف�ة املخاطِب احلاس�مة وإىل موقع�ة يف عملية التبادل
الق�ويلَّ ...
إن ضمري األنا ال حيي�ل عىل يشء خارج النص
وال يتحدد إال يف اخلطاب املوجود فيه » (.)118

ول�ذا َّ
فإن ال�ذات الواصف�ة يف نص احلِّل�يِّ حتيل عىل
نفسها ،وتش�كِّل من خالل ذلك عاملها اخلاص املنتسب
إليها وحدها ،فهي ذات تسعى دائماً إىل التفرد ،وترى َّ
أن
هلا ح ًّقا يف التملك واالستحواذ.
 2-2-3-1تعالق السياق

ويمثله قول الشاعر:

()119

ص�وت الصهي�ل والصلي�ل عنــ�د ُه
ُ
أطي�ب م�ن ش�دو احلس�ان ُ
ـــ�ر ِد
ُ
اخل َّ
ِ
يلهي�ه
ص�در النَّه�د يف ي�وم الوغـ�ى
ُ
بالك�ر ع�ن ص�در احلس�ــان النُّه ِ
ـ�د
َّ
ِّ
ويغتن�ي با ُملل�د م�ن س�مـــر القنـــــ�ا
ِ
ـــــ�د
ع�ن كل مجَ�دول القـ�وام أم َل

خالئـ�ق تُعـ�دي النس�يــــم رقـــــ� ًة
ٌ

ِ
اجللمــــــ�د
ُذيـ�ب قل�ب
وس�طـو ٌة ت
ُ

ي�أيت وصف املمدوح  -يف األبي�ات الثالثة األوىل –

يف س�ياق املقارنة بني احلرب وأدواهتا من جهة ،والعشق
( )118جتربة الذات املتلفظة يف ديوان أيب متام ص .194
( )119ديوانه ص .224
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

اخليل والس�يف أكثر من صوت النس�اء البكر احلس�ان،

ص�دور الفتي�ات ،ويفض�ل القيس على كل فت�اة ناعمة
مفتولة القوام استقدم الشاعر هذه الصفات املستمدة من

الرتاث الش�عري ،لكننا وجدنا الس�ياق اإلنشائي يطغى
على املوصوف  /املمدوح يف البيت الرابع ،إذ َّ
إن إدخال
الوح�دات الداللية التي تدور عىل وص�ف املرأة ضمن

س�ياق وص�ف املمدوح قد تناثرت ش�ظاياه عىل وصف
املمدوح « خالئق تُعدي النس�يم رقة » الذي ُيفرتض أن

تغلب عليه صفات الفحولة والقوة والشجاعة...

إن�ه بالرغم من ارت�داد الذات الواصف�ة إىل الذاكرة،
والتقاطه�ا مف�ردات التجرب�ة م�ن معينه�اَّ ،
ف�إن لدهي�ا
الق�درة عىل التلون والتحول لتصبح ذاتًا منش�ئ ًة تس�تطيع

إج�راء تفاعلات بني عاملين خمتلفني من حي�ث الصفات
واألفع�ال :امل�رأة ( األنوثــ�ة )  /الرجــ�ل (الفحولة )،
َ
ُس�قط متعلقات ( الصفات واألفعال)
احلب  /احلرب ،لت
أحدمها :املرأة ( األنوثة ) عىل اآلخر :الرجل (الفحولة).

َّ
إن ه�ذه الق�درة على إح�داث تل�ك التح�والت
الس�ياقيةَ ،لتؤكد نجاعة الذات املتلفظة يف اختيار أدواهتا
الفني�ة وإعادة صياغتها من جديد ،لتش�كل عا ًملا وصف ًّيا
حييل إليها عرب حدث التلفظ.
 -2بنية العبارة الواصفة

ن�روم يف ه�ذا املج�ال أن نتدبر آثار ال�ذات الواصفة

فيام أنتجته من خطاب ،ونس�تجيل أبرز اخلصائص الفنية

ملكون�ات ذلك اخلط�اب ،وذلك من خلال تتبع ثالث

وس�ائل فنية للوصف يف ش�عر احلليِّ  :التش�بيه – املركب

النعتي – اجلناس االشتقاقي
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 1-2التشبيه

اخرتت ظاهرة « التش�بيه » باعتبارها الوس�يلة الفنية
الغالبة عىل إجراء الوصف يف ش�عر احلليِّ  .واملتتبع لشعر
احلليِّ يف ديوانه جيد أن أداة التشبيه املحورية هي «الكاف»
أو « َّ
كأن ».
نرى استخدام « الكاف » يف قوله:
ف�إذا س�طـــا مــــلأ القل�وب مهاب� ًة
وإذا س�خـا مـلأ العيـ�ون مواهبـــــــا
كالغي�ث يبع�ث ِم�ن عطـ�اه وابـــ ً
لا
س�ب ًطا ويرس�ل م�ن س�طـاه حاصبـ�ا
كالليـ�ث حيمـ�ي غابــ�ه بزئيــــ�ره
ط�ورا و ُينش�ب يف القني�ص خمالبـ�ا
ً
منظــ�را
كالس�يف ُيبـ�دي للنواظـ�ر
ً
طل ًق�ا ويمضي يف اهلي�اج مضاربـــ�ا
كالس�يل يحُ م�د منـ�ه عذ ًب�ا واصـ ً
لا
ويعـــــ�دُّ ه قـــــــ�و ٌم عـذا ًب�ا واصــ ًبا
كالبح�ر هُيـ�دي للنفـ�وس نفائس�ــا
منــ�ه و ُيبـــــ�دي للعيـ�ون عجائبـــ�ا
()120

متث�ل « كاف التش�بيه » يف األبي�ات راب ًط�ا لفظ ًّي�ا بني
املوص�وف والصفة ،وق�د م َّثل تصدُّ ُرها البني� َة الوصفي َة
افرتا ًقا عن غريها من أشكال التشبيه األخرى.

وق�د التف�ت عب�د القاهر اجلرج�اين لذلك فع�دَّ َّ
كل
األش�كال األخ�رى غف ً
س�اذجا،وبني ه�ذا التص�دُّ ر
لا
ً
والتش�كالت األخ�رى ٌ
ب�ون شاس�ع ،ألن�ك – عىل حدِّ
َ
وجتدك قد َّ
مت املعنى
قول�ه – ترى له صورة خاصة،
فخ َ
وزدت فيه .فتلك الصورة من التشبيه قد أفادت املبالغة،
َ
لكن صورة أحسن ،وصفة أخص (.)121
( )120نفسه ص .96
( )121انظ�ر دالئل اإلعجاز ( بتصرف ) ،عبد القاهر اجلرجاين
ص  ،425حتقي�ق  /حممود ش�اكر ،اهليئ�ة املرصية العامة
للكتاب ،مكتبة األرسة ،سنة 2000م.
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َّ
صورا
إن تصدُّ ر أداة التش�بيه « الكاف » قد استدعى
ً

م�ن الت�وازي والتش�اكل النح�وي ،ف�األداة يف األبيات
اخلمس�ة يعقبها اس�م  /املش�به ب�ه « الغي�ث – الليث –

الس�يف – السيل – البحر » ،يتبعه الشاعر بفعل مضارع

« يبعث – حيمي – يبدي – حيمد – هيدي » يتعلق به جار

وجمرور عدا البيت الثالث « من عطاه – للنواظر – منه –
للنف�وس » ،ينصب هذا الفعل مفعوالً به « واب ً
ال – غابه

نفائسا » ،هذا املفعول ُيعد منعوتًا يأيت
منظرا – عذ ًبا – ً
– ً

نعته يف الش�طر الثاين من األبيات الثاين والثالث والرابع
على وزن « َف ْع ً
ط�ورا – طل ًقا » ،ثم يتبع
لا » « س�ب ًطا –
ً
هذا النعت بجملة فعلية معطوفة بأداة العطف « الواو »،

تتك�ون من فعل مضارع متعلق بجار وجمرور ثم مفعول
ب�ه ع�دا البيت اخلامس ،فق�د جاء الفعل املض�ارع يتبعه

الفاعل اسم ظاهر ثم املفعول كمنعوت ثم النعت.

إذن فقد هنضت أداة التشبيه « الكاف » بدور حيوي

يف النص ،وجاءت « لتشدَّ حلمته شكل ًّيا » ولتكون بمثابة

رج�ع الصدى ملثيالهت�ا يف مقاطع أخرى م�ن القصيدة،
فيج�ري مجاع ذلك جمرى « النوتات » املتش�اكلة النغمة،

واملنبعث�ة يف فرتات خمتلفة لكن مس�تجيبة إىل رضب من
التوازي من قطعة موس�يقية لتكس�بها هويتها ،أو نسقها
املميز.

()122

ث�م َّ
إن تص�دُّ ر األداة « كاف التش�بيه » ق�د صن�ع
متفر ًعا عن الوح�دة الداللية املركزية /
تش�جريا دالل ًّي�ا ِّ
ً
البيت األول ،فصفات املمدوح تنقس�م يف البيت األول
إىل قسمني:
يف الش�طر األول القوة والس�طوة ،ويف الشطر الثاين

الكرم والسماحة ولذا فقد قامت أداة التشبيه « الكاف »

( )122اخلط�اب الوصف�ي يف األدب الع�ريب القدي�م – الش�عر
أنموذج�ا ،حممد الن�ارص العجيم�ي ص ،343
اجلاهلي
ً
مركز النرش اجلامعي ،منشورات سعيدان ،سنة 2003م،
تونس.
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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بدور املنسِّ�ق لتنمية كل صفة عىل حدها لكن دون نظام

وبما َّ
تفض�ل الثابت منه�ا ،فإن
أن الصف�ة املتج�ددة ُ

« ال�كاف » تدور عىل صفتي القوة والس�طوة ،وليس�ت

اجلم�ل الواصف�ة – يف جممله�ا – ت�دل على التج�دد

مقنن صارم ،فليست كل األشطر األوىل املصاحبة لألداة
كل األشطر الثانية تدور عىل صفتي الكرم والسامحة.
 2-2املركب النعتي

تك�ون على املس�توى الرتكيب�ي م�ن نع�ت
ه�و م�ا َّ

ومنع�وت ،وقد أت�ى النعت يف الديوان بص�وره الثالثة:

املفرد – اجلملة – شبه اجلملة .من أمثلة ذلك قول احلليِّ
يصف ممدوحه امللك األفضل.)123( :

ٌ
هطلـــ�ت ك ُّفــــــــ� ُه
مليـــــ�ك إذا
ْ
ِ
املس�بـــــل
تصاغـ�ر قـــ�در احليـ�ا
يش�يـدُ العلـ�ى باليـ�راع القصيـــ�ر

ِ
األطــ�ول
ويفخـــــ�ر بالطـــــ�رف
ِ
املـ�راس
تالقي�ه يف احل�رب صع�ب

ِ
ويف الس�لـم ذا ُ
األس�هـــل
اخل ُلـ�ق
ٍ
ُّ
ذابــــــ�ل
أخـ�ف إلـ�ى احلـ�رب م�ن
وأثقـ�ل فـ�ي ِ
ِ
ُ
يذبـــ�ل
احللـ�م مــــ�ن
ِ
اخلطــــ�وب
يضيء لنـ�ا يف ظـلام

ِ
القس�طـــل
ويش�ـرق يف حنـ�دس

اش�تملت األبي�ات على نوعين من النع�ت :نعت
ْ

ال�ذات الواصف�ة يف النص تع�ي ذلك جي�دً ا ،ولذا أتت
واالس�تمرار ،وذلك إما بواسطة الفعل املضارع « يشيد

– يفخر – تالقيه – ييضء – يرشق » أو بواس�طة أداة
الرشط « إذا » املستقبلية يف البيت األول.

ومل ي�أت الوصف باالس�م إال يف موضعني يف البيت

الراب�ع « أخ�ف – أثق�ل » ولع�ل م�ا جيدر اإلش�ارة إليه

يف ه�ذا الس�ياق هو أن وص�ف املمدوح باخلف�ة يف مقام
ن�ادرا يف الش�عر العريب ،مم�ا يعضد موقف
احل�رب ُيع�د ً
الذات التي تس�عى إىل التفرد ،وذل�ك من خالل اختيار

صفات للممدوح ال تُنسب إال إليها.

إن الذات الواصفة تروم من خالل االتكاء عىل تلك

األداة الفني�ة  /املرك�ب النعت�ي أن تربز م�دى قرهبا من

حدث الوصف ،وتؤكد عىل معرفتها الوثيقة بخصائص

املوص�وف  /املم�دوح ،وبالت�ايل تقترب الص�ورة م�ن
املتلقي.

 3-2اجلناس االشتقاقي

هو الذي يقترص الشاعر فيه عىل طرفني متجانسني

ملمحا إىل العالقة املعنوية يف ثنايا
أو أكثر من جذر واحد
ً

العالق�ة الصوتية ،ويعمد الش�اعر إىل أن ي�ورد األلفاظ

اجلمل�ة الفعلي�ة يف البي�ت األول والث�اين والثال�ث

متقاربة متصلة أو متباعدة منفصلة (.)124

َّ
إن ما يميز اشتغال الوصف من خالل ذلك املسلك/

باهتامم كبري يف الشعر العريب القديم (.)125

واخلامس ،والنعت املفرد يف البيت الرابع.

املرك�ب النعتي هو تاليش الفواص�ل بني عامل املوصوف

وعامل الصفة ،فيبدو الطرفان شي ًئا واحدً ا ،تذوب الصفة
يف املوص�وف ،واملوص�وف يف الصفة فال ُي�رى أحدمها
بدون اآلخر.

( )123ديوانه ص .226
وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي

و ُيعد االش�تقاق من اآلليات التوازني�ة التي حظيت
وق�د ح�رص احللي على اس�تخدام تل�ك التقني�ة

مراوح�ا بني أش�كاهلا يف القصي�دة الواحدة
اإليقاعي�ة،
ً
ً
متخذا منها متكأ لتعميق الوصف يف شعره.
أحيانًا،
( )124انظر التجربة املتلفظة يف ديوان أيب متام ص .105 ،101
( )125انظر املوازنات الصوتية ،حممد العمري ص  ،205أفريقيا
الرشق ،سنة 2001م ،املغرب
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وأب�رز م�ا يمثل ذلك ما جاء يف قصي�دة كتبها احلليِّ

إىل ق�ايض القض�اة اب�ن َّ
املهذب عن�د قدوم�ه من مكة
املكرمة.)126( :

البيـ�ت احلـ�رام فأقصـ�د
فقصـ�دت
َ
َ

احل�ركات يف البي�تُ « 8 :من�ى – ِمن�ى » .ويف األبيات:

 10 – 9 – 7 -6ج�اء اجلن�اس بين أكث�ر م�ن لفظين،
وتفرع هذا الش�كل إىل فروع عدة كذل�ك ،ففي البيتني:

 9 – 6ج�اء اجلن�اس رباع ًّي�ا بني الفع�ل واملصدر ،وبني

ِ
العـــداة
َت بسهم الــــردى قلـــــوب

املص�در واجلم�ع يف ،6 :وبني الفعل وم�ا يطابقه ،ومجع

ِ
غــــاة
ـت لذي�ذ الكـــرى عيـــــون ال ُب
َ

بني الفعل والفعل املشدد ومجع املؤنث السامل يف 7 :وبني

حرمـ�ت فـ�ي يـ�وم أحرم�ـ
َ�م ق�د
َ
و َلك ْ

يـ�ت ُمنـعًم�اً  ،حيــــ�ن ل َّبيــ�ـ
ثـ�م ل َّب َ
ِ
َ
للمكرمـــــات
دعــــاك
ـت نِــدا َمـن
َ
مــ�ت للطـــــــ�واف فأطفـ�أ
َ
وتقدَّ
ِ
باخلطـــوات
هليـــــب اهلمـــــــو ِم
َت
َ
العتـي�ق فأس�لمـ
واس�تلمـت الرك�ن
َ
َ
ِ
للحســــرات
ـــت قلــــوب ال ُعـــداة
َ
َ
احلني�ف وك�م قـ�د
الس�عي
وس�عيـت
َ
َ
ِ
الس�عــــاة
�زت يف املكرمــات س�عي
ُج َ
ـ�ر
َـ�م قـ�د
َ
قصـ�رت س�اعـة َّ
قص ْ
و َلك ْ
ِ
قاصـــــــــرات
أنفس�ا
َت على اخلوف ً
من�ى نلـ�ـ
ومنـ�ى النف�س فـ�ي نـ�زول ً
ُ
ـــــت برغـم االعـداء والشـمــــــاتِ
َّ
َ ُ
ورميـ�ت اجلمار فـ�ي كبـ�د األع�ـ
َ
ِ
ِ
باجلمـــرات
رميـــــت
ــــــداءَّ ،ملــــا
َ

التكسري واملؤنث الس�امل يف ،9 :ويف 10 -7 :جاء ثالث ًّيا

الفعل واملصدر والفعل يف العارش.

اتَّس�مت ال�ذات الواصف�ة يف النص بحري�ة احلركة،

حي�ث حاول�ت أن تقي�م ائتال ًف�ا ومزاوج�ة بين البني�ة

اخلارجي�ة  /املحايث�ة للن�ص والبنية الداخلي�ة  /الفنية،
فاملم�دوح  /املوص�وف ق�د رج�ع م�ن مكة بع�د قضاء

مناس�ك احل�ج ،ويف الوق�ت ذات�ه يتَّس�م بسمات القوة

والش�جاعة والس�خاء ،ول�ذا رأين�ا ال�ذات الواصف�ة
حتاول اجلم�ع بني الظرفني من خلال البنية اإليقاعية /
االش�تقاقية .فوظيفة اجلناس االش�تقاقي ليست إيقاعية
فحس�ب ،إنما داللي�ة كذل�ك فال�ذات ت�روم اخت�زال

مكونات الوحدتني الدالليتني:

العب�ادة  /السمات األخالقية ،وتؤك�د عىل ما جيمع

بينهما من رب�اط وثيق وعالق�ة واعية ،وهك�ذا يتبني لنا

م�ن خالل تناول الوصف يف ش�عر صف�ي الدين احلليِّ ،

أفض�ت مـ�ن في�ض إنعـ�ا
َـ�م ق�د
َ
و َلك ْ
ِ
َ
عرفــات
أفضــــــت مـن
مكّ ،ملـــــَا
َ

خاصا هبا ،يشكِّل رؤيتها
أن الذات الواصفة متتلك عا ًملا ً

تنوع�ت أش�كال اجلن�اس االش�تقاقي يف األبي�ات،

خلال ح�دث التلفظ ،وال حتي�ل إال عىل نفس�ها ،وهي

وتفرع هذا الش�كل عىل فروع عدَّ ة،
لفظتين متباعدتنيَّ ،

وكذلك فهي تتس�م بحرية التج�وال يف الزمان واملكان،

فف�ي األبي�ات 8 – 5 – 3 – 2 -1 :ج�اء اجلن�اس بين
ففي األبيات 5 – 2 -1 :أتى اجلناس بني الفعل والفعل
املزيد باهلمزة .ويف 8 -3 :جاء اجلناس تا ًما مع اختالف
( )126ديوانه ص .295
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ملف�ردات الك�ون ،وكذلك فهي ذات ال تتش�كَّل إال من
تنميه،
ذات ال متتاح من رحيق السابقني إال لتتجاوزه أو ِّ

حتاول حتقيق التشاكل والتوازن بني عاملها الفني من جهة

وعاملها الواقعي من جهة أخرى.

وئام حممد أنس :نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي
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وبعد ،فقد حاولت من خالل تلك الدراس�ة اإلجابة

على س�ؤال :أي�ن يكم�ن اخلل�ل يف جتري�د أدب العرص
اململوكي من الشعرية ،ووسمه بالضعف والعقم ؟ ولذا

• ويف الدراسة الثانية تبني لنا اآليت:

 -1مل يطرح الباحث بعض األس�ئلة املتصلة بجوهر
الدراسة ،وبالتايل مل جيب عليها مثل:

فقد استعرضت مناهج بعض الدراسات ( عينة البحث)

 1-1كي�ف انعك�س املضم�ون االجتامع�ي عىل

مرجعية هذه الدراس�ات ،ثم حاولت التطبيق من خالل

الن�ص يف هذا العرص كان ُيعدُّ وثيقة اجتامعية

الت�ي تص�دت لدراس�ة ش�عر ه�ذه احلقب�ة ،ث�م تناولت

الن�ص؟ وم�ا م�دى ه�ذا االنع�كاس؟ وهل

تناول جزئية الوصف يف شعر صفي الدين احلليِّ .

أم ال ؟

 2-1ه�ل كان الن�ص ُيع�د ش�ك ً
ال م�ن أش�كال

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

الوعي الطبقي ؟ وهل هناك عالقة بني األبنية

• وقع�ت الدراس�ة األوىل يف بع�ض اإلش�كاالت،

الذهني�ة  /نت�اج الوع�ي اجلامع�ي واألبني�ة

 -1مل يوض�ح لنا الباحث م�دى انعكاس األحداث

 3-1أي�ن موض�ع املب�دع م�ن ه�ذه الق�راءة
االجتامعي�ة ؟ وما هي عالقت�ه بالبيئة ؟ وهل
انعكست تلك العالقة عىل النص ؟ وما مدى
انعكاسها ؟

أمهها اآليت:

النص نق ً
ال

التارخيية عىل النص ،وما إذا كان

حرف ًّيا لتلك األحداث أم كان تأوي ً
ال هلا.

 -2مل يبني عالقة السري الذاتية بالنصوص ،وما مدى
تأثر مبدعيها بأصحاب تلك

السري ؟ وما هي

األدوات الفنية التي تش�كَّلت من خالهلا مالمح
هذه الشخصيات؟

 -3مل جيب عن س�ؤالني ،مها :كم حيق لكاتب السرية
أن يس�تخدم مضمون األعامل

األدبية لغرضه

؟ وم�ا هي نتائج السيرة األدبية ومدى مالءمتها

لفهم األعامل ذاهتا؟

 -4ارتك�ز على املق�والت واألح�كام العام�ة التي
يرددها كثري من الباحثني ،دون االس�تناد إىل أدلة

علمية موضوعية.

 -5الرتكيز عىل اس�تخراج املضامني من النصوص،
باإلضافة إىل بعض التعليقات العامة.

 -6إطالق�ه التعميمات ،والتعوي�ل يف أحكامه عىل
الشائع واملتداول بني كثري من الدارسني.
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الفني ؟
اجلاملية  /نتاج األثر
ّ

 4-1كان ينبغ�ي على الباحث أن يطرح أس�ئلة،
مث�ل :م�ا ه�ي أه�م وس�ائل النشر والذيوع
للش�عر يف هذا العرص ؟ وه�ل هناك عائدات
 /مداخي�ل من هذا اإلنت�اج األديب؟ وما هي
القراء ؟ وما ه�ي كيفيات القراءة
أهم أن�واع ّ
واالستقبال للنص الشعري ؟

 -2فصل الباحث يف دراسته بني الشكل واملضمون،
مما أرض بوحدة العمل األديب واحلكم عليه فن ًّيا.

• ويف الدراسة الثالثة كذلك وجدنا اآليت:

 -1تن�اول الباحث يف الب�اب األول البيئ�ة التارخيية
واالجتامعي�ة والثقافي�ة ،يف ثالثة فص�ول طويلة

جدً ا بام يتعدى احلد.

 -2إصدار األحكام املسبقة قبل بدء الدراسة.
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 -3إطلاق األحكام العامة التي تتن�اىف ودفاعه عن

 -4االكتف�اء هب�ذه املناهج وجعله�ا املنطلق الوحيد

 -4اس�تعراض النماذج الش�عرية الت�ي تدل�ل على

اللغوي�ة لدراس�ته ،واس�تقراء بنيات�ه الداخلي�ة،

هذا العرص.

الظاه�رة دون حتلي�ل ،بل حت�ى – أحيانًا – دون

تعليق.

لدراس�ة النص ،دون حماولة اس�تغالل الطاقات

والبح�ث ع�ن العن�ارص املوظف�ة يف التعبير
والوسائل  /التقنيات التي ُيتوسل هبا.

 -5اس�تعراض النماذج الش�عرية م�ع الرتكي�ز على

• ترتد هذه الدراسات إىل عدة قيم نقدية ،أمهها:

 -6اخت�اذ النق�د االنطباع�ي – أحيانً�ا – كمنه�ج

الومض�ة  -الشرح والتحليل قبل الن�ص  -التجربة بني

 -7قرص رؤية الباحث عىل التكنيك البالغي ،سواء

الذاتية  -اخللفية اإليديولوجية للناقد.

املضمون فقط.

للتحليل الفني إن صح التعبري.

على مس�توى التقس�يم أم على مس�توى املعاجلة
الفنية للنصوص الشعريةَّ .
إن تركيز الباحث عىل
التكني�ك البالغي جعل�ه هيمل بقي�ة التكنيكات

يف النص وكذلك الس�ياق املالبس ل�ه ،مما جعله
يستنبط أحكا ًما متعجلة وبالتايل ناقصة.

• اشتركت الدراس�ات الثالث يف بع�ض املآخذ،

أبرزها:

 -1مناه�ج ه�ذه الدراس�ات تبح�ث مس�لامت

جلملي  -املقارن�ة بالنم�وذج – املالزم�ة –
النق�د ا ُ

الق�ول الفع�ل – التكرار  -تتب�ع الس�قطات  -املعيارية
• يتبني لنا من خالل تناول الوصف يف ش�عر صفي
خاصا هبا،
الدي�ن احلليِّ  ،أن الذات الواصف�ة متتلك عا ًملا ً
يش�كِّل رؤيته�ا ملف�ردات الكون ،وكذل�ك فهي ذات ال

تتش�كَّل إال من خالل حدث التلف�ظ ،وال حتيل إال عىل

نفس�ها ،وه�ي ذات ال متت�اح م�ن رحي�ق الس�ابقني إال
تنميه.
لتتجاوزه أو ِّ

• ال من�اص من االنطالق من النص ،والتحليق يف

فضاءات�ه ،ثم االس�تعانة بعد ذلك بام يناس�به من مناهج
خارجية.

جاه�زة غري قابلة للتغيري مهما تعددت فضاءات

تكرارا يف إسقاط
النصوص املحللة ،ولذا وجدنا
ً

األحكام السلبية عىل النصوص الشعرية يف تلك
احلقبة ،التي مل تأت وليدة التحليل والدراسة ،إنام

أتت وليدة القولبة التسييج.

تسرع ه�ذه املناه�ج يف االس�تنتاج ،واكتفاؤه�ا
ّ -2
باحلك�م عىل النص األديب م�ن خالل احلكم عىل

جزء منه ،ويف ذلك ابتسار كبري حلقيقة النص.

 -3عدم انسجام املناهج املصاحبة للمنهج املحوري
 /من َطلق الدراسة.
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مراجع الدراسة

أوالً :املطبوعات:

•  -1القرآن الكريم.

• إش�كالية املنه�ج يف النق�د العريب املعارص ،س�مري
س�عيد حجازي ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،سنة
2004م ،القاهرة.

• حتلي�ل النص�وص األدبي�ة ،عب�د اهلل إبراهي�م،
وصال�ح هوي�دي،دار الكتاب اجلدي�د املتحدة،
الطبعة األوىل ،سنة 1998م ،بريوت.

• تفسري ابن كثري ،حتقيق  /سامي السالمة ،دار طيبة
للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية ،س�نة 1420هـ،
سنة 1999م ،السعودية.

• احلركة الش�عرية زمن املامليك يف حلب الش�هباء،
أمح�د ف�وزي اهلي�ب ،مؤسس�ة الرس�الة ،الطبعة
األوىل ،سنة 1406هـ ،سنة 1986م ،بريوت.

• اخلط�اب الوصف�ي يف األدب الع�ريب القدي�م –
أنموذجا ،حممد النارص العجيمي،
الشعر اجلاهيل
ً

مركز النرش اجلامعي ،منش�ورات س�عيدان ،سنة
2003م ،تونس

• ال�درر الكامن�ة يف أعي�ان املائة الثامن�ة ،ابن حجر
العس�قالين ،حتقيق  /حممد س�يد ج�اد احلق ،دار
الكتب احلديث�ة ،الطبعة الثانية ،س�نة 1385هـ،

سنة 1966م

• دالئ�ل اإلعج�از ،عب�د القاه�ر اجلرج�اين ،حتقيق
 /حمم�ود ش�اكر ،اهليئة املرصية العام�ة للكتاب،
مكتبة األرسة ،سنة 2000م.

• دي�وان البحرتي ،حتقيق  /حس�ن كامل الصرييف،
دار املعارف ،سنة 1963م،مرص.
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• دي�وان صف�ي الدي�ن احللي ،دار ص�ادر للطباع�ة
والنرش ،سنة 1382هـ،سنة 1962م ،بريوت.

• اب�ن س�ناء املل�ك ومش�كلة العق�م واالبت�كار يف
الش�عر ،عب�د العزي�ز األه�واين ،دار الش�ؤون
الثقافي�ة العامة ،وزارة الثقاف�ة واإلعالم ،الطبعة
الثانية ،سنة 1986م ،العراق.

• شعر الرصاع مع الفرنجة – دراسة تارخيية حتليلية
معمق�ة ،فيص�ل أصلان دار التوحي�دي للنرش،
الطبع�ة األوىل،س�نة 1426ه�ـ ،س�نة 2005م،
محص ،سورية.

حور ،دار الفكر
• صف�ي الدين احليل ،حممد إبراهيم َّ
املع�ارص ،الطبع�ة الثاني�ة س�نة 1410ه�ـ ،س�نة
1990م ،بريوت.
• عصر سلاطني املامليك ،حممود رزق س�ليم ( ج
 :) 3دون تاريخ ( ،ج  :) 8س�نة 1384هـ ،س�نة
1965م ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.

• العمدة ،ابن رشيق ،حتقيق  /عبد احلميد اهلنداوي،
املكتبة العرصية ،الطبعة األوىل ،س�نة 1422هـ،
سنة 2001م ،بريوت.
• يف مناه�ج الدراس�ات األدبي�ة ،حسين ال�واد،
رساس للنرش ،سنة 1985م تونس.

• لس�ان العرب ،مادة “ هن�ج “ ،حتقيق جمموعة من
األساتذة ،دار املعارف ،مرص
• اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح
يف اخلط�اب النق�دي الع�ريب احلدي�ث ،فاض�ل
ثامر ،املرك�ز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،س�نة
1994م،بريوت،الدار البيضاء.

• املس�تدرك عىل الصحيحني ،احلاكم النيسابوري،
كت�اب معرف�ة الصحاب�ة ،إرشاف  /يوس�ف
املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
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• املس�تصفى يف علم األصول ،الغزايل ،دار الكتب
العلمي�ة ،الطبع�ة الثاني�ة ،س�نة 1403هـ ،س�نة
1983م ،بريوت ،لبنان.

• مطالع�ات يف الش�عر اململوك�ي والعثماين ،بكري
ش�يخ أمين ،دار الشروق ،الطبعة األوىل ،س�نة
1392هـ ،سنة 1972م ،بريوت ،لبنان.

• مفه�وم اإليديولوجي�ة ،عب�د اهلل الع�روي ،املركز
الثق�ايف العريب ،الطبعة الس�ابعة ،س�نة 2003م،
الدار البيضاء.

• مناه�ج النقد املع�ارص ،صالح فضل ،دار اآلفاق
العربي�ة ،الطبع�ة األوىل ،س�نة 1417ه�ـ ،س�نة
1997م ،القاهرة.

• املوازنات الصوتية ،حممد العمري ،أفريقيا الرشق،
سنة 2001م ،املغرب.

• النج�وم الزاهرة ،ابن تغ�ري بردي ،طبعة مصورة

ع�ن طبعة دار الكت�ب ،وزارة الثقافة واإلرش�اد

القوم�ي ،املؤسس�ة املرصي�ة العام�ة للتألي�ف
والرتمجة والطباعة والنرش.

• الن�ص واملنهج ،حممد أديوان ،دار األمان ،الطبعة
األوىل ،سنة 1427هـ ،سنة 2006م ،الرباط.

• النق�د األديب يف العصر اململوكي ،عب�ده قلقيلة،
مكتب�ة األنجل�و املرصي�ة ،الطبع�ة األوىل  ،س�نة

1972م ،القاهرة.

ثان ًيا :املخطوطات:

• * جترب�ة الذات املتلفظة يف ديوان أيب متام ،رس�الة
دكت�وراة ،حمم�د معز جعف�ورة ،جامعة سوس�ة،
كلية اآلداب والعلوم اإلنس�انية ،س�نة 2007م،

سنة 2008م ،تونس.
ثال ًثا :الدوريات:

• بناء القصيدة العربية يف العرص اململوكي ،يوسف
أمح�د إسماعيل ،حولي�ات اآلداب والعل�وم

االجتامعي�ة ،الرس�الة  ،220احلولي�ة ( ،) 25

س�نة  ،1425سنة 1426هـ ،س�نة  ،2004سنة
2005م ،الكويت.

• الذات وأحواهلا يف ش�عر البهاء زهري ،وئام أنس،
جمل�ة جامعة امللك س�عود ،اآلداب ( ،)1املجلد
( ،)21سنة 2009م ،سنة 1430هـ

• نق�د النق�د أم امليتانق�د ،باقر جاس�م حمم�د ،جملة
عامل الفكر ،املجلد  ،37العدد  ،3س�نة 2009م،

الكويت.

راب ًعا :املراجع املرتمجة:

• سوس�يولوجيا األدب ،روبري اس�كاربيت ،ترمجة
 /آم�ال عرموين ،منش�ورات عوي�دات ،الطبعة

الثانية ،سنة 1983م ،بريوت ،باريس.

• نظرية األدب ،رينيه ويليك ،ترمجة  /حميي الدين

• النق�د الع�ريب احلديث وم�دارس النق�د الغربية،

صبح�ي ،املؤسس�ة العربية للدراس�ات والنرش،

دار حممد عيل احلامي – صفاقس ،الطبعة األوىل،

• النق�د واأليديولوجي�ة ،تيري إجيلت�ون ،ترمج�ة

حممد النارص العجيمي ،كلية اآلداب  -سوس�ة،
سنة 1998م ،تونس.
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القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها
د .فيصل عبداهلل احلمود

جامعة املجمعة  -كلية الرتبية باملجمعة

املستخلص
يع�رف ه�ذا البح�ث بالق�راءة الواس�عة كوهن�ا أحد
أس�اليب الق�راءة املهمة يف تنمية مهارات الق�راءة لدى متعلمي
اللغة الثانية (اإلنجليزية هنا) .كام يقدم عرضا شامال خلصائص
الق�راءة الواس�عة خصوص�ا الت�ي جتعله�ا خمتلف�ة ع�ن القراءة
املركزة .و فوائد هذا األس�لوب يف تنمية بعض مهارات القراءة
وزي�ادة حصيلة املفردات ل�دى املتعلمني متعددة كام تطرقت هلا
بعض الدراس�ات يف العامل الغريب والعريب .ومن أبرز الوس�ائل
الت�ي توص�ل إىل تلك امله�ارات واملفردات يف أس�لوب 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 أش�ار البحث إىل أمهية التوازن املناسب يف استخدام أسلويب
القراءة املركزة والواس�عة يف مقرر القراءة ألمهية كل واحد منها
يف تنمية مهارات القراءة ،وأن الرتكيز عىل أحد األسلوبني دون
اآلخ�ر يعد إخالال واضح�ا يف تقديم هذا املق�رر ملتعلمي اللغة
الثانية.

مقدمة

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.

ودور الق�راءة يف املجتمع أمر معقد الرتباطه بقضايا

ُيعت َقد بأن ما يقارب  %80من س�كان العامل بإمكاهنم أن

ش�خصية واجتامعي�ة واقتصادية ودينية وسياس�ية  ,ولذا

نوعا ما ،ولذا يمكن القول وبعبارة أدق إن غالبية سكان

بحس�ب م�ا يضع لنفس�ه م�ن أه�داف مس�تقبلية ،أو ما

يق�رؤوا يف لغتهم األم؛ لكن قد يكون هذا تعبريا مضلال
الع�امل يس�تطيعون الق�راءة يف لغته�م األم وبمس�تويات

خمتلفة من القراءة ( .)Grabe & Stoller , 2002وجيمع

الباحثون عىل أمهية القراءة يف حياة اإلنس�ان يف كثري من
املجتمعات يف بن�اء فكره ومهاراته احلياتي�ة اليومية .لذا

ال يمك�ن أن يتصور ش�خص مثقف ،فضلا عن باحث

متخصص ،ال خيصص أجزاء من وقته للقراءة تطور من

رؤيته ونظرته للحياة.

فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها

فأمهي�ة الق�راءة ل�دى امل�رء ختتل�ف درجته�ا وأمهيته�ا
تضعه احلكومات من أهداف إستراتيجية لش�عوهبا من
خالل مؤسس�اهتا التعليمية والثقافية  ,كام أن هذه األمهية
والتعقيد يمتدان إىل القراءة يف اللغة الثانية(. )1

( )1مصطل�ح «اللغ�ة الثاني�ة» يقص�د ب�ه دراس�ة لغ�ة أخ�رى يف
موطنه�ا ،بينما مصطل�ح «اللغ�ة األجنبية» ه�و أن تدرس
تل�ك اللغ�ة يف غري موطنه�ا .لكن من باب ع�دم اخللط بني
املصطلحين سأس�تخدم مصطلح «اللغ�ة الثاني�ة» بطريقة
تبادلية بني املصطلحني وبدون التقيد باملعنى األصيل له.
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لك�ن ه�ذا التعقيد يصب�ح أكرب ألن الق�راءة يف اللغة

يف مه�ارة الق�راءة ،وكلما زادت قراءت�ه زادت حصيل�ة

كام�ل أو بس�هولة كام حي�دث يف اللغ�ة األم (& Grabe

عدم ج�دوى تقدي�م نصوص ق�راءة إىل متعلم�ي اللغة

الثاني�ة (اللغ�ة اإلنجليزي�ة هنا مث�اال) ال تتطور بش�كل

مفردات�ه  .ب�ل إن ( )Coady & Huckin, 1997يري�ان

 , )Stoller, 2002كما أن الق�راءة يف اللغ�ة الثاني�ة غالب�ا

املبتدئين الذي�ن ال يمتلك�ون خم�زون مف�ردات جي�دا

املرحل�ة املتوس�طة ،أو التف ّع�ل خ�ارج نط�اق املدرس�ة

كما أن الباحثين يف جمال اللغة الثاني�ة جيمعون عىل أن
خمزون املفردات لدى متعلمي اللغة أقل بدرجة كبرية جدا
م�ن خمزون املفردات لدى املتحدثني األصليني للغة  ,وهذا
يش�كل معضلة أمام الكثري من معلم�ي اللغة ومتعلميها.
فالنص�وص األصلي�ة املتوف�رة يف لغة ما لن تكون س�هلة
ملتعلم�ي تلك اللغة لغة ثانية .وهذا يعني عدم اس�تفادهتم
من تلك النصوص بالش�كل املطلوب ،بل قد يكون س�ببا
أساس�يا 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
اللغ�ة اإلنجليزية لنص�وص الق�راءة (Krashen, 2004,

ال يب�دأ هب�ا إال يف مراح�ل متأخ�رة من التعل�م ،مثال يف
 .وه�ذا جيع�ل مراحل االس�تفادة م�ن الق�راءة يف اللغة
الثانية أط�ول وأكثر تعقيد ًا ،وجيعل مهم�ة معلمي اللغة
ومتعلميه�ا أكث�ر صعوب�ة  .ول�ذا فالكثير م�ن معلمي

اللغة الثانية يش�تكون من ضعف حصيلة املفردات لدى
طلبتهم وضعف مس�تويات القراءة لدهي�م مما يؤدي إىل

مش�كالت وإخفاق�ات يف مراح�ل تعل�م اللغ�ة بش�كل

ع�ام ،وخصوصا يف املج�ال األكاديمي .وم�ن هنا دأب

الباحث�ون على إجياد طرق وأس�اليب لتعلي�م القراءة يف

اللغة الثانية تس�اعد عىل سد النقص الذي حيدث بسبب
هذا التأخ�ر يف التعلم وترسيع عملية تفعيل دور القراءة

لدى متعلمي اللغة الثانية .إال أن بعض معلمي مقررات
الق�راءة ال يتجاوزون بعض األنماط التقليدية يف تقديم

مق�رر القراءة إىل متعلمي اللغة الثانية بصورة ال تس�اعد
املتعلمين عىل اس�تفادة كربى من هذه امله�ارة يف تطوير

لغتهم الثانية .وهذا مما ساعد أيضا عىل ضعف االستفادة
من مقررات القراءة يف املراحل اجلامعية بشكل عام .

مشكلة البحث

يؤكد الكثري من الباحثين عىل أمهية امتالك متعلمي

اللغ�ة عىل حصيل�ة جيدة من املفردات تس�اعدهم للبدء

بمه�ارة الق�راءة ،وأن املف�ردات ومه�ارة الق�راءة أمران
متالزم�ان ،ب�ل ويتخ�ذان منح�ى طرديا .فكلما زادت

حصيل�ة املف�ردات ل�دى املتعل�م زادت فرص�ة متكن�ه
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يناسب مستوى تلك النصوص.

Aebersold & Field, 1997, Grabe & Stoller,

1997، Laufer, 1997, Day & Bamford, 1998،
Qian, 1999، Schmitt , 2000، Nation, 2001، Al.) Nujaidi, 2003، Mushait, 2003
ويرى بعض علامء املفردات (Laufer, 1989, 1997,

 )Hirsh & Nation, 1992أن متعلمي اللغة اإلنجليزية

حيتاجون ما بني  3000إىل  5000عائلة من املفردات

()2

لك�ي يتمكن�وا م�ن القراءة يف اللغ�ة اإلنجليزي�ة .بل إن
( )Nation, 2006ي�رى ب�أن املتعل�م حيت�اج إىل أكثر من

ذل�ك .ففي املحادثات قد حيت�اج إىل ما يزيد عىل 4000

عائل�ة ،بينام قد حيتاج إىل قرابة  8000عائلة لكي يتمكن
من القراءة يف اللغة اإلنجليزية بشكل مريح ومستقل.

( ) 2العائلة من املفردات هي التي تتكون من اجلذر باإلضافة إىل

االش�تقاقات التابعة ل�ه ،مثلاclean, cleans, cleaned, :
.cleaning, cleanness, cleanly,unclean
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كما أن بع�ض الدراس�ات (Al-Bogami , 1995 ,

 ) Al-Homoud, 2003, Al-Nujaidi, 2003قد أكدت

أمهية البحث

أحد الس�بل للخ�روج بمتعلمي اللغة من السلس�لة

عىل وجود نقص شديد يف خمزون املفردات لدى متعلمي

غير الفاعل�ة إىل السلس�لة الفاعل�ة ه�و م�ا تؤك�د عليه

املرحلتني املتوس�طة واجلامعية عىل وج�ه التحديد .ففي

لتحسين معرفتك بلغ�ة ثانية هو أن تذه�ب وتعيش مع

اللغ�ة اإلنجليزي�ة يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،ويف

أفضل نتيجة من تلك الدراسات ،حققت عينة الدراسة
خمزون�ا ألقل من  800مفردة (وليس�ت عائل�ة)  .وهذا

ي�دل عىل ضعف كبير يف هذا اجلانب مما أدى إىل ضعف

يف الق�راءة واالس�تامع واملحادثة لدى أولئ�ك املتعلمني

 .وه�ذا بالطبع يش�كل مش�كلة خطرية ل�دى الرتبويني
ومصمم�ي الربامج ،وكذلك املتعلمني  .والدليل اآلخر
على ذل�ك هو خت�رج دفع�ات كثيرة وعىل م�دى عقود

عدة من كليات وأقس�ام تعليم اللغ�ة اإلنجليزية ال جتيد

( )Nuttall, 1982: 168بقوهل�ا إن “أفض�ل طريق�ة

متحدثيه�ا ”.وهذا يعني أن درجة تعرض املتعلمني للغة
اإلنجليزي�ة جي�ب أن تكون كبيرة لكي يتعلم�وا اللغة.

إال أن أغل�ب متعلمي اللغة اإلنجليزي�ة يقطنون خارج
البلدان التي يتحدث أهلها اللغة اإلنجليزية كام أشار إىل

ذل�ك ( .)Schmitt & Marsden, 2006كام أن حديث

 Nuttallيشير إىل التحدث واالس�تامع ولي�س القراءة،
لكن قد يس�تفاد من حديثها بش�كل ع�ام يف تطوير اللغة
الثانية يف مجيع املهارات اللغوية.

القراءة باللغة اإلنجليزية بالشكل املطلوب واملرسوم هلا

لذا ،من الس�بل األخرى هو ما يراه البعض من أمهية

بالقراءة ،أش�ارت  ) )Nuttall,1982: 168إىل يشء من

م�ا يس�تخدمونه يف اللغ�ة اهل�دف .ويكون ذل�ك بتعليم

تعلم القراءة  .أوالمها :السلس�لة غري الفاعلة ،وثانيهام:

يصل�وا إىل ح�د جيد م�ن املفردات .كما أن تعليم بعض

وكثري من متعلمي اللغة اإلنجليزية يف اململكة العربية

يوظفه�ا املتعلمون يف زيادة رسع�ة تعلمهم للمفردات.

السلسلة األوىل  .والهيم من أي اجلهات دخلت يف هذه

ال تتج�اوزه كثيرا .فمثال ،هيتم املعلم�ون (معلمو اللغة

من قبل معدي تلك الربامج ،ويف سياق ارتباط املفردات

زيادة خمزون مفردات متعلمي اللغة بطريقة تتناس�ب مع

ه�ذه املش�كلة عندما حتدثت ع�ن سلس�لتني مهمتني يف

الطالب مفردات بش�كل مبارش وبص�ورة دورية إىل أن

السلسلة الفاعلة كام هو موضح يف الشكلني (. )1.2

استراتيجيات تعلم املفردات مه�م يف هذه املرحلة لكي

الس�عودية حتدي�دا ،ويف الع�امل العريب عموم�ا يقعون يف
السلس�لة ألن أي�ا من هذه العوامل ،كام تشير ،Nuttall

إال أن ه�ذه الطريقة املبارشة واملهمة تقف عند حد معني

س�تنتج العوامل األخرى .فالقارئ الذي ال يفهم النص

الثاني�ة) بتقديم الكلمات األكثر ش�يوعا ،لكن الكلامت
األق�ل ش�يوعا ال تلق�ى رواج�ا ون َفس�ا عن�د تقديمه�ا

الدافعي�ة يف ق�راءة املزيد من�ه .وعىل النقي�ض من ذلك،

كام أن من الس�بل للخروج من السلسلة غري الفاعلة

لديه دافعية أعىل يف قراءة املزيد ألنه يستمتع بذلك .ولذا

بأنن�ا «نتعل�م الق�راءة بالق�راءة» .وق�د ي�رى البعض أن

الذي حياول قراءته لن يستمتع بمحتواه ،ولن تكون لديه

فالقارئ اجليد الذي يفهم (يستوعب) ما يقرؤه ستكون
على املعلم أن يس�اعد طالبه عىل اخلروج من السلس�لة

غري الفاعلة إىل السلسلة الفاعلة برسعة وبطريقة سلسة.
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للمتعلمني كام هو احلال يف األوىل.

إىل السلس�لة الفاعل�ة هو م�ا قال عن�ه ()Smith, 1985

ه�ذا أمر بدهي  .ولك�ن الكثري من معلم�ي اللغة الثانية
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ق�د ال يراعون ه�ذا األمر كثيرا .وكالم ( )Smithيعني

دراس�ات وجتارب منذ ما يق�ارب  100عام والتي تركز

أن�ه كلام زاد املتعلم من قراءة النصوص بش�كل مس�تمر

على جع�ل القارئ يقرأ نصوصا كثرية تناس�ب مس�تواه

كالمها الس�ابق وتؤك�د عىل أن “ اخلط�وة التالية هي أن

للق�راءة واالس�تفادة منه�ا بدرج�ة جيدة .ه�ذا طبعا ال

تط�ورت مهارات القراءة لديه .ول�ذا تكمل ()Nuttall
تقرأ بتوسع يف تلك اللغة ”.وهذا يعني أن االستمرار يف
القراءة يس�اعد املتعلم عىل تطوير مه�ارات القراءة لديه

ومن ثم يف مستواه اللغوي بشكل عام .

لك�ن ل�و أمعن�ا النظ�ر يف كالم ( )Smithفإنن�ا نجد

اللغ�وي واملفردات الت�ي يف حصيلته بحي�ث جتعله حمبا

يلغ�ي حقيقة أن كثريا من املجتمع�ات الغربية والرشقية
والعربي�ة يقرأ أفرادها باس�تخدام القراءة الواس�عة لكن
حديثن�ا هنا ه�و ع بداي�ة إج�راء الدراس�ات والبحوث
حول هذا األسلوب من القراءة.

أن اس�تمرارنا يف الق�راءة ق�د ال يعط�ي الفائ�دة املرجوة

ول�ذا ،ف�إن برامج اللغة اإلنجليزية ال بد أن تش�تمل

التي تقدم إىل متعلمي اللغة الثانية صعبة جدا ،فمهام قرأ

ليكون�ا مكملين بعضهما لبع�ض وأال يك�ون التعل�م

خصوص�ا إذا أخذنا يف االعتب�ار أن كثريا من النصوص
املتعلم من نصوص فلن خيرج بالفائدة املرجوة.

عىل كال األس�لوبني :الق�راءة املركزة والقراءة الواس�عة

والتعلي�م مرتكزي�ن على أس�لوب واح�د منهما فق�ط.

كما أن أن�واع الق�راءة كثيرة ،وكل ن�وع ل�ه طرق�ه

فاملتعلم ال بد أن يعطى نصوصا أعىل من مستواه اللغوي

العربية الس�عودية جيد أن أغلبه�ا ،إن مل يكن كلها ،يركز

حتديا مناس�با أمامه ،وأن يقرأ النص بشكل مركز ليدرك

وأهداف�ه .والناظر إىل برامج اللغة اإلنجليزية يف اململكة
على نوع واح�د منها وهو الق�راءة املرك�زة (intensive

بيشء قليل ليكون مس�اعدا له عىل إعامل ذهنه ويش�كل
بعض الرتاكيب واملفردات التي قد ال يدركها عند قراءته

 )readingالتي تركز على جعل القارئ يقرأ نصا يكون

نصوصا طويلة يكتفى فيها بالفهم العام للنص.

ومفرداهتا وتقاس درجة اس�تيعابه للنص بأس�ئلة تكون

البحوث العلمية وهي عادة األس�لوب األقل ممارسة يف

عادة أعىل من مس�تواه اللغوي لكي يتعلم تراكيب اللغة
يف آخ�ره وي�درب أيضا عىل اس�تخراج النقاط الرئيس�ة

يف الن�ص بدرج�ة جتعل الن�ص ممال للق�ارئ يف كثري من
األحي�ان ألن أغل�ب نص�وص الق�راءة الت�ي تق�دم يف

القاع�ات الدراس�ية أعىل من املس�توى اللغوي للطالب
بش�كل كبري ،ولو كانت أعىل بش�كل مناس�ب ملس�توى

الطالب اللغوي لكانت أكثر فائدة.

لكن بام أن القراءة الواس�عة ليست مطروحة كثريا يف

القاعات الدراسية ،فسيكون الرتكيز عليها هناك بشكل
أكرب.

فأس�لوب الق�راءة الواس�عة يف العامل العريب بش�كل

عام ،واململكة العربية الس�عودية على وجه اخلصوص،

ليس حمط اهتامم الباحثني .بل إن عدد البحوث املنشورة
الت�ي أجريت يف العامل العريب ووق�ع عليها ناظري حول

إن هناك نوعا آخر من القراءة ال يامرس إال يف حدود

الق�راءة الواس�عة ال تتج�اوز عشرة أبح�اث من�ذ ع�ام

ه�ذا النوع هو القراءة الواس�عة ()extensive reading

واألمثلة عىل هذا هي( Horst, Cobb, and Meara,

ضيق�ة أو بجهود فردية هنا وهناك يف اجلامعات العربية.

الت�ي ب�دأت بش�كل ملحوظ يف الع�امل الغريب يف ش�كل
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العربي�ة اليمنية ،و(Al-Nujaid, 2004, Al-Homoud

وبين الق�راءة املركزة  .وأطل�ق عليه�ا ()West , 1955

 )& Schmitt, 2009يف اململكة العربية السعودية .وهذا

الق�راءة « اإلضافي�ة » ( ) supplementary reading

غري ح�ارض يف كثري من مؤسس�اتنا التعليمي�ة احلكومية

أخ�رى خمتلف�ة للقراءة الواس�عة مثل « الق�راءة الصامتة

يعط�ي أمهية بالغة للبحث احلايل لطرحه ألس�لوب مهم

منه�ا واخلاصة املعنية بتعليم اللغ�ة اإلنجليزية لغة ثانية.
كام أن املالحظ أن كل هذه الدراس�ات مل تكتب للمتلقي
الع�ريب ،بل كتب�ت باللغة اإلنجليزي�ة .وهذا منحى آخر

ألمهية للبحث احلايل .

هدف البحث

هي�دف البح�ث إىل تس�ليط الضوء عىل أس�لوب من

أس�اليب الق�راءة يف اللغ�ة الثاني�ة (اإلنجليزي�ة هن�ا) ال
يامرس كثريا يف الع�امل العريب ،وإبراز خصائصه وفوائده
ملعلم�ي ومتعلمي اللغ�ة وأمهية تطبيقه يف مق�رر القراءة
داخل القاعات الدراسية وخارجها.
• مباحث البحث

• مباحث البحث احلايل هي كاآليت:
• املصطلح واملفهوم

• خصائص القراءة الواسعة

ويس�تخدم ( )Krashen , 1982, 1992, 2004أسماء

املس�تمرة » (  ،) sustained silent readingو « القراءة

التطوعي�ة احل�رة » (  ) free voluntary readingو «

قراءة االستمتاع » (.)pleasure reading

أم�ا يف اللغة العربية ،فلم أجد دراس�ات تطرقت إىل

هذا االسم حتديدا هبذا املفهوم بل أشياء متناثرة وبطريقة

ختتلف متاما عن مفهوم القراءة الواسعة املطروحة هنا من
حيث املفهوم والوس�يلة  .ويف حد علمي ،مل أجد كذلك

ترمجة متفقا عليها ملصطلح ( )extensive readingلدى

املهتمين بالقراءة الواس�عة ،مع ندرهت�م يف العامل العريب

فالبع�ض يس�ميها القراءة الواس�عة ،والبعض يس�ميها
القراءة املوسعة؛ والبعض يس�ميها القراءة املكثفة .لكن
عن�د رجوعن�ا إىل معجم لونجمان لإلنجليزي�ة احلديثة

( )2007وبحثن�ا ع�ن مدخ�ل كلم�ة ()extensive
لوجدناه�ا ترمجت إىل «واس�ع »« ،شاس�ع»« ،متس�ع»،

و«ممتد» .بينام يرتمجها قام�وس املورد احلديث ()2008
إىل «واس�ع» «ش�امل»« ،طوي�ل» و «انتش�اري متس�ع»

• الفروقات بني القراءة املركزة والقراءة الواسعة

 .أم�ا قام�وس أكس�فورد احلدي�ث ( )2001فيرتمجه�ا

• القراءة الواسعة والنصوص املدَ َّرجة

القراءة الواس�عة هلذه الرتمج�ات ،ولوجود بعض اللبس

• فوائد القراءة الواسعة
• اخلامتة .

املصطلح واملفهوم

الق�راءة الواس�عة (  ) extensive readingمصطلح

ظه�ر يف بداي�ات الق�رن العرشي�ن حي�ث أش�ار إلي�ه (

 ) Palmer , 1917, 1964يف كتابات�ه عندم�ا ف�رق بينها
فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها

إىل «واس�ع» ،و«واس�ع النطاق» ل�ذا أميل إىل تس�ميتها

يف ترمجتها إىل «موس�عة» أو «مكثف�ة» .فرتمجتها بالقراءة
املوس�عة توح�ي ب�أن الق�ارئ يق�رأ نصوص�ا كثيرة يف
موض�وع واحد فقط ،بينام القراءة الواس�عة تعنى بقراءة

نصوص كثرية يف مواضيع شتى.

أم�ا ترمجتها إىل الق�راءة املكثفة ،فهي توحي بيشء مما

توحيه «القراءة املوس�عة» ،مع مييل إىل استخدامها خيارا
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ثاني�ا بعد «الق�راءة الواس�عة» ،خصوصا عندم�ا نقارهنا

القراءة الواس�عة هو انعكاس حقيقي مل�ا نفعله كلنا عند

يصف ( )Palmer, 1964: 111القراءة الواسعة بأهنا

بصم�ت ،ونس�تمتع بما نق�رأ ألن الن�ص م�ن اختيارنا،

أمل أن الكمية ستعوض نقص الكيف يف انتباهنا ونقص

النصف ساعة (باعتبار أن الوقت الذي يقىض يف القراءة

بمصطلح «القراءة املركزة» كام سيأيت بإذن اهلل.

«قراءة عدد كبري من النصوص برسعة وبدون تركيز عىل

ق�راءة أي نص م�ن النص�وص التي نحبه�ا؛ فنحن نقرأ
ولي�س فرضا علينا ،ونقرأ أيضا لفترات مطولة تتجاوز

الرتكيز لدينا» .كام ي�رى (Abersold & Field, 1997:

يف الع�امل الع�ريب ضئيل ج�دا) .وهذه السمات تفتقدها

إذا ق�رؤوا نصوص�ا كثرية هب�دف فهم عام ف�إن قدرهتم

اللغ�ة اإلنجليزية ،ويدربون عليها طالهبم فتصبح جزءا

 )43أن القراءة الواسعة تعتمد عىل االعتقاد بأن الطالب

على القراءة س�تتطور نتيج�ة لذلك .ويع�رف (& Day

الق�راءة املرك�زة التقليدية الت�ي يقوم هبا أغل�ب معلمي

من تركيبة معرفتهم اللغوية.

 )Bamford, 1998الق�راءة الواس�عة بأهن�ا ه�ي القراءة

ومن هنا نجد أن الكثري من العلامء ،عىل سبيل املثال،

يف منت�دى الق�راءة الواس�عة يف الرابط�ة الياباني�ة لتعليم

1998) (Bamford & Day, 2004، (Krashen,

بتوس�ع وبمق�دار كبير .بينام وصف�ت القراء ُة الواس�عة
اللغ�ة ( )JALT, 1998بأهنا ق�راءة الكثري من النصوص

الس�هلة املمتع�ة املنتق�اة من قب�ل القارئ ،وأهن�ا إحدى

ط�رق تعليم اللغة األجنبية (بش�كل ع�ام) وطرق تعليم
القراءة (بش�كل خ�اص)  .ويضيف ()Waring , 2005

أن القراءة الواس�عة تنمي الطالقة بقراءة نصوص كثرية
برسعة مرحية وبمستويات عالية من االستيعاب .وعادة
ما تكون هذه القراءة مس�لية ومكافئة ،وينبغي أال تكون

ش�اقة .ولذا يرى (Richards, Platt, & Platt, 1992:

 )133بأن هدف القراءة الواس�عة هو «تطوير عادة جيدة

يف القراءة ،وبناء معرفة باملفردات والرتاكيب ،وتشجيع
حب القراءة».

ون�رى هنا م�ن هذه األوص�اف أن القراءة الواس�عة

تتمح�ور ح�ول االس�تمتاع بالن�ص ،والق�راءة لفرتات
مطول�ة ،وه�ي ح�رة كذل�ك ،أي لي�س هن�اك قي�ود

على الق�ارئ .والكثير م�ن متعلم�ي اللغ�ة اإلنجليزية

ومعلميه�ا ،خصوص�ا يف العامل العريب ،ال يس�تخدموهنا
يف مراح�ل تعلي�م أو تعل�م اللغ�ة الثانية  .وإن أس�لوب
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(Aebersold & Field, 1997)، (Day & Bamford,
1982, 1993, 2004)، (Nation, 2001)، (Waring,

 ،)2005ينصح�ون متعلم�ي اللغ�ة ومعلميه�ا بتوظيف
طريق�ة الق�راءة الواس�عة يف عملية تعل�م اللغ�ة الثانية،
بحك�م أهن�ا أصبح�ت اآلن أح�د األس�اليب يف القراءة
باإلضافة إىل القراءة الرسيعة والتصفح الرسيع والقراءة
املركزة (.)Day & Bamford , 1998

خصائص القراءة الواسعة

تتمح�ور الربامج التي تقدم طريقة القراءة الواس�عة
لتعلي�م اللغة اإلنجليزية يف الع�امل حول عرش خصائص
ذكرها إمجاال ( )Day & Bamford, 1998كام ييل:

ق�راءة ع�دد أكبر م�ن الصفح�ات :وه�ذا يعني أن
املتعل�م يف ه�ذه الطريقة يعطى فرصة كبيرة جدا لقراءة
نصوص متنوعة ومتعددة جتعله يتجاوز عدد الصفحات
الت�ي تقرأ ع�ادة يف طريقة الق�راءة املرك�زة .طبعا هذا ال
يعني أن الكم وحده هو املعيار ،بل املقصود هو أن زيادة
ع�دد صفحات القراءة مع إعامل بعض أس�اليب القراءة
املناسبة هلذا النوع مطلوبان سوي ًا.

فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها
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توفري نص�وص متنوع�ة يف جماالت خمتلفة لتش�جيع

املتعل�م عىل القراءة :وهذا ما يميز هذه الطريقة ،فاملتعلم

يك�ون أمامه خي�ارات كثرية جدا ينتقي منها ما يناس�ب
اهتاممات�ه الش�خصية حي�ث إن البع�ض حي�ب قص�ص
املغام�رات أو الرع�ب أو اجلريم�ة أو غريه�ا .ولذا فإن

الكثير م�ن برام�ج القراءة الواس�عة ح�ول الع�امل تقدم

عناوي�ن متنوع�ة لتلبي رغب�ات املتعلمين املختلفة قدر
اإلمكان .كام أؤكد عىل أن هذه العناوين ال بد أن تعكس

قب�ل املعل�م بأمهي�ة معرفة تفاصي�ل كل ن�ص عىل حدة
واملق�درة على إجاب�ة األس�ئلة الت�ي يضعه�ا مصمم�و
املقررات أو بعض املعلمني حول النصوص القصرية.

العائ�د من الق�راءة هو يف حد ذاته مكاف�أة للطالب؛

فليس هناك أي متارين أو متابعة من قبل األس�تاذ .وهذا

مرتب�ط كثريا باخلاصية الس�ابقة حي�ث أن املتعلم عندما

يستمر يف القراءة لعدة أيام فإنه يرى بعضا من فوائد هذه
الطريقة بشكل ملحوظ،

رغب�ات الطلب�ة لك�ي جي�دوا بغيته�م يف العناوي�ن التي

ب�ل إن بعض املتعلمني يلحظ تغيرا يف قراءته خالل

املتعلمني فقد ندخل يف دائرة عدم جدوى هذه العناوين

وجود بعض التامري�ن أو التدريبات أو التقارير املكتوبة

املتعل�م يف اختي�ار ما يق�رؤوه .كام أن من امله�م االهتامم

ه�ي األغلب أو أن حتد من اس�تمرارية الق�راءة لفرتات

يريدوهنا .أما يف حال اختيار عناوين ال تناس�ب رغبات

األس�بوع األول م�ن الربنامج .لك�ن هذا ال يعن�ي بتاتا

ألهنا أخلت بأبس�ط صفات القراءة الواسعة وهي حرية

الت�ي تبني فهم املتعل�م للنص من عدم�ه ،لكن ال تكون

بجانب الرغبات لدى املتعلمني؛ فبعض املتعلمني قد ال

أطول.

جي�د ما يرغب يف قراءت�ه ،فعىل املعلم اكتش�اف رغباهتم

وحماولة توفري عناوين تناسبهم أو الطلب منهم بإحضار
ما يناسبهم وإضافته إىل العناوين األخرى.

نصوص القراءة تكون عادة مناسبة ملستوى الطالب

اللغ�وي من حي�ث املفردات والقواع�د بحيث ال حيتاج

املتعل�م إىل التوقف عن القراءة الس�تخدام املعاجم ألن

الطلاب يق�رءون ما يري�دون ال ما يريده األس�تاذ،

الرجوع إليها حيد من الطالقة يف القراءة  .وهذه اخلاصية

ذل�ك ،مثلا لو كان الكت�اب ممال أو صعب�ا .وهذا جيعل

حيث أهنم يقرؤون نصوصا س�هلة تناس�ب مس�توياهتم

االختيارات ما يناسب رغباته.

وه�ذا مما جيعل املتعلم يس�تمر يف القراءة لفرتات أطول.

وهل�م احل�ق يف التوقف عن ق�راءة الكت�اب إذا رغبوا يف

ه�ي التي ترغ�ب الكثري م�ن املتعلمني يف ه�ذه الطريقة

املتعل�م ح�را ومس�ؤوال يف اختيارات�ه بحي�ث جي�د م�ن

اللغوي�ة .فصعوب�ة الن�ص لي�س هل�ا حضور كبير هنا،

أغ�راض الق�راءة الواس�عة تك�ون ع�ادة للمتع�ة

وهذا يذكرنا بام قاله ( )Smithس�ابقا أنن�ا نتعلم القراءة

واحلصول عىل املعلومة واالس�تيعاب العام  .أما القراءة
املرك�زة فيك�ون الغ�رض منه�ا التع�رف على املفردات

بالق�راءة ،لكن برشط أن يكون مس�توى امل�ادة املقروءة
مناسبا ملستوى املتعلم اللغوي.

والرتاكيب والقواعد اجلديدة يف النص مع الفهم الكامل

تكون الق�راءة فردية وصامتة ،وعلى رسعة الطالب

تك�ون يف هناي�ة النص .والقراءة الواس�عة جتع�ل املتعلم

أي مكان أو زمان خيتارمها الطالب .فهي فردية من حيث

للنص ب�كل أجزائه عن طريق أس�ئلة االس�تيعاب التي

نفس�ه .وقد تكون داخل القاعة الدراسية أو خارجها يف

مرت�اح البال نوع�ا ما لعدم وجود ضغ�وط خارجية من

اختي�ار املتعل�م مل�ا يقرؤه خمتلف�ا بذلك ع�ن زميله الذي

فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها
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بجانب�ه ،وأما يف القراءة املرك�زة فاجلميع يقرؤون النص

الفروقات بني القراءة املركزة والقراءة الواسعة

وه�ي صامتة غير جهري�ة بحيث ال جي�د املتعلم نفس�ه

 )Nation, 2001, Waring, 2009فروق�ات مهم�ة

نفس�ه وبطريقة مك�ررة حتى هناية املحارضة الدراس�ية.
حمرجا أو خجال بإسماع صوته أو طريقة قراءته لزمالئه
أو معلم�ه ،كما أنه ال حيس باإلخفاق بس�بب أخطائه يف

نط�ق الكلامت وق�راءة العبارات أمام زمالئ�ه مما قد حيد
من تشجعه عىل القراءة مرة أخرى أمام زمالئه (.)3

ذك�ر بع�ض الباحثين (Day & Bamford, 1998,

بني األس�لوبني الس�ابقني جتع�ل كل واح�د منهام هيدف
إىل جوان�ب خمتلف�ة لكنها مكملة لآلخ�ر كام هو مبني يف

( اجل�دول رق�م  ،)1حي�ث نرى من اجل�دول أن القراءة
املركزة تغلب جان�ب التحليل اللغوي لدى املتعلم أكثر

تك�ون رسعة القراءة عادة أكثر وليس أقل عند قراءة

من أن تدربه عىل أن يكون ماهرا وطلقا يف قراءته .ونجد

نتيجة طبعية ملثل هذه املامرسة .فكلام زادت فرتات قراءة

اللغ�ة .وهبذا قد حياط بع�ض املتعلمني هبالة من الذهول

الطالب لنصوص مناسبة ملستواهم واستيعاهبم  .وهذه
املتعلم وكثر عدد الصفحات التي يقرأها بشكل دوري،

أدى ذل�ك إىل تغري إجي�ايب يف رسعة قراءته وتعرف عينيه

على ش�كل الكلامت ومعانيه�ا وتنظيم النص مما يس�هم

بشكل فاعل يف جعل القراءة أكثر سالسة ورسعة ،وهذا
يش�مل املبتدئ واملتقدم يف التعلم ،كل حس�ب مس�توى
امل�ادة املقروءة .ويكون األس�تاذ نموذج�ا لطالبه حيث

يقرأ كتابا خالل الوقت املخصص للقراءة يف املحارضة.
ويف ه�ذا اعتي�اد للمتعل�م على االحت�ذاء بالنماذج

اإلجيابي�ة حول�ه واالس�تفادة م�ن بعض إستراتيجيات

التعل�م لدهيم وإن كانت هذه املامرس�ة قد ال تتم بش�كل
كبير يف القاع�ة الدراس�ية وأن أغل�ب القراءة الواس�عة

يك�ون خارجه�ا ،إال أن أس�لوب الق�راءة الواس�عة ال
ب�د أن يمارس ولو لفترات قصرية خالل مق�رر القراءة

لبيان أمهيت�ه للمتعلم ،وهذه ه�ي الطريقة الصحيحة يف
توظي�ف كال األس�لوبني (الواس�عة واملرك�زة) يف مقرر
القراءة بشكل مناسب ومتوازن.

( ) 3وهنا تظهر أمهية القراءة املركزة والتي تربط كثريا يف املامرسة
العملية بالقراءة اجلهرية يف تدريب الطالب عىل حتليل النص
والق�رب بش�كل أكبر م�ن املف�ردات والرتاكي�ب وكذلك
تصحي�ح نطق املتعلم وقراءته .وه�ذا مما جيعل هذه الطريقة
مهمة أيضا كام سيأيت بإذن اهلل .كام أن القراءة املركزة.
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ه�ذا غالبا يف املراح�ل املبتدئة ،واملبتدئة ج�دا ،من تعلم

والتش�تت الذهني وكثري من اإلحب�اط عندما يطلب منه

أن حيلل نصا ال يفهم مفرداته!

ومم�ا يلحظ أيض�ا أن النص يف الق�راءة املركزة يكون

مس�تواه اللغ�وي يف كثري م�ن األحيان أعىل من مس�توى
املتعلمني بش�كل كبير  .ولذلك فإن مق�دار الصفحات

التي يقرؤوهنا يعد قليال وضعيفا مقابل املقدار الذي يقرأه
املتعلم يف طريقة القراءة الواس�عة .ولعل من األسباب يف

ذلك هو أن النص الذي يقرأه الطالب يف القراءة الواسعة
ه�و النص ال�ذي اخت�اره بنفس�ه ،وليس أس�تاذه ،وهذا
النص يف األس�اس كتب بطريقة ُبس�طت فيه�ا املفردات

والرتاكيب واحلب�كات الدرامية وغريها من األمور التي
قد تؤثر يف جعل النص س�هال أو صعب� ًا  .ويرى الطالب

نفس�ه يف القراءة الواس�عة متميزا أيض�ا باختياراته ،فهو
يق�رأ نصا ال يق�رؤه زميله ألنه هو ال�ذي اختاره وأعجبه

عن�وان ذل�ك الن�ص .وه�ذا ع�ادة يك�ون حمف�زا لبعض

لطلاب؛ فقد رأي�ت أن بعضهم ي�ويص اآلخرين بقراءة
قصة معينة ألهنا مجيلة وحبكتها الدرامية متميزة وأن فيها
غموض� ًا جيعل القارئ يكم�ل القصة حتى آخرها .وهذا
بالطبع نحتاجه يف بناء فكر طالبنا وثقافتهم .

فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها
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اجلدول :1مقارنة بني القراءة املركزة والقراءة الواسعة

( )Waring, 2005, Al-Homoud & Schmitt, 2009

القراءة املركزة
حتليل اللغة

القراءة الواسعة

الطالقة ،تكوين
الرتكيز اللغوي
املهارة

أعىل من
مستوى نصوص مناسبة أو أسهل
القراءة
مستوى املتعلم
من مستوى املتعلم
قليل

األستاذ هو
الذي خيتار

مقدار القراءة كتاب يف األسبوع

اختيار نصوص الطالب هو الذي
خيتار
القراءة

الطالب يقرؤون
مجيع الطالب
نوعية النصوص نصوصا خمتلفة
يقرؤون النص
املقروءة
(نصوصا ممتعة
ذاته
ومناسبة ملستواهم)
مكان القراءة

يف القاعة
الدراسية ،وغالبا
يف املنزل أو أي
مكان آخر

دراسة اللغة

اهلدف

بطيئة

الرسعة

استيعاب عام
واستمتاع
بالقراءة

يف القاعة
الدراسية

عن طريق تقارير/
عن طريق
ملخصات ،أو
تقييم االستيعاب
أسئلة استيعاب
أحيانا بدون أي
قياس البتة

دائام
دائام
أقل

تدريبات قبل
القراءة
تدريبات بعد
القراءة

تكرر املفردات

ومن املهم هنا ما ذكره ( )Krashen, 1991يف طبيعة

النصوص املقروءة بأهنا ( )i-1يف القراءة الواس�عة ،بينام

تك�ون ( )i+1يف الق�راءة املرك�زة و( ،)i+1وه�ذا يعن�ي
أن مس�توى الن�ص املق�روء ( )iأق�ل بدرج�ة واحدة من
مس�توى الطالب اللغ�وي  ,بينام يعني ( )i+1أن مس�توى
النص املقروء أعىل من املس�توى اللغوي احلايل للطالب،

وه�ذا األخري طبعا لي�س مرحبا به يف القراءة الواس�عة،
إال يف ح�ال ك�ون اهل�دف إث�راء حصيلة املف�ردات لدى

املتعلمني كام أشار إليه (.)Nation, 2001

لك�ن ( )i+1هو وصف الزم للنص�وص املقروءة يف

كثير من برامج الق�راءة املركزة .مع مالحظة أن ما ذكره
( )Krashenال يمك�ن تطبيق�ه بش�كل ت�ام ودقيق لعدم

توفر وسائل تساعد األستاذ عىل حتديد املستوى اللغوي

ل�كل طالب عىل ح�دة وبش�كل دقيق ،لكن ه�ذا األمر
نس�بي .وهذا أحد أب�رز مواصفات القراءة الواس�عة يف

جعل املتعلم خيتار ما يناس�به ألنه هو األعرف بمستواه،

لكن بإمكان األس�تاذ مس�اعدة طالبه باختيار املس�توى
املناس�ب هل�م م�ن خربت�ه ومعرفت�ه هب�م  .وهن�ا يظه�ر
دور األس�تاذ بأن�ه مستش�ار للطلاب ومس�هل للعملية

التعليمية.

ومن الفروقات املهمة أيضا بني الطريقتني أن املتعلم

يقرأ يف أي مكان يريده يف طريقة القراءة الواس�عة  .بينام

رسيعة وطلقة

يلزم الطالب عىل القراءة داخل جدران القاعة الدراسية

نادرا

األس�ئلة التي يلزمون بإجابته�ا وكذلك التدريبات التي

نادرا
أكثر

فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها

يف طريق�ة القراءة املركزة وقد يصيبهم ذلك بامللل بكثرة
يطالبون هبا ،سواء قبل القراءة أو خالهلا أو بعدها ،ألن
اهلدف يف رأي كثري من املعلمني ،هو دراسة اللغة وليس
االس�تيعاب العام أو االستمتاع هبذه القراءة  .لذلك جتد

أن كثيرا من املتعلمني قد يملون القراءة ويتوقفون عنها
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عندما تقدم هلم بأسلوب القراءة املركزة ،ولعل جزءا من

ه�ذا األمر يعود إىل أن الطالب يقابل مفردات جديدة يف

كل نص جديد ،ويلزم بتسجيل تلك املفردات وحفظها
وق�د ال يراه�ا م�رة أخرى يف نص�وص تالية مم�ا يعرض

تلك املفردات إىل النس�يان وإىل ن�زع 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 يس�توعب كثريا م�ن أجزائه ،لكن هذا ال

يلغ�ي بأي حال من األحوال أمهية الق�راءة املركزة ،ألن
الواضح أن هذا الضعف هو بسبب سوء ممارسة وتطبيق

لدى بعض معلمي اللغة ،أما يف طريقة القراءة الواسعة،
ف�إن كثيرا م�ن املف�ردات تتك�رر يف س�ياقات خمتلف�ة
وباش�تقاقات متنوعة تس�هم يف زيادة حصيل�ة مفردات

الطال�ب وكذل�ك عمق تل�ك املعرفة .وه�ذا يعيدنا مرة
أخرى ملا ذكره  Krashenأعاله بشأن (.)i-1

ولعلي أذكر ب�أن وصفي للق�راءة املرك�زة بالتقليدية

ه�و من باب الوص�ف وليس التقليل منه�ا  .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 م�ن املهم اس�تخدام األس�لوبني يف مقرر القراءة
بطريقة مناس�بة تناسب مستويات الطالب واهتامماهتم،

وتناس�ب كذلك عدد س�اعات املق�رر  ,فاملطلوب هو أن
نوج�د موازنة جي�دة بني األس�لوبني ،فيج�ب أال تلغي
القراءة الواسعة اجلوانب املهمة واملهارات الالزم تعلمها

م�ن الق�راءة املرك�زة ،وال أن تكون الق�راءة املركزة فقط
حم�ور املقرر  ,ب�ل املطلوب هو أن نأخذ من كل أس�لوب

بنس�بة تس�هم يف بن�اء كف�اءة طالبنا ،باإلضاف�ة إىل يشء
م�ن الرتكيز على تعلم وتعلي�م املفردات بش�كل مبارش
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 .ويق�دم ( )Waring , 2005مقرتح�ا إلدارة الوق�ت 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 األس�تاذ أن يكون واضحا

يف أهدافه من طريقة القراءة الواس�عة والتي عىل ضوئها

يك�ون اختي�اره لنوعية النص�وص املذك�ورة يف حديث

( .)Krashenفبعضن�ا يريد من طالبه أن تكون قراءهتم
رسيعة ،بينام يريد البعض اآلخر أن يزيد طالبه من حجم
مفرداهت�م اللغوي�ة ،وكال األمري�ن مطلوب�ان ومهمان.
ول�ذا ،ف�إن ( )Nation, 2001يفرق بين هذين اهلدفني

املرتبطين بتعلم املف�ردات .فهو يرى أن�ه إذا كان هدف
األس�تاذ زيادة خمزون املفردات لدى طالبه فإن مفردات

النص املقروء جيب أن تكون معروفة لدى الطالب بنسبة
 , %98-95أي أن املف�ردات اجلدي�دة عىل الطالب جيب

أال تتجاوز  %5-2من مفردات النص ،بمعنى آخر ،إذا

كان هن�اك نص مكون من مئة كلمة فإن نس�بة  %98منه
معروف�ة ،وهذا تعني أن هن�اك كلمتني فقط غري معروفة
ل�دى القارئ ،وإذا كان اهل�دف هو زيادة طالقة الطالب

يف القراءة فإن نس�بة املفردات غري املعروفة لدى الطالب

يف النص املقروء جيب أال تتجاوز .%1

ه�ل مقرراتن�ا التي نل�زم طالبنا بقراءهتا واس�تيعاهبا

ودراس�تها حتت�وي على مف�ردات جدي�دة عليه�م ال

تتج�اوز  %5؟ إن أغلب مقرراتنا ـــ لألس�ف الش�ديد
مت�ت إىل مس�توى طالبنا بصلة  .لذا نج�د كثري ًا من
ـ ال ّ

املتعلمين خيفقون يف قراءة النص�وص ـ حتى لو نجحوا
يف االختبارات التي تقدم هلم ـ وخيفقون بش�كل أكرب يف
فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها
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فهمه�ا! ولذل�ك ال ب�د أن يكون واضح�ا يف إجابة هذه

باس�تخدام الق�راءة الواس�عة أو م�ا أس�مياه «اإلغمار

القراءة.

طلاب املرحلتني االبتدائية واملتوس�طة على تعلم اللغة

التس�اؤالت وغريه�ا عندم�ا يق�دم على تدري�س مقرر

فوائد القراءة الواسعة

إن الناظ�ر إىل فوائ�د الق�راءة الواس�عة ليخاجل�ه

الش�عور بوجود مبالغة أو حماولة يف جع�ل هذه الطريقة
ه�ي األفض�ل .ولكن مما جيع�ل هذه الفوائ�د ذات أمهية
ومصداقي�ة ه�و ورودها يف كتاب�ات كبار علماء القراءة

واملف�ردات يف الع�امل الغريب مث�ل Alderson, Nuttall،

Nation, Schmitt, Krashen, Grabe, Day,

 ،Bamford, Waringوغريهم الذين توصلوا إىل نتائج
إجيابية هلذه الطريقة إذا اكتس�ب برنامج القراءة الواسعة

اخلصائص املذكورة آنفا ،مع أن هذه اخلصائص ليس�ت
كثيرة وال بعيدة عن الواق�ع .ومن أفضل من ذكر بعضا

م�ن تلك الفوائ�د هو عامل املف�ردات الش�هري (Nation,

 .)1997, 2001, 2008ومن مجلة هذه الفوائد ما ييل:

املسامهة يف تعلم اللغة الثانية :ويمكن تفسري العالقة

بني القراءة الواس�عة وتعلم املف�ردات بالعالقة الطردية،

فكلما زاد متعل�م اللغ�ة م�ن قراءت�ه واطالع�ه يف اللغة
اهلدف تعرض وتعلم مف�ردات وتراكيب وتعابري أكثر .

وكلما زاد خمزون مفرداته س�هلت عليه قراءة النصوص

وفهمه�ا  .ومم�ا ال خيتل�ف عليه اثن�ان هو حاج�ة متعلم

أي لغ�ة إىل تعل�م مف�ردات اللغ�ة اهل�دف ليتمك�ن من
التواص�ل مع متحدثيه�ا ،والق�راءة الواس�عة تلبي هذه

احلاجة وبش�كل واضح خصوصا لدى املتعلمني الذين
يواصلون قراءهتم ألوقات طويلة وملدد طويلة أيض ًا.

وق�د وج�د ()Elley & Mangubhai, 1981

و( )Elley, 1991يف أكبر وأط�ول دراس�تني أجريت�ا
فيصل عبداهلل احلمود :القراءة الواسعة :خصائصها وفوائدها

بالكت�ب» ( ،)book-floodsأن ه�ذه الطريقة س�اعدت
اهل�دف وبش�كل رسي�ع وكبير  .ويف دراس�ة أجراه�ا

( )Mason , 2006على طلاب جامعيين يف الياب�ان

يدرس�ون اللغ�ة اإلنجليزية قدم هلم مكتب�ة كبرية حتوي

 4000قصة مدَ َّرجة (س�يأيت بيان طبيعتها الحقا إن شاء
اهلل) وبواقع  700عنوان .

وقد طلب من الطالب أن يقرءوا يف أوقات فراغهم،

ومل تك�ن هناك أي حمارضات أو مقابالت رس�مية بينهم

وبين الباحث ،ب�ل كانت قراءهت�م تطوعي�ة بحتة .وقد

ق�رأ الطلاب ـ يف املتوس�ط ـ ما بين  100-70صفحة
يف األس�بوع ،وه�ذا يعترب أم�را متميزا بالنس�بة لطالب

يق�رءون يف لغ�ة جديدة  .وقد وج�د  Masonأن القراءة

الواس�عة قد زادت من تعلمهم للغة اإلنجليزية بش�كل

كبري وأهنا س�اعدهتم أيضا عىل حتقي�ق درجات جيدة يف
االختبار العاملي  . TOEFLكام وجد (& Al-Homoud

 )Schmitt 2009أن الق�راءة الواس�عة ،مقارنة بالقراءة
املرك�زة ،ق�د أثرت إجياب�ا يف عينة الدراس�ة من الطالب

يف جامع�ة اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية 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 بش�كل تدرجيي منتظم زادت دافعيته للنهل
مزي�دا من هذه اللغة ألنه رأى نتائجها اآلنية  .وقد وجد

( )de Morgado, 2009يف دراس�ته الت�ي أجراه�ا على

طلاب جامعيني يف فنزويال أن القراءة الواس�عة مل تكن
ذات تأثير كبير على مقدرة الطلاب عىل االس�تيعاب
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املق�روء ،بينما وجد أهنا أثرت وبش�كل إجي�ايب كبري عىل

ملحوظ� ًا يف املف�ردات التي تعلموها من ه�ذه الطريقة.

حصيلة مفرداهتم وثقتهم .

بداي�ة القراءة ،لكن بعد االس�تمرار عليه�ا وملدة أطول،

نظ�رة الطلاب للق�راءة وأهنا كان�ت ممتع�ة وزادت من
ويف دراس�ة قام�ت هب�ا ( )Liem, 2005عىل طالب

نع�م ،كان هن�اك بع�ض الصعوب�ات الت�ي واجهتهم يف
ب�دؤوا ي�رون املف�ردات تتك�رر معه�م يف الن�ص نفس�ه

جامع�ة يف ختص�ص احلاس�ب اآليل يف فيتنام ملدة س�بعة

ويف نص�وص أخ�رى ،وهذا ملحظ مه�م أرشت إليه يف

اس�تخدموها وانطباعاهت�م عن هذه التجرب�ة عن طريق

يتعرض للكلمة (رؤية و/أو سامعا) بام ال يقل عن 8-6

أس�ابيع ،طلبت من طالهب�ا كتابة االستراتيجيات التي

نماذج أعدهت�ا ومقابلات ش�خصية قام�ت هب�ا .وق�د
بين�ت نتائ�ج الدراس�ة أن الطالب وج�دوا فرصة كبرية

يف التع�رف على استراتيجيات الق�راءة الت�ي يمكن أن

تس�اعدهم يف الق�راءة الصحيح�ة ،كما أهن�ا أظهرت أن
القراءة الواس�عة أسهمت كثريا يف جعلهم حيبون القراءة

يف اللغة اهلدف وأن دافعيتهم قد زادت وبشكل ملحوظ
جدا.

ويف دراس�ة ()Al-Homoud & Schmitt, 2009

الس�ابقة كان هناك فرق واضح بني عينة القراءة الواسعة
وعين�ة الق�راءة املركزة من حي�ث الدافعي�ة .فقد عربت

عينة القراءة الواس�عة ع�ن ارتياحها هل�ذه 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

كثيرا عن ارتياحه�م للطريقة التي طبق�ت معهم  .ومن

الدراس�ات األخرى التي بحثت هذا املجالTakase,( :

 ،)2009) (Kane, 2008)، (Sin, 2007و(Jackson,

.)2005

(اجلدول رق�م  )1فمتعلم اللغة اإلنجليزية حيتاج إىل أن
م�رات لكي يتعرف عليها عندم�ا جيدها يف نص ما ،بينام
حيتاج أن يتعرض إليها بام ال يقل عن  20-15مرة لكي

يس�تخدمها .وبالتأكي�د ،ختتلف طبيع�ة الكلامت يف هذا

األمر ،لكن هذا بشكل عام .

كام أذكر بام أشار إليه ( )Nation, 2001سابقا بأنه إذا

كان اهلدف من القراءة الواس�عة زيادة حصيلة املفردات
لدى املتعلمني ،فقد يكون من املناس�ب توظيف ()i+1

يف النصوص املقروءة.

حتسين الق�راءة واالس�تيعاب :وه�ذا أم�ر مش�اهد

وتدعمه نتائج البحث العلمي بش�كل 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)، (AlHomoud & Schmitt, 2009)، (Alsalloum,

. )2011

والكثري من هذه الدراس�ات تؤكد بأن متعلمي اللغة

إث�راء حصيلة املف�ردات لدى املتعلم :وه�ذه الفائدة

الثانية يتعلمون القراءة بالقراءة مثل متعلمي اللغة األم،

فق�ط م�ن الق�راءة الواس�عة رأى كثير من عين�ة القراءة

اس�تخدامها للقراءة الواس�عة بش�كل صحيح ،أو لعدم

ه�ي من أهم فوائد هذه الطريقة فبعد مرور ش�هر واحد
الواس�عة يف دراس�ة ( )Al-Homoud & Schmittتغريا
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بعدية ،ومما جتدر اإلش�ارة إليه هو أن القراءة الواسعة لن

احتياج�ات املتعل�م م�ن الطريقتني باإلضاف�ة إىل التعلم

تطبق ملدة .طويلة ال تقل عن مخسة أشهر .

يك�ون مس�تقال يف تعلم�ه املس�تقبيل .فالق�راءة بص�وت

ينت�ج عنها فوائد كثيرة يف تطوير مهارات الق�راءة إذا مل

املب�ارش للمفردات وبع�ض استراتيجيات تعلمها لكي

زي�ادة رسع�ة الق�راءة :وه�ذه أيض�ا من أب�رز فوائد

مس�موع أم�ام اآلخرين مطل�وب يف مقرر الق�راءة ملا له

الكثيرة تس�اعد يف الغال�ب على جعل رسعة م�ا يقرؤه

وتعليم اآلخرين كذلك النطق الصحيح وتعويدهم عىل

الق�راءة الواس�عة .فالباحث�ون جيمع�ون على أن القراءة
املتعل�م أكرب ،ولذا ف�إن اعتياد عيني املتعل�م عىل القراءة
يف لغة أجنبية ليس باألمر السهل ،خصوصا بني اللغات

التي خيتلف فيها اجتاه الكتابة .فاملتعلم العريب (الذي يقرأ
ويكت�ب م�ن اليمني إىل اليس�ار) جيد صعوب�ة عند قراءة

ن�ص باللغة اإلنجليزية أكثر م�ن املتعلم الفرنيس (الذي
يقرأ ويكتب من اليس�ار 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 .

ل�ذا ي�رى ( )Coady, 1979أن االس�تيعاب حيص�ل

بع�دم الق�راءة بش�كل رسيع ج�دا يفق�د املتعل�م بعض
األج�زاء املهمة ،وال بطيء جدا يبع�د املتعلم عن املعنى

األكبر للن�ص ولذا نجد أيضا دراس�ات رصدت نس�با
متزايدة يف رسعة القراءة لدى العينات التي طبقت عليها

م�ن فوائد كثرية كتصحيح نطق الطالب وطريقة قراءته،

الثق�ة بالنف�س أم�ام اآلخري�ن .لكن لعل ه�ذا ال يكون
يف املق�رر املخصص للمبتدئني .وبالرغ�م من أمهية هذه

النتيج�ة للقراءة الواس�عة يف تعلم اللغ�ة اإلنجليزية ،إال

أن الدراس�ات التي أجريت لقياسها قليلة جدا .فأغلب
الدراس�ات التي عملت أثبتت جدوى القراءة الواس�عة

يف تطوي�ر مه�ارات القراءة بش�كل عام ،كام م�ر معنا يف
الفقرة السابقة.

ومن الدراس�ات التي قاس�ت رسعة القراءة (Robb

& Susser, 1989)، (Mason & Krashen, 1997)،

،)(Bell, 2001)، (Al-Homoud & Schmitt, 2009

و( . )Alsalloum, 2011ومجي�ع ه�ذه الدراس�ات
وج�دت نتائج عالية لدى املش�اركني يف الدراس�ات بني

رسعة قراءهتم قبل الدراسة وبعدها.

القراءة الواسعة والنصوص املدَ َّرجة

الدراس�ات ،لكنه�ا رص�دت أيضا تدني�ات واضحة يف

مشكلة القراءة واملفردات مشكلة عاملية تساءل حوهلا

وه�ذا م�ن األم�ور الت�ي جتع�ل الرتكي�ز على واحد من

ملتعلمني مبتدئني .فبعضهم ،مثال (Coady & Huckin,

األس�لوبني وتوظيفهام التوظيف الصحيح للوصول إىل

الغالبية الغالبة من مفردات النص غري معروفة لدى هذا

القراءة نفسها  .ولعيل أذكر أيضا بام أشار إليه (Waring,

النظر يف إدارة الوقت الذي أشار إليه ()Waring, 2005

نس�ب الفهم .وال بد من االنتباه إىل هذا املنحى اخلطري.

كثري من العلامء من حي�ث إمكانية تقديم نصوص قراءة

األس�لوبني فق�ط مرفوضة ،وال بد من إجي�اد موازنة بني

 ،)1997ي�رى صعوب�ة تقدي�م ن�ص ملتعل�م مبتدئ ألن

أقىص درجة ممكنة من االستفادة من مقرر القراءة ،أو من

املتعلم .وهذه اإلشكالية وجيهة وحمرتمة ،لكن لو أعدنا

 )2005سابقا يف إدارة وقت مقرر القراءة إىل أجزاء تلبي

سابقا حللت بعض اإلشكاالت.
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وم�ن احلل�ول األخ�رى هل�ذه املش�كلة ه�و تقدي�م

نص�وص مبس�طة جدا تناس�ب املبتدئني يف تعل�م اللغة.
فف�ي اللغ�ة اإلنجليزي�ة هن�اك م�ا يس�مى بالنص�وص

اللغة اإلنجليزية وصنف�ت املفردات التي وردت فيه إىل
جماميع حسب شيوعها يف االستخدام ،وخرجت بقوائم

شيوع لكثري من هذه املفردات .

املدَ َّرج�ة ( )graded readersتصدرها بعض دور النرش
وبنج ِ
�ون و ُف�ت برن�ت .وهذه
كأكس�فورد وكيمبردج ُ

وق�د متحورت كثير من القصص املدرج�ة الصادرة
نج ِون
عن كربيات دور النرش كأكس�فورد وكيمربدج وبِ ُ

دار النرش .لكن بعضها يبدأ باملس�توى «األول» ويتدرج

ومن العلامء الذين غريوا يف جمرى هذه القصص املدرجة

النص�وص املدرجة ترتاوح مس�توياهتا وختتلف حس�ب

حتى املستوى «السادس» بحيث يكون هذا التدرج مبنيا
عىل تبسيط النص من حيث املفردات والرتاكيب وطول
اجلم�ل واحلب�كات الدرامية وكث�رة الص�ور املصاحبة.

فمثلا نجد بع�ض نص�وص املس�توى األول عبارة عن
قصاص�ات كرتوني�ة يس�تخدم فيه�ا أس�لوب بالون�ات

التحدث .وهذا األس�لوب مناس�ب جدا للمبتدئني ألن

ح�ول هذه القوائم التي أصدرهتا كل دار نرش عىل حدة.

مل�ن ( )Milne, 1977ال�ذي مل ي�ر أن تبس�يط القصص
املدرج�ة بتبس�يط مفرداهت�ا وتراكيبه�ا ٍ
كاف ألن تق�دم
ملتعلم�ي اللغة .بل أخذ منحى آخر وهو تقديم نصوص

تش�تمل عىل أس�لوب كتاب�ة واضح ذي حمت�وى متصل

بمتعل�م اللغ�ة ،وع�ن طريق ضب�ط دقي�ق للمعلومات
املقدمة ،مع التحكم املنضبط باملفردات والرتاكيب.

القص�ة صارت عب�ارة عن ص�ور كرتوني�ة والنصوص

كما أن من أبرز األم�ور املس�تخدمة يف تصنيف هذه

بي�د املبت�دئ من ق�راءة اجلمل كلم�ة كلمة إىل املس�توى

 ,فبع�ض الدور ترمز للمس�توى األول باللون األصفر،

ث�م صفحات .وق�د كانت هذه النص�وص املدرجة عند

من السلس�لة .كام أن كل مستوى وضع رقمه عىل غاليف

وإخراجه�ا ولصعوبة تراكيبها ومفرداهتا مما جعل بعض

بعض النصوص تكون مصحوبة بأرشطة الكاس�يت أو

لك�ن البعض اآلخ�ر رأى أن هذه خط�وة إىل األمام

هل�ا حيتوي�ان على رمز هل�ذا الرشي�ط .واملطلع على هذه

صارت جم�زأة يف بالونات املحادثة .وهذه الطريقة تأخذ

النص�وص املدرج�ة هو توظي�ف األلوان على الغالف

ال�ذي يليه ال�ذي يقرأ فيه املتعلم مجلا أكثر ،ثم فقرات،

وللمستوى الثاين باللون األخرض حتى املستوى السادس

ظهوره�ا يف 1950م غير مرح�ب هب�ا لس�وء طباعته�ا

القص�ة األمام�ي واخللفي وعلى الكعب أيض�ا .وبام أن

الباحثني ينتقدها ويرفضها مجلة وتفصيال.

األق�راص املدجمة ،ف�إن كعب القصة والغلاف اخللفي

وأهنا حتتاج إىل تطوي�ر وهتذيب .وكان من أوائل أولئك
العلماء ( )Westال�ذي بدأ بفكرة تقدي�م نصوص قراءة

لطالب�ه متعلم�ي اللغ�ة اإلنجليزي�ة يف اهلن�د حي�ث قام
باس�تبدال بع�ض املف�ردات الصعب�ة بمف�ردات أكث�ر

س�هولة وش�يوعا يف اللغ�ة .وهذا مم�ا ح�دا ببعض دور
النشر يف أوروبا إىل تطوير هذه الطريق�ة وإضافة بعض

التعديالت املهمة إليه�ا .فبعض دور النرش قامت بإجياد
بنك لغ�وي مجعت فيه الكثري من النص�وص املكتوبة يف
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القص�ص ليعجب من ح�رص دور النشر عىل توظيف

الكثري من األمور يف تبسيط هذه القصص للمتعلمني.

ففي املس�توى الصفر كام أس�لفت تك�ون القصة عىل

شكل بالونات حمادثات ،ومليئة بالصور .

بينام اختذت بعض الدور منهجا واضحا يف املستويني

األول والث�اين بوضع صورة تتحدث عن حدث مهم يف

القصة يف موضعها يف صفحة كاملة ،بينام تكون الصفحة
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التالي�ة نص�ا كاملا  .ولذا فإن�ك جتد ن�ص القصة ذات

العرشي�ن صفح�ة ال يتج�اوز العرش صفح�ات  .وهذا
أمر مجيل جدا ،فكلنا يعلم أن الصورة قد تغني عن ألف
كلم�ة ،وتوظيف الص�ورة يف زيادة فهم الق�ارئ للنص
أمر مطلوب ،طبعا إذا كانت الصور مرس�ومة باحرتافية
وبطريق�ة تعبر عن أحداث القصة ،وليس�ت جمرد عبث

بريشة أو قلم رسم

وم�ن ناحية تعليمي�ة بحتة ،فقد وضع�ت كثري من

دور النشر وس�ائل تس�اعد الق�ارئ عىل زي�ادة فهمه

هل�ذه القص�ص  .فهن�اك بع�ض التدريب�ات يف هناي�ة
القص�ة تس�اعد الق�ارئ على اس�تخراج أو اس�تنباط

بع�ض املعلوم�ات الت�ي فهمه�ا م�ن الن�ص .علما أن
هذه التدريبات تركز وبش�كل خاص على املعلومات

ل�دي تنبيه
لك�ن
املجمل�ة الت�ي هت�م الق�ارئ وتفيده.
َّ
َّ
ح�ول اس�تخدام ه�ذه التدريب�ات .فأن�ا أرى أنه جيب

عىل األس�تاذ أال يلزم طالبه بحل هذه التدريبات ألهنا
س�تكون ،أو قد تكون ،عائقا كبريا أمام استمرارهم يف
القراءة .واهلدف كام أس�لفنا من القراءة الواسعة هو أن

نجع�ل املتعل�م طلقا يف قراءت�ه وحمبا هل�ا  .لكنني أرى
أن يشير األس�تاذ إىل أمهية هذه التدريبات ملن أراد أن

يستفيد منها.

األول :هو ما أشار إليه ( )Coady, 1997بأن املبتدئ

ال يس�تطيع أن يفهم نصا ال يع�رف الكثري من مفرداته .

فهذه الطريقة ختفف شيئا من هذا العبء عىل القارئ .

الث�اين :ه�و حاج�ة متعل�م اللغ�ة إىل تعل�م مب�ارش

للمف�ردات ( ،)Nation, 2001وم�ن ث�م سيراها أو

(يس�معها) عن�د التع�رض املتك�رر لنص�وص اللغ�ة .
والقارئ بعد ترمجته للمفردات وحفظها ،سرياها مرات
ع�دة يف ذلك الن�ص وغريه من النص�وص األخرى ،مما

سيجعل فرصة تعلمها وجعلها جزءا من خمزونه اللغوي
أكرب.

وأرى أن ه�ذه النص�وص املدرج�ة خط�وة إجيابي�ة

جب�ارة ونقلة نوعي�ة يف تعليم اللغة اإلنجليزية تس�تحق

التقدير والثناء حيث جعل�ت من تعلم اللغة اإلنجليزية

أمرا أس�هل بكثري مما س�بق  .واملطلع عىل هذه النصوص
املدرج�ة يعج�ب بكثرة العناوي�ن الواردة فيه�ا وطريقة
إخراجه�ا وطباعتها ،ومقدرة كتاهب�ا ،وتوظيف األلوان

عىل الغالف اخلارجي والرس�ومات الداخلية مما جعلها
أكث�ر جاذبي�ة وقابلي�ة ألن تقتن�ى ،فضلا ع�ن أن تق�رأ
فحس�ب  .كام أن الق�ارئ يمكنه أن يتع�رف عىل حمتوى

القص�ة بق�راءة املوج�ز املوجود على خلفي�ة القصة قبل
الشروع يف قراءهتا كامال .ومجيع هذه األمور س�اعدت
عىل جذب أنظار متعلمي اللغة اإلنجليزية عىل اختالف

وم�ن ناحي�ة أخ�رى ،فبع�ض دور النشر وضع�ت

ثقافاهت�م ولغاهتم إىل اقتنائها واالس�تفادة منها .ويا ليت

هلا .وهذه من األش�ياء الت�ي أرى أن يبدأ هبا القارئ قبل

مث�ل هذا خي�دم اللغة العربي�ة ومتعلميه�ا ،وجتعل تعلم

اس�تخدامي للنص�وص املدرج�ة هو أن يرتمج�وا كلامت

عىل أن أي حماوالت جادة ستكون يف نظر البعض فاشلة

مرسدا ألكثر الكلامت ش�يوعا يف النص مع رشح مبسط

بع�ض دور النرش يف عاملنا الع�ريب تنربي لعمل متواضع

الشروع يف ق�راءة الن�ص .وم�ن نصائحي لطلايب عند

اللغة العربية أمرا ميس�ورا وحمببا إىل النفس .مع تأكيدي

هذا املسرد وحيفظوها قبل البدء يف الق�راءة .وهذا يلبي

وخمجلة ،بينام أرى أهنا ستكون بإذن اهلل خطوة إىل األمام

أمرين مهمني:
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اخلامتة

إن طرح�ي ملوض�وع الق�راءة الواس�عة ه�و من باب

ج�ذب انتب�اه القراء الكرام إىل أس�لوب مه�م يف مرحلة

تعل�م وتعلي�م اللغة الثاني�ة يغفل عنها كثير من معلمي
اللغة الثانية و (اللغة اإلنجليزية حتديدا).

ولعلي ال أبالغ يف الوصف إن قلت إن هذا العمل

املتواضع قد يكون أول عمل حمكم يعرف باس�تخدام
القراءة الواس�عة يف تعلي�م اللغة اإلنجليزي�ة يف العامل

الع�ريب باللغة العربي�ة .وهذا يعني أننا بحاجة ماس�ة
إىل تفعي�ل هذا األس�لوب يف مق�ررات الق�راءة  .لذا

ينبغ�ي عىل متخ�ذي الق�رار يف املؤسس�ات التعليمية

والت�ي تعنى بتعليم اللغ�ة اإلنجليزية إضافة نصوص
قراءة مدرجة ،مساعدة كانت أو أساسية ،تكون جزءا
مهما يف تعلي�م اللغ�ة اإلنجليزي�ة يف املرحل�ة الثانوية

واجلامعية.

كما ال يفوتن�ي أن أذك�ر بنصوص الق�راءة اإلضافية

الت�ي كان�ت تصاح�ب مق�ررات اللغ�ة اإلنجليزي�ة يف
املرحل�ة الثانوي�ة ذات األل�وان األصف�ر واألخضر
واألزرق .لكن بالطبع ليست هي املرحب هبا لصعوبتها

ولس�وء إخراجها يف ذلك الوقت لفترات امتدت حتى
عام 1412ه�ـ  .وحبذا لو أعي�دت برتاكيب ومفردات
س�هلة وأس�لوب جدي�د وتصاميم جذابة كما هو احلال

يف النصوص املدرج�ة املقدمة من كربيات دور النرش يف
العامل.
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