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التعريف بالمجلة
مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

جملة(علمية-حمكَّمة-نصف سنوية) ُت ْعنَى بالنرش يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية ،تصدر
نصف سنوية ( يونيو  -ديسمري) عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة .صدر العدد األول
منها يف يونيو 2012م  -رجب 1433هـ.
الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.
الرسالة:

َّ
املحكمة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية
دعم النرش العلمي للبحوث

والبحثية املتعارف عليها.
األهداف:

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

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

وإقليميا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم
حمليا
ًّ
 -3تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية ًّ
العلمي التي ُي ْس َتنَد إليها يف الرتقيات األكاديمية.

للمراسلة واالشتراك
اململكة العربية السعودية  -جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب 66 :املجمعة
هاتف – 0164041115 / 0164043609 :فاكس0164323156 :
www.mu.edu.sa

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box
Tel: 0164043609 / 0164041115 - Fax: 016 4323156

E.Mail: jhas@mu.edu.sa

2018 Cم (1439هـ) جامعة املجمعة.

مجيع حقوق الطبع حمفوظة .ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء

كانت إلكرتونية أم آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا
بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

األفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها والتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
هيئة التحرير

______________________________________________________
رئيس التحرير
أ .د .حممد بن عبد اهلل الشايع
مدير التحرير
أ.د .أمحـد بن حمـمـد سـالـم

الهيئة االستشارية

______________________________________________________
أ.د .أمحد حممد كشك
جامعة القاهرة – مرص

أ.د .راميش شان شارما
جامعة دهلي – اهلند

أ.د .عيل أسعد وطفة

أعضاء هيئة التحرير

جامعة الكويت – الكويت

أ.د .مسلم بن حممد الدوسـري

أ.د .مارك ليتورنو

د .خـالــد بن عبداهلل الـشـايف
د .عبدالرمحن بن أمحد السـبت

جامعة والية ويرب – أمريكا

أ.د .حممد قيوم

اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزيا

أ.د .نارص سبري

جامعة ملبورن – أسرتاليا

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
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،

أما بعد:

فإن جامعة املجمعة تفاخر بمنجزاهتا ،وتتطلع بعطائها املستمر ،ورؤيتها الطموحة لتحقيق الريادة والتميز من

خالل االهتامم املستمر والدعم املتواصل للبحث العلمي .

ويأيت ذلك من خالل ما تقدمه جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية من السري عىل هنج واضح ،ورؤى حمددة،

ومسامهة بحثية آتت ثامرها خالل األعوام السابقة ببحوث جادة ،ونرش متميز؛ خدمة للباحثني ودع ًام للحراك

البحثي املتميز.

ويسعدين اليوم أن أقدم للعدد الثالث عرش ملجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،وقد حرصنا عىل تنوع موضوعاته

البحثية واختالف التخصصات العلمية فشمل علوم « اللغة العربية ،وإدارة األعامل ،والقانون ،و املناهج وطرق

التدريس ،والرتبية اخلاصة «وهي بحوث قيمة يف حمتواها ،متميزة يف مادهتا لعدد من أعضاء هيئة التدريس يف عدد

من اجلامعات باململكة (جامعة الباحة ،وجامعة شقراء ،وجامعة املجمعة ،ومعهد اإلدارة).

وأتقدم يف هناية كلمتي بخالص الشكر والتقدير ملعايل مدير اجلامعة د .خالد بن سعد املقرن ،عىل دعمه ورعايته

ومتابعته الدقيقة لكل ما هو من شأنه االرتقاء بالبحث العلمي وبأعضاء هيئة التدريس.

كام أتقدم بشكري لزمالئي أعضاء هيئة التحرير عىل مسامهتهم الفاعلة يف خدمة املجلة وبحوثها ومتابعتها

حتى خترج بالصورة الالئقة املتميزة.

ونسأل اهلل التوفيق والسداد وأن يكلل جهودنا بالنجاح ...

							

							

رئيس التحرير

أ.د .محمد عبد اهلل الشايع

قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة:
 -1تنشر املجل�ة األبح�اث والدراس�ات األكاديمي�ة
يف العل�وم اإلنس�انية واإلداري�ة باللغتين العربي�ة
واإلنجليزي�ة ،وتش�مل (إدارة األعمال ،املحاس�بة ،
القان�ون ،علم االجتامع ،اخلدم�ة االجتامعية ،اإلعالم،
اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الدراسات اإلسالمية،
االقتصاد املنزيل ،العلوم الرتبوية) ،كام تنرش مراجعات
وع�روض الكت�ب ،وملخص�ات الرس�ائل العلمي�ة،
وتقاري�ر املؤمت�رات واملنتديات العلمية ،والنش�اطات
ذات العالقة.
 -2تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،
واتباع املنهجية الس�ليمة ،والتوثيق العلمي ،مع سلامة
الفكر واللغة واألسلوب ،وأال يكون البحث مستلاًّ من
رسالة أو كتاب.
 -3يرس�ل الباح�ث بحث�ه بصيغ�ة وورد وأخ�رى  PDFمع
ملخ�ص باللغة العربية ال يزي�د عن ( )200كلمة متبوع ًا
بالكلامت املفتاحية (مخس كلامت) وآخر باإلنجليزية عىل
إيمي�ل املجل�ة  ، jhas@mu.edu.saم�ع مراجعة البحث
لغوي� ًا من قب�ل متخصص (وارف�اق خطاب م�ن املدقق
اللغوي إن أمكن ذلك).
 -4أن يتضم�ن البح�ث عن�وان البح�ث مع اس�م الباحث،
ودرجت�ه العلمي�ة ،وختصص�ه الدقي�ق ،وم�كان عمل�ه،
وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -5يتم ارس�ال السيرة الذاتية املخترصة للباحث /للباحثني
عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
 -6يت�م ارس�ال خط�اب طلب نشر البح�ث باملجلة باس�م
رئي�س هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يس�بق له النرش
أو إرس�اله إىل أي جه�ة نرش أخرى ،وأنه غري مس�تل من
املاجستري أو الدكتوراه.
 -7ترس�ل البحوث املقدمة ملحكمين متخصصني ختتارهم
هيئ�ة التحرير بش�كل رسي ،وللمجل�ة أن تطلب إجراء
تعديالت عىل البحث حس�ب رأي املحكمني قبل اعتامد
البحث للنرش.
 -8يب َّل�غ الباح�ث بقب�ول النشر أو رفضه ،وال تُ�رد أصول
املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -9ال جي�وز إع�ادة نرش أبحاث املجل�ة يف أي مطبوعة أخرى
إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -10يف حال�ة نشر البح�ث ُيمن�ح الباحث (  ) 5مس�تالت
جمانية من بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
ُ -1يراع�ى أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة
من القطع()28×21س�م ،للمتن العريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
للع�ريب مق�اس ( )15عري�ض ،وللمت�ن اإلنجلي�زي
يس�تخدم اخل�ط ( )Times New Romanمقاس (،)12
والعن�وان الرئيسي لإلنجلي�زي مق�اس ( )13عري�ض،
وكذل�ك اهلام�ش الع�ريب خ�ط ()Lotus Linotype
مقاس ( ،)12واهلام�ش االنجليزي خط (Times New
)Romanمق�اس ( ،)10وأن تك�ون مراجع�ات الكتب
والتقارير والرسائل العلمية يف حدود (  ) 5صفحات.
 -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 ،ثم
س�نة النرش بني قوسين مثل ( :أبو حطب1412 ،هـ) أو:
ويرى أبو حطب (1412هـ) أن ،......ويف حالة االقتباس
يذك�ر رق�م الصفحة بعد س�نة النشر هكذا( :أب�و حطب،
1412هـ ،) 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 األخري ،وتكت�ب كافة املراجع التي اس�تند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اس�م العائل�ة للمؤلف ،االس�م األول(.س�نة النرش).
عن�وان الكت�اب بخط مائ�ل .الطبعة غير األوىل ،مكان
النرش ،دار النرش.
		 مثل :القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) .سياسة التعليم
والتنمية يف اململكة .ط ،2الرياض ،دار املريخ.
أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اسم العائلة للمؤلف ،االسم األول( .سنة النرش) .عنوان
البحث .اسم املجلة بخط مائل .العدد ،صفحات النرش.
		 مثل :العبدالقادر ،عيل1413( .هـ ) ».التعليم األهيل
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية» .جملة االقتصاد.
العدد  ، 234ص 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.
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شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر:
ديوان األمر ليس كما تظن أنموذج ًا
د .فهد بن مريس البقمي

جامعة الباحة – قسم اللغة العربية بقلوة

املستخلص
حاول�ت هذه الدراس�ة أن تبحث يف ظاهرة ش�عرية الرؤيا
ع�ن الش�عر ،حي�ث أصب�ح الش�عر نفس�ه ه�و املوض�وع
والقضي�ة عن�د الش�اعر عىل س�ائر املوضوع�ات والقضايا
التي يطرقها الش�عر عادة ،وهذا ما يطغى عىل ديوان :األمر
ليس كام تظن ،الذي حتولت فيه الرؤيا عن الش�عر إىل رؤيا
يقينية ألقت بظالهلا عىل الشاعر فأمت موضوعاته الشعرية
وجعلت ش�عره يتس�م بالتأمل والتفكر ،األمر الذي جعل
الش�عر يتش�كل يف رؤى جتلت يف مسيرة الش�عر العريب أو
مسرية الشاعر نفسه.
الكلامت املفتاحية :شعرية ،الرؤيا ،الشعر ،ديوان ،أنموذجا.

املقدمة

النق�د األديب راص�د لإلب�داع :ش�عر ًا ،ونث�ر ًا ،يتلقف�ه
ويتأمل�ه ،وينظ�ر يف كنه�ه ،لريص�د مضامين�ه ،وظواهره
الفني�ة واملعنوية؛ فيبني مواطن اجلامل يف لغته ،وأس�لوبه،
وص�وره ،وموس�يقاه ،أو ليبين مواطن القص�ور واخللل
مر العصور.
فيه ،وتلك طبيعة العمل النقدي ومهمته عىل ِّ

إن إيامن الباحث بطبيعة العمل النقدي عىل الش�عر
املتمث�ل يف التأم�ل اإلبداع�ي أوالً ،ورص�د املالحظات
النقدي�ة علي�ه ثاني� ًا؛ قد ق�اده إىل مالحظة جدي�رة – فيام

حيس�ب – بالبح�ث ،والدراس�ة ،والتحليل عن�د قراءته
لديوان “األمر لي�س كام تظن((( “ ،وهي إحلاح صاحب

( )1يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،دي�وان :األمر ليس كام تظ�ن ،النادي
األديب الثق�ايف بج�دة ،جدة ،ط2013 ،1م؛ ش�اعر س�عودي،
ولد يف مدينة جازان عام 1972م ،صدرت له ثالث جمموعات
شعرية قبل هذا الديوان ،هي :رهبة الظل عام = ،2001وتراتيل
مروا عام 2010م؛ وس�نكتفي
العزل�ة ع�ام 2005م ،ومجر من ّ
بذكر ( يعقوب ) يف متن الدراسة من اآلن؛ رغبة يف االختصار.

Abstract
This study tries to look at the visual poetic phenomenon
about poetry, where poetry itself has become the matter
and the issue for the poet rather than other topics and
issues that poetry usually mentioned them. This is
what dominates on the work. It’s not as you think, in
which the vision turned from poetry to the vision of
certainty that cast a shadow over the poet then his poetic
themes presented and made his poems characterized by
meditation and reflection. This makes poetry forming
in the visions which manifested in the period of Arabic
poetry or the age of the poet himself.
Keywords: Poetic, Vision, Poetry,Divan, Model

الدي�وان على ش�عرية الرؤي�ا((( ،فالش�عرية خصيص�ة

جوهري�ة يف الن�ص ،والن�ص مح�ال ألف�كار ومضامني
متعددة وخمتلفة يف الوقت نفس�ه ،فالشعرية أثر وتأثر مع

الشعر نفس�ه ،وهي التي ترجع إليها قوة الشعر وتأثريه،
وهي “ انتهاك “ أو” خرق “ أو “ جتاوز “ الكالم العادي؛

( )2يف�رق الباح�ث يف الب�دء بني كلمتين هلام املصدر نفس�ه من
كلم�ة ( رأى ) ،األوىل :الرؤية والت�ي تعني الرؤية البرصية
فالرؤ َية بال َعينْ َتتَعدَّ ى إىل
للعني املجردة وما حتس به وتراهُّ ،
مفعول واح�د ،وبمعنى ِ
الع ْلم تتع�دَّ ى إىل مفعولني؛ يقال:
الرؤ َي� ُة النَّ َظ ُر بال َعينْ
ر َأى زي�د ًا عامل� ًا ،وذكر ابن س�يدة أنُّ :
والقلب؛ ينظر :ابن منظور ،مجال الدين أبو الفضل ،لس�ان
العرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ، 3بريوت1986 ،م،
م�ادة ( رأي ) .والثاني�ة فه�ي :الرؤي�ا والت�ي تعن�ي الرؤية
فالر ْؤيا كما يقال :ما َر َأ ْيتَ�ه يف َمن َِام َك؛
احللمي�ة أو املنامي�ةُّ ،
ينظر :ابن منظور ،لس�ان العرب ،م�ادة ( رأي ) .أما الرؤيا
الت�ي تبنَّاها الباح�ث ،فهي :الرؤي�ا االعتقادي�ة التي يراها
الش�اعر ويتخيله�ا يف األزمن�ة الثالثة :امل�ايض -احلارض-
املستقبل ،ويرى حتققها يف واقعه فيعرب عنها برؤيته اخلاصة،
وسوف نوضح مفهومها يف مدخل البحث.

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا
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وهلذا فإن الدراسات التي تتناول “ شعرية الرؤيا “ تكاد

املدخل :مفاهيم الرؤيا والشعرية:

تك�ون ش�حيحة الطرح يف النق�د األديب بش�كل عام(((،

الرؤيا يف الشعر تقدم نظرة شاملة وموقف من احلياة
يفسر املايض ،واحلارض ،واملس�تقبل مع ًا بأفضل ش�كل

اإلصدار بالنسبة لزمن هذه الدراسة.

عىل خصائص التخيل ،والكلي�ة ،واألمثلة ،والنمذجة،

إضاف�ة إىل أن الباح�ث مل يعث�ر على دراس�ات نقدي�ة –

عىل ح�د اطالعه -مس�تقلة ع�ن الديوان؛ ألن�ه حديث

مجايل ،وبحد من حدود املكان ،فيمكن أن تش�مل الرؤيا

إن كثافة حضور ش�عرية الرؤيا يف الديوان الس�ابق

والتأم�ل ،والنظ�ام ،فتس�تخدم الرؤيا أح�د اخلصائص

فأصبحت س�مة بارزة تضارع سرية الش�اعر والشعر أو

القارئ فيجعله ي�درك املوضوعات ،وكأهنا مزودة بقيم

ذك�ره ،ق�د وردت بش�كل كثي�ف يف كثري م�ن مواضعه

تتامهى معه ،فوقع اختي�ار الباحث عىل العنوان اآليت“ :

شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام
تظ�ن أنموذج ًا “ .إن الش�عرية تنظر إىل ش�عرية اخلطاب
يف ح�دود اللغة ،وطبيعة اخليال ،وداللة الرموز ،وتنوع
األس�اليب ،التي تفرض وجود خطاب ش�عري س�لف ًا؛

الس�ابقة أو بعضها من أجل أن يوصل الشاعر جتربته إىل

ختتل�ف عن القيم التي أضفتها عليها العادة ،وهذه القيم

ذاتي�ة ،ومرجعها جتربة الش�اعر اخلاصة بق�در خروجها

عن املألوف من املقاييس العقلية الشائعة(((.

إن الرؤي�ا ق�د تكون نظرة إىل الع�امل ،أو تبرص ًا يف

مصري اإلنسان أو تقيي ًام للرصاع بني اخلري والرش ،أو كل

فتبحث يف اخلصائص التي كونته ،وكيف أصبح الش�عر
شعر ًا؟ وهذا ما يطغى عىل الديوان املقرر للدراسة.
ِ
�ي البحث على مقدم�ة ،ومبحثين ،تتلومها
وق�د ُبن َ
خامت�ة .ج�اء املدخل بعن�وان :مفاهيم الرؤيا والش�عرية،
وكان احلديث فيه خمترص ًا عىل الرؤيا كمفهوم ،ثم احلديث

من رؤيا الش�اعر راس�ب ًا يف املس�تويات غير اإلدراكية

املبح�ث األول :ش�عرية رؤي�ا الش�اعر عن الش�عر  ،وقد

ال تعبر عن وجه�ات نظر ملبدعني صاغوا بواس�طتها

ع�ن الش�عرية ومفهومها وجماالت اس�تعامهلا ،ثم رصد يف
ح�اول الباح�ث أن جيل�و رؤيا الش�اعر عن طبيعة الش�عر

نفس�ه .وجاء املبح�ث الثاين بعن�وان :متاهي ش�عرية رؤيا

الش�اعر والشعر ،وفيه ربط بني ذات الشاعر وذات الشعر

ما هو تعبري من الش�اعر عن فلسفته للحياة يف قصائد،

وه�ي يف الوق�ت ذات�ه جترب�ة مجالية تعتمد على تنامي

اس�تبصار الق�ارئ يف هذه الرؤيا بغي�ة التامهي النهائي
مع وعي الش�اعر ،لذل�ك قد حتم�ل كل قصيدة جزء ًا

من العقل ،وبالتايل فإن الرؤيا بالرضورة نس�بية؛ ألهنا
جتربتهم احلياتية والفنية ،فرؤيا الش�اعر ينبغي أن تعترب
سلس�لة من الفرضيات تولدت يف عقل ش�امل وفكر

حس�اس يس�تجيب لتجارب احلياة اس�تجابة فنية(((،

التي تتحد يف كثري من الرؤى الش�عرية بينهام ،إىل أن يصل
ه�ذا االحتاد درجة يصعب  -أحيان� ًا -الفصل بينهام .وقد
ِ
�م البحث بخامتة تُلخص أهم النتائج التي توصل إليها
ُخت َ
البحث ،ثم ُثبِت َْت املصادر واملراجع العلمية للباحث.

يقظ�ة تس�يطر على ذهن�ه وكاف�ة موضوع�ات جتربته

( )3م�ن ه�ذه الدراس�ات :صبحي ،حم�ي الدين ،الرؤيا يف ش�عر
البيايت ،منش�ورات احتاد الكتاب العرب ،دمش�ق( ،د.ط)،
1986م؛ وق�د اعتم�د الباحث عىل مفه�وم الرؤيا من هذه
الدراسة.

( )4ينظر :صبحي ،حمي الدين ،الرؤيا يف شعر البيايت ،ص.37 -36
( )5نفسه ،ص .47 -46
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ول�و تأملن�ا طبيع�ة الرؤيا عند ش�اعرنا يعق�وب فإهنا

كان�ت اس�تجابة إىل جمموع�ة من الرؤى حول الش�عر
نفس�ه ،فقد تشكل يف ذهنه حتى بدى يف صورة أحالم
الشعرية.
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أم�ا إذا انتقلن�ا إىل احلدي�ث ع�ن مفه�وم الش�عرية

( ) Poetiqueفه�و الكالم عن علم الش�عر ،أو ما يمكن
تس�ميته بقواعد الش�عر((( ،وهذا ما س�اد بين األدباء يف

عند أصحاب االجتاه األول؛ ألن البحث خمتص بالشعر
م�ن جهة ،وم�ن جهة أخرى؛ ألن الش�عرية ه�ي األكثر
شيوع ًا يف دراسة الشعر.

الب�دء ،ث�م ما لبث�ت أن تط�ورت إىل اإلحس�اس اجلاميل

يمكن أن يقال عن الشعرية إهنا العلة الفاعلة يف متيز

وكل م�ا ه�و خ�ارج ع�ن األدب ويف الفن�ون األخرى،

والتأثير ،وعىل أهنا معامر الن�ص الفني الذي ينامز به ،مما

اخل�اص الذي يرتب�ط بالعاطف�ة أو االنفعال الش�عري،

مثل :ش�عر املوسيقى ،وشعر الرسم ،واألشياء املوجودة
يف الش�عر((( ،وق�د اختلف النق�اد العرب حول تس�مية

الش�عرية ،ومفهومها ،فوصفوها بالشعرية ،والشاعرية،
واألدبية ،واإلنش�ائية ،والبويتيك((( ،ف�كل واحد منهم

ينظر إليها من منطلقه الفكري ،واختالف مرشبه الثقايف.
ويمك�ن أن نلخ�ص اخللفي�ة املعرفي�ة للش�عرية
يف اجتاهين -بحس�ب رأي الناق�د مرت�اض :-االجت�اه
األول :دراس�ة جنس الش�عر وحده مستق ً
ال عن األنواع
األدبي�ة األخرى ،بمعنى أن تكون الش�عرية حمصورة يف
الش�عر وحده عن س�ائر األنواع األدبية األخرى ،وهذا
ما نج�ده عند أرس�طو منذ مخس�ة وعرشين قرن� ًا مرور ًا
بالنقاد العرب القدامى((( ،حتى القرن التاس�ع عرش .أما

االجتاه الثاين فتكون الش�عرية نظرية عامة لألدب ،وهذا
م�ا تنرصف إلي�ه الداللة املفهومية للش�عرية من�ذ القرن
التاس�ع عرش( .((1وق�د تبنى الباحث مصطلح الش�عرية

( )6ينظر :كوهن ،جان ،بنية اللغة الش�عرية ،ت :حممد الويل ،دار
توبقال ،الدار البيضاء ،ط1986 ،1م ،ص .9
( )7نفسه.9 ،
( )8تراجع هذه املس�ميات عىل اختلاف مذاهب أصحاهبا عند:
ناظ�م ،حس�ن ،مفاهي�م الش�عرية ،املرك�ز الثق�ايف العريب،
بريوت ،ط1985 ،1م ،ص 18وما بعدها.
( )9تقىص بعض الباحثني العرب مفاهيم الشعرية عند النقاد العرب
القدامى وأثبتوها بالفعل يف دراس�اهتم ،ينظر عىل س�بيل املثال
ال احلصر :الكبييس ،طراد ،مفاهيم يف الش�عرية العربية :نحو
وع�ي مفهومي جدي�د َع ْو ٌد إىل اجل�ذور األق�دم ،أزمنة للنرش
والتوزيع ،عماّ ن ،ط1998 ،1م ،ص 23وما بعدها.
( )10ينظ�ر :مرت�اض ،عبد املل�ك ،مفهوم الش�عريات يف الفكر
النق�دي العريب ،بونة للبحوث والدراس�ات ،ع،) 8-7 ( :
يناير /ديسمرب2007 ،م ،ص .14 -13

النص الشعري وقوته ،وإهنا تتولد بسببني ،مها :التشكيل
يعن�ي أن ش�عرية الن�ص حمصل�ة لتفاعل العن�ارص التي

يتشكل منها هذا املعامر من لفظ ومعنى ونظم وأسلوب،
فالش�عرية ليس�ت زينة تضاف إىل الن�ص أو تخُ لع عليه،

وال ه�ي باحللي�ة الت�ي يؤت�ى هب�ا إىل النص م�ن خارجه
لتزين�ه وجتمل�ه ،وإنام هي من النص لب�ه وحقيقته ،وهي

العلة والنتيجة ،وهي السبب والغاية ،إن الشعرية تعتمد
عىل تكثيف اللغة من خالل اس�تخدام الرموز واإلحالة
واألسطورة يف النص ،ناهيك عام حتدثه من تكثيف اللغة

بواسطة الرتكيز عىل توازهنا اإليقاعي والصويت(.((1

إن جم�االت الش�عرية تتع�دد بتع�دد اس�تخدام

أصحاهبا ،فمن جماالهتا أهنا “ ذلك النوع من اللس�انيات
ال�ذي يعالج الوظيفة الش�عرية يف عالقاهتا مع الوظائف
األخرى للغة ،وهتتم الشعرية -باملعنى الواسع للكلمة-

بالوظيفة الشعرية ال يف الشعر فحسب ،حيث هتيمن هذه

الوظيف�ة على الوظائف األخرى للغ�ة ...،حيث تعطي

األولوي�ة هل�ذه الوظيف�ة أو تلك على حس�اب الوظيفة
الش�عرية”( ،((1فالوظيف�ة ه�ي األس�اس ال�ذي تق�وم

عليه الش�عرية بوصفها ج�زء ًا ال يتجزأ من اللس�انيات؛
الهتاممها بقضايا البنية اللسانية.

الوظيف�ة الش�عرية جم�رد مك�ون م�ن بني�ة مركب�ة،

وهذا املكون حيول العنارص األخرى وحيدد فيها س�لوك
( )11ينظ�ر :املومني ،قاس�م ،ش�عرية الش�عر ،املؤسس�ة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت ،ط2002 ،1م ،ص .7-5
( )12ياكبسون ،رومان ،قضايا الشعرية ،ت :حممد الويل ومبارك
حنون ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط1988 ،1م ،ص.35

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا
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املجم�وع ،وإذا ظه�رت الوظيف�ة الش�عرية ،وبلغ�ت

فهمن�ا هلويتها الداللية ،أي عىل ما تري�د أن تقوله هذه

ع�ن الش�عر( ،((1ولعل الش�عرية تكش�ف قوانني النص

ش�عرية م�ن داخ�ل الن�ص لدي�وان “ لي�س األم�ر كام
تظن”  ،معتمد ًا عىل ش�عرية اللغة التي قدمها الش�اعر

أمهيته�ا درجة اهليمنة يف أثر أديب ،فإننا س�نتحدث حينئذ

النصوص”( ،((1ويس�عى هذا البح�ث ألن يقدم قراءة

الداخلي�ة ،وهتتم بصياغة الرتكي�ب بوصفه صناعة أدبية
فني�ة ،وهتت�م أيض� ًا بحرك�ة انتظ�ام العالقة بين عنارص

للق�ارئ يف أس�اليب متنوع�ة ،وه�ي دراس�ة طريف�ة؛

يتكلم عن نفسه ،بحيث يفي باملوضوع الذي يتناوله(.((1

تعودن�ا عليه�ا من الش�عراء تتعل�ق باملضامين ،بل إن

الن�ص ،ففي معرفة كيفية الن�ص ،جيب أن نجعل النص

ألهن�ا ال تتناول موضوعات وقضايا خارج الش�عر كام

والقراءة الشعرية ألي نص تتطلب “ قراءة النص

الدراس�ة تبحث يف موضوع الشعر نفسه ،فهو القضية

والن�ص هنا خل ّية حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة

قالب أشبه ما يمكن أن يقارب األسلوب السريي(،((1

م�ن خلال ش�فرته بناء على معطي�ات س�ياقه الفني،
ال ت�رد لتكسر كل احلواجز بين النص�وص .ولذلك
ف�إن الق�راءة الش�اعرية [ يالحظ اختالف التس�ميات

يف مفهوم الش�عرية فقد وردت هنا بالش�اعرية ] تسعى

إىل كش�ف م�ا ه�و يف باطن الن�ص ،وتقرأ في�ه أبعد مما

ه�و يف لفظ�ه احل�ارض .وه�ذا جيعله�ا أقدر على جتلية
حقائ�ق التجرب�ة األدبي�ة ،وعىل إث�راء معطي�ات اللغة
كاكتس�اب إنس�اين وحضاري”( ،((1ومجلة القول “ :مل

واملوض�وع واملضمون الذي يتحدث عنه الش�اعر .يف
إن الش�اعر يتحدث عن رؤياه للشعر تارة ،وتارة يصل

إىل درج�ة التامهي يف الرؤيا الش�عرية عن الش�عر .وقد
اجتهدت الدراس�ة يف تقسيم املباحث بناء عىل التصور

املسبق عن الديوان.

املبحث األول :شعرية رؤيا الشاعر عن الشعر:

يقصد بش�عرية رؤيا الش�اعر عن الشعر ،هو ما دونه

يع�د بإمكانن�ا اليوم أن نعالج املس�ألة الش�عرية بمعزل

الش�اعر يعق�وب يف ديوان�ه “ األم�ر ليس كما تظن “ عن

اللغ�ة ،بل ألن م�ا قدّ مته العلوم اإلنس�انية احلديثة من
مفاهي�م ختص اللغة ت�رك أثره العميق واملب�ارش أحيان ًا

يقيني�ة يتأمله�ا ،ويعرب عنه�ا يف جتربته الش�عرية اخلاصة،
سواء عىل مستوى املضمون ،أم عىل مستوى الشكل.

بام يف ذلك الش�عر العريب احلديث ،فانعكس ذلك عىل

بشكل الفت عىل جل قصائد الديوان عند يعقوب برموز

ع�ن املس�ألة اللغوي�ة ،لي�س ألن الش�عر ن�ص مادت�ه

عىل مفهوم الش�عر ،وعلى األجن�اس األدبية األخرى
مفهومنا للخصائص البنائية للنصوص الشعرية ،وعىل

( )13ياكبسون ،رومان ،قضايا الشعرية ،ص .19
( )14ينظر :تودورف ،تزيفتيان ،الش�عرية ،ت :شكري املبخوت
ورجاء سلامة ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط1990 ،2م،
ص.24
( )15الغذام�ي ،عب�د اهلل ،اخلطيئ�ة والتكفير م�ن البنيوي�ة إىل
الترشحيية ( ،)Deconstructionقراءة نقدية لنموذج إنساين
مع�ارص ،مقدم�ة نظري�ة ودراس�ة تطبيقي�ة ،املرك�ز الثق�ايف
العريب ،ط ،6الدار البيضاء2006 ،م.71 ،
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الشعر نفسه ،فقد حتول تصوره عن الشعر إىل رؤيا شعرية

وق�د طغى حض�ور الرؤيا الش�عرية – كموضوع -

خاصة ،وأساليب مراوغة ،فتجنب التسطيح يف لغته عىل
( )16العيد ،يمنى ،يف القول الشعري ( الشعرية واملرجعية ،احلداثة
والقناع ) ،دار الفارايب ،بريوت ،ط2008 ،1م ،ص .17
( )17جتدر اإلش�ارة إىل أن الشاعر مل يكتب سرية ذاتية عن نفسه،
أو سيرة ش�عرية عن ش�عره يمكن أن نعود إليها يف تفسير
ِ
ب نثر ًا ،إن هذه الدراس�ة طريفة يف باهبا
الش�عر وربطه بام كُت َ
– حسب رأي الباحث – جديدة يف تناوهلا ،فالشعر مادته
الش�عر وليس ش�يئا آخر ،فهو املوضوع والقضية مع ًا ،بعيد ًا
عن أي يشء خارج إطار الشعر.

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا
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مستويي املبنى واملعنى ،فالشعر مغيب رصاحة ،وال يظهر
للقارئ عند القراءة ،وإنام حيتاج املتلقي إىل إعامل يف الفكر

ليصل إىل عمق الداللة التي قصدها الشاعر ،فهو ال يسلم
نفسه للقارئ ،وإنام يالمسه ،فكثافة االستعارات ،وحتول
الضمري ،وأس�لوب ا ُملخاطب املجه�ول يضع الكثري من

عالمات االس�تفهام عند الق�ارئ للوهلة األوىل ،ناهيك

ع�ن أس�لوب الرسد امل�راوغ ال�ذي يمتطيه الش�اعر عند
حديثه عن وصف الش�عر ،م�ا زاد من ضبابية فهم الرؤيا
عن الشعر ودالالهتا ،إضافة إىل أن عنوان الديوان “ األمر

لي�س كام تظ�ن “ مفاجئ للق�ارئ ويعد صدم�ة أوىل له؛

فإنه مهام حاول التأويل والفهم لن يفلح ،وكأن الش�اعر

يقول له :إن األمر ليس كام تظن أهيا القارئ الكريم ،إذن
فالش�اعر منذ البداية خييب أفق التوق�ع عند قارئ عنوان

الديوان للوهلة األوىل.

ولع�ل الق�ارئ يف حاج�ة مبدئي�ة إىل معرفة أسماء

القصائ�د الت�ي محلت عناوين رصحية تدل عىل أس�لوب

السيرة ،مثل ( :وتر يرسد سيرة رفضه )( ،((1و ( سيرة

ب�أن يق�ر به ويعترف له؟ ل�ن نتعجل اإلجابة ،وس�نقرأ
القصيدة لنعرف من هو ،يقول يف بداية القصيدة:
َش َغ َفي..
بِحر ِ
ف ِ
اجل ْيمِ،
َ ْ
إِ ْر ٌ
ث ِم ْن أب
كم يف األ ُب َّو ِة ِم ْن َض ٍ
الل َط ِّي ِ
ب..
ْ
َش َج ُر الكَال ِم
َمكِ ْيدَ ةٌ ،يا سيدي،
ت
الو ْق ُ
َو َ
كَال ُّل ِ
غة ا ّلتِي مَل ْ حُ ْت َط ِ
ب!!
َيا طِ ْينَ َة ا َمل ْعنَى َ
اخل ُؤ ْو ِن

َأ َما ت ََرى
َم َط َر ًا خَيِ ُّ
ف
وفِك ٍ
ْرة مَل ْ ُت ْع ِش ِ
ب(.((2
َ

هذا املطلع الذي بدأ به يعقوب ديوانه ،أشبه ما يمكن

أن نصفه بقارعة الطريق الرئيسية التي تقودنا إىل فهم أغلب

امرأة يف فصل الغياب)( ،((1و (مدونة أخرية عىل هامش

م�ا جاء يف الديوان من قصائد تعرب عن رؤاه الش�عرية(،((2

يف الدي�وان ،وحس�بنا أن نشير إىل اس�تخدام الش�اعر

وبالع�ودة إىل الن�ص الس�ابق ،نج�د أن يعقوب يف

املاء )( ،((2ولس�نا يف حاجة إىل تأوي�ل عتبات النصوص

ألس�لوب الرؤي�ا عرب(السيرة) ،ووروده�ا يف عناوي�ن
القصائ�د ،ما قد يوح�ي بوجود رؤيا ش�عرية عن طبيعة

الش�عر التي يتح�دث عنها البح�ث عىل نحو ما س�نبينه
بالشواهد الشعرية.

إن أول قصي�دة يف الدي�وان حتم�ل عنوان� ًا باس�م “

س�وى اعرتافك يب “( ،((2فم�ن هو الذي يرغب يعقوب
( )18يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،دي�وان :األم�ر ليس كما تظن،
ص.69
( )19نفسه ،ص .131
( )20نفسه ،ص .137
( )21نفسه ،ص .12

وإن تفرعت الطرق عندما نوغل يف قراءة الرؤى وتأملها.

مطل�ع النص قد بل�غ غاية احلب والول�ع بحرف اجليم،
وهذا احلرف قد َو ِر َث ُه من أبيه الضال الطيب .هل هذا ما

قصده الش�اعر؟ قطع ًا ال ،لكن ماذا يعني بحرف اجليم؟
ومل�اذا حرف اجليم عن س�ائر احل�روف العربية؟ وكيف

( )22يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص .13
( )23يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،دي�وان :األم�ر ليس كما تظن،
يس�تثني الباحث من الدي�وان بعض القصائد التي ال تدخل
يف موض�وع ش�عرية الرؤي�ا ع�ن الش�عر ،أو متاه�ي الرؤي�ا
الش�عرية مع الش�اعر نفس�ه ،وهي :الباب اخللف�ي للرخام
ص ،21و عد من جتلي�ك ص  ،107وكتاب الطائر العبثي
ص  ،113وم�دد ص  ،165ورشف�ة ص  ،168ومرآة ص
 ،170ورحيل ص .172

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا
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يك�ون األب طيب� ًا وض�االً يف الوقت نفس�ه؟ وإذا جتنبنا

تأويل املعنى إىل أن أصل الكالم لغة منطوقة تنمو وتكثر
وتتفرع مثل األشجار.

مكيدة ،والوقت يش�به اللغة الت�ي مل حتتطب ،واخلطاب

( يا س�يدي ) هو الش�عر؛ ألن الش�اعر حتدث عن شغفه

اس�تباق اإلجاب�ة؛ ليتض�ح لن�ا املعنى عند تكملة س�ياق
الن�ص ،نج�د أن األمر قد ازداد صعوبة ،فش�جر الكالم

موجه إىل س�يد جمه�ول ،كل ذل�ك يف مفتت�ح القصيدة،

فالش�اعر هن�ا ف�رغ املدل�والت م�ن داللته�ا املجمعية،
وأكسبها دالالت جديدة طرأت عليها بسبب االنحراف

األسلويب الذي عمد إليه الشاعر ،وذلك عرب احليل التي
أدت إىل تصادم�ات لغوي�ة ق�د تعي�ق لغ�ة التواصل بني
النص واملتلقي .فامذا يريد أن يقول الشاعر؟

إن ح�رف اجليم حرف من حروف العربية ،والذي
يمثل جزء ًا من كل ،فالش�اعر هنا يعش�ق أصغر جزء يف

تركيب لغته وهو احلرف الذي ورثه من أجداده العرب،
فأصبحت اللغة العربية تتمثل يف هوية العريب ووجوده.
هب�ذا التصور يمكن أن نؤول ما س�يأيت من النص؛
ألن الس�ياق يشي بشيء م�ن ذل�ك ،فاجلمل�ة ( ش�جر
الكالم مكيدة يا سيدي ) ،أصلها النداء :يا سيدي شجر
ال�كالم مكيدة ،إال أن الش�اعر أخر املن�ادى لعظم ما يف
نفس�ه من رؤيا مسيطرة عىل ذهنه يريد أن يعرب عنها ،إنه
الكالم ،لكن يعقوب أدهش املتلقي بأس�لوب االنزياح
اللغوي يف قوله ( ش�جر الكالم مكيدة ) الذي جعل من
الرؤيا الش�عرية تتحقق يف ثالثة أمور ،هي :األول صحة
الصياغة النحوية يف تركيب اجلملة الش�عرية ،وفس�ادها
بمنط�ق العق�ل ،والث�اين ح َّف�ز االنزي�اح ،أو ما يس�ميه
البالغيون االس�تعارة( ((2رضورة إجي�اد رابط يف اجلملة

بين الش�جر والكالم ال�ذي ل�ه مكي�دة ،والثالث حقق

ٌ
أص�ل يف الوض�ع
( )24االس�تعارة يف اجلمل�ة :أن يك�ون للف�ظ
مع�روف ُّ
ت�دل الش�واهد عىل أن�ه ْ
ُ�ص به حني
اللغ�وي
ٌ
اخت َّ
ُوضع ،ثم يستعمله الشاعر يف غري ذلك األصل ،وينقله إليه
نق ً
غري الز ٍم ؛ ينظر :اجلرجاين ،عبدالقاهر بن عبد الرمحن
لا َ
ّ
أرسار البالغة ،قرأ ُه وعلق عليه :أبو فهر ،حممود
بن حمم�د،
ُ
حممد شاكر ،دار املدين ،جدة ،ط1991 ،1م ،ص.30
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هب�ذا الفهم نس�تطيع أن نق�ول :إن املقصود بالنداء

وحبه للغة العربية ،ويدرك قدرة أي ش�اعر عىل توظيف

أساليب املعاين التي توهم القارئ برمزية اللغة ودلل عىل

ذلك انزياحه بأسلوب اللغة يف شجر الكالم مكيدة.

ولع�ل القارئ يتذكر مقولة اجلاحظ (ت255 :هـ)

املش�هورة ح�ول اللفظ واملعنى ،بأن املع�اين مطروحة يف

الطريق ،وإنام الش�أن يف إقامة الوزن ،وختري اللفظ((،)((2
فالش�اعر يدرك أمهية اللفظ واملعنى يف تش�كيل الش�عر،

وق�د قادت�ه رؤيته الش�عرية عن الش�عر إىل التفصيل عن

ه�ذا التش�كيل ال�ذي ت�ؤازره عوامل أخ�رى ،فنجد أن
يف النص الس�ابق( :احلرف) الذي يعد اللبنة األساس�ية

يف تكوي�ن الكلم�ة ،ث�م (ال�كالم) ال�ذي كان يف أصل�ه

لغ�ة منطوقة ،ث�م (اللغة) التي تعطي مي�زة التواصل بني
األفراد الذين يتحدثون بلغة ما ،ثم (املعنى) الذي ينش�أ

م�ن لغة /كلامت التواصل ،ث�م (الفكرة) الناضجة التي
تس�بق اللغة والكالم ،هذه العوام�ل – يف جمملها – هي

الت�ي يعود إليه�ا الفضل يف جتويد الش�عر وصناعته عند

مبدعيه.

إن فهمن�ا لطبيع�ة الرؤيا الش�عرية عن الش�عر عند

يعقوب جيعلنا نؤول املقطع الس�ابق ،على النحو التايل:

حب الشاعر للغته العربية التي ورثها عن أجداده العرب،
جعل�ه يؤم�ن هبا كش�اعر يمل�ك اللغ�ة أوالً ،ويتفنن يف
أساليبها ثاني ًا ،فالكالم ينمو مثل الشجر وله مكائد ،فهنا
حذف الش�اعر املستعار منه ( اإلنسان ) ورمز إليه بيشء
م�ن لوازمه وه�و الكالم من خالل اإلضافة يف ( ش�جر

( )25ينظر :اجلاحظ ،أب�و عثامن عمرو بن بحر ،احليوان ،حتقيق:
عب�د السلام ب�ن حمم�د ب�ن ه�ارون ،دار اجلي�ل ،بريوت،
1996م.132 -131 /3 ،
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ال�كالم ) وأخرب عنها عرب ب�ـ( مكيدة ) ،وكأنه يقول :إن

نمو األش�جار وكثافتها يف الغابات مثل نمو الكالم عند
الع�رب عرب التاري�خ ،فال�كالم يكرب ويصب�ح كثيف ًا مع
بقاء اللغة العربية واس�تمرارها بني ناطقيها ،وهي إشارة
إىل صعوب�ة اإلحاطة بركب ال�كالم وصياغته خصوص ًا

عندما يس�تخدم فيه البيان العريب ،كما أن عطف اجلملة
التي تليه�ا ( والوقت كاللغة التي مل حتتطب ) يدعم هذا

التأويل ،فالوقت الذي يش�به اللغ�ة التي مل حتتطب ،هي
مكمل�ة لس�ابقتها؛ ألن ال�كالم يف أصل�ه لغ�ة منطوقة،
وكأن الش�اعر يري�د أن يصف عظمة اللغ�ة العربية التي

نم�ت وكربت وكثرت ببياهن�ا ومعانيها ،ويبني أنه مل يعد
اإلحاط�ة هب�ا باألم�ر اهلني ،فه�ي مثل الوق�ت أو الزمن
املمت�د املفتوح ،فاالس�تخدامات البرشية لتل�ك اللغة مل

تكتمل بعد ،فمن يستطيع أن يدرك ما يف اللغة وحيتطب
كل ما فيها من بيان وأس�لوب ومعنى ،فإن عمله عبثي،
ألن�ه مهام حاول ،فإن�ه مثل من حي�اول أن يدرك نواحي
الزمن املمتد منذ بداية اخللق إىل املستقبل البعيد.

لقد س�يطرت الرؤيا عن الشعر بكل تفاصيلها عىل

ذهني�ة يعق�وب ،فنجده ين�ادي املعنى ( :ي�ا طينة املعنى
اخل�ؤون أم�ا ترى مط�ر ًا خيف وفك�رة مل تعش�ب ) ،فهنا
تكمن مجالية الرؤيا الشعرية يف التشخيص الذي أحرضه
الش�اعر عن�د مناداته ألص�ل املعنى وطينت�ه األوىل ،لقد

أدرك يعق�وب أمهي�ة املعنى يف الش�عر ،واملعنى يف أصله
فكرة قد نمت ،مثلها مثل بذرة العش�ب التي تنمو بفعل

املط�ر ،لكن يعقوب هنا يشير إىل قضي�ة خطرية يف قوله
الس�ابق ،وه�ي أن الفكرة إن مل تنض�ج يف ذهن صاحبها
أو مبدعه�ا ،فإهن�ا ت�ؤدي إىل معنى خائن ،مثل العش�ب

ال�ذي ينقطع عن�ه املطر فإنه لن ينمو وخيرج عىل س�طح

األرض .إن تداعيات الرؤيا عن الش�عر جعلت الشاعر
خيوض يف تفاصيل الش�عر مس�تق ً
ال عن أية موضوعات

أخرى خارج إطاره ومفهومه ،فالرؤيا الش�عرية تس�تمد

طاقتها اجلاملية من ذهن الشاعر بكل جتلياهتا.

حياول يعقوب يف كثير من النصوص أن خيلق خماطب ًا
جمه�والً ال يرصح ب�ه للقارئ ،لكن تتب�ع القرائن يوحي –
غالب ًا -بأنه الشعر وليس سواه ،يقول يف ذات القصيدة:
إِ يِّن بِ َ
ت..
ك ْاستُدْ ِر ْج ُ
َك ،مَل ْ َأ ِق ْس َس َف َري إِل ْي َ
ُد ْون َ
ك،
(((2
َوك َْم َأ َر َ
اك َت ُظ ُّن يِب!!

هذا حال يعقوب يف سيرته مع الش�عر وتصوره له

يف س�فر دائ�م ،كل يشء هيون من أجله ،إن�ه يريد منه أن
ُي ِق َّر له بـش�اعريته ،وهذا ما يفرس س�بب تس�مية الشاعر
عن�وان قصديته(:س�وى اعرتافك يب ) ،وجيي�ب ضمني ًا

عن السؤال املطروح سابق ًا :من هو الذي يرغب يعقوب

بأن يقر به ويعرتف له؟ يقول:
َأ ْم يِض،
َو َل ْي َس ِس َوى ا ْعترِ َ افِ َ
كب
هنا..
الصبِ ِّي
َب نْ َ
ي َّ
الصبِي
و َب نْ َ
ي َأ ْو َر ِاق َّ
ك َُّر َاس ُة ا ِ
إل ْملاَ ِء
رِ
س كِنَا َيتَي
ُّ
لاَ مَتت ِ
َح ْن َخ َط َأ ا َمل َج ِ
از،
ْ
مش َج ِ
بِ ْ
ب.((2(..

إن�ه الش�عر ال�ذي يرغ�ب يعق�وب بأن يعترف له
بشاعريته منذ أن كان صبي ًا ،ويف بدايات جتربته الشعرية.
( )26يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،دي�وان :األم�ر ليس كما تظن،
ص.16
( )27يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن،
ص.17 -16
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لع�ل الش�اعر أج�اد يف مراوغت�ه بالضامئ�ر وحتوالهتا يف

الش�عورية عن�د يعق�وب وانفعال�ه املطلق باجتاه الش�عر،
ويشخصان أيض ًا رمزية النغم للوتر الذي يقابله الصوت

رصاحة بخطابه للش�عر مبارشة ،وال يبوح أيض ًا بأنه هو

أس�لوب النفي ( وإن مل نقضه ) يرد بكثافة يف غري موضع

إىل املعن�ى ال�ذي يروم�ه ،كام يالح�ظ أن الش�اعر يؤمن

الش�اعر نحو فلسفته عن الش�عر ،وربام جتاوزه يف أحايني

املقطع الس�ابق ،وهو أسلوب يعمد إليه الشاعر؛ ليجعل
اإلمس�اك باملعنى ضبابي ًا عند املتلقي ،فالش�اعر ال يبوح

املتح�دث عنه ،وإنام يس�تحرض للق�ارئ دالالت تقوده
باألس�اليب اللغوية للش�عر مث�ل االس�تعارة التي يعمد
إليه�ا الش�عراء يف كثير م�ن قصائده�م ،إال أن يعقوب

يوظفه�ا هن�ا كأح�د اخلصائ�ص الش�عرية يف رؤياه عن
الش�عر كي�ف جي�ب أن تك�ون وال س�يام يف كوهنا س�مة

رؤيوية عن الشعر.

يصر يعق�وب يف رؤي�اه الش�عرية عن الش�عر عىل
أس�لوب املخاط�ب ا ُملغيب الذي ال يظه�ر إال بإحاالت

الضمري املتحولة بني مجله الش�عرية ،وهو أس�لوب بارز
يف معظ�م قصائد الديوان ،يق�ول يف قصيدة “ وتر يرسد
سرية رفضه” :
لاَ َت ْعت َِق ْل َوت ََر ًا
لِ ِسيرْ َ ِة َر ْف ِض ِه..
َأ ْفلِ ْت ُه َث َّم َة َم ْن َي ُم ْو ُت
لأِ ْر ِض ِه!!
َأ ْفلِ ْت ُه..
الولاَ ِء َعتِ ْي َق ٌة
َف ْل َس َف ُة َ
ب ُه َوإِ ْن مَل ْ َن ْق ِض ِه(.((2
َوال ُع ْم ُر َن ْع رُ ُ

م�ن القصائ�د؛ ليعبر عن حالة ش�عورية عميق�ة يف نفس
أخرى إىل نظرته الشمولية نحو الكون.

تظهر الذات منكرسة وحزينة عند يعقوب ،ال سيام

عندما يرسد سيرته يف فصول الرؤيا الشعرية عن جتربته
مع الشعر ،يقول:
ت َاهلواء ِ
األخيرْ َ ..
َج َر ْح ُ َ َ

بِ َعزْيف
ت باب ال َق ِصي ِ
دة َخ ْل َفي
َوأ ْغ َل ْق ُ َ َ
ْ
الر ْم ِل..
َخ َل ْع ُ
ت َع ىَل َّ
اع ُر ْو ِحي
إ ْي َق َ
َق ِميص األن ِ
َاش ْي ِد َما َعا َد َيك ِْفي(.((2
ْ ُ
إهنا الذات املنشطرة بسبب شقائها بالشعر ،ولعلها

رؤي�ا التجرب�ة الش�عرية ب�كل حتوالهت�ا عن�د يعق�وب

عذاب�ات وتقلب�ات ،وه�ذا املعنى نج�ده يف موضع آخر

يتضح أن اخلطاب موجه إىل جمهول ُمغيب كأسلوب

متك�رر عن�د الش�اعر؛ ليفت�ح أف�ق التوق�ع والتأويل عند

املتلقي إىل من يوجه الش�اعر خطاب�ه؟ إن افتتاحية النص

بالنه�ي ،ث�م تكرار فع�ل األم�ر ( أفلته ) ،يعمق�ان احلالة
( )28يعق�وب ،حممد إبراهيم  ،دي�وان :األمر ليس كام تظن ،ص
.71

8

اإلنساين؛ املعرب عن حريته وبقائه عىل هذه األرض .ولعل

عىل أن القصيدة أنثى ،يقول عنها:
لاَ يَش َء ُي ْشبِ ُه َها
ِيم صو هُتا كَا ْمل ِ
اء
حمَ ْ ٌ َ ْ َ
الفرار ِمن ِ
ِ
ِ
الف َر ِار
ُيتْع ُب َها َ ُ ْ
...

َتنَا ُم َق ْر ْي َب ًة ِجدَّ ًا
ِم ْن ال ُّلغ َِة ا َّلتِي َأ ْس َم ْيت َُها َع َب َث ًا ُأن ُْو َثت ََها
ول ُت ْفلِح عصافِ ال ُف َؤ ِ
اد الغ َِّض
مَ ْ ْ َ َ يرْ ُ
( )29يعق�وب ،حممد إبراهيم  ،دي�وان :األمر ليس كام تظن ،ص
.77
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ِم ْن ت َْرتِ ْي ِ
ب َنك َْهتِ َها
ب مَل ْ َي ْفت َْح َد َفاتِ َر َها
ك ََأ َّن ال َق ْل َ
بِلاَ َو َج ٍع(.((3

احلكائ�ي ،إال أهن�ا ب�دت فاق�دة يف فاعليتها ،س�وى أن
فاعليتها حترض يف مسيرة الش�اعر مع رؤياه عن الش�عر

ال غير ،وهو فع�ل التذك�ر .ولعل يعق�وب اعتمد عىل
أسلوب نقض الفكرة التي ترسبت خفية يف رسم بعض

إن حض�ور صورة املرأة ( القصيدة ) يش�به حضور

الصور للذاكرة ،مثل ( :بال حقائب ) ،و ( لس�ت أذكره
متام� ًا ) ،و ( الت�ي مل تكتم�ل ) ،و ( ليس ل�دي ) ،و( إال

احلض�ور ناب�ع م�ن رؤيا الش�اعر وتص�وره عن الش�عر

الش�عرية الت�ي س�بقته يف قال�ب حيب�ط أف�ق التوقع عند

املاء الذي يعني احلياة بالنسبة ليعقوب ،لكنها تفتح باب

الوج�ع عىل ش�اعرها عندما يطرق باهب�ا كل مرة ،وهذا
ومسريته معه .

إن ش�عرية الرؤي�ا ل�دى يعق�وب تخُ�رج كل جتاربه

يف واقع�ه املعي�ش وتتصدره�ا ،وال يتبقى منه�ا إال رؤاه
الشعرية التي أخلص هلا بكل طاقاته الفنية ،يقول:
ِ
ِ
يء
ك ََأ يِّن م ْن َص َباحِ الن َّْش َوة ْ
األوىل َأ ِج ُ
ِ
ب
بِلاَ َح َقائ َ
َاك ع ىَل ر ِصي ٍ
ك َط ِ ِ
تِ ْل َ
ت َأ ْذك ُُر ُه مَت َ َام ًا
ف َل ْس ُ
او َلتي ُهن َ َ َ ْ
ِ ليِ
ت
الو ْق ُ
َهاد َئ ًا م ْث َي ُم ُّر َ
َان البِك َْر ِم ْن فِن َْج ِ
ف األغ يِ
َأ ْرت َِش ُ
ان َذاكِ َر يِت ...
ْت َأرى ع ىَل ِم ِ
رآة َأ ْش َيائِي ا َّلتِي مَل ْ َت ْكت َِم ْل
َو ُكن ُ َ َ
َص ْو يِت..
ُ ِ رِ
َ
الس
س ُه يف رِّ ِّ
أ َرى َقدَ َر ًا أ َعان ُق َّ
الصنْدُ ْو ِق
ي فيِ ُّ
َل ْي َس َلدَ َّ
ارغَتِ ِ
ين َف ِ
َغيرْ َ َي ِد ِ
ني إِلاَّ ِم ْن َق ِص ْيدَ ْة(.((3

م�ن قصي�دة ) ،وهذا األس�لوب ينقض ما تق�ره اجلمل
املتلقي .هذا وقد تبدو ش�عرية الرؤي�ا متأصلة يف ديوان

يعقوب إىل درجة اإليامن املطلق ،مثل وصفه للرؤيا عن
القصيدة ،يقول:
ْت
َآمن ُ

يف عينَي ِ
ك َأ َّو ُل ِسيرْ َ ٍة
َْ ْ
بع َث ْ ِ
س يِت َ
وش َقائِي(.((3
ت كت َ
ََ
َاب َم رَ َّ
إن يعق�وب يؤم�ن بمسيرة الش�عر يف حياته ،وهي

مسيرة يفخر هبا ويعت�ز ،حتى يف أفراح�ه وأتراحه ،فهو

شاعر يؤمن بشاعرية الكلمة ووقعها يف نفسه.

وال مندوح�ة ليعق�وب م�ن الش�عر إال أن يظ�ل

يف كنه�ه ،ووجدان�ه ،وش�عوره ،حت�ى أصب�ح هاجس� ًا

يطغ�ى على أغلب قصائ�ده ،فطغ�ى بذلك على قضايا
الش�عر الت�ي يتداوهلا أغل�ب الش�عراء يف قصائدهم .إن

س�لطة الش�عر عىل يعقوب جعلته كفي ً
ال بأن يؤم قضاياه

ترش�ح ذاكرة يعقوب الش�عرية من املكان دون أن

ورؤاه وأف�كاره؛ ليك�ون حديثه عنه ،ويرسد سيرته به،

صورهتا يف املرآة ،وهي ذاكرة شحيحة ال جتود إال بتذكر

وبذلك فقد أثرت س�لطة مضمون الش�عر عىل الش�كل

تس�تطيع حتديد معامله ،وتل�ك الذاكرة تفقد حتى معرفة
مسيرهتا الشعرية عند الش�اعر ورؤياه عنه ،فعىل الرغم

من بروز األنا الش�عرية يف األفع�ال وجتلياهتا يف القالب
( )30يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص .135
( )31نفسه ،ص.88 -86-85

ويتخاط�ب معه وحي�اوره ،ويصفه ،ويبث ش�كواه إليه،
الشعري بفنيته وأسلوبه؛ إنه باختصار سلطة رؤيا الشعر

عىل مبدعه.

( )32يعق�وب ،حممد إبراهيم  ،دي�وان :األمر ليس كام تظن ،ص
.127
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املبحث الثاين :متاهي شعرية رؤيا الشاعر والشعر:

نقص�د بتامه�ي ش�عرية رؤي�ا الش�اعر والش�عر

ذلك التمازج واالنصهار يف الرؤيا بني ذات الش�اعر

وذات الش�عر – إن ج�از التعبير -حت�ى تش�كلتا يف
رؤي�ا واح�دة ،أو بمعن�ى آخ�ر ،ذوبان رؤيا الش�اعر
يف الش�عرية إىل حد يصعب فيه الفص�ل بينهام ،األمر
ال�ذي جعل الرؤيا تتوح�د يف كيان واحد يتأثر ويؤثر

يف الوقت نفسه.

وش�عرية رؤيا الش�عر عند يعقوب تعززت بروافد

أملته�ا طبيع�ة التأم�ل م�ع التجربة الش�عرية .م�ن هذه
الروافد قضية االنتامء إىل الوطن ،يقول:
َقدْ َق َالَ ..قدْ َق َال
َحتَّى َم َّل ُه َوت ٌَر
احت ََال لِ ْل َب ْوحِ
َو ْ
َحتَّى َف ْق ِد ُح ْظ َوتِ ِه
لاَ َيدَّ ِعي!..
و َطن األَعر ِ
اف َأ ْت َع َب ُه،
َ ُ َْ
َف َح َاو َل ال َق ْف َز
ِم ْن َأ ْس َو ِار َه ْي َبتِ ِه
َان
ُه َو ا َملك ُ
َفال َف ْو ىَض ت َُر ِّت ُب ُه
ان
ُه َو الز ََّم ُ
فَلاَ حمُ َّ ى لِ َر ْغ َبتِ ِه(.((3

وعلى من يري�د أن يفه�م يعقوب التنب�ه إىل ضمري
اخلط�اب أوالً ،ثم معرفة توجيه دف�ة اخلطاب ثاني ًا؛ ألن

الش�اعر جيي�د التخفي خل�ف الضامئر ،وغالب� ًا ما يكون
املخاطب جمهوالً بالنس�بة للقارئ .ولعل ما نستش�هد به

( )33يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،دي�وان :األم�ر ليس كما تظن،
ص.63 -62
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من نص�وص يثبت ذلك ،ويف النص الس�ابق أيض ًا نجد

أن هذا األسلوب بات سمة بارزة يف شعر يعقوب.

وعن�د الع�ودة إىل الن�ص الس�ابق ،نج�د أن الش�اعر
يرسد تناقضات يف جممل رؤاه الشعرية ،معتمد ًا عىل الرسد
بضمري الغائب .إن يعقوب يتحدث عن الشعر الذي يرسد
تفاصيل سريته وكأنه هو يف كل جتلياته وجتاربه حتى غدت
سريته تنافس حضور الوطن ،يقول يف القصيدة ذاهتا:
اخل َّف ِ
األخ رَ ِ
ض َ
اق
َل ُه ِم ْن ْ
لهَْ َج ُت ُه
ف إِ ْن مَل ْ خَ ُ
َف َك ْي َ
اس لهَْ َجتِ ِه(.((3
ي ْن َأ ْع َر َ

يس�يطر السرد بضمير الغائب ع�ن الش�عر الذي ال
يرصح به يعقوب رصاح�ة ،وذلك عندما ُيكني باألخرض
اخلف�اق عن ل�ون علم اململك�ة العربية الس�عودية ،الوطن
الذي ينتمي إليه الش�اعر ،فالرؤيا الش�عرية متاهت إىل حد
االنتامء الوطني؛ ألن الشعر ال ينتمي حقيقة إىل وطن عريب
دون غيره ،لكن�ه ذوبان ذات الش�اعر يف الرؤى الش�عرية
التي احتدت يف رؤية واحدة .يقول يعقوب بعد ذلك:
َرأى َصبِ َّي ًا
ي َأ ْض ُل ِع ِه
َت َغنَّى َب نْ َ
اجلن ُْو ِ
اس ِم َ
ب
بِ ْ
َو مَل ْ َي ْرك ْ
ُض لِن َْجدَ تِ ِه
الشمس يف كُر ِ
اس ِه
ُيدَ ِّو ُن َّ ْ َ
َّ
َب َلدَ ًا
مَل ْ َي ْستَطِ ْع َل ْث َم ُه إِال بِ َج ْب َهتِ ِه(.((3
كان�ت الرؤي�ا متح�دة بين الش�عر والش�اعر نحو
الوط�ن ،وهن�ا تب�دو مفرتق�ة ،وق�د انرصف�ت إىل رؤي�ا
الش�اعر نفس�ه عندما كان صبي ًا يف جن�وب البالد ،وهي
( )34يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص .66
( )35يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص .66

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

إش�ارة إىل مكان انتامء الش�اعر يف جنوب اململكة العربية
الس�عودية بمدين�ة جازان ،وه�ذه ال�رؤى املتحولة عند
يعقوب تتامزج أحيان ًا إىل درجة التامس�ك بني ذاته وذات
الش�عر مع ًا ،وأحيان ًا أخ�رى تفرتق عندما تعرب عن رؤى
الش�عر املتع�ددة واملختلفة عند الش�اعر بحس�ب طبيعة
املوقف الذي يميل عىل الشاعر رؤاه املتحولة واملتغرية.
هذا ،وقد يكون الشعر وطن ًا مستق ً
ال بذاته مع ذات
الش�اعر ومكم ً
ال لوجوده عندما تكون الرؤيا عن الشعر
ال سواه ،يقول:
َأ َرى بِ َع ْينَ ْي َ
ك
َ رِ
ص كَي َأ َرى َش َغ َفي يف ك ُِّل َما فِ ْي َ
ك
أ ْب ْ
َوا ْب َع ْ
ث ِم ْن َد ِمي َب َلدَ ا(.((3
ثم�ة رموز خاصة يس�تخدمها يعق�وب عندما يريد
أن يعرب عن رؤاه الشعرية ،وهي رموز اكتسب خاصيتها
الرمزي�ة م�ن كثرة اس�تعامهلا يف الديوان ،منه�ا :رمز املاء
ال�ذي يدل عىل معنيين ،األول يرمز به إىل ( ماء احلياة)،
والث�اين يرم�ز ب�ه إىل ( ماء الش�عر ) .ورم�ز الرمل الذي
يرمز به إىل ( املكان والوجود اإلنساين ).
يقول يعقوب يف مفتتح قصيدة ( مدونة أخرية عىل
هامش املاء ):
اء َح ْي ُ
ث َث َّم َسماَ ُء
َآن َْس َ
ت َم ً
ت..
َو ْار َت ْب َ
ينُو َعلِ ْي َ
اء؟!
َه ْل حَ ْ
ك المَْ ُ
ت..
مَل ْ َت ْلت َِف ْ
َوا ْل َّل ْي ُل ُيغْلِ ُق َبا َب ُه،
احتِ ْي َ
الر ْم ُل َواألَن َْو ُاء
فيِ َر َ
ك َّ
ْت..
مَت ْ يِض إِلىَ َما ِشئ َ
َأجمْ َ ُل آيِ ٍة فيِ ُ
ب َأ َّن ال َعائِ ِد ْي ْن ظِماَ ُء(.((3
احل ِّ
( )36نفسه ،ص .101
( )37يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص .139

ذكرن�ا س�ابق ًا إحل�اح يعق�وب على أس�لوب اخلطاب

املوج�ه للغائب املجهول ،وجيب التنبه للضمري وتأويله وإال

س�يصعب مقارب�ة فه�م النص ،وهو م�ا يظهر لن�ا يف املقطع

وارتبت ) ،والسؤال يف ( هل حينو
(آنست )( ،
السابق ،فنجد
َ
َ

عليك املاء؟ ) ويف أسلوب النفي ( مل تلتفت) وهذه األساليب
تؤازر رمزية الرؤيا عند يعقوب يف خطابه والشعر.

إن ميزة اخلطاب الشعري عند يعقوب تكمن يف أنك

ال تس�تطيع أن متس�ك ب�ه أو جت�زم بحديثه عن�د رؤياه عن
الشعر ،فتارة تشعر بأنه يتحدث عن رؤيا التجربة الشعرية

عن الش�عر فحس�ب ،وتارة تش�عر أنه يتحدث عن جتربته
هو والشعر مع ًا ،إهنا حالة من التامهي يصعب الفصل فيها
بني ذات الشعر وذات الشاعر ،يقول يف القصيدة ذاهتا:
َأسج َ ِ
الر ْو َح،
رْ َ ْ
ت َهذي ُّ
آن مَت َ ِام َها،
َ
الب ْوجِ  ..حَ ُت ُّف َ
الص ْح َر ُاء
َش ْط َر رُ
ك َّ
يِ
إِ ُ
ص
رث ْام ِرئ ال َق ْي َس ال َع ِّ
ت فيِ ال َك ْع َب ِة األَ ْسماَ ُء(.((3
حمَ َ ْل ُت ُه ُم ْذ ُعلِ َق ْ

يظهر جلي ًا أن اخلطاب موجه إىل الش�عر ومسيرته

عبر التاريخ الع�ريب منذ ام�رئ القيس ،ال�ذي يقال إنه

من أوائل من قال الش�عر( ،((3ومن�ذ أن ُعلقت املعلقات

الطوال عىل الكعبة املرشفة(.((4

( )38يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص 140
( )39يقول اجلاحظ « :أما الش�عر فحديث امليالد ،صغري الس�ن،
أول من هنج س�بيله ،وس�هل الطريق إليه :ام�رؤ القيس بن
حجر ومهلهل بن ربيعة» ؛ ينظر :اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو
بن بحر ،احليوان.277 /6 ،
( )40يقول ابن عبد ربه ( ت « : )328 :وقد بلغ من كلف العرب
– بالشعر – وتفضيلها له أن عمدت إىل سبع قصائد ميزهتا
من الش�عر القديم فكتبتها بامء الذه�ب يف القباطي املدرجة
وعلقتها عىل أس�تار الكعبة «؛ ينظر :اب�ن عبد ربه ،أبو عمر
أمحد بن عبد ربه ،العقد الفريد ،حتقيق :أمحد أمني وآخرون،
دار الكت�اب الع�ريب ،بيروت( ،د.ط)1982 ،م،92 /3 ،
ويراج�ع هذا الق�ول أيض ًا عند :ابن رش�يق (ت 463هـ )،

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا
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إن ال�رؤى الش�عرية عن�د يعقوب تراج�ع الذاكرة
التارخيية عن الشعر ،لكن هذه الرؤى ال يمكن أن تكون
مع الش�عر حقيق�ة؛ ألنه يس�تحيل أن يرث الش�عر رؤاه
وأفكاره وجتاربه من ش�اعر مثل ( :إرث امرئ القيس )،
ألن الشعر مظلة كربى – إن جاز الوصف  -يقف حتتها
مجيع الشعراء من كل زمان ومكان ،وال يمكن أن يكون
لش�اعر بعين�ه ،فالذي يرث الش�عر هم الش�عراء وليس
الش�عر ،وهن�ا يظهر ذوب�ان الرؤيا الش�عرية بني يعقوب
والش�عر إىل درجة يصعب الفص�ل بينهام عىل الرغم من
أن سياق النص موجه إىل الشعر بالدرجة األوىل.
وإنه ملن املثري أن خياطب الش�اعر الش�عر ،ويفرض
علي�ه ال�رؤى واألف�كار والتج�ارب ،وكأن الش�عر هو
نفس�ه من يقول الش�عر ال الش�عراء ! ال يمكن أن يكون
هذا مقبوالً إال إن كان الش�اعر قد وصل برؤياه الشعرية
ح�د التجاوز والش�طط الفك�ري ،أو أن يكون الش�اعر
ق�د انفصل عن ذات�ه؛ ليكون وصي ًا عليه�ا أو آمر ًا عليها
بلسان الشعر ،يقول يعقوب يف ذات القصيدة:
مَل ي ْش ِ
ف َط ْر َف َة ِم ْن َضلاَ لِ َ
ك ُر ْو َح ُه
َْ
ِِ
ي َس َو ُاء!
َم ْن َق َال إِ َّن ال َّظاعن نْ َ
...
اخلنْس ِ
ت بِ َ
ب َعزَائِ َها
َش َّق ْ
ك َ َ ُ
اء ك رْ َ
فيِ األَ ْب َج ِد َّي ِة
اء
َقدْ ُي َعزَّى ال َي ُ

الشعر عرب الشخصية األدبية الرتاثية التي انامزت بالقول
الشعري ،وهذا االستحضار جلبته الذاكرة التارخيية التي

تبحث عن مسيرة الش�عر مع رؤى التجارب واملواقف
الش�عرية املختلفة ،وهي مسيرة تضارع مسيرة الشاعر
نفس�ه م�ع التجربة الش�عرية ورؤيته ل�ه ،وإن كان ظاهر
اخلطاب ييش بحضور الذات الش�عرية أكثر من حضور

ذات الش�اعر ،األمر الذي تفرسه خامتة القصيدة ،حيث
يقول:

ْت،
ك ُْن َأن َ
لاَ جَ ْت َر ْح َسماَ َء َك
إِ َّنماَ َي ْب َقى ِم َن ِّ
الش ْع ِر ال َعظِ ْي ِم
اء!!(.((4
المَْ ُ
ربما كش�فت خامت�ة ه�ذه القصي�دة رصاح�ة كثرة

التحوالت يف الرؤى الشعرية عند يعقوب ،وربام كشفت
أيض ًا عن املخاطب املجه�ول ،الذي ظهر يف رمزية رؤيا

الش�اعر عن الش�عر والتامهي معه؛ لتمزق القناع وتُظهر
أن ما يتبقى من الش�عر هو ما يعي�ش بني الناس وتتناقله
األجيال تلو األجيال.

لقد رشح يعقوب قصيدة ( األمر ليس كام تظن )
ألن تكون عنوان ًا لديوانه ،فهل كان هلذا االختيار مسوغ

...
َيااااا ُب ْر َد َة ال َع َر يِ ِّب..
َس ْمت َ
ت،
ُك ِسيرْ َ ٌة َش ِق َي ْ
ِ ِ
اء!(.((4
َو َب ْع ُض الك رْ ِب َياء َش َق ُ

(((4

عند الش�اعر؟ أم أنه اختيار ال مس�وغ ل�ه؟ لقد ذكرنا يف
ناصية هذا البحث أن طبيعة س�يمياء العنوان تعد صدمة

أوىل للق�ارئ عىل مس�توى الفهم ،ومهام ح�اول القارئ

الفه�م فإن األمر لي�س كام يظن ،إضاف�ة إىل أننا لو عدنا

أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين ،العمدة يف حماسن الشعر
وآداب�ه ونقده ،حتقيق :حممد بن حميي الدين عبد احلميد ،دار
اجليل ،بريوت ،ط 1981 ،15م.96/1 ،
( )41يعق�وب ،حممد إبراهيم  ،دي�وان :األمر ليس كام تظن ،ص
.146 -143 -141
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يس�تحرض يعق�وب ،يف املقاط�ع الس�ابقة حكم�ة

إىل صفحة اإلهداء يف الديوان س�نجد أن يعقوب أهدى

الدي�وان ألبنائ�ه :عب�د الرمحن ،وإي�اد ،ودالين ،وتيم،
( )42يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن.152 ،
( )43نفسه ،ص.161-155
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وق�ال هل�م “ :األمر ليس كما تظن�ون ،فح ِّلق�وا بعيد ًا..

سيرة املرأة /القصيدة ،والصفحة البيضاء ،ليست هي

بعي�د ًا .((4(”!...إن العتبات للدي�وان تيش بأن االختيار

الرؤيا الش�عرية احلقيقة عن الش�عر ،وإنام هي حالة من

األم�ر لي�س كما تظ�ن “ ،وإن كانت يف اإله�داء بصيغة

النفي.

ل�ه مس�وغ ومربر ،فالش�اعر يصر عىل حض�ور عبارة “
اجلمع ،فهي حتمل يف طياهتا رؤيا يلح عليها الشاعر عىل

مستوى العنوان واإلهداء ،ولعل مقاربة تلك الرؤيا من
القصيدة نفسها يفتح آفاق ًا أخرى لتمثالت شعرية الرؤيا
عند الشاعر.

لق�د ك�رر يعق�وب عب�ارة “ األمر ليس كما تظن “

يف القصي�دة مخس مرات ،وجاءت العب�ارة يف بداية كل
مقطع لتحمل بعد ًا جديد ًا يف طياته رؤى ش�عرية علقت
يف ذهن صاحبها ،يقول يعقوب يف مطلعها:
األَ ْم ُر َل ْي َس َكماَ َت ُظ ُّن..
رَ ِ
اء
س ْي َر ٌة َب ْي َض ُ
َط ْق ٌس..
ِسيرْ ُة ْام َر ٍأة جَ ِ
يء َوال جَ ِ
يء
ت ُ
ت ُ
َ
اء
الص ْف َح ُة ال َب َ
َّ
يض ُ
ك فيِ َشغ ٍ
ِ
ني َت ُف ُّ
َف َض ِف َري هَ َتا
ح َ

الوصف لتحوالت الرؤيا عن الش�عر م�ن اإلثبات إىل
حي�اول يعق�وب أن خيل�ع كل رؤاه عن الش�عر عىل

الش�عر نفس�ه ،فرياجع معه مسيرته عىل مس�تويني مها:

العام واخلاص ،يقول:
ِ ِ
ُخ ُل ُّو َم ْو ِس ِم َ
الصدَ ا َق ِة
ك األَخيرْ ِ م َن َّ
َو ْخ َز ٌة فيِ ال َق ْل ِ
ب
ت َْس ُأل َع ْن
َب
َل

د(.((4

حيم�ل وصف يعق�وب حالة من الرؤيا عن الش�عر

يف عرصن�ا احلارض عىل مس�تويني ع�ام ،وآخر خاص يف

قول�ه ( :خل�و موس�مك األخير م�ن الصداق�ة ) ،فعىل
املس�توى العام إشارة إىل خفوت صوت الشعر الفصيح

َيدٌ ..
ٍ
آن
للريحِ ُث َّم َتبِ ْعت ََها َظ ْم َ
َأ ْط َل ْقت ََها َك َغزَا َلة ِّ
ُع ْم ٌر.((4(..

يزخ�ر بحضور املتلق�ي وتذوقه له ،ولعل الش�اعر أيض ًا

إن ش�عرية نق�ض الفك�رة يف عب�ارة “ األمر ليس

الش�عر الفصيح ،مثل :قصيدة النثر التي أفقدت الش�عر

ع�ن الش�عر ،والت�ي يتخذها يعق�وب نقطة إش�عاع يف

الش�عر اخلليلية ،وال س�يام يف هذه القصي�دة التي جاءت

كما تظ�ن “ توح�ي بالنف�ي يف طبيع�ة الرؤيا الش�عرية
كل مفتت�ح من املقاطع التي يرصدها عن رؤى الش�عر
حينام خياطبه ،ولعله يعمد إىل أسلوب نقض الفكرة من
مفتتح القصيدة ،فطقوس الكتاب�ة ،والرسيرة البيضاء،

( )44نفسه ،ص 7
( )45يعقوب ،حممد إبراهيم  ،ديوان :األمر ليس كام تظن ،ص .155

مقارن�ة بالش�عر العام�ي ،فظه�ر ذل�ك يف ش�ح حضور
املتلقي وتذوقه له ،عىل العكس متام ًا ،فإن الشعر العامي

غم�ز إىل عوام�ل أخ�رى أس�همت يف خف�وت ص�وت
إيقاع�ه املوس�يقي ،خصوص�ا أن يعقوب ملت�زم ببحور

على بح�ر الكام�ل .أما عىل مس�توى اخل�اص فإهنا متثل
حال�ة الش�اعر النفس�ية يف رصاعه الداخلي ،وهي حالة

تت�وازى وحال�ة الش�عر يف عرصن�ا احل�ارض ،فاحلالت�ان
( )46يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،دي�وان :األم�ر ليس كما تظن،
ص.157

فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا
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للش�عر والشاعر تتقاسامن الوحدة وانعدام الصديق عىل

مس�توى الرؤيا واحلالة النفسية .ومن وجهة نظر أخرى
يف تأويل املقطع الس�ابق ،ربام قصد يعقوب أن ال يقارن

الفصي�ح بالعامي ،بقدر ما يعن�ي املفاضلة بني الفصيح،
وبي�ان أن مواس�م الش�عر األخرية تكاد ختلو من الش�عر
املحلق إبداع ًا ورؤى.

مت�ر فك�رة القصي�دة عند بع�ض الش�عراء بمراحل

صعبة قبل الكتابة ،وهي بال ش�ك مراحل متعرسة تنش�أ

وطبيع�ة التجرب�ة الش�عرية عن�د قائلها ،ولع�ل يعقوب
واحد من هؤالء ،يقول:
األَ ْم ُر َل ْي َس َكماَ َت ُظ ُّن
ْت،
َق ِص ْيدَ ٌة مَل ْ َت ْكت َِم ْلَ ..أن َ
ا ْن َت َظ ْر َت..
ِ
ور َشك َ
ِّك
َو مَل ْ َيط ْر ُع ْص ُف ُ
مَل ْ َتك ُْن َص ْلب ًا بِماَ َيك ِْفي لِت َْحز ََن
َوا ْن َت َظ ْر َت..
ك َ ِ
َضال ُل َ
الر ْيحِ
احلتْم ُّي َأ ْو َقدَ َش ْم َع ًة فيِ ِّ
...
مَل ْ َتنْ َتبِ ْه َي ْو َم ًا لحِِ ك َْمتِ ِه
ا ْتك َْأ َت َع ىَل َع َصا ُه َكماَ َت ُق ُ
ول،
...
ْت ِسيرْ َ هَ َتا
الر ْوحِ ا َّلتِي َد َّون َ
ك َْم هُ ْت َ
ت فيِ ُّ
اء،
هَ َب ً
فيِ كِت ٍ
َاب ِم ْن َج َسدْ
األَ ْم ُر َل ْي َس َكماَ َت ْظ ُّن
َفخُ ْذ ِم َن َ
السكِ ْينَ َة
احل َج ِر َّ
ال َت ْق ْل َش ْي َئ ًا
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...
ِو َل ْي َس َف ْوض
اء َل َ
ك ال َق ِص ْيدَ ُة
َأ ْن مَت ُ ْو َت َكماَ ت ََش ُ

ُث َّم ال تَدْ ِري..
َأ َت ْع ُر ُج َم َّر ًة ُأ ْخ َرى إِ َل ْي َ
ك بِال َخطِ َي َة
َأ ْم َست َْج َر ُح
ك بِ ُ
َما َت َب َّقى ِم ْن َسماَ ٍء فِ ْي َ
احل َّمى
َوت َْر ِج ُع
اج َه ِة األَ َبدْ !!(.((4
َع ْن ُم َو َ
يعقوب كالعادة يس�تحرض خماطب� ًا جمهوالً يتحدث

إلي�ه ،ويسرد علي�ه رؤي�اه الش�عرية التي س�يطرت عىل
ذهن�ه بكل جتلياهت�ا وتفاصيلها ،وهي رؤي�ا تتحكم فيها

ش�عرية النف�ي بنق�ض كثري من ال�رؤى واألف�كار؛ وإن
دل�ت على يشء فإهن�ا ت�دل عىل حال�ة م�ن االضطراب
وعدم االستقرار النفيس عند يعقوب؛ ألن طبيعة الرؤيا
املس�تمرة يف التأمل عن الشعر خلقت نوع ًا من الضبابية

يف طبيعة تشكل الرؤى.

املخاط�ب ه�و الش�عر ولي�س س�واه ،والش�عر يف

مفهوم يعقوب كائن حي يعيش وحييا ،يمر عليه الشعراء
فيعيش�ون معه جتارهب�م ،ويكتبون قصائده�م عند بابه،
وه�و يف هذه الرؤيا مس�لوب الفاعلية ،ويف موضع اهتام
من الش�اعر؛ ألن ش�عرية نقض الفكرة جتل�ت يف النفي

املتك�رر ،فنج�د أن ( :ليس كام تظن ،قصي�دة مل تكتمل،

مل يط�ر ،مل تكن ،مل تنتبه ،ال تقل ،ليس فوىض ،ال تدري،

بال خطيئة ) س�يطرت عىل رؤيا النص ،وجعلته متحوالً
من اإلثبات إىل النفي ما زاد من حالة التوتر بني الش�اعر
وطبيع�ة ال�رؤى يف ذهن�ه ،وه�ذا التوتر خل�ق نوع ًا من

التامهي واالنصهار بني ذات الش�اعر وذات الشعر؛ ألن

الش�اعر هو يف واقع احلال من يمر بحاالت من التحول
والقل�ق النفسي يف رؤاه الش�عرية وليس الش�عر ،األمر
( )47يعق�وب ،حممد إبراهيم  ،دي�وان :األمر ليس كام تظن ،ص
.161 -159
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ال�ذي جعل ش�عرية النق�ض والنفي تربز بش�كل الفت

عىل اخلطاب الرؤيوي عند يعقوب.
يب�دو أن طبيع�ة التأم�ل عن�د يعق�وب عن الش�عر
ق�د جتل�ت يف رؤاه الت�ي انرصفت ع�ن أغل�ب القضايا
واملضامني التي يتناوهلا الش�عراء ،فطغى بذلك موضوع
الش�عر نفس�ه عىل س�ائر القضايا األخرى ،وهذا التأمل
ع�ن الش�عر جع�ل الش�اعر يص�ل إىل حال�ة الذوب�ان
املطلق ،فأصبح الشعر منافس ًا لواقع الشاعر املعيش عىل
مس�توييه العام واخل�اص ،فأثر ذل�ك يف اجلانب النفيس
عن�د الش�اعر ،األمر ال�ذي انعكس بداهة عىل أس�لوب
الش�اعر يف حتوالت الرؤى ،ونقض األفكار ،والتالعب
بالضامئر ،وأسلوب املخاطب ا ُملغ َّيب.

رابع ًا :ظهرت الذات الشعرية عند يعقوب مضطربة
يش�وهبا القلق النفيس املتحول من طبيعة الرؤى ،وهو ما
أثر يف أسلوبه الش�عري ،والذي اتسم ببعض األساليب
املواري�ة يف خطاب�ه للمجه�ول ،وحتوالت�ه يف الضمير،
وكذلك يف أس�لوب النفي ال�ذي ينقض كثريا من أفكار
جتربته الشعرية ورؤيته هلا.

اخلامتة:

يمكن أن نخرج ببعض النتائج يف خامتة هذا البحث
الذي محل عنوان :شعرية الرؤيا عن الشعر :ديوان األمر
ليس كام تظن أنموذج ًا ،وهي عىل النحو اآليت:
أوالً :جتلت الرؤيا الش�عرية عن الش�عر عىل س�ائر
املوضوع�ات الت�ي يتناوهل�ا الش�عراء ع�ادة عن الش�عر
عن�د يعق�وب يف ديوان�ه “ األمر ليس كام تظ�ن “؛ وهذا
نتيجة التأمل املس�تمر يف الش�عر حتى س�يطر عىل ذهنه،
فأم بذلك موضوعات جتربته الش�عرية ،واتس�م بالطابع
التأميل والفكري.
ثاني� ًا :ق�ادت طبيع�ة تأمل الش�عر عن�د يعقوب إىل
اخل�وض يف تفاصي�ل دقيقة عن الش�عر ،مث�ل :الكالم،
واللغ�ة ،واحل�رف ،واملعن�ى ،واملج�از ،وه�ي تفاصيل
غذهتا الرؤيا املستمرة والشعر.
ثالث� ًا :حت�دث يعق�وب عن حضور مسيرة الش�عر
نفس�ه من خالل رؤياه اخلاصة عن الش�عر ،وهي مسرية
حتاكي مسيرة الش�اعر نفس�ه ،األمر الذي جعل الرؤى
تتحد يف رؤيا واحدة.
فهد بن مريس البقمي :شعرية الرؤيا اإلبداعية عن الشعر :ديوان األمر ليس كام تظن أنموذج ًا

15

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

قائمة املراجع

 ت�ودورف ،تزيفتي�ان ،الش�عرية ،ت :ش�كرياملبخ�وت ورج�اء سلامة ،دار توبق�ال ،ال�دار
البيضاء ،ط1990 ،2م ،ص.24

 اجلاح�ظ ،أب�و عثمان عم�رو ب�ن بح�ر ،احليوان،حتقي�ق :عب�د السلام بن حمم�د بن ه�ارون ،دار
اجليل ,بريوت1996 ،م.

 كوهن ،جان ،بنية اللغة الشعرية ،ت :حممد الويل،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط1986 ،1م.

 مرت�اض ،عبد امللك ،مفهوم الش�عريات يف الفكرالنق�دي العريب ،بونة للبحوث والدراس�ات ،ع:

( ،) 8-7يناير /ديسمرب.2007 ،

 اب�ن منظ�ور ،مج�ال الدي�ن أب�و الفض�ل ،لس�انالعرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ، 3بريوت،

1986م.

 اجلرج�اين ،عب�د القاهر بن عب�د الرمحن بن حممد،أرسار البالغ�ة ،قرأ ُه وع ّلق عليه :أبو فهر ،حممود
ُ

 -املومني ،قاس�م ،ش�عرية الشعر ،املؤسس�ة العربية

 -ابن رش�يق ،أبو عيل احلس�ن بن رش�يق القريواين،

 -ناظ�م ،حس�ن ،مفاهي�م الش�عرية ،املرك�ز الثقايف

حمم�د بن حم�ي الدي�ن عب�د احلمي�د ،دار اجليل،

 -ياكبسون ،رومان ،قضايا الشعرية ،ت :حممد الويل

حممد شاكر ،دار املدين ،جدة ،ط1991 ،1م.

العم�د يف حماس�ن الش�عر وآدابه ونق�ده ،حتقيق:

بريوت ،ط 1981 ،15م.

للدراسات والنرش ،بريوت ،ط2002 ،1م.

العريب ،بريوت ،ط1985 ،1م.

ومبارك حنون ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط،1

 -صبحي ،حمي الدين ،الرؤيا يف شعر البيايت ،منشورات

1988م.

 -اب�ن عب�د رب�ه ،أبو عمر أمح�د بن عبد رب�ه ،العقد

تظ�ن ،الن�ادي األديب الثقايف بج�دة ،جدة ،ط،1

احتاد الكتاب العرب ،دمشق( ،د.ط)1986 ،م.

الفري�د ،حتقيق :أمحد أمني وآخرون ،دار الكتاب

العريب ،بريوت( ،د.ط)1982 ،م.

 يعق�وب ،حمم�د إبراهي�م  ،ديوان :األم�ر ليس كام2013م.

 العي�د ،يمن�ى ،يف الق�ول الش�عري ( الش�عريةواملرجعي�ة ،احلداث�ة والقن�اع ) ،دار الف�ارايب،

بريوت ،ط2008 ،1م.

 الغذام�ي ،عبد اهلل ،اخلطيئة والتكفير من البنيويةإىل الترشحيي�ة ( ،)Deconstructionقراءة نقدية

لنم�وذج إنس�اين معارص ،مقدمة نظرية ودراس�ة
تطبيقي�ة ،املرك�ز الثق�ايف الع�ريب ،ط ،6ال�دار

البيضاء2006 ،م.71 ،

 الكبييس ،طراد ،مفاهيم يف الش�عرية العربية :نحو�و ٌد إىل اجل�ذور األقدم،
وع�ي مفهومي جديد َع ْ

أزمنة للنرش والتوزيع ،عماّ ن ،ط1998 ،1م.
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هـ1439  رجب- م2018  أبريل،)13(  العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم
الشرعية في المرحلة الثانوية لنظام المقررات من وجهة نظر المعلمين
 صالح بن إبراهيم املقاطي.د

 جامعة شقراء- أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

Abstract

This study aimed to detect obstacles to the application
of modern teaching strategies in the teaching of
religious science courses at the secondary stage for
courses system from the point of view of teachers,
and its relationship to the variables of academic
qualification, and the experience years.
The original community of this study consisted of all
the teachers of religious science at the courses system
secondary schools, they were (153) teachers during
second semester of the academic year14341435/AH.
A random sample of (53) teachers was selected. The
researcher applied a structured questionnaire as a tool
to collect data of the study .The questionnaire consisted
of (32) items, divided into four themes. They were
confirmed validity and reliability. Results of the study
were analyzed by using the program (SPSS); where
(Man-Whitney U) test and (Z) test, were applied in the
appropriate statistical processing of the study.
The study found that the obstacles degree level for all
study themes came to a great extent only. The obstacles
on the learning environment came first, followed by the
obstacles related to the teacher, then the obstacles related
to the student, and finally the obstacles related to courses.
It also accepted the hypothesis of the study, which indicate
that there were no statistically significant differences at
the level of significance (0.05) in the obstacles of the
application of teaching strategies in the teaching of modern
religious science courses depending on the variables:
academic qualification, and the experience years.
One of the most important recommendations of the study
was to study deeply the obstacles in implementation of
modern teaching strategies of religious science courses in
the various stages of education, to improve the learning
environment necessary to implement modern teaching
strategies, training teachers of religious science to provide
necessary skills and competencies needed to implement
modern teaching strategies, and the inclusion of material
for modern teaching strategies in the study plan for the
student/ teacher at the faculties of education, and employ
this course during practical education of students.
Key words: Problems-stratigies teaching- secondary
education-secondary school-Religions Sciences.
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املستخلص
هدفت الدراس�ة إىل الكشف عن معوقات تطبيق اسرتاتيجيات
التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة
 وعالقة ذلك،الثانوي�ة لنظام املقررات من وجهة نظ�ر املعلمني
. وسنوات اخلربة، املؤهل العلمي:بمتغريات
وتك�ون املجتمع األصيل هلذه الدراس�ة من مجيع معلمي العلوم
)153( الرشعي�ة يف املرحل�ة الثانوية لنظام املق�ررات وعددهم
1435/1434  يف الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس،معل ًام
 وطبق الباحث.) معل ًام53(  واختريت عينة عشوائية عددها،هـ
،) بند ًا32(  كأدا ًة جلمع املعلومات مكونة م�ن،اس�تبانة حمكم�ة
 كام، وثباهتا، وت�م التأكد من صدقه�ا،موزع�ة عىل أربعة حماور
 وت�م حتليل نتائج،اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي املس�حي
)؛ حي�ث تم تطبي�ق اختبارspss( الدراس�ة باس�تخدام برنام�ج
) يف املعاجل�ةZ( واختب�ار،)Man-Whitney U( م�ان ويتن�ي
.اإلحصائية املناسبة للدراسة
وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى درجة املعوقات جلميع حماور
 وأن املعوقات املتعلقة ببيئة،الدراس�ة جاءت بدرجة كبرية فقط
 وتلتها يف الرتبة املعوقات املتعلقة،التعلم جاءت يف املرتبة األوىل
 وأخري ًا املعوقات املتعلقة، ثم املعوقات املتعلقة بالطالب،باملعلم
، كام توصل�ت إىل قبول فريض الدراس�ة،باملق�ررات الدراس�ية
اللذين ينصان على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
) يف معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات0.05( مس�توى الدالل�ة
التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مق�ررات العل�وم الرشعي�ة تبع ًا
. وسنوات اخلربة، املؤهل العلمي:ملتغريات
وكان م�ن أه�م توصيات الدراس�ة التعم�ق يف دراس�ة معوقات
تطبي�ق استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف مق�ررات العل�وم
 والعمل عىل حتسين بيئة،الرشعي�ة يف مراح�ل التعليم املختلف�ة
 وتدريب.التعلم الالزمة لتطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة
معلمي العلوم الرشعية عىل املهارات والكفايات الالزمة لتطبيق
 وتضمني مادة الستراتيجيات.استراتيجيات التدريس احلديثة
 املعلم يف كليات/التدري�س احلديثة يف اخلطة الدراس�ية للطالب
. وتوظيف هذه املادة أثناء الرتبية العملية للطالب.الرتبية
التعليم-استراتيجيات تدريسيه-  معوقات:الكلامت املفتاحية
.املرحلة الثانوية-العلوم الرشعية-الثانوي

 معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية:صالح بن إبراهيم املقاطي
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املقدمة

املنه�ج بمفهوم�ه احلدي�ث وب�كل مكونات�ه م�ن املعلم

وانطالق� ًا مما س�بق فإن�ه «مل يع�د مقبوالً التمس�ك

بط�رق التدري�س التقليدي�ة م�ن التح�ارض واإللق�اء
والتس�ميع ملجرد التعود عليها وسهولتها ،وذلك ألهنا مل

واملتعل�م واستراتيجيات التدريس وأس�اليبه ووس�ائل
التعلي�م وتقنياته...وغريها ،وانطالق ًا من هذه الفلس�فة

تعد كافي�ة لتلبية متطلبات العملي�ة التعليمية والرتبوية،

ف�إن توظيف الكثري من استراتيجيات التدريس ودجمها

الرؤية احلديثة للرتبية والتعليم» (عطية .)2008،24،

الت�ي يعتمد عليها التعليم يف اململكة العربية الس�عودية؛

بتقني�ات التعليم؛ أصبح�ت رضورة ملحة ينبغي العناية
هبا ،وإجراء الدراس�ات العلمية املناس�بة؛ للوقوف عىل
استراتيجيات التدريس التي متكن الطالب من البحث

ع�ن املعرف�ة أو املعلوم�ة ،وتوظيفها يف حياهت�م العلمية
والعملية.

ومل تعد قادرة عىل االس�تجابة أله�داف التعليم يف ضوء
واملتأم�ل يف املي�دان الرتب�وي يالح�ظ إن معظ�م

املعلمين يف التعلي�م الع�ام ال هيتم�ون باستراتيجيات

التدري�س احلديثة إما لع�دم قناعتهم هبا ،أو لش�عورهم
بأهن�ا قد تكون س�بب ًا يف ضياع اخلطة الدراس�ية املطالبني

بتنفيذه�ا ،أو لع�دم تدريبه�م عليه�ا ،أو غريه�ا م�ن

واالستراتيجيات التدريس�ية من مكون�ات املنهج

األس�باب؛ األم�ر ال�ذي جع�ل وزارة الرتبي�ة والتعليم

التعل�م ال�ذايت ،وذل�ك بتوجيه وإرشاف ومس�اعدة من

مرشوع خادم احلرمين الرشيفني لتطوير التعليم .بل إن

بمفهوم�ه الواس�ع الت�ي تس�اهم يف متكين الطالب من
املعلم .فاستراتيجيات التدري�س ه�ي جمموع�ة م�ن
اخلط�وات أو اإلجراءات التي تس�اعد املعل�م والطالب

على هتيئة البيئ�ة التعليمية لصالح املتعل�م؛ لذلك تتعدد
وتتن�وع استراتيجيات التدري�س بتع�دد الفلس�فات
والنظري�ات الرتبوي�ة ،وعلى الرغم من ه�ذا التعدد إال

إهن�ا تتفق مجيعها يف أن املتعلم هو حمور العملية التعليمية

التعلمية.

إن استراتيجيات التدريس احلديثة تس�هم يف تنمية

اإلبداع ،والتفكري الناقد؛ حيث «تعكس خمتلف املفاهيم

احلديث�ة يف بح�وث الدماغ وموضوع اإلب�داع والتفكري
والتفكري الناقد» (عبيدات وأبو السميد.)2007،5 ،

تطبق هذه االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة يف مدارس
التعليم اجلامعي الذي هو مظنة لتطبيق االستراتيجيات

احلديث�ة يف التدري�س القائمة عىل التعلي�م الذايت جيد يف
ذلك قصور ًا واضح ًا؛ حيث توصل (سعادات)1424 ،

يف دراس�ة له إىل أن هناك قصور ًا من قبل أساتذة اجلامعة
نحو استخدام بعض اسرتاتيجيات التدريس املهمة مثل
اسرتاتيجيات التعلم الذايت.

واملرحل�ة الثانوية تعد من املراحل املهمة يف التعليم

الع�ام يف اململكة العربية الس�عودية ،وذلك يف كوهنا تعد
املتعلم للحياة العملية إعدادا صحيح ًا ،واملتأمل يف املعلم
اليوم الذي ال يرى أمهية العناية باسرتاتيجيات التدريس،
ويكتف�ي بإتباع أس�اليب وطرق تدري�س تقليدية ,والتي

كما أن استراتيجيات التدريس احلديث�ة تلبي «حاجات

تعتمد عىل التلقني من قبل املعلم ،واالسرتجاع واحلفظ

تفكريهم بمدى واس�ع م�ن املهارات العقلي�ة والعملية

املعلومات وتبسيطها للمتعلمني فقط.

الطلب�ة وتزوده�م بالعل�م واملعرفة بطريق�ة نوعية تنمي

من خالل االعتامد عىل املنهج العلمي يف البحث» (ظاظا
وهيالت والقضاة.)2012،623 ،
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م�ن قب�ل املتعلمين ,جي�د أن دور املعلم يقتصر عىل نقل
إن رضورة العم�ل على تطوي�ر العملي�ة التعليمي�ة

وحتس�ينها بش�كل عام ،وتطوير عمليات التدريس كعنرص
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أساس من عنارص املنهج املدريس بمفهومه احلديث يتطلب

والدراس�ة احلالي�ة تناولت نوع آخر م�ن املعوقات

التي حت�ول دون تطبيق استراتيجيات التدريس احلديثة

م�ن املعل�م أن يتج�اوز دور الناق�ل للمعلوم�ات وامللق�ي
للمع�ارف إىل دور جدي�د يمن�ح من خالله فرص� ًا حقيقية

يف املرحل�ة الثانوي�ة لنظام املق�ررات يف اململك�ة العربية

لقد أكدت كثري من الدراس�ات كدراس�ة السكران

لتطوي�ر التعلي�م ،وذل�ك م�ن أج�ل تش�خيص ه�ذه

للتعلم الذايت ولنمو قدرات املتعلم واهتامماته املختلفة.

(1413ه�ـ) وأبانمي (1415هـ) واملفدى (1415هـ)
والرواضي�ة (2001م) املطبقة يف مراحل تعليمية خمتلفة

من التعليم العام عىل أمهية اس�تخدام أساليب التدريس
املتعددة والفاعل�ة يف املقررات الدراس�ية املختلفة ,وهي

دراس�ات قديمة ،إال إهنا مل ت�درس بعمق املعوقات التي
متن�ع املعلمين وخصوص ًا معلم�ي العل�وم الرشعية من
استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

الس�عودية والتاب�ع ملشروع خ�ادم احلرمين الرشيفين
املعوق�ات ،ومن ثم العمل عىل معاجلتها والتغلب عليها

وهو ما هتدف إليه هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة:

تنب�ع مش�كلة الدراس�ة م�ن خبرة الباح�ث يف

العم�ل املي�داين يف التدريس ،ومن خلال عميل امليداين
يف اإلرشاف الرتب�وي ب�وزارة الرتبي�ة والتعلي�م على

وأثبتت كثري من الدراسات العلمية وجود كثري من

مس�توى مناطق وحمافظ�ات اململكة العربية الس�عودية؛
حي�ث الح�ظ الباح�ث قص�ور ًا واضح� ًا ل�دى معلمي

ولكنه�ا بحث�ت يف النظ�ام التعليمي التقلي�دي (الثانوية

احلديث�ة ،واقتصارهم يف التدريس عىل طرق وأس�اليب

املعوقات التي حتول دون تطبيق اسرتاتيجيات التدريس

احلديث�ة يف مراح�ل تعليمي�ة خمتلف�ة م�ن التعلي�م العام
العامة) .إذ توصلت دراس�ة (ياسين،وبخش)2008،
إىل أن اس�تخدام استراتيجيات التدري�س احلديثة كلها

ج�اءت بدرج�ة متوس�طة يف التعلي�م الع�ام للمرحلتني

املتوس�طة والثانوية العامة للبنات ،كام أن هناك معوقات
كثرية حتول دون تطبيق هذه االسرتاتيجيات.

وأثبتت دراسة (اجلهيمي )2009،وجود معوقات

متع�ددة حت�ول دون تطبي�ق استراتيجيات التدري�س
احلديث�ة يف التعلي�م الع�ام يف املرحلة الثانوي�ة العامة من

النظام التعليمي التقليدي.

والتعلي�م يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية قائ�م عىل

التنوع يف التعليم حيث وفرت تعليم عام يسمى الثانوية

العامة وهذا يطبق يف املرحلة الثانوية العامة وتعليم آخر

بمس�مى التعلي�م بنظ�ام املقررات وه�و ش�بيه بالثانوية
الشاملة وهذا يطبق يف املرحلة الثانوية لنظام املقررات.

العل�وم الرشعي�ة يف اس�تخدام استراتيجيات التدريس

التدري�س التقليدي�ة كاإللق�اء ،واملح�ارضة وغريها ،مما
جع�ل الباح�ث يش�عر بأمهي�ة دراس�ة معوق�ات تطبيق

اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف املرحلة الثانوية لنظام
املقررات من وجهة نظر املعلمني املامرسني للتدريس.

ولذا فإن الدراس�ة احلالية جتيب عن السؤال اآليت:

ما معوق�ات تطبيق استراتيجيات التدري�س احلديثة يف
تدري�س مقررات العل�وم الرشعي�ة يف املرحل�ة الثانوية
لنظام املقررات من وجهة نظر املعلمني؟

أسئلة الدراسة:

يتمثل السؤال العام للدراسة يف اآليت:

ما معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس احلديثة

يف تدري�س مقررات العلوم الرشعي�ة يف املرحلة الثانوية
لنظام املقررات من وجهة نظر املعلمني؟
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ويتفرع عن هذا الس�ؤال الرئيس األس�ئلة الفرعية

اآلتية:

 -1م�ا معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات التدري�س
احلديث�ة يف تدريس مقررات العل�وم الرشعية يف

املرحل�ة الثانوية لنظ�ام املقررات الت�ي هلا عالقة

ببيئ�ة التعل�م ،واملعل�م ،والطال�ب ،واملق�ررات
الدراسية؟

 -2ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د
مس�توى الدالل�ة ( )0.05يف معوق�ات تطبي�ق
استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س

مق�ررات العل�وم الرشعي�ة يف املرحل�ة الثانوي�ة
لنظ�ام املق�ررات تبع� ًا ملتغير املؤه�ل العلم�ي،
وسنوات اخلربة؟

مق�ررات العل�وم الرشعي�ة يف املرحل�ة الثانوي�ة
لنظ�ام املق�ررات تبع� ًا ملتغير املؤه�ل العلم�ي،
وسنوات اخلربة.

أمهية الدراسة:

 -1تقديم دراسة علمية متخصصة يف جمال معوقات
تطبي�ق استراتيجيات التدري�س احلديث�ة الت�ي
تواجه معلمي العل�وم الرشعية للمرحلة الثانوية

يف تدري�س املق�ررات ،بحيث يتمك�ن املعلم من
معرفة ذلك ويعمل عىل جتاوزها.

 -2نتائج هذه الدراس�ة ستساعد املرشفني الرتبويني
يف وزارة الرتبي�ة والتعلي�م م�ن اخت�اذ الق�رارات
املناسبة جتاه تذليل تلك املعوقات لصالح حتسني
اسرتاتيجيات التدريس وتطويرها.

فرض الدراسة:

 -3نتائج هذه الدراسة ستسهم يف تطوير اسرتاتيجيات

ال توج�د فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى

التدريس احلديثة يف جمال تدريس مقررات العلوم

التدري�س احلديث�ة يف تدريس مق�ررات العلوم الرشعية
يف املرحل�ة الثانوي�ة لنظ�ام املق�ررات تبع ًا ملتغير املؤهل

 -4نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة وتوصياهتا س�تزود وزارة

الدالل�ة ( )0.05يف معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات

العلمي ,وسنوات اخلربة.

أهـداف الدراسـة:

الرشعية للمرحلة الثانوية يف نظام املقررات.

الرتبي�ة والتعلي�م – إن ش�اء اهلل تع�اىل  -بقائم�ة

باملعوقات التي تواجه معلمي العلوم الرشعية يف
تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

 -5نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة ستس�اعد إدارة التدري�ب

 -1حتدي�د معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس

الرتب�وي يف إنت�اج حقائ�ب تدريبي�ة لتدري�ب

املرحل�ة الثانوية لنظ�ام املقررات الت�ي هلا عالقة

التدري�س احلديث�ة يف مق�ررات العل�وم الرشعية

احلديث�ة يف تدريس مقررات العل�وم الرشعية يف

ببيئ�ة التعل�م ،واملعل�م ،والطال�ب ،املق�ررات
الدراسية.

 -2معرف�ة الف�روق الت�ي هل�ا دالل�ة إحصائي�ة عند
مس�توى الدالل�ة ( )0.05يف معوق�ات تطبي�ق
استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س
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املعلمين يف جمال معوقات تطبيق استراتيجيات
للمرحلة الثانوية لنظام املقررات.

حدود الدراسة:

احل�دود املوضوعي�ة :ارتك�زت هذه الدراس�ة عىل

معرف�ة معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس احلديثة
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م�ن وجه�ة نظ�ر املعلمين يف ض�وء متغيرات :املؤهل
العلمي ،وسنوات اخلربة.

احل�دود املكانية :طبقت هذه الدراس�ة عىل معلمي

العل�وم الرشعي�ة يف م�دارس املرحل�ة الثانوي�ة لنظ�ام
املقررات بمدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية.

احل�دود الزمانية :أجريت هذه الدراس�ة يف الفصل

الدرايس الثاين من العام الدرايس .1435/1434

مصطلحات الدراسة:

حديثة تعتمد عىل النش�اط الذايت للمتعلم ،أو باملشاركة
مع املعلم ،بحيث يكون قادر ًا عىل أن يعلم نفسه بنفسه،
ودور املعلم فيها التوجيه واإلرشاد.

املرحلة الثانوية لنظام املقررات:

«هي�كل جديد للتعليم الثان�وي يتكون من برنامج

مشترك يدرس�ه مجي�ع الطلاب ،ويتف�رع إىل مس�ارين
ختصصيين :أحدمه�ا للعل�وم األدبي�ة ،واآلخ�ر للعلوم
الطبيعي�ة ،ويتج�ه الطالب للدراس�ة يف أحدمها»(وزارة

املعوق�ات« :كل ما يمنع من حتقيق يشء أو حيد من

الرتبية والتعليم1432،هـ .)1،وتتكون خطة الدراس�ة

عقبة أو مشكلة تقف يف وجه يشء سواء كانت صغرية أو

للربنام�ج الع�ام ،و( )55س�اعة للتخص�ص ،و()5

انتشاره أو يرصف عنه ،ويدخل يف عموم معنى عائق كل

كبرية داخلية أو خارجية ،وتكون املعوقات أعم وأشمل
من العقبات واملش�كالت»(البيانوين،1417،ص.)14
ويقصد الباحث هبا :ما يواجه معلمي العلوم الرشعية يف

املرحلة الثانوية لنظام املقررات من عقبات أو مشكالت

أو صعوب�ات حتول دون تطبيق استراتيجيات التدريس

احلديث�ة ،وهلا عالق�ة مبارشة ببيئ�ة التعل�م أو باملعلم أو
بالطالب أو باملقررات الدراسية.

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة« :العملي�ات

الت�ي تس�تند على الفلس�فات الرتبوي�ة احلديث�ة ،وفيها
يق�وم املعل�م بإج�راءات خاصة تقوم عىل توجيه نش�اط
املتعلمين توجيه� ًا يمكنه�م م�ن أن يتعلموا بأنفس�هم،

ويق�ع الع�بء األكبر فيه�ا على املتعلمني أنفس�هم ،يف
حين تقتصر مهم�ة املعل�م على هتيئ�ة اجل�و التعليم�ي

املناس�ب ،وتوجي�ه نش�اط املتعلمين واإلرشاف علي�ه
وتقويمه»(اجلهيم�ي .)2009،101،ويقص�د الباحث

هب�ا :إج�راءات وخط�وات ومه�ام أدائي�ة وعملي�ات
تدريس�ية يتضح فيها دمج التقني�ة بالتدريس ،تتم داخل
الفص�ل ،وتس�تند إىل نظريات علمية وفلس�فات تربوية

يف التعلي�م الثان�وي لنظ�ام املقررات من ( )130س�اعة

س�اعات للربنام�ج االختياري أو احل�ر ،ومتثل مقررات
العل�وم الرشعية يف الربنامج املشترك م�ا جمموعه ()25

ساعة ،ويمكن تفصيل ذلك عىل مخسة مقررات دراسية،
بواق�ع ( )5س�اعات ل�كل مق�رر درايس يف األس�بوع.
«(وزارة الرتبية والتعليم1432،هـ.)10 ،

مقررات العلوم الرشعية :هي املواد التي تدرس يف

املرحلة الثانوية لنظام املق�ررات ،وهي :القرآن الكريم،
والتوحي�د ،واحلديث ،والتفسير ،والفق�ه ،بواقع مخس

حصص لكل مادة يف األسبوع.

متغريات الدراسة:

 -1املتغيرات املس�تقلة :املؤه�ل العلم�ي:
(البكالوريوس ،الدبلوم ،املاجستري ،الدكتوراه).
وس�نوات اخلبرة (:أق�ل م�ن  5س�نوات ،من 5

سنوات إىل أقل من 10سنوات ،من  10سنوات

إىل أقل من 15سنة ،من  15سنة فأكثر).

 -2املتغير التاب�ع :معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات
التدريس يف تدريس مقررات العلوم الرشعية.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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اإلطار النظري:

التعري�ف بالط�رق واألس�اليب واالستراتيجيات

التدريسية:

تعريف طريقة التدريس:

تعريف األساليب التدريسية :

يعرف س�ليامن ،مم�دوح ( )1988،124أس�لوب

التدري�س بأن�ه «جمموع�ة األنماط التدريس�ية اخلاص�ة

باملتعل�م واملفضلة لديه» .فأس�لوب التدريس هو س�مة

كثري ًا ما خيتلف املختصون يف املناهج وطرق التدريس

غالب�ة أو جمموع�ة سمات تفرض نفس�ها عىل ش�خصية

يف توصي�ف تلك الطريقة وهذا االختالف ناتج عن عدم

التدري�س لدى معلم خيتلف عن اآلخ�ر رغم أن طريقة

يف حتدي�د تعريف دقيق لطريقة التدري�س إال إهنم يتفقون
التفريق بني مصطلحات طرائق وأساليب واسرتاتيجيات
التدري�س باعتب�ار أن هن�اك ح�دود ًا فاصل�ة بين ه�ذه

املعل�م أثن�اء ع�رض ال�درس على طالب�ه وأس�لوب
التدريس املس�تخدمة واحدة فأس�لوب التدريس يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بشخصية املعلم .فهناك املعلم املرح وهناك

املصطلحات ،فمث ً
ال أبو صالح ،حمب الدين()1991،36

املعل�م املتهجم وهن�اك املعلم القيايس وهن�اك املعلم...

ال�ذي يمك�ن تك�راره يف املواق�ف التعليمي�ة املتش�اهبة،

االتصاف هبا وتكون س�مة غالبة على هذا املعلم يعرف

يع�رف طريقة التدريس بأهنا “بنظام اخلطوات التدريس�ية
واملوج�ه بقص�د ووع�ي لتحقي�ق ه�دف أو ع�دة أهداف

تعليمية “ .وعرف س�ليامن ،ممدوح( )1988،122طريقة
التدريس بأهنا “الطريقة التي يستخدمها املعلم يف توصيل
حمتوى املنهج للتلميذ أثناء قيامه بالعملية التعليمية”.

والطريقة لغة :السيرة أو املذهب أو احلالة كام ذكر

ذل�ك ابن منظور يف لس�ان العرب يف م�ادة طرق (ج10
ص )221ولع�ل الطريق�ة هن�ا احلال�ة التي يس�تخدمها
املعل�م بص�ورة متك�ررة يف املواق�ف التعليمية املتش�اهبة
ويطرقه�ا كثير ًا يف توصيل املعلومة للطلاب وبناء عىل

ه�ذا الفصل اللغ�وي يمكنن�ا تعريف طريق�ة التدريس

بأهن�ا :احلال�ة املنتظم�ة املتك�ررة وفق مواصف�ات حمددة
يس�تخدمها املعل�م يف توصيل املقرر ال�درايس للطالب
يف املواقف التعليمية املتش�اهبة يف س�بيل حتقيق األهداف
التعليمية املنشودة.

وطرائ�ق التدريس كثيرة جد ًا وهناك م�ن يصنفها

إىل طرائ�ق تدريس عام�ة وأخرى خاصة بم�واد معينة،
مث�ل :الطريقة اإللقائي�ة ،والطريقة احلواري�ة ،والطريقة
القياسية ،والطريقة االستقرائية ...الخ.
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واملعلم...ف�كل ه�ذه السمات ق�د تغل�ب على املعل�م
هبا بني طالبه عىل الرغم من اس�تخدامه لطرق التدريس

املختلفة يف عرض الدرس وقد يس�تخدم املعلم أس�لوبا

أو ع�دة أس�اليب يف آن واحد ،مثل :أس�لوب التدريس
القائم عىل املدح والنقد ،وأس�لوب التدريس القائم عىل

األس�ئلة املتكررة ،وأسلوب التدريس القائم عىل رضب
األمث�ال ،وأس�لوب التدري�س القائ�م على القص�ص،
وأسلوب التدريس القائم عىل الوعظ ،وهكذا.
مكونات األساليب التدريسية:

 -1األس�لوب التدرييس له ارتباط وثيق بش�خصية
املعلم.

 -2األسلوب التدرييس حيدث تلقائي ًا خالل عرض
الدرس.

 -3األس�لوب التدرييس ليس ل�ه يف الغالب ختطيط
وإعداد مسبق يتكلفه املعلم قبل رشح الدرس.

 -4إمكانية ممارسة عدة أساليب تدريسية يف آن واحد.

 -5األس�لوب التدرييس قد يش�عر ب�ه املعلم وقد ال
يشعر به أثناء ممارسته للتدريس داخل الصف.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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التعريف باسرتاتيجيات التدريس:

يع�رف (س�ليامن )1988،130 ،إستراتيجية

التدريس بأهنا «جمموعة حتركات املعلم داخل الصف التي
حتدث بشكل منتظم ومتسلسل هتدف إىل حتقيق األهداف
التدريس�ية املعدة مس�بق ًا» .ويقول (موس�ى)1989،91،

بأهن�ا «تتاب�ع منتظ�م ومتسلس�ل م�ن حت�ركات املعل�م».
و(محدان )1988،215،يرى بأهنا« :خطة منظمة متكاملة
تراعي كافة البدائ�ل واإلمكانات املوجودة لتنفيذ أهداف

تربوي�ة حمددة ..وهي أش�مل م�ن الطريقة واألس�لوب».
وه�ذه التعاري�ف تؤك�د لنا ب�أن استراتيجيات التدريس
م�ا هي إال إجراءات تدريس�ية حمددة مس�بق ًا قبل الرشوع

يف ع�رض ال�درس مما يعن�ي أهنا حتت�اج إع�دادا وختطيطا
مس�بقا م�ن املعل�م كام يؤك�د التعري�ف األن�ف الذكر بأن
االسرتاتيجيات التدريسية أشمل من الطريقة واألسلوب.

واملتأم�ل يف واق�ع التدري�س الي�وم وخاص�ة أثن�اء

املامرس�ات التدريس�ية اليومي�ة جي�د أن هن�اك تداخ ً
لا
بين ه�ذه املفاهي�م الثالثة  :طريق�ة التدريس وأس�لوب

الستراتيجية التدريس وأما طريقة التدريس فيشء آخر.
ولقد شاع استخدام لفظ اسرتاتيجيات التدريس بدالً من

لفظ إجراءات التدريس م�ع أن هذين اللفظني مرتادفان

يف اللغ�ة فقد جاء يف دائرة املع�ارف العاملية يف الرتبية بأن
اسرتاتيجية التدريس هي :جمموعة اإلجراءات التدريسية

املتعلق�ة بتحقي�ق خمرج�ات تعليمي�ة مرغوب�ة وأن لف�ظ
اسرتاتيجية يستخدم مرادف ًا للفظ إجراءات التدريس.
مكونات اسرتاتيجيات التدريس:

 -1حت�ركات املعل�م التي حتدث داخ�ل الصف تتم
بشكل متتابع ومنتظم ومتسلسل.

 -2املوق�ف التعليم�ي وم�ا يتطلب�ه م�ن إجراءات
تدريسية حمددة مسبق ًا.

 -3توظي�ف هذه اإلجراءات والطرق واألس�اليب
التدريسية بام حيقق اهلدف التدرييس.

 -4مراعاة األس�لوب التقويمي املناس�ب واملحقق
لألهداف التدريسية.

التدري�س واستراتيجيات التدري�س فهن�اك م�ن ي�رى

الفرق بني طرق وأساليب واسرتاتيجيات التدريس:

بأهن�ا مفاهيم مرتادف�ة ملفهوم واحد ه�و طريقة التدريس
ومنهم م�ن يرى بأن طريق�ة التدريس مرادفة ألس�لوب

التدري�س وآخرون يرون بان أس�لوب التدريس مرادف

يمكنناالتفريقبنيالطرقواألساليبواالسرتاتيجيات

التدريسية وفق اجلدول التايل:

جدول ()1
اجلوانب املختلفة

الطرق

التخطيط واإلعداد

حتتاج إىل ختطيط وإعداد مسبق

ال يتم اإلعداد هلا مطلق ًا

إمكانيات ممارسة أكثر يمكن ممارسة أكثر من طريقة
أثناء العرض
من...

يمكن ممارسة أكثر من
أسلوب يف آن واحد

شخصية املتعلم

الفروق

اخلطوات التنفيذية

الوقت

ال تتأثر بشخصية املعلم

هلا خطوات إجرائية حمددة

يتم تنفيذه أثناء التدريس

األساليب

تتأثر بشخصية املعلم

االسرتاتيجيات

ال تتأثر بشخصية املعلم

حتتاج إىل ختطيط وإعداد مسبق

ليس هلا خطوات إجرائية حمددة

هلا خطوات إجرائية حمددة

يتم تنفيذها أثناء التدريس

يتم تنفيذها قبيل التدريس
وعىل مدى زمني أطول

ال يمكن ممارسة أكثر من
إسرتاتيجية يف وقت واحد

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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تصنيف طرق التدريس
أوالً :تصنيفات طرق التدريس يف األدب الرتبوي:

الطرائ�ق اللفظية وغري اللفظية .وهن�اك من يصنفها بنا ًء
على نش�اط املتعلم وهي أن�واع :طرق تدري�س ال تركز

يف األدب الرتب�وي انقس�م الن�اس إىل قس�مني،

على نش�اط املتعل�م مث�ل طريق�ة املح�ارضة أو اإللقاء.
وط�رق تدريس ترك�ز جزئي ًا عىل نش�اط املتعلم وتفاعله

بينهما وبالت�ايل أرض إىل أن خي�وض غمار تصني�ف

التس�ميع واالس�تجواب .وطرق تدريس هتتم بالتفكري

فهن�اك م�ن مل يف�رق بين الط�رق واالستراتيجيات
ولذل�ك مل يصن�ف ط�رق التدري�س وهن�اك م�ن ف�رق
التدريس واستراتيجياته .ونتيجة لتعدد وجهات النظر
واملنطلق�ات أو الفلس�فة الرتبوي�ة التي يتبناه�ا كل من

اللفظ�ي مع التعلم مثل طريقة املناقش�ة واحلوار وطريقة
يف ع�رض املحتوى مث�ل الطريقة االس�تقرائية والطريقة

االس�تنتاجية .وطرق تدريس هتتم باملشكالت التعليمية
مث�ل طرائق التفكير وطريقة التعليم باالكتش�اف وحل

صن�ف يف هذا املجال فإن�ه تتعدد وختتل�ف التصنيفات
تبع ًا لذلك .ولقد أشارت العديد من الدراسات العلمية

املش�كالت وطريق�ة املشروع .وط�رق تدري�س هتت�م

تصنيف�ات متعددة :هناك من يصنفه�ا إىل طرق تقليدية

والتقليد أو النمذجة .وطرق تدريس تعتمد عىل نش�اط

والبح�وث الرتبوي�ة التي اهتم�ت بط�رق التدريس إىل

وط�رق حديث�ة ،أو إىل ط�رق فردية وط�رق مجاعية ،أو
إىل ط�رق تدريس عام�ة وخاصة .وهناك م�ن يعتمد يف

التصنيف عىل أساس نش�اط املعلم واملتعلم؛ مثل طرق
تدري�س قائمة عىل جه�د املعلم ،وط�رق تدريس قائمة

بتقني�ات الدراما االجتامعية مثل متثيل األدوار واملحاكاة

املتعل�م ال�ذايت مث�ل التعل�م على بع�د وطريق�ة التعليم

املربمج.

وهن�اك من يصن�ف ط�رق التدريس بن�ا ًء عىل نوع

التعل�م وع�دد املتعلمني ،مثل :ط�رق التدريس اجلمعي

كاملح�ارضة واملناقش�ة .وط�رق تدري�س يت�وزع فيه�ا

عىل جهد املتعلم ،وطرق تدريس قائمة عىل جهد املعلم
واملتعل�م مع� ًا .وهناك م�ن يصنف ط�رق التدريس بناء

الطلاب إىل جمموع�ات .وط�رق تدري�س ف�ردي مث�ل

الع�رض ،والتلقين ،واملناقش�ة ،وطرق التعل�م الذايت.

واحلقائب التعليمية.

على املعايير ،مثل :معي�ار دور املعل�م واملتعلم ،كطرق

ومعي�ار الوقت املتاح .ومعيار طبيع�ة املادة ،مثل طبيعة
العل�وم الطبيعي�ة ،وطبيعة العل�وم األساس�ية ،وطبيعة
الرياضيات ،وطبيع�ة العلوم التطبيقي�ة .ومعيار التعلم

احلاص�ل ،مث�ل ط�رق التدري�س املفاهيمي�ة ،وط�رق
تدريس االجتاهات والقيم ،وطرق تدريس املهارات.

ط�رق التعليم الربناجم�ي والتعليم باس�تخدام االنرتنت
وي�رى آخرون إمكانية التصنيف بن�ا ًء عىل العالقة

بين قطبي العملية التعليمية مثل طرق التدريس القائمة

على الدكتاتوري�ة أو الديمقراطي�ة .أو بن�ا ًء عىل تارخيية
الطريقة قديمة أو حديثة .أو بنا ًء عىل الفاعلية بني املعلم

واملتعلم هل املتعلم متلقي أو مش�ارك بتقديم األنشطة.

أم�ا تصني�ف جيم�س كوين�ا :يتكون م�ن الطرائق

كام يوجد تصنيف آخر قائم عىل طرق التدريس الشائعة

والعصف الذهن�ي .والطرائق غري اللفظية مثل األحالم

واملناقشة .أو طرق تدريس تكاملية مثل اخليال العميل.

اللفظي�ة مث�ل املح�ارضة ،واملناقش�ة ،ومتثي�ل األدوار،
والفكاه�ة واأللع�اب والتخي�ل واخلرائ�ط العقلي�ة.
والطرائ�ق التكاملي�ة وه�ي الت�ي تكتش�ف العالقة بني
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مث�ل املح�ارضة والعص�ف الذهن�ي ومتثي�ل األدوار
أو ط�رق تدريس غير لفظي مث�ل األحلام والتصوير
والتخيل.
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ثاني� ًا :تصني�ف ط�رق وأس�اليب واستراتيجيات

البح�ث والتقصي يف أدبيات البحث العلم�ي فيام يتعلق

بن�اء على التفري�ق بين مصطلح�ات الط�رق

يمكنني التوصل إىل تصنيف يتناسب مع ما توصلت إليه

التدريس املختار:

واألس�اليب واالستراتيجيات التدريس�ية وم�ن خالل

استعراض الرسائل العلمية التي تم حرصها ومن خالل

بتصنيف طرق التدريس وأس�اليبه واستراتيجياته؛ فإنه

من تفري�ق بني املصطلح�ات ومن رس�ائل علمية ومادة
أدبية من خالل املصادر واملراجع الرتبوية وهو كالتايل:

جدول ()2
تصنيف طرق التدريس وأساليبه واسرتاتيجياته

طرق التدريس

جمموع�ة اخلط�وات املنتظم�ة واملتكررة
معايري التفريق
يف املواق�ف التعليمي�ة املتش�اهبة والت�ي
بني الطرق
يس�تخدمها املعل�م يف توصي�ل حمت�وى
واألساليب
املقرر الدرايس للطالب يف س�بيل حتقيق
واالسرتاتيجيات
األهداف التعليمية املنشودة.

عامة (شائعة)
يمكن استخدامها
يف مجيع املواد

طريقة
حفظ القرآن

1
2

طريقة التلميحات
الطريقة احلوارية.
التلوينية.

3
4
5

الطريقة
االستنتاجية
(االستقرائية).

طريقة املشكالت.

6

طريقة هاربت.

جمموع�ة األنامط التدريس�ية
اخلاص�ة باملعل�م واملفضل�ة
لديه وغالب ًا ما تفرتض نفسها
على ش�خصية املعل�م أثن�اء
عرض ال�درس فه�ي ترتبط
ارتباط� ًا وثيق� ًا بش�خصية
املعل�م .وق�د يمارس املعل�م
أكث�ر من أس�لوب يف موقف
تعليمي واحد.

خاصة بمواد
العلوم الرشعية

الطريقة اإللقائية.

الطريقة
االستنباطية
(القياسية).

أساليب التدريس

طريقة الربجمة
احلاسوبية يف
حفظ القرآن

الطريقة النورانية.
طريقة القياس.
طريق التدريب
العميل.

التدريس القائم
عىل املدح والنقد.

اسرتاتيجيات التدريس
خطة أو جمموعة من اخلطوات املنتظمة
واملتكامل�ة واملتسلس�لة اخلط�وات
تراع�ي كاف�ة البدائ�ل واإلمكان�ات
تس�عى لتحقي�ق األه�داف املنش�ودة
وف�ق آلية حمددة وتنته�ي بالتقويم هي
أش�مل م�ن الطريق�ة األس�لوب وقد
تس�تغرق مدة زمنية أط�ول يف التنفيذ
واستراتيجيات التدري�س مفه�وم
ش�امل يتن�اول الط�رق واألس�اليب
واإلجراءات التدريسية.
عامة (شائعة)
يمكن تطبيقها
يف مجيع املواد.
األهداف
السلوكية.

التدريس القائم عىل
األسئلة املكررة.

االختبارات
القبلية.

التدريس القائم عىل
رضب األمثال.

امللخصات العامة

التدريس القائم
عىل القصص.

املنظامت املتقدمة

التدريس القائم عىل الوعظ األسئلة التحضريية
التدريس القائم عىل
الرتغيب والرتهيب.

التعلم الفردي.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية

يمكن استخدامها
يف مواد العلوم
الرشعية.
خرائط املفاهيم
االكتشاف املوجه
العصف الذهني
الربجميات
التعليمية.
التفكري الناقد.
الوحدات
التعليمية.
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تصنيف طرق التدريس وأساليبه واسرتاتيجياته

طرق التدريس
7

طريقة املناقشة.

طريقة حتليل
النصوص.

التدريس
بالقدوة واملحاكاة.

التعلم اجلامعي.

8

طريقة العصف
الذهني.

طريقة االستقصاء
باحلاسب اآليل.

التعلم الفردي
واجلامعي باستخدام
احلاسوب.

التدريس باإلقناع.

التعلم التعاوين.

التعليم التعاوين.

التدريس بالرتدد
والتكرار.

التعلم باألقران.

التساؤل الذايت.

9
10

طريقة متثيل
األدوار

طريقة حتليل
املواقف.

طريقة التدريب
طريقة التجريب .باستخدام الوسائل
التعليمية.

11

طريقة اإلقناع.

12

طريقة التكرار.

13

طريقة التدريب
باستخدام مصادر
التعلم املختلفة

14

التعلم املربمج.

الوسائط املتعددة.

التعليم املدمج.

التدرييس التباديل

التعليم املتاميز.

األسئلة التحضريية

التدريس اإلبداعي.
احلقائب التعليمية.

15

التعلم النشط.

16

ما وراء املعرفة.

التعليم اإللكرتوين

17

الدراسات السابقة:

متت مراجعة الدراسات التي تناولت جمال الدراسة

احلالية ،وتوصل الباحث إىل عدد حمدود من الدراس�ات

العربية ،وس�يتم عرض هذه الدراس�ات برتتيبها حسب
تسلسل تاريخ النرش ،وفيام ييل بعض هذه الدراسات:
دراسة (املالكي:)2007،

ق�دم (املالك�ي )2007،دراس�ة بعن�وان( :مقي�اس

اجتاه�ات الطلاب نح�و استراتيجيات تدري�س الثقاف�ة
اإلسالمية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية)،

26

أساليب التدريس

اسرتاتيجيات التدريس

وهدف�ت إىل تعرف اجتاهات الطالب نحو استراتيجيات

تدري�س الثقافة اإلسلامية يف كليات املعلمين ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )114طالب ًا ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي التحلييل ،وطبق مقياس الجتاهات الطالب نحو
اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اإلسالمية بعد حتكيمه.

وق�د توصل�ت الدراس�ة إىل أن اجتاه�ات الطالب

نحو استراتيجيات التدري�س القائمة على التفاعل بني

املعل�م والطلاب أفض�ل م�ن استراتيجيات التدريس

القائم�ة عىل املعلم منف�ردا ،أو استراتيجيات التدريس
القائمة عىل الطالب منفردا.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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دراسة (ياسني ،وبخش:)2008،

دراسة (اجلهيمي:)2009،

جاءت الدراسة بعنوان( :واقع استخدام مرشفات

دراس�ة (اجلهيم�ي )2009،عنواهن�ا( :معوق�ات

إىل معرفة واقع استخدام معلامت العلوم لالسرتاتيجيات

مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية) ،وهدفت إىل

ومعلامت العلوم لالستراتيجيات التدريسية) ،وهدفت

احلديث�ة يف تدري�س مادة العل�وم يف املدارس املتوس�طة

والثانوي�ة بمدينة مكة املكرم�ة ،ومعرفة ما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية يمكن عزوها إىل استجابات

املعلمات واملرشفات الرتبويات ،وركزت الدراس�ة عىل
عدد حمدود من االستراتيجيات ،وهي :التعلم النش�ط،

واملفاهي�م العلمي�ة ،واستراتيجيات التعل�م ،والتعل�م

التع�اوين ،وقد تكونت عينة الدراس�ة م�ن ( )20مرشفة
تربوي�ة و ( )44معلم�ة عل�وم ،واس�تخدمت املنه�ج

الوصف�ي التحليلي ،وطبقت اس�تبانة تتأل�ف من ()45
سؤاالً موزعة عىل مخسة حماور.
كما توصل�ت الدراس�ة إىل أن ط�رق التدري�س

القائم�ة عىل جه�د املعلم�ة كطريقة املح�ارضة واإللقاء
ج�اءت بدرج�ة عالي�ة ،وط�رق التدري�س القائم�ة عىل

جه�د املعلم�ة والطالب�ة ج�اءت بدرجة متوس�طة ،مثل
طريقة االستكش�اف واملناقشة وحل املشكالت ،وطرق
التدري�س القائمة على التعلم ال�ذايت كالتعلي�م املربمج

واحلقائب التعليمية جاءت بدرجة متوسطة ،يف حني أن
اس�تخدام استراتيجيات التدريس احلديثة كلها جاءت

بدرجة متوسطة ،كام أن املعوقات التي حتول دون تطبيق

استراتيجيات التدريس احلديثة جاءت بدرجة متوسطة
مثل املعوقات املتعلقة بالوضع املادي واإلدارة املدرسية

وتقوي�م املعلم�ة واألعب�اء املتزاي�دة وتع�دد املس�ؤولية
وصالحيات املعلمة املحدودة والطموح املهني والرتابة

واملل�ل واألمن الوظيفي ،وأخريا توصلت الدراس�ة إىل
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يمكن عزوها إىل
استجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات.

اس�تخدام استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س

الكش�ف ع�ن املعوقات التي حتول دون اس�تخدام معلمي
العل�وم الرشعي�ة لالستراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف
املرحلة الثانوية ،وعالقة ذلك بمتغريات :الدرجة العلمية،

وس�نوات اخلبرة .واس�تخدم الباح�ث املنه�ج الوصفي،

وتكونت عينة الدراس�ة من ( )72معل ًام ،وطبقت اس�تبانة

مكونة من ( )37فقرة موزعة عىل مخسة أبعاد.

وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن املع�وق املتص�ل بتنظيم

املناخ املدريس األكثر صعوبة حيول دون استخدام معلمي
العلوم الرشعية الستراتيجيات التدريس احلديثة ،وتليه

يف الصعوب�ة املعوق�ات الت�ي هل�ا عالق�ة باستراتيجيات
التدري�س احلديث�ة ،وم�ن ث�م املعوق�ات التي هل�ا عالقة

باملعل�م ،ويف املرتب�ة الرابع�ة املعوق�ات الت�ي هل�ا عالق�ة
باملتعل�م ،وأخري ًا املعوقات التي هلا عالقة باملقررات ،بينام
جاء مستوى درجة صعوبة مجيع املعوقات بدرجة كبرية.

كما توصلت الدراس�ة إىل عدم وج�ود فروق ذات

داللة إحصائية فيام خيص املعوقات املتعلقة بتنظيم املناخ
املدريس ،واملعل�م ،واملتعلم ،واملقرر يمكن أن تُعزى إىل
اختالف املؤهالت الدراس�ية واختالف سنوات اخلربة،

بينما توصلت إىل وجود ف�روق ذات داللة إحصائية فيام
خيص املعوقات املتعلقة باسرتاتيجيات التدريس احلديثة
يمك�ن أن تُع�زى إىل اختلاف املؤهلات الدراس�ية،

وسنوات اخلربة.

دراسة (ظاظا وهيالت والقضاة:)2012،

بعن�وان( :درج�ة معرف�ة معلم�ي وزارة الرتبي�ة

والتعلي�م يف األردن الستراتيجيات التدريس والتقويم

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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وف�ق االقتصاد املعريف ودرجة ممارس�تهم هل�ا من وجهة

معلمي الرتبية اإلسلامية للمرحل�ة الثانوية يف املدارس

معلمي وزارة الرتبية والتعليم يف األردن السرتاتيجيات

بنائ�ي ،واس�تخدمت املنه�ج الوصف�ي التحليلي ،وقد
تكون�ت عينة الدراس�ة من ( )88معل ً
ما ومعلم ًة للرتبية

نظرهم) ،وهدفت إىل التعرف عىل درجة معرفة وممارسة
التدريس والتقويم الواقعي وفق االقتصاد املعريف.

واس�تخدمت املنهج الوصفي املسحي ،كام تكونت
عين�ة الدراس�ة م�ن ( )432معل ً
ما و( )372معلم� ًة،
وطبقت استبانة مكونة من ( )36فقرة.

وأظه�رت النتائ�ج أن درج�ة معرف�ة املعلمين

الستراتيجيات التدري�س والتقوي�م الواقع�ي وف�ق
االقتصاد املعريف ودرجة ممارس�تهم هلا جاءت متوسطة،
كام أظهرت وجود ف�روق ذات داللة إحصائية يف درجة
معرف�ة املعلمين الستراتيجيات التدري�س والتقوي�م
الواقعي مع ًا تبع� ًا ملتغري اجلنس ،ولصالح اإلناث ،وتبع ًا

احلكومي�ة وعالقتها بمتغريي اجلنس واخلربة من منظور

اإلسلامية يف حمافظ�ة الزرق�اء ،وطبقت اس�تبانة جلمع

املعلومات ،وتكونت من ( )30فقرة.

كما توصلت الدراس�ة إىل أن جمال تنفي�ذ التدريس

– وال�ذي له عالق�ة باستراتيجيات التدريس -جاء يف

املرتب�ة األوىل ،ويلي�ه يف الرتب�ة التخطي�ط للتدريس ،ثم
اإلدارة الصفية ،وأخري ًا تقويم التدريس.
عالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية:

 -1تتف�ق الدراس�ة احلالي�ة مع الدراس�ات الس�ابقة

ملتغري سنوات خربة املعلم ،ولصالح املعلمني ذوي خربة

مجيعه�ا يف دراس�تها الستراتيجيات التدري�س

داللة إحصائية تُعزى لتخصص املعلم.

على دراس�ة معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات

اخلم�س س�نوات فأكث�ر ،يف حين مل توجد ف�روق ذات

بصف�ة عامة ،ولكنه�ا ختتلف معه�ا يف اقتصارها

أما فيام يتعلق بدرجة ممارسة املعلمني السرتاتيجيات

التدري�س احلديث�ة فق�ط ،والت�ي هلا عالق�ة ببيئة

ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف درج�ة ممارس�ة املعلمين
الستراتيجيات التدري�س والتقوي�م الواقع�ي مع� ًا تبع� ًا

بينام دراسة (املالكي )2007،تناولت قياس اجتاه
الطالب نحو استخدام اسرتاتيجيات التدريس،

اخلمس س�نوات فأكثر ،يف حني مل توجد فروق ذات داللة

واقع اس�تخدام تلك االستراتيجيات احلديثة يف

التدري�س والتقوي�م الواقعي؛ فقد أظه�رت النتائج وجود

لس�نوات خبرة املعل�م؛ ولصال�ح املعلمين ذوي خبرة

إحصائية يف درجة معرفة املعلمني السرتاتيجيات التدريس
والتقويم الواقعي مع ًا تُعزى جلنس املعلم وختصصه.
دراسة (هندي والتميمي:)2011،

التعلم ،واملعلم ،والطالب ،واملقررات الدراسية،

ودراس�ة (ياسين وبخ�ش )2008،تناول�ت
م�ادة العلوم للبنات ،ودراس�ة (ظاظ�ا وهيالت

والقض�اة )2012،تناول�ت قي�اس درجة معرفة

وممارس�ة املعلمين واملعلمات الستراتيجيات
التدريس والتقويم الواقعي ،بينام دراس�ة (هندي

وهي بعنوان( :املامرسات الصفية التدريسية ملعلمي

والتميم�ي )2013،تناولت املامرس�ات الصفية

من منظور بنائ�ي وعالقتها ببعض املتغريات) ،وهدفت

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة ت�أيت ضم�ن

الرتبية اإلسلامية يف املرحلة الثانوي�ة يف حمافظة الزرقاء

إىل تقيص درجة تقدير املامرسات الصفية التدريسية عند
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 -2تتفق الدراسة احلالية مع دراسة (اجلهيمي)2009،

 -7أك�دت الدراس�ة احلالية النتيج�ة التي توصلت

جمال املعوقات التي تواجه معلمي العلوم الرشعية

إىل أن درج�ة معرف�ة املعلمين وممارس�تهم

يف موض�وع الدراس�ة ،حيث تناولت الدراس�تني
يف تطبي�ق استراتيجيات التدري�س احلديث�ة ،ويف

متغريات الدراس�ة ،وختتلف الدراسة احلالية عنها

يف ن�وع التعلي�م املطبق يف املرحل�ة؛ حيث تناولت
الدراسة احلالية نظام املقررات يف املرحلة الثانوية،

بينما دراس�ة (اجلهيمي )2009،تناول�ت املرحلة
الثانوية العامة.

هلا دراس�ة (ظاظا وهيلات والقض�اة)2013،
السرتاتيجيات التدريس احلديثة جاءت بدرجة

متوس�طة ،بينما الدراس�ة احلالية فرست س�بب

ذلك حيث كش�فت أن مس�توى معوقات تطبيق
استراتيجيات التدري�س احلديث�ة ج�اء بدرج�ة

كبرية.

 -8تتفق الدراسة احلالية مع دراسة (املالكي)2007،

 -3تتف�ق الدراس�ة احلالي�ة م�ع دراس�ة كل م�ن:

يف كوهنا تناولت اسرتاتيجيات التدريس يف مقرر

و(اجلهيم�ي )2009 ،يف جمتمع الدراس�ة ،حيث

اإلسلامية؛ إذ إن تطبيق اسرتاتيجيات التدريس

(املالك�ي )207،و(ياسين ،وبخ�ش)2008 ،

طبق�ت تل�ك الدراس�ات يف املجتمع الس�عودي
(بنين وبن�ات) ،بينما بقي�ة الدراس�ات الس�ابقة
ُطبقت يف املجتمع األردين (بنني وبنات).

 -4تتفق الدراسة احلالية مع عدد من الدراسات السابقة
يف اس�تخدام املنه�ج الوصف�ي املس�حي ،وختتلف

مع دراس�ة كل م�ن( :املالكي )2007،و(ياسين
وبخ�ش )2008،و(هن�دي والتميم�ي)2011،
التي استخدمت املنهج الوصفي التحلييل.

الثقاف�ة اإلسلامية ،وهي م�ادة من م�واد الرتبية
احلديثة يف املرحلة اجلامعية ال خيتلف عن تطبيقها

يف املرحلة الثانوية.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

تتطلب طبيعة هذه الدراسة تطبيق املنهج الوصفي

املس�حي ،ويعرف (العساف1408 ،هـ )191 ،املنهج

الوصفي املسحي بأنه“ :ذلك النوع من البحوث الذي
يتم بواس�طته اس�تجواب مجي�ع أفراد جمتم�ع البحث،

 -5تتف�ق الدراس�ة احلالي�ة م�ع دراس�ة ٍّ
كل م�ن:

أو عين�ة كبيرة من�ه ،وذل�ك هب�دف وص�ف الظاه�رة

والتميم�ي )2011،يف تطبي�ق مقي�اس ليك�رت

دون أن يتج�اوز ذلك إىل دراس�ة العالقة أو اس�تنتاج

(املالكي )2007،و(اجلهيمي )2009،و(هندي
اخلمايس ،وختتلف عن بقية الدراس�ات الس�ابقة
يف ذلك.

 -6تتف�ق الدراس�ة احلالية م�ع دراس�ة (اجلهيمي،
 )2009يف النتائ�ج الت�ي توصل�ت إليها؛ حيث

ج�اء مس�توى معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات
التدري�س احلديث�ة يف املس�توى ال�كيل بدرج�ة

كبرية.

املدروس�ة من حي�ث طبيعتها ودرج�ة وجودها فقط،

األسباب «.

جمتمع الدراسة وعينته:

تكون جمتمع الدراس�ة م�ن مجيع معلم�ي مقررات

العل�وم الرشعية يف امل�دارس الثانوي�ة احلكومية املطبقة

ملشروع نظ�ام املق�ررات يف مدين�ة الري�اض يف الفصل
ال�درايس األول للع�ام ال�درايس 1435/1434ه�ـ،

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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وعددهم الكيل ( )153معل ًام ،وتم اختيار عينة عشوائية

املجيبني ملعرفة أثر املتغريات املس�تقلة عىل املتغري

والتعلي�م بمنطقة الرياض ومن ثم اختي�ار ( )5مكاتب

(البكالوريوس ،الدبلوم ،املاجستري ،الدكتوراة)،

بالطريق�ة العنقودي�ة حي�ث ت�م اختي�ار إدارة الرتبي�ة
للرتبية والتعلي�م تابعة لإلدارة العام�ة للرتبية والتعليم،

ومن ثم تم اختيار ( )8مدارس تابعة هلذه املكاتب ،ومن
ث�م ت�م اختيار العينة على مجيع معلمي العل�وم الرشعية

هبذه املدارس املختارة ،ومل يصل من االستبانات املوزعة
إال ما يمثل ( )%35تقريب ًا؛ حيث حللت ( )53اس�تبانة
وه�ي عينة مناس�بة وممثلة ملجتم�ع الدراس�ة ،واجلدول
الت�ايل يبين وص�ف عينة الدراس�ة م�ن حي�ث البيانات

الوظيفية:

توزيع عينة الدراسة وفق بياناهتم الوظيفية
املتغريات

التصنيف

املؤهل
العلمي

أعىل من بكالوريوس

6

عدد سنوات
اخلربة
من  10سنوات فأكثر

33

أقل من  10سنوات

املجموع

العدد
47

النسبة

88.7
11.3

20

37.7

53

100

62.3

س�نوات ،من  5سنوات إىل أقل من 10سنوات،

من  10سنوات إىل أقل من 15سنة ،من  15سنة

فأكثر).

 -3واجلزء الثاين من االستبانة يتعلق بفقراهتا؛ حيث
ج�اءت يف صورهت�ا النهائي�ة مكون�ة م�ن ()32
فقرة ،موزعة عىل أربعة حماور تبع ًا للمعوقات.

 -4اعتم�د مقي�اس ليك�رت اخلمايس (Liker

االس�تبانة ،وه�و مقي�اس مت�درج يتك�ون من
مخس�ة مس�تويات ،هي( :كبرية ج�د ًا ،وكبرية،
ومتوس�طة ،وقليل�ة ،وقليل�ة ج�د ًا) ،وأعط�ي
هذا الس�لم املت�درج تقدي�ر ًا كمي� ًا بالدرجات

م�ن املس�توى األعلى إىل األدنى على التوايل،
وهو( :كبرية جد ًا= ،5كبرية= ،4متوسطة=،3
قليلة= ،2قليلة جد ًا=.)1

 -5اعتمد معيار لقبول إجابات املعلمني عىل أس�ئلة
االس�تبانة؛ حي�ث صنف�ت تل�ك اإلجاب�ات إىل
مخس�ة مستويات متساوية املدى من خالل تطبيق

أداة الدراسة:

 -1ق�ام الباح�ث بإعداد أداة الدراس�ة (االس�تبانة)
بن�ا ًء على مراجع�ة األدب الرتب�وي ،واالطلاع

عىل الدراسات العلمية السابقة يف جمال معوقات
تطبي�ق استراتيجيات التدري�س يف امل�واد على
اختالف ختصصاهتا.

 -2صمم�ت االس�تبانة بحيث تتك�ون من جزئني:
األول اش�تمل على بيان�ات تتعل�ق باملعلمين
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وبيان�ات تتعل�ق بس�نوات اخلبرة (:أق�ل م�ن 5

 )Scaleإلجاب�ات املعلمين على فق�رات

جدول ()3

بكالوريوس

التاب�ع ،وه�ي بيان�ات تتعل�ق باملؤه�ل العلمي:

املعادلة التالية:

ط�ول الفئ�ة = (أكبر قيم�ة  -أقل قيم�ة) ÷ عدد
بدائ�ل األداة = ( 0.80 = 5 ÷ )1-5وه�ي
معادلة تستخدم لتحويل تدريج ليكرت املنفصل

إىل تدري�ج متص�ل ،يمك�ن م�ن خالل�ه تفسير

الوسط النسبي أو األمهية النسبية يف حالة حساهبا
باس�تخدام التك�رارات؛ لنحص�ل على التدريج
املتصل كام يف اجلدول التايل:

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

جدول ()4

ووضوح العبارة ،وسلامة الداللة ،ومعرفة مدى انتامء
الفقرات إىل املجال الذي تم إدراجها فيه.

توزيع للفئات وفق تدريج ليكرت
الوصف

وبعد مراجع�ة مالحظات املحكمين حذفت ()8

مدى املتوسطات

كبرية جد ًا

5.00 – 4.21

متوسطة

3.40 – 2.61

قليلة جد ًا

1.80 – 1.00

كبرية

فق�رات؛ إم�ا لعدم وض�وح العبارة وعدم مناس�بتها ،أو
لع�دم انتامئه�ا للمجال .كام عدلت بع�ض العبارات من

4.20 – 3.41

قليلة

حيث الصياغة؛ وأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية
مكون�ة من ( )32فقرة ،موزع�ة عىل أربعة حماور ،يتعلق

2.60 – 1.81

املح�ور األول باملعوق�ات الت�ي هل�ا عالقة ببيئ�ة التعلم،
وعدد فقراته ( )9فقرات ،واملحور الثاين باملعوقات التي

هل�ا عالقة باملعلم ،وع�دد فقراته ( )10فقرات ،واملحور

صدق األداة:

الثال�ث بمعوق�ات هل�ا عالق�ة بالطال�ب ،وع�دد فقراته

الصدق الظاهري لألداة:
للتأكد من صدق أداة الدراس�ة قام الباحث بعرض
االس�تبانة  -يف صورهت�ا األولية املكونة م�ن ( )40فقرة
موزع�ة عىل أربعة حماور تبع� ًا للمعوقات ،وهي :املحور
األول ويتعلق بمعوقات هلا عالقة ببيئة التعلم ،واملحور
الثاين معوق�ات تتعلق باملعلم ،واملحور الثالث معوقات
هلا عالق�ة بالطالب ،واملحور الراب�ع معوقات هلا عالقة
باملق�ررات الدراس�ية  -على جمموع�ة م�ن املحكمين،
وعدده�م ( )14عض�وا م�ن أعض�اء هيئ�ة التدريس يف
كليات الرتبي�ة ،يف ختصص املناهج وطرق التدريس ،يف
جامعات خمتلف�ة باململكة العربية الس�عودية ،ومرشفني
تربويين يف ختصص العلوم الرشعي�ة؛ وذلك للتأكد من
الص�دق الظاهري لالس�تبانة م�ن حيث سلامة اللغة،

( )8فق�رات ،واملح�ور الرابع باملعوق�ات التي هلا عالقة
باملقررات الدراسية ،وعدد فقراته ( )5فقرات.

صدق املحتوى (صدق االتساق الداخيل):

ق�ام الباح�ث بقي�اس ص�دق االتس�اق الداخلي

لفقرات االستبانة؛ ملعرفة مدى انتامء الفقرات للمجال/

املحور الذي وضعت فيه ،وذلك بإجياد معامل االرتباط
بين الفق�رات واملح�ور التابعة ل�ه؛ حيث طب�ق معامل

االرتباط لبريس�ون؛ لقياس مدى االرتباط بني الفقرات
واملجاالت/املحاور املنتمية هلا وفق اآليت:
أوالً :معامالت ارتباط بريس�ون لقياس العالقة بني
بنود االستبانة والدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه:

جدول ()5

معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه
املحور

م

معوقات هلا عالقة
ببيئة التعلم

2

معامل االرتباط

م

**0.5833

5

1

**0.4449

3

**0.7921

معامل االرتباط

م

**0.7113

8

4

**0.7630

6

**0.6017

معامل االرتباط

7

**0.5014

9

**0.4218

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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املحور

م

معوقات هلا عالقة
باملعلم

11

10

12

13

معوقات هلا عالقة
بالطالب
معوقات هلا عالقة
باملقررات الدراسية

20

21

22

28

29

معامل االرتباط

م

**0.8255

15

**0.7296

**0.7578

**0.7202

**0.7552

**0.7757

**0.8421

**0.6789

**0.7864

14

16

17

23

24

25

30

31

معامل االرتباط

م

**0.6767

19

**0.6935

**0.6127

**0.6153

**0.8163

**0.6053

**0.8179

**0.6493

**0.7065

18

26

27
32

معامل االرتباط
**0.7123

**0.6911

**0.5715

**0.5813
**0.6104

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح من دراسة اجلدول ( )5ما ييل:

هلا عالق�ة بالطالب ترتاوح ما بني ()0.5715

 -1أن قي�م ارتباط مجيع الفق�رات (البنود) بالدرجة

و( ،)0.8421ومجيعه�ا ذات دالل�ة إحصائية

عالق�ة ببيئة التعلم ترتاوح ما بني ( )0.4218و

إىل أن مجي�ع الفق�رات املنتمية للمح�ور الثالث

الكلية للمحور األول اخلاص باملعوقات التي هلا

( ،)0.7921ومجيعها ذات داللة إحصائية عند
مس�توى الدالل�ة ( ،)0.01وه�ذا يشير إىل أن
مجيع الفقرات املنتمية للمحور األول متس�قة فيام

بينها وبني الدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه.

عن�د مس�توى الدالل�ة ( ،)0.01وه�ذا يشير
متس�قة فيام بينها وبني الدرج�ة الكلية للمحور

املنتمية إليه.

 -4أن قي�م ارتباط مجيع الفق�رات (البنود) بالدرجة
الكلي�ة للمح�ور الرابع اخل�اص باملعوقات التي

 -2أن قيم ارتب�اط مجيع الفقرات (البنود) بالدرجة

هل�ا عالق�ة باملق�ررات الدراس�ية تتراوح ما بني

هل�ا عالقة باملعل�م تتراوح ما بين ()0.6127

دالل�ة إحصائية عند مس�توى الداللة (،)0.01

الكلي�ة للمح�ور الث�اين اخلاص باملعوق�ات التي

و( ،)0.8255ومجيعه�ا ذات دالل�ة إحصائي�ة
عند مستوى الداللة ( ،)0.01وهذا يشري إىل أن

مجي�ع الفقرات املنتمية للمحور الثاين متس�قة فيام
بينها وبني الدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه.

 -3أن قيم ارتباط مجيع الفقرات (البنود) بالدرجة
الكلية للمح�ور الثالث اخلاص باملعوقات التي

32

( )0.6104و ( ،)0.7864ومجيعه�ا ذات
وهذا يشير إىل أن مجيع الفقرات املنتمية للمحور
الراب�ع متس�قة فيما بينه�ا وبين الدرج�ة الكلية

للمحور املنتمية إليه.

ثاني ًا :معامالت ارتباط بريس�ون لقياس العالقة بني
بنود االستبانة والدرجة الكلية:
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جدول ()6

معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية
م

معامل االرتباط

م

*0.2663

10

**0.5686

12

**0.4366

1

*0.2572

3

**0.6673

11

**0.5286

13

2

4

5

6

7

8

**0.6213

**0.4982

**0.3685

**0.5965

9

14

15

16

معامل االرتباط

م

18

**0.4088

**0.6844

**0.5005

**0.3566

**0.5130

**0.7013

* دالة عند مستوى 0.05

يتض�ح م�ن دراس�ة اجل�دول ( )6أن قي�م ارتب�اط
مجي�ع الفقرات (البن�ود) بالدرجة الكلية تتراوح ما بني
( )0.3463و ( ،)0.7202ومجيعه�ا ذات دالل�ة
إحصائي�ة عند مس�توى الداللة (،)0.01بينما بند رقم
( )1،2دالة أيض ًا عند مس�توى الداللة ( ،)0.05وهذا
يشير إىل أن األداة متس�قة داخليا فيام بني مجيع الفقرات
ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية لألداة.
ثالث ًا :معامالت ارتباط بريس�ون لقياس العالقة بني
حماور االستبانة والدرجة الكلية للمحور:
جدول ()7
معامالت ارتباط حماور االستبانة بالدرجة الكلية للمحور
املحور

معامل االرتباط

معوقات هلا عالقة ببيئة التعلم

**0.7692

معوقات هلا عالقة بالطالب

**0.7804

معوقات هلا عالقة باملعلم

معوقات هلا عالقة باملقررات الدراسية

**0.7770

**0.6635

** دالة عند مستوى 0.01

معامل االرتباط

م

**0.6243

26

17

**0.5061

19

**0.5771

**0.5594

20

**0.6271

21

**0.7202

22

23

24

**0.6369
*0.3463

معامل االرتباط

25

**0.6777

27

**0.3976

**0.5420

**0.5430

28

**0.4885

29

**0.4608

30

**0.3598

31

**0.4275

32

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من دراس�ة اجل�دول ( )7أن مجيع معامالت
االرتب�اط لبريس�ون جلميع املح�اور األربعة تتراوح ما
بين ( )0.6635و ( )0.7804عن�د مس�توى الداللة
( ،)0.01وه�ذا يعن�ي أن مجيع املحاور متس�قة اتس�اق ًا
داخلي ًا فيام بينها وبني الدرجة الكلية لالستبانة.
ثبات األداة:

وملعرف�ة ثب�ات أداة الدراس�ة ت�م تطبي�ق معام�ل
الثب�ات لألداة باس�تخدام معادل�ة ألف�ا كرونباخ لكل

حم�ور م�ن حم�اور األداة وللأداة عام ًة ،كما يف اجلدول

التايل:

جدول ()8
معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة
املحور
معوقات هلا عالقة ببيئة التعلم

معوقات هلا عالقة باملعلم

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية

عدد
البنود

معامل ثبات
ألفا كرونباخ

10

0.89

9

0.79
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املحور
معوقات هلا عالقة بالطالب

معوق�ات هل�ا عالق�ة باملق�ررات
الدراسية
الثبات الكيل لالستبانة

( )Man-Whitney Uواختب�ار( )Zلدالل�ة الف�روق

عدد
البنود

معامل ثبات
ألفا كرونباخ

يف حم�اور الدراس�ة ،فه�و أنس�ب االختب�ارات لذل�ك؛

5

0.69

ح�ول معوقات تطبي�ق استراتيجيات التدريس احلديثة

32

0.91

0.87

8

ملعرف�ة دالل�ة الف�روق يف اس�تجابات عين�ة الدراس�ة
وعالقتها بمتغريات املؤهل العلمي وسنوات اخلربة.

يتضح من دراس�ة اجلدول ( )8أن معامالت ثبات

نتائج الدراسة وتفسريها:

ألفا كرونباخ ملحاور الدراس�ة األربع�ة ما بني ()0.69

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

و ( ، )0.89وهي نس�بة عالي�ة ومقبولة ،وبلغت درجة
الثب�ات الكيل للأداة ( ،)0.91وهو مع�دل ثبات ٍ
عال

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة عىل اآليت:

ما معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس احلديثة

ومناسب إلجراء الدراسة وقبول نتائجها.

يف تدري�س مقررات العلوم الرشعي�ة يف املرحلة الثانوية
لنظ�ام املق�ررات الت�ي هلا عالق�ة ببيئة التعل�م ،واملعلم،
والطالب ،واملقررات الدراسية؟

املعاجلة اإلحصائية:

بع�د مج�ع البيانات ت�م حتليله�ا باس�تخدام برنامج

البع�د األول :معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات

واالنح�راف املعي�اري والرت�ب ل�كل فق�رة؛ وذل�ك

يف املرحل�ة الثانوي�ة لنظام املقررات التي هل�ا عالقة ببيئة

التدري�س احلديث�ة يف تدريس مق�ررات العلوم الرشعية

( )SPSSإلجي�اد التك�رارات واملتوس�ط احلس�ايب

التعل�م :ويمكن معرف�ة اإلجابة عن ذلك كام يف اجلدول

لإلجاب�ة ع�ن األس�ئلة أرق�ام ( ،)4، 3، 2، 1ولإلجابة

التايل:

عن الس�ؤالني رقمي ( )6، 5استخدم اختبار مان ويتني

جدول ()9

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا إلجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي هلا عالقة ببيئة التعلم

م

املعوقات
كبرية جد ًا

درجة وجود املعوقات
كبرية متوسطة

ع�دم كفاي�ة جتهي�ز األفني�ة
والقاع�ات والص�االت ت
املس�اندة للقي�ام باألنش�طة
2
املختلف�ة الت�ي تتطلبه�ا
استراتيجيات التدري�س 39.6 41.5 %
احلديثة.
22

34

21

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

قليلة

قليلة جد ًا

5

4

1

9.4

7.5

1.9

4.11

0.99

الرتتيب

1
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11
كثرة أعداد الطالب يف البيئة ت 25
5
الصفية الواحدة
21.2 48.1 %

ع�دم وج�ود حواف�ز معنوية
أو مادي�ة تدف�ع باملعل�م
7
الس�تخدام استراتيجيات
37.7 37.7 %
التدريس احلديثة
ت

20

20

14
كث�رة ع�دد احلص�ص الت�ي ت 23
1
يكلف هبا املعلم أسبوعي ًا
26.4 43.4 %

عدم توف�ر ش�بكة إلكرتونية
داخلية بني الفصول لتسهيل
9
اس�تخدام استراتيجيات
34.0 39.6 %
التدريس احلديثة.
ت

21

18

ع�دم كفاي�ة مرك�ز مص�ادر
التعل�م املس�اند لتطبيق�ات
8
استراتيجيات التدري�س
18.9 34.0 %
احلديثة.
ت

18

10

ع�دم كفاي�ة جتهي�زات البيئة
الصفي�ة من امل�واد املس�اندة ت
التعليمي�ة
والوس�ائل
4
والس�بورات الذكية والتقنية
الالزم�ة الستراتيجيات 26.4 35.8 %
التدريس احلديثة.
19

14

ع�دم توف�ر موق�ع إلكرتوين
20
تفاعيل للمدرسة عىل الشبكة ت 12
العنكبوتية للقيام باألنش�طة
3
املختلفة الت�ي يتطلبها تطبيق
استراتيجيات التدري�س 38.5 23.1 %
احلديثة.
كث�رة املس�ؤوليات اإلداري�ة
الت�ي تعيق املعل�م عن تطبيق
6
استراتيجيات التدري�س
%
احلديثة.

ت

12
23.1

4
7.7

8

5

15.1

9.4

11
20.8

3
5.7

2
3.8

5

4

5

9.4

7.5

9.4

16

6

3

30.2

11.3

5.7

8

6

6

15.1

11.3

11.3

4.10
4.04

0.96

3

4.00

1.11

4

3.87

3.64

3.64

9

5

6

17.3

9.6

11.5

5

16

23

4

5

9.4

30.2

43.4

7.5

9.4

1.01

2

3.52

3.23

املتوسط* العام للمحور

1.29

1.23

1.37

1.28

1.05

5

6

6

8

9

3.80

* املتوسط احلسايب من  5درجات
بن�ا ًء على دراس�ة اجل�دول ( )9يتض�ح أن املتوس�ط

احلس�ايب الع�ام للمح�ور اخل�اص بمعوق�ات تطبي�ق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم

الرشعي�ة يف املرحلة الثانوية لنظام املقررات من وجهة نظر

املعلمني والتي هلا عالقة ببيئة التعلم يساوي ()3.80؛ مما
يعني أن مستوى صعوبة هذا املحور جاء بدرجة كبرية.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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وإذا تأملن�ا ه�ذه املعوق�ات نجد أن البن�د رقم (،)2

وج�اء البن�دان رقما ( )4، 8يف الرتتيب الس�ادس
مك�رر وبدرج�ة كبيرة أيض ًا ،وبمتوس�ط حس�ايب قدره

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة» ج�اء يف املرتب�ة األوىل

أم�ا البن�د رق�م ( )3وال�ذي ين�ص على «ع�دم

ال�ذي ين�ص عىل« :ع�دم كفاية جتهي�ز األفني�ة والقاعات
والصاالت املساندة للقيام باألنشطة املختلفة التي تتطلبها

وبدرجة كبرية؛ حيث كان املتوس�ط احلسايب له (،)4.11

وهو أعىل من مدى املتوسط ( ،)3.41وأقل من ()4.20
درجة من أصل املتوسط احلسايب ( )5درجات.

وجاء البند رقم ( )6والذي ينص عىل» كثرة املسؤوليات

اإلدارية التي تعيق املعلم عن تطبيق اسرتاتيجيات التدريس

احلديثة» يف املرتبة التاسعة وبمتوسط حسايب قدره (،)3.23
وبمستوى صعوبة متوسطة.

(.)3.64

توف�ر موق�ع إلكتروين تفاعلي للمدرس�ة عىل الش�بكة
العنكبوتية للقيام باألنشطة املختلفة التي يتطلبها تطبيق

استراتيجيات التدريس احلديثة» جاء يف املرتبة الثامنة،

وبمتوس�ط حس�ايب قدره ( )3.52ومس�توى صعوبته

كبرية.

البع�د الث�اين :معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات

بينما ج�اءت البن�ود أرق�ام )9 ، 1 ، 7 ،5( :يف

التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف

ولكنه�ا متقاربة يف مس�توى الصعوبة؛ حي�ث تراوحت

ويمك�ن معرف�ة اإلجاب�ة عن ذل�ك من خلال اجلدول

املرات�ب )5، 4، 3، 2( :على الت�وايل وبدرج�ة كبيرة،
متوسطاهتا ما بني ( )4.10و(.)3.87

املرحل�ة الثانوية لنظام املقررات التي هل�ا عالقة باملعلم:

التايل:

جدول ()10

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا إلجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي هلا عالقة باملعلم

م

املعوقات
كبرية جد ًا

درجة وجود املعوقات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

كبرية متوسطة

قليلة

قليلة جد ًا

ع�دم تأهي�ل املعل�م أثن�اء ت
الدراس�ة األكاديمي�ة على
14
اس�تخدام استراتيجيات
28.3 43.4 %
التدريس احلديثة.

11

3

1

20.8

5.7

1.9

11

5

20.8

9.4

8

4

23

15

ع�دم كفاية برام�ج التدريب ت
لتدري�ب املعلمين على
17
اس�تخدام استراتيجيات
34.0 35.8 %
التدريس احلديثة
19

18

12

27

اعتي�اد املعلم عىل اس�تخدام ت
15
طرق التدريس التقليدية.
50.9 22.6 %

36

15.1

7.5

2

3.8

4.06

1.03

الرتتيب

1

3.96

0.98

2

3.81

1.00

3
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درجة وجود املعوقات

املعوقات
كبرية جد ًا

م

كبرية متوسطة

عدم وضوح متطلبات تطبيق ت
 11استراتيجيات التدري�س
احلديثة عند بعض املعلمني45.3 18.9 % .
10

24

عدم إملام املعلم باسرتاتيجيات ت
 10التدري�س احلديثة التي يمكن
ممارستها يف تدريس ختصصه37.7 24.5 % .
13

20

ضعف الكفايات التدريس�ية
للمعلم التي متكنه من التعامل
12
م�ع استراتيجيات التدريس
32.1 26.4 %
احلديثة بمهنية عالية.
ت

14

17

اعتق�اد املعل�م أن ط�رق ت
 16التدري�س التقليدية تس�اعده
43.4 15.1 %
يف ضبط إدارة الصف.
8

23

ع�دم قناع�ة املعل�م بج�دوى ت
 18تطبيق اسرتاتيجيات التدريس
32.1 15.1 %
احلديثة يف التدريس.
8

17

ش�عور املعل�م أن تطبي�ق ت
 19اسرتاتيجيات التدريس احلديثة
30.2 11.3 %
تؤثر سلب ًا عىل إدارة الصف.
اعتق�اد بع�ض املعلمين ب�أن
تطبيق اسرتاتيجيات التدريس
13
احلديث�ة تكش�ف ضع�ف
%
مهاراته األدائية أمام طالبه.

ت

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

قليلة

قليلة جد ًا

12

6

1

22.6

11.3

1.9

8

10

2

15.1

18.9

3.8

11

8

3

20.8

15.1

5.7

12

6

4

22.6

11.3

7.5

16

9

3

30.2

17.0

5.7

14

11

6

26.4

20.8

11.3

9

9

17.0

17.0

6

16

2

16

17

3.8

30.2

32.1

3.68
3.60

3.58

3.47
3.34
3.09

2.87

املتوسط* العام للمحور

0.98
1.17

1.20

1.12
1.11
1.20

1.14

الرتتيب
4
5

6

7
8
9

10

3.55

* املتوسط احلسايب من  5درجات
بنا ًء عىل دراس�ة اجلدول ( )10يتضح أن املتوس�ط

وإذا تأملن�ا هذه املعوقات نجد أن البند رقم (،)14

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مقررات

األكاديمي�ة على اس�تخدام استراتيجيات التدري�س

احلس�ايب الع�ام للمح�ور اخل�اص بمعوق�ات تطبي�ق
العل�وم الرشعية يف املرحلة الثانوية لنظ�ام املقررات من
وجه�ة نظ�ر املعلمني والت�ي هلا عالق�ة باملعلم يس�اوي

()3.55؛ مما يعني أن مس�توى صعوبة هذا املحور جاء
بدرجة كبرية.

ال�ذي ين�ص على «ع�دم تأهي�ل املعلم أثن�اء الدراس�ة
احلديث�ة» ج�اء يف املرتب�ة األوىل ،وبدرج�ة كبرية؛ حيث

كان املتوسط احلس�ايب له ( ،)4.06وهو أعىل من مدى

املتوس�ط ( ،)3.41وأقل من ( )4.20درجة من أصل
املتوسط احلسايب ( )5درجات.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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وجاءت البنود أرقام ( ،)13،19،18والتي تشير

املعلمين عىل اس�تخدام االستراتيجيات احلديثة وعدم
وض�وح متطلباهتا لدهيم وضع�ف كفاياهتم التدريس�ية

إىل ع�دم قناع�ة املعلم بج�دوى تطبيق االستراتيجيات
احلديث�ة وأهن�ا تؤثر س�لب ًا على إدارة الصف ،وتكش�ف

واعتي�اد املعلم عىل الطرق التقليدي�ة يف التدريس ،وأهنا

الت�وايل وبدرج�ة متوس�طة ،وكان م�ن املتوق�ع أن ت�أيت
بدرجة قليلة ،أو قليلة جد ًا.

البع�د الثال�ث :معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات

فق�د جاءت يف املراتب )7 ،5،6، 4، 3، 2( :عىل التوايل

املرحلة الثانوية لنظام املقررات التي هلا عالقة بالطالب:

ضع�ف مهارات�ه األدائي�ة يف املرات�ب ( )10،9،8على

أم�ا البنود أرق�ام)16 ،12 ،10 ، 11 ،15 ،17( :

وبدرج�ة كبيرة؛ حي�ث تراوح�ت متوس�طاهتا م�ا بين

( )3.96و( ،)3.47وهل�ا عالق�ة بع�دم كفاية تدريب

تساعده يف ضبط الصف.

التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف
ويمك�ن معرف�ة اإلجاب�ة ع�ن ذلك م�ن خالل دراس�ة
اجلدول التايل:

جدول ()11

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا إلجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي هلا عالقة بالطالب

م

املعوقات
كبرية جد ًا

درجة وجود املعوقات
كبرية متوسطة

ع�دم توظيف بع�ض الطالب
ملبدأ التعل�م التفاعيل فيام بينهم ت
 24باس�تخدام تقني�ات التواص�ل
االجتامع�ي احلديث�ة لتطبي�ق 45.3 22.6 %
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة
12

24

ع�دم توظي�ف الطلاب
الستراتيجيات التدري�س ت
 25احلديثة يف بيئة التعلم الداخلية
(الصف ـ املدرسة) واخلارجية 41.5 20.8 %
(خارج بيئة التعلم).
11

22

ش�عور بع�ض الطلاب بكث�رة ت
األعمال وامله�ام واألنش�طة
27
املطل�وب إنجازه�ا عن�د تطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة39.6 20.8 % .
11

21

اعتياد الطالب عىل استخدام ت
 20معلميه�م لط�رق التدري�س
34.0 26.4 %
التقليدية
14

38

18

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

قليلة

قليلة جد ًا

8

7

2

15.1

13.2

3.8

12

7

1

22.6

13.2

1.9

15

2

4

28.3

3.8

7.5

10

5

6

18.9

9.4

11.3

3.70

3.66

1.08

1.02

الرتتيب

1

2

3.62

1.10

3

3.55

1.29

4
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م

درجة وجود املعوقات

املعوقات
كبرية جد ًا

كبرية متوسطة

ع�دم قناع�ة بع�ض الطالب
ب�أن تطبي�ق استراتيجيات
23
التدري�س احلديثة تعتمد عىل
28.3 22.6 %
الطالب بالدرجة األوىل.

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

قليلة

قليلة جد ًا

15

5

6

28.3

9.4

11.3

9

3
5.7

ت

12

15

ت

5

15

21

9.4

28.3

39.6

17.0

13

10

6

24.5

18.9

11.3

17

16

9

7

32.1

30.2

17.0

13.2

ش�عور بع�ض الطلاب
باخلج�ل أمام زمالئه واملعلم
26
أثناء ممارس�ة استراتيجيات
%
التدريس احلديثة.

عدم قدرة بعض الطالب عىل
التفاع�ل مع متطلبات تطبيق ت
 21استراتيجيات التدري�س
احلديثة من أساليب وأنشطة 34.0 11.3 %
وأدوات....
6

ع�دم ق�درة بع�ض الطالب
على التعام�ل م�ع أدوات ت
 22التقوي�م املتنوع�ة الت�ي
يتطلبها تطبيق اسرتاتيجيات 7.5 %
التدريس احلديثة
4

18

3.42

3.19

3.15

3.04

املتوسط* العام للمحور

1.26

1.02

1.20

1.16

الرتتيب

5

6

7

8

3.42

* املتوسط احلسايب من  5درجات
بنا ًء عىل دراس�ة اجلدول ( )11يتضح أن املتوس�ط

وباستخدام تقنيات التواصل االجتامعي وعدم توظيف

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مقررات

اخلارجي�ة وش�عورهم بكث�رة املهام واألنش�طة املطلوبة

احلس�ايب الع�ام للمح�ور اخل�اص بمعوق�ات تطبي�ق
العل�وم الرشعية يف املرحلة الثانوية لنظ�ام املقررات من
وجهة نظ�ر املعلمني ،والتي هلا عالقة بالطالب يس�اوي
()3.42؛ مما يعني أن مس�توى صعوبة هذا املحور جاء
بدرجة كبيرة ،ولكنه قريب من مس�توى درجة صعوبة

املعوقات التي هلا عالقة باملقررات الدراسية.

وإذا تأملن�ا ه�ذه املعوق�ات نج�د أن البن�ود أرقام

( ،)23 ،20 ،27 ،25 ،24والت�ي هلا عالقة بعدم قدرة
الطلاب على توظيف مب�دأ التعلم التفاعلي فيام بينهم

الطالب لالسرتاتيجيات يف بيئة التعلم الداخلية والبيئة
منه�م واعتيادهم عىل ط�رق التدري�س التقليدية وعدم

قناعتهم أن هذه االسرتاتيجيات تعتمد بالدرجة األوىل
عليهم يف املامرس�ة والتطبيق حيث جاءت هذه البنود يف

املرات�ب ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على الت�وايل وبدرجة كبرية؛
حيث كان املتوس�ط احلسايب هلا ترتاوح ما بني ()3.70

و ( ،)3.42وه�و أعلى من مدى املتوس�ط (، )3.41

وأق�ل من ( )4.20درجة من أصل املتوس�ط احلس�ايب
( )5درجات.

صالح بن إبراهيم املقاطي :معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية
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وجاءت البنود أرقام ( )22 ،21 ،26والتي تشير
إىل خج�ل بعض الطالب يف الوقوف أمام زمالئهم أثناء
ممارس�ة استراتيجيات التدري�س ،وع�دم قدرهت�م عىل
التفاع�ل م�ع متطلبات تطبي�ق االستراتيجيات احلديثة
والتعام�ل مع أدوات التقويم املتنوعة يف املراتب (،7 ،6
 )8عىل التوايل وبدرجة متوسطة.

البع�د الراب�ع :معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات
التدريس احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية يف
املرحلة الثانوية لنظام املقررات التي هلا عالقة باملقررات
الدراس�ية :ويمك�ن معرفة اإلجابة ع�ن ذلك من خالل

دراسة اجلدول التايل:

جدول ()12

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا إلجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي هلا عالقة باملقررات الدراسية

م

املعوقات
كبرية جد ًا

درجة وجود املعوقات

كبرية متوسطة

عدم تكامل اسرتاتيجيات ت
التدريس احلديثة املستخدمة
32
يف تنفيذ حمتوى مقررات
35.8 15.1 %
العلوم الرشعية.
15
عدم اهتامم دليل معلم العلوم ت 14
الرشعية بتوجيه املعلمني إىل
29
كيفية تطبيق اسرتاتيجيات
28.3 26.4 %
التدريس احلديثة
8

19

اتساع حمتوى مقررات العلوم ت
 31الرشعية يعيق استخدام
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة 30.2 20.8 %
11

16

عدم كفاية اسرتاتيجيات ت
التدريس احلديثة يف حتقيق
30
األهداف التدريسية ملقررات
37.7 11.3 %
العلوم الرشعية
15
تطبيق اسرتاتيجيات التدريس ت 12
احلديثة يؤدي إىل تعثر تنفيذ
28
اخلطة الدراسية الفصلية يف
28.3 22.6 %
زمنها املتوقع.
6

20

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

قليلة

قليلة جد ًا

22

4

41.5

7.5

14

7

3

26.4

13.2

5.7

12

10

4

22.6

18.9

7.5

15

11

1

28.3

20.8

1.9

11

8

7

20.8

15.1

13.2

املتوسط* العام للمحور

الرتتيب

3.58

0.84

1

3.57

1.18

2

3.38

1.23

3

3.36

3.32

1.00

1.34

4

5

3.44

* املتوسط احلسايب من  5درجات
بن�ا ًء على دراس�ة اجل�دول ( )12يتض�ح أن املتوس�ط

احلسايب العام للمحور اخلاص بمعوقات تطبيق اسرتاتيجيات

التدري�س احلديث�ة يف تدريس مق�ررات العل�وم الرشعية يف

40

املرحلة الثانوية لنظام املقررات من وجهة نظر املعلمني والتي

هلا عالقة باملقررات الدراسية يساوي ()3.44؛ مما يعني أن
مستوى صعوبة هذا املحور جاء بدرجة كبرية.
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وإذا تأملنا هذه املعوقات نجد أن البندين رقمي (،32

بن�ا ًء عىل دراس�ة اجلدول ( )13يتض�ح أن الدرجة

التدري�س املس�تخدمة يف تدريس حمتوى مق�ررات العلوم

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مقررات

 ،)29واللذين هلام عالقة بعدم تكامل تطبيق اسرتاتيجيات
الرشعي�ة وعدم اهتامم دلي�ل املعلم هبا ج�اءت يف املرتبتني
األوىل والثاني�ة على الت�وايل وبدرج�ة كبيرة؛ حي�ث كان

املتوس�ط احلس�ايب لكل منهما ( )3.58و ( ،)3.57وهو

أعلى م�ن م�دى املتوس�ط ( ،)3.41وأقل م�ن ()4.20
درجة من أصل املتوسط احلسايب ( )5درجات.

الكلي�ة جلمي�ع املح�اور املتمثل�ة يف معوق�ات تطبي�ق

العل�وم الرشعي�ة لنظ�ام املق�ررات يف املرحل�ة الثانوي�ة
من وجه�ة نظر املعلمني والتي تواجههم بلغ متوس�طها

احلس�ايب ( ،)3.55وه�ذا يعن�ي أن مس�توى درج�ة
املعوق�ات لدهي�م كبرية بصف�ة عامة؛ حيث إن املتوس�ط
احلس�ايب إمجاالً يق�ع يف مدى املتوس�طات بني ()3.41

وج�اءت البنود أرق�ام ( )28 ،30 ،31والتي تشير

و( )4.20درج�ة م�ن أص�ل املتوس�ط احلس�ايب ()5

املحت�وى وعدم كفاي�ة االستراتيجيات يف حتقيق أهداف

وإذا تأملن�ا ه�ذه املعوق�ات نجد أنه يمك�ن ترتيبها
تنازلي� ًا؛ حيث حصل املحور الذي ينص عىل :املعوقات

إىل أن من معوقات تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة :اتساع

املق�رر وأن تطبي�ق االستراتيجيات احلديث�ة تعي�ق تنفيذ
اخلطة الدراس�ية الفصلية للمق�ررات .حيث جاءت تلك

البنود يف املراتب ( )5 ،4 ،3عىل التوايل وبدرجة متوسطة.
النتائ�ج املتعلق�ة باملحاور األربعة م�ن حيث معرفة

املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا:
جدول ()13

املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا إلجابات عينة

الدراسة حول معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس
احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية

درجات.

الت�ي هل�ا عالق�ة ببيئ�ة التعل�م ج�اءت يف املرتب�ة األوىل
بمتوس�ط حس�ايب قدره ( ،)3.80أي بدرجة كبرية من

مس�توى الصعوب�ة  ،ويف املرتبة الثانية ج�اءت املعوقات

الت�ي هل�ا عالق�ة باملعل�م بمتوس�ط حس�ايب (،)3.55
وبدرجة كبرية أيض� ًا ،بينام املعوق�ات املتعلقة باملقررات
الدراس�ية ج�اءت يف املرتب�ة الثالث�ة بمتوس�ط ق�دره
( ،)3.44وبف�ارق بس�يط ج�د ًا بينه�ا وبين املعوقات

املتعلق�ة بالطال�ب ،ويف املرتبة الرابعة ج�اءت املعوقات
املتعلق�ة بالطال�ب ،بمتوس�ط حس�ايب ق�دره (،)3.42
وبدرجة كبرية كذلك.

املتوسط*
احلسايب

الرتتيب

معوقات هلا عالقة ببيئة التعلم

3.80

1

معوقات هلا عالقة باملعلم

3.55

2

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين:

معوقات هلا عالقة باملقررات الدراسية

3.44

3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى

معوقات هلا عالقة بالطالب

3.42

4

املحاور

الدرجة الكلية

* املتوسط من  5درجات

3.55

ينص السؤال الثاين من أسئلة الدراسة عىل اآليت:

الدالل�ة ( )0.05يف معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات
التدري�س احلديث�ة يف تدريس مق�ررات العلوم الرشعية
يف املرحل�ة الثانوي�ة لنظ�ام املق�ررات تبع ًا ملتغير املؤهل

العلمي ،وسنوات اخلربة؟
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البعد األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

عن�د مس�توى الدالل�ة ( )0.05يف معوق�ات تطبي�ق
استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مقررات

العل�وم الرشعية يف املرحلة الثانوي�ة لنظام املقررات تبع ًا

ملتغير املؤهل العلمي :ويمك�ن معرفة اإلجابة عن ذلك
من خالل دراسة اجلدول التايل:

جدول ()14

اختبار مان – وتني لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس
احلديثة يف تدريس مقررات العلوم الرشعية باختالف املؤهل العلمي

املحور

املؤهل العلمي

العدد متوسط الرتب جمموع الرتب قيمة  Zمستوى الداللة

بكالوريوس

1263.00

47

26.87

47

28.32

47

27.81

47

27.47

47

28.09

1320.00

6

18.50

111.00

معوقات هلا عالقة ببيئة
التعلم
أعىل من بكالوريوس

6

أعىل من بكالوريوس

6

أعىل من بكالوريوس

6

أعىل من بكالوريوس

6

معوقات هلا عالقة
باملعلم

معوقات هلا عالقة
بالطالب
معوقات هلا عالقة
باملقررات الدراسية

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

الدرجة الكلية ملعوقات
تطبيق اسرتاتيجيات
أعىل من بكالوريوس
التدريس احلديثة
بكالوريوس

28.00

168.00

16.67

100.00

20.67

124.00

23.33

140.00

يتضح من دراس�ة اجل�دول ( )14أن قي�م ( )Zغري
دالة إحصائي ًا عىل اإلطالق يف مجيع حماور الدراسة ،وهي

 :املعوق�ات التي هل�ا عالقة ببيئة التعل�م ،واملعوقات التي
هل�ا عالق�ة باملعلم ،واملعوق�ات التي هلا عالق�ة بالطالب،

1331.00
1307.00
1291.00

التعليق

0.17

0.880

غري دالة

1.75

0.084

غري دالة

1.07

0.301

غري دالة

0.62

0.555

غري دالة

1.43

0.160

غري دالة

احلديث�ة التي تواجههم يف تل�ك املحاور؛ يمكن أن تعزى

ملتغير ع�دد املؤهل العلم�ي ،وبناء عىل ذل�ك فإنه يمكن
قبول الفرض األول من فروض الدراسة.

واملعوقات التي هلا عالقة باملقررات الدراسية ،ويف الدرجة

البعد الث�اين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

يف تدري�س مق�ررات العلوم الرشعية لنظ�ام املقررات يف

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مقررات
العل�وم الرشعية يف املرحلة الثانوي�ة لنظام املقررات تبع ًا

الدراس�ة جتاه معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات التدريس

من خالل دراسة اجلدول التايل:

الكلي�ة ملعوقات تطبي�ق استراتيجيات التدريس احلديثة

املرحل�ة الثانوية من وجهة نظر املعلمني ،وهذا يعني عدم
وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني اس�تجابات عينة

42
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جدول ()15

اختبار مان – تني لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة
يف تدريس مقررات العلوم الرشعية باختالف عدد سنوات اخلربة

املحور

عدد سنوات اخلربة

العدد متوسط الرتب جمموع الرتب قيمة  Zمستوى الداللة

أقل من  10سنوات

447.50

20

معوقات هلا عالقة ببيئة
التعلم
من  10سنوات فأكثر
معوقات هلا عالقة
باملعلم

أقل من  10سنوات

33

من  10سنوات فأكثر

معوقات هلا عالقة
بالطالب

أقل من  10سنوات

33

من  10سنوات فأكثر

معوقات هلا عالقة
باملقررات الدراسية

أقل من  10سنوات

من  10سنوات فأكثر

الدرجة الكلية ملعوقات أقل من  10سنوات
تطبيق اسرتاتيجيات
من  10سنوات فأكثر
التدريس احلديثة

20

20

33

20

22.38

29.80
24.48

28.53

30.75

24.73

27.67

489.50

941.50

615.00

816.00

553.50

33

26.59

877.50

20

26.55

531.00

33

27.27

900.00

يتض�ح من دراس�ة اجل�دول ( )15أن قيم ( )Zغري
دالة إحصائي ًا عىل اإلطالق يف مجيع حماور الدراسة ،وهي

 :املعوق�ات التي هل�ا عالقة ببيئة التعل�م ،واملعوقات التي
هل�ا عالق�ة باملعلم ،واملعوق�ات التي هلا عالق�ة بالطالب،

واملعوقات التي هلا عالقة باملقررات الدراسية ،ويف الدرجة
الكلي�ة ملعوقات تطبي�ق استراتيجيات التدريس احلديثة
يف تدري�س مق�ررات العلوم الرشعية لنظ�ام املقررات يف

املرحل�ة الثانوية من وجهة نظر املعلمني ،وهذا يعني عدم
وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني اس�تجابات عينة

الدراس�ة جتاه معوق�ات تطبي�ق استراتيجيات التدريس
احلديث�ة التي تواجههم يف تل�ك املحاور ،يمكن أن تعزى
ملتغير عدد س�نوات اخلربة ،وبن�اء عىل ذل�ك فإنه يمكن

قبول الفرض الثاين من فريض الدراسة.

983.50

التعليق

1.70

0.089

غري دالة

0.93

0.353

غري دالة

1.38

0.168

غري دالة

0.25

0.803

غري دالة

0.17

0.869

غري دالة

نتائج الدراسة:

النتيجة األوىل:

حرص مجيع معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس

احلديث�ة يف تدريس مقررات العل�وم الرشعية يف املرحلة
الثانوي�ة لنظام املقررات وعالقة ذلك ببعض املتغريات:
املؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة ،من وجهة نظر املعلمني،

وه�ذه النتيج�ة تتفق مع دراس�ة (اجلهيم�ي )2009،يف
حصر ه�ذه املعوقات م�ع االختلاف يف حتدي�د بعض

املعوقات.

النتيجة الثانية:

أن مس�توى درج�ة الصعوب�ة يف معوق�ات تطبي�ق

استراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س مقررات
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العل�وم الرشعية لنظام املقررات يف املرحل�ة الثانوية من

توصيات الدراسة:

بصف�ة عام�ة ج�اء بدرج�ة كبيرة فق�ط ،وه�ذه النتيجة

الباحث يويص باآليت:

وجه�ة نظر املعلمين يف املحاور األربع�ة التي تواجههم
ختتلف مع دراس�ة (ياسين ،وبخش )2008،التي ترى

بأن املعوقات جاءت بدرجة متوسطة ،وتتفق مع دراسة
(اجلهيمي )2009،يف مستوى درجة الصعوبة الكلية.
النتيجة الثالثة:

أن معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

يف تدري�س مقررات العلوم الرشعي�ة لنظام املقررات يف

املرحل�ة الثانوية التي تواجه املعلمين من وجهة نظرهم
واملتعلقة ببيئة التعلم ج�اءت يف املرتبة األوىل ،وتلتها يف

يف ض�وء النتائ�ج التي توصل�ت هلا الدراس�ة؛ فإن

 -1العناي�ة بدراس�ة معوقات تطبيق استراتيجيات
التدري�س احلديثة يف مقررات العلوم الرشعية يف

مراحل التعليم املختلفة ،ويف املقررات الدراسية

األخرى بصفة عامة.

 -2إج�راء دراس�ات علمي�ة مش�اهبة هلذه الدراس�ة
تطب�ق على مس�توى مراح�ل التعليم الع�ام ويف
مقررات دراس�ية خمتلف�ة ،ومقارن�ة النتائج التي

يتوصل إليها.

 -3إجراء دراسات علمية مشاهبة هلذه الدراسة تطبق

الرتب�ة املعوق�ات التي هل�ا عالقة باملعلم ،بينما املعوقات
املتعلق�ة بالطال�ب ج�اءت يف املرتب�ة الثالث�ة ،وأخير ًا

بني نتائج الدراس�ات بني البنين والبنات؛ ملعرفة

بينما ج�اء املع�وق املتص�ل بتنظي�م املن�اخ امل�دريس يف

 -4العم�ل عىل حتسين بيئ�ة التعلم الالزم�ة لتطبيق

جاءت املعوق�ات التي هل�ا عالقة باملقررات الدراس�ية.

دراس�ة (اجلهيم�ي )2009،يف املرتب�ة األوىل ،وتلتها يف
الرتبة املعوقات التي هلا عالقة باستراتيجيات التدريس
احلديثة ،ثم ماله عالقة باملعلم ،ثم ماله عالقة باملقررات

الدراسية.

عىل مستوى مراحل التعليم العام ،وعمل مقارنة
مدى تأثري متغري اجلنس عىل هذه الدراسات.
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

 -5تدريب املعلمني عامة ،ومعلمي العلوم الرشعية
خاصة ،عىل املهارات والكفايات الالزمة لتطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

 -6بن�اء اخلطة الدراس�ية للطالب/املعلم يف كليات

النتيجة الرابعة:

الرتبي�ة ،بحي�ث تتضم�ن م�ادة الستراتيجيات

قبول فرض الدراس�ة الذي ين�ص عىل عدم وجود

التدريس احلديثة ،ويدرب الطالب عىل تطبيقاهتا

يف معوق�ات تطبيق استراتيجيات التدري�س احلديثة يف

 -7تدري�ب الطالب عىل كيفية اكتس�اب مبدأ التعلم

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0,05

تدري�س مق�ررات العلوم الرشعي�ة لنظام املق�ررات يف

أثناء الرتبية العملية.

الذايت ،أو باملش�اركة مع املعلم ،من أجل اكتساب

املرحلة الثانوي�ة التي تواجه املعلمني من وجهة نظرهم؛
تبع� ًا ملتغريات :املؤهل العلمي ،وس�نوات اخلربة .وهذه

احلديثة يف بيئة التعلم الداخلية واخلارجية.

باملعوقات اخلاصة باملعلم والطالب فقط.

واستخدامات اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

النتيجة تتفق مع دراس�ة (اجلهيم�ي )2009،فيام يتعلق
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قائمة املراجع

 -أبانمي ،فهد عبد العزيز ( )1410أهم مشكالت

 زك�ري ،عم�ر ( )1987استراتيجيات م�ا قب�لالتدري�س مفه�وم ثبت�ت فعاليت�ه علمي ًا .رس�الة

وجهة نظر املعلمني واملعلامت ،رس�الة ماجستري

 -الس�عادات ،خلي�ل ( )1424اس�تخدام أس�اتذة

تدريس امل�واد الرشعية يف املرحلة املتوس�طة من
غير منش�ورة ,جامعة امللك س�عود ،كلية الرتبية،

الرياض.

 أب�و علام ،رج�اء حمم�ود (1428ه�ـ) مناه�جالبحث يف العلوم النفس�ية والرتبوي�ة ،دار النرش

للجامعات ،القاهرة ،ط.6

اخلليج العريب ،العدد( ،)7ص ص .169-153

اجلامع�ة ألس�لوب التعلم الذايت م�ن وجهة نظر

طالب�ات جامعة امللك س�عود ،املجلة الس�عودية
للتعليم العايل ،العدد ( ،)1ص ص.100-65

 الس�كران ،حممد إبراهيم( )1411أهم املشكالتالت�ي تواج�ه تدريس العل�وم الديني�ة يف املرحلة

 -أب�و صال�ح ،حمب الدي�ن ( )1991أساس�يات يف

الثانوي�ة من وجهة نظر الطالب وأولياء أمورهم

 -البيان�وين ،حمم�د أب�و الفت�وح (.)1417معوقات

امللك سعود ،كلية الرتبية ،الرياض.

طرق التدريس العامة .دار اهلدى ،الرياض،ط.2
تطبي�ق الرشيع�ة اإلسلامية .الكوي�ت ،دار
البحوث والدراسات.

 اجلهيم�ي ،أمح�د ( )2009معوق�ات اس�تخداماستراتيجيات التدري�س احلديث�ة يف تدري�س

مقررات العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية ،جملة

جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسالمية ،العدد
( ،)12ص ص .155-96

واملدرسني ،رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة

 س�ليامن ،حمم�د ( )1988أث�ر إدراك الطال�باملعل�م للح�دود الفاصل�ة بني طرائق وأس�اليب
واستراتيجيات التدري�س يف تنمية بيئ�ة تعليمية

فعال�ة داخ�ل الص�ف .رس�الة اخللي�ج الع�ريب،
العدد( ،)8ص ص.146-119

 الش�مري ،ه�دى ( )2005ط�رق تدري�س الرتبيةاإلسالمية .دار الرشوق للنرش والتوزيع ،األردن.

 -مح�اد ،رشيف ( )2004أس�اليب تدري�س الرتبية

 -ظاظا ،حيدر وهيلات ،مصطفى والقضاة ،حممد

الرتبي�ة اإلسلامية يف املرحل�ة األساس�ية العلي�ا

يف األردن الستراتيجيات التدري�س والتقوي�م

اإلسلامية الش�ائعة الت�ي يس�تخدمها معلم�و

بمحافظات غزة ومربرات اس�تخدامها .رس�الة

ماجس�تري غري منش�ورة ،برنامج الرتبي�ة ،جامعة
القدس املفتوحة .فلسطني.

 الرواضية ،صالح حممد ( ) 2001معوقات استخدامالطرائ�ق احلديث�ة لتدري�س م�واد الدراس�ات

االجتامعي�ة بمرحل�ة التعليم األس�ايس يف األردن،
جمل�ة مركز البح�وث الرتبوية ،جامعة قطر ،الس�نة

( ،)12العدد ( ،)24ص ص .137-101

( )2012درج�ة معرف�ة وزارة الرتبي�ة والتعليم
وفق االقتص�اد املعريف ودرجة ممارس�تهم هلا من
وجهة نظرهم ،جملة جامعة امللك س�عود ،العلوم

الرتبوية والدراسات اإلسلامية ،املجلد (،)24

العدد ( ،)3ص ص .652-619

 الظفيري ،مش�عل ( )2008أث�ر اس�تخدامالتلميحات التلوينية يف تدريس مادة التجويد عىل

التحصي�ل الدرايس لدى تالميذ الصف اخلامس
االبتدائي .رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة ،قسم
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املناه�ج وطرق التدري�س ،كلية الرتبي�ة ،جامعة

 -ياسين ،ن�وال وبخ�ش ،هال�ة ( )2008واق�ع

 -عبي�دات ،ذوقان وأبو الس�ميد ،س�هيلة ()2007

لالستراتيجيات التدريسية.جملة الرتبية العلمية،

امللك سعود ،الرياض.

استراتيجيات التدري�س يف الق�رن احل�ادي

والعرشين .دار الفكر ،األردن ،ط.1

اس�تخدام مرشف�ات ومعلمات العل�وم

املجلد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص .170-135

 العس�اف ،صالح مح�د ( )1406دلي�ل الباحث يفالعلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط.1

 العساف ،صالح محد( )1409املدخل إىل البحث يفالعلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط.1

 عطية ،حمسن عيل ( )2008االسرتاتيجيات احلديثةيف التدريس الفعال ،دار صفاء ،عامن ،ط.1

 املالك�ي ،عبد الرمح�ن ( )2007مقياس اجتاهاتالطلاب نح�و استراتيجيات تدري�س الثقاف�ة
اإلسلامية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية

السعودية ،جملة كليات املعلمني ،العلوم الرتبوية،
املجلد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص .84-38

 املفدى ،صالح س�ليامن ( )1409أهم مش�كالتتدري�س الرتبية اإلسلامية يف املدارس االبتدائية
بمنطق�ة الري�اض التعليمي�ة ،رس�الة ماجس�تري
غير منش�ورة ,جامعة امللك س�عود ،كلية الرتبية،

الرياض.

 هن�دي ،صال�ح والتميم�ي ،إيمان () 2013املامرس�ات الصفي�ة التدريس�ية ملعلم�ي الرتبي�ة

اإلسلامية يف املرحلة الثانوي�ة يف حمافظة الزرقاء

م�ن منظور بنائ�ي وعالقته�ا ببع�ض املتغريات.
جمل�ة العل�وم الرتبوية والنفس�ية ،املجل�د (،)14

العدد ( ،)1ص ص .280-247

 وزارة الرتبي�ة والتعلي�م (1432ه�ـ) األدل�ةاإلجرائية ،دليل التعليم الثانوي ،نظام املقررات،

مرشوع تطويرالتعليم الثانوي ،الرياض ،ط.4
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الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
في ضوء أحكام القضاء السعودي
 عبدالعزيز بن عبداهلل الرشود.د

 قسم القانون- كلية إدارة األعامل-جامعة املجمعة

Abstract

The purpose of this research is to indicat that the Saudi
Regime attitude from considering defense with referral
due to the existence of the same dispute and state its
situation, as well as from considering defense with
referral due to the existence of the same dispute in front
of foreign courts and deciding the modern legal directions
in respect of the subject and the matters associated
therewith. Moreover, indicating the relationship between
the abandonment of international jurisdiction and defense
with referral due to the existence of the same dispute
before a foreign court.
The researcher followed the Analytical inductive
descriptive approach. The researcher introduced, in
addition to the Saudi Regime Attitude, the attitude of
many other regimes.
This research divided into the following subsections:
The first subsection: defense with referral in legitimate
pleadings system.
The second subsection: the extent of considering defense
with referral due to the existence of the same dispute
before a foreign court.
The third subsection: terms of defense with referral due to
the existence of the same dispute before a foreign court.
The fourth subsection: estimating the attitude of the Saudi
Judiciary.
Some significant results are reached:
1- The Saudi organizer has organized defense with
referral due to the existence of the same dispute
in the internal relations, and upholds to this
organization, because he completely avoided the
organization of defense with referral due to the
existence of the same dispute before a foreign court.
2- The Saudi Judiciary has previously decided to
consider the referral due to the same dispute before
a foreign court.
The
researcher
further
recommended
some
recommendations, of which the most significant:
• Requesting from the Saudi Organizer to decide a
text organizes the abandonment of the international
jurisdiction to a foreign court.
Keywords: Considering Defense - Foreign Court - Saudi
Judiciary
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املستخلص

ه�دف هذا البحث إىل بيان موقف النظام الس�عودي من األخذ

بالدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع وبيان موقفه كذلك من األخذ

بالدفع باإلحال�ة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية والوقوف
على االجتاهات القانونية احلديثة فيام يتعلق باملوضوع ومايتعلق

.به من مسائل

وكذل�ك بي�ان العالقة بني التخلي عن االختص�اص القضائي

.الدويل والدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية

ولق�د اتب�ع الباح�ث املنهج الوصف�ي االس�تقرائي التحلييل كام

ع�رض باإلضاف�ة ملوقف النظام الس�عودي ملوق�ف العديد من
.األنظمة األخرى

:وتم تقسيم هذا البحث إىل املباحث التالية

. الدفع باإلحالة يف نظام املرافعات الرشعية:املبحث األول

 م�دى األخذ بالدفع باإلحال�ة لقيام ذات النزاع:املبح�ث الثاين

.أمام حمكمة أجنبية

 رشوط الدفع باإلحالة لقي�ام ذات النزاع أمام:املبح�ث الثالث

.حمكمة أجنبية

. تقدير موقف القضاء السعودي:املبحث الرابع
:وتم التوصل لعدد من النتائج أمهها

 أن املنظ�م الس�عودي نظ�م الدف�ع باإلحالة لقي�ام ذات-1
 لكنه، وأحكم هذا التنظيم،النزاع يف العالقات الداخلية

ق�د صم�ت متاما ع�ن تنظيم الدف�ع باإلحال�ة لقيام ذات
.النزاع أمام حمكمة أجنبية

 كان للقض�اء الس�عودي قصب الس�بق يف إق�رار األخذ-2
.باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية

:كام أوىص الباحث بعدد من التوصيات كان من أمهها

دع�وة املنظ�م الس�عودي إىل تقري�ر ن�ص ينظ�م التخلي ع�ن

.االختصاص القضائي الدويل لصالح حمكمة أجنبية

 القضاء-  حمكم�ة أجنبية-  الدفع باإلحالة:الكلمات املفتاحي�ة

السعودي
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املقدمة

-2اإلحال�ة لالرتباط :وتتواف�ر عندما ترفع دعويان

ال ش�ك أن الوظيف�ة األساس�ية والس�امية للقضاء ،هي

أم�ام حمكمتني خمتلفتني ،كلتامه�ا خمتصتني ،وبني
الدعويين ارتب�اط جيعل م�ن األوىل نظرمها مع ًا،

وحس�ن أداء العدالة؛ بحيث تضم�ن فض املنازعات يف

املحكمة األخرى لالرتباط.

إقامة العدل بني الناس ،وتلك الوظيفة ال يتأيت القيام هبا

على وجه س�ليم إال بوضع قواعد لف�ن تنظيم اخلصومة
أقرص وق�ت ،وبأبس�ط اإلج�راءات ،وأق�ل التكاليف،
وه�و مايعن�ي ب�ه نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة يف اململكة

فهنا جي�وز ألي حمكمة منهام أن حتيل الدعوى إىل

-3اإلحالة لقيام ذات النزاع :ويف هذه احلال ،نكون
أم�ام دعوى واح�دة ،ولكنها رفع�ت مرتني أمام

العربية السعودية والصادر عام 1435ه.
ّ
ولع�ل من أه�م القواع�د التي وضعها ه�ذا النظام

حمكمتني خمتصتني ،فهن�ا تقوم املحكمة التي رفع
إليها الن�زاع أخري ًا بإحالته�ا للمحكمة التي رفع

تعن�ي (أي :اإلحال�ة) بوج�ه ع�ام :نق�ل الدع�وى م�ن

وهذا النوع األخري من اإلحالة هو ماسيتم تناوله يف

(((

لتحقي�ق الغاي�ات الس�ابقة هي قاع�دة اإلحال�ة ،والتي
املحكمة املرفوعة إليها إىل حمكمة أخرى.

واإلحالة هبذا املعنى هلا أسباب ثالثة:

إليها النزاع أوالً.

هذا البحث ،وقد نظمه املنظم السعودي يف املادة  75من
نظ�ام املرافعات الرشعية بقوله « :الدفع ببطالن صحيفة

-1اإلحال�ة لع�دم االختص�اص :فعندم�ا تك�ون

الدع�وى ،أو بع�دم االختص�اص امل�كاين ،أو بإحال�ة

وجي�ب عليه�ا أن تق�رن حكمه�ا باإلحال�ة إىل

أو لقي�ام دعوى أخرى مرتبطة هب�ا ،جيب إبداؤه قبل أي

املحكمة غير خمتصة حتكم بعدم االختصاص،
املحكمة املختصة ،وتكون اإلحالة هنا بس�بب

ع�دم االختص�اص ،وتلت�زم املحكم�ة املحال
إليه�ا بنظ�ر الدع�وى ،وه�و م�ا نص�ت علي�ه

طل�ب ،أو دفاع يف الدعوى ،أو دف�ع بعدم القبول ،وإال
سقط احلق فيام مل يبد منها».

امل�ادة  78من نظ�ام املرافع�ات الرشعية بقوهلا

مشكلة البحث:

اختصاصها ،واكتسب احلكم القطعية أن حتيل

تطبي�ق نص امل�ادة  75من نظام املرافع�ات الرشعية عىل

«  ....جي�ب على املحكم�ة إذا حكم�ت بع�دم
الدعوى إىل املحكمة املختصة ،وتعلم اخلصوم

بذلك».

(((

( )1ص�در نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة بموج�ب املرس�وم امللكي
رق�م م 1/وتاري�خ 1435/1/22ه ،وق�د ح�ل حمل نظام
املرافع�ات الرشعي�ة الصادر بموجب املرس�وم امللكي رقم
م  21 /وتاريخ 1420/5/20هـ.
( )2والواقع أن هذا النوع من اإلحالة هو أكثر األنواع التي لقيت
عناية فقهية مقارنة ببقية أنواع اإلحالة .راجع مثالً :الدكتور
أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط يف رشح قان�ون املرافع�ات
املدني�ة والتجارية  ،دار النهضة العربية  ،2005 ،ص 353
ومابعده�ا ،والدكتور فتحي وايل ,الوس�يط يف قانون القضاء
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الدع�وى إىل حمكمة أخ�رى؛ لقيام النزاع نفس�ه أمامها،

يثور تس�اؤل يف غاية األمهية عما إذا كان من اجلائز

صعيد العالق�ات اخلاصة الدولي�ة ،أو بمعنى آخر :هل

تستطيع املحكمة الوطنية (السعودية) أن حتيل النزاع إىل
حمكم�ة أجنبي�ة؟ وإذا كانت اإلجاب�ة باجلواز ،فامرشوط
=املدين ،دار النهضة العربي�ة ,2009 ،ص  277ومابعدها،
والدكتور س�يد أمحد حمم�ود ،أصول التق�ايض وفقا لقانون
املرافع�ات وتعديالت�ه احلديث�ة (القان�ون رق�م  76لس�نة
 )2007وأحكام القض�اء وآراء الفقه ،دار النهضة العربية،
طبع�ة منقح�ة ومزي�دة ،2009 ،ص  621ومابعده�ا،
والدكتور أمحد هن�دي ،قانون املرافعات املدنية والتجارية ،
دار اجلامعة اجلديدة ،2010 ،ص  285ومابعدها.
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ذلك؟ وما موقف املنظم السعودي يف هذه احلال؟ وهل

للقضاء السعودي موقف خمتلف؟

وق�د أص�درت حمكم�ة النق�ض املرصي�ة يف
 2014/3/24حك ً
ما هام� ًا أج�ازت في�ه ألول مرة يف

يمكنن�ا الق�ول ابتدا ًء ب�أن املنظم الس�عودي -وإن
كان ق�د ن ّظم االحالة بني حمكمتني س�عوديتني -صمت

الرشط الس�الب لالختصاص م�ن املحاكم املرصية ،كام

سعودية وأخرى أجنبية.

التخلي عن االختصاص القضائي الدويل ،وهو ما يعني

متام ًا عن إيراد نص بشأن مدى جواز اإلحالة بني حمكمة

تارخيه�ا ،بج�واز التخلي ع�ن االختصاص عن�د وجود

أص�درت حك ًام آخر يف  2015/6/22أكدت فيه فكرة

وم�ن جان�ب آخر فإن فق�ه القانون ال�دويل اخلاص

إيامهن�ا الراس�خ هبذه الفك�رة ،وأهنا قد أصبح�ت نظرية

الن�زاع أم�ام حمكمة أجنبية ،بل إن التط�ورات احلديثة قد

وقب�ل أن نتن�اول مف�ردات ه�ذا البح�ث بش�كل

قد اس�تقر عىل رضورة األخذ بفك�رة اإلحالة لقيام ذات

أوج�دت نظرية أعم م�ن ذلك؛ وهي نظري�ة التخيل عن
االختص�اص القضائ�ي ال�دويل ،ومفاد ه�ذه النظرية أنه

جيوز للمحاكم الوطنية أن تتخىل عن اختصاصها لصالح
حمكم�ة أجنبية ،إذا ما وج�دت أن تلك املحكمة األجنبية
هي األكثر صلة بالنزاع ،وأن حكمها هو األوىل بالتنفيذ،

س�واء متت اإلحالة لقي�ام ذات الن�زاع ،أو لالرتباط ،أو
للرشط السالب لالختصاص ،أو ألي سبب آخر.

وق�د كان القض�اء األنجلوأمريك�ي ه�و أول م�ن

تصدى من�ذ فرتة طويلة لوضع نظري�ة عامة للتخيل عن

االختصاص الدويل ملحاكمه الوطنية باملنازعات اخلاصة
الدولية ،تس�مح هلا بالتخيل عن هذا االختصاص ملجرد

وج�ود حمكمة أجنبية ختتص بدوره�ا بنفس النزاع ،ولو
مل يك�ن قد ُط�رح عليها بالفع�ل ،إذا كانت هذه املحكمة

األخيرة أكث�ر مالءم ًة للفص�ل فيه ،أو أكث�ر كفالة آلثار
حكمه�ا ال�ذي س�يصدر بش�أنه ،وذل�ك وفق� ًا لنظري�ة
ش�هرية ابتدعها القض�اء األنجلوأمريك�ي؛ وهي نظرية
«املحكم�ة غير املالئمة لنظ�ر الدع�وى «Forum non

.((( ”Convenient

( )3األس�تاذ الدكتور هش�ام صادق ،مدى ح�ق القضاء املرصي
يف التخلي ع�ن اختصاص�ه الدويل بنظ�ر املنازع�ات املدنية
والتجارية ،املركز الدويل للدراس�ات املتخصصة والبحوث
والرتمجة ،2014 ،ص .23،24

قضائية.

مفص�ل ،نشير إىل أن القض�اء الس�عودي س�بق قضاء

العدي�د م�ن الدول؛ وبخاص�ة العربية منه�ا ،يف األخذ
باإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة أجنبي�ة ،بل
واألخذ بنظرية التخلي بوجه عام .وكان ذلك واضح ًا

م�ن خلال حكمين أصدرهتما هيئ�ة التدقي�ق بديوان

املظ�امل ،وقت أن كانت تنظر يف منازع�ات جتارية ،وقد
ورد يف احلكمين بش�كل رصيح األخ�ذ بنظرية التخيل

ع�ن االختص�اص الس�ابق اإلش�ارة إليه�ا م�ن خالل
مناقش�ة فك�رة اإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع أم�ام حمكمة

أجنبية.

وه�و ما دعان�ا إىل إعداد هذا البح�ث؛ لكي نتناول

في�ه موق�ف القضاء الس�عودي من خلال نظرته لفكرة

اإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية.

أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل ما يأيت:
أوالً :بيان موقف النظام السعودي من األخذ بالدفع

باإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع أم�ام حمكمة س�عودية أخرى,

ومايتطلبه ذلك من رشوط.

ثاني ًا:بي�ان موق�ف النظ�ام الس�عودي م�ن األخ�ذ

بالدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية.
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ثالث� ًا :الوقوف على االجتاه�ات القانونية احلديثة،
فيما يتعلق بموضوع (الدفع باإلحال�ة لقيام ذات النزاع
أمام حمكمة أجنبية) ومايتعلق به من مسائل.
رابع� ًا :بي�ان العالقة بين التخيل ع�ن االختصاص
القضائي الدويل ،والدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام
حمكمة أجنبية.

الن�زاع ،س�واء عىل الصعي�د الداخلي أم الدويل،

كام يقدم دراس�ة وصفي�ة حتليلية ملوق�ف القضاء

السعودي.

 -2املنه�ج التأصيلي :حي�ث يق�وم الباح�ث برد ما
يع�رض له إىل أصوله النظرية الس�ليمة ،ال س�يام

أنن�ا نس�عى إىل رد موقف القضاء الس�عودي إىل
نظرية املحكمة غري املالئمة.

أمهية البحث:

 -3املنه�ج املقارن :حيث يع�رض الباحث -إضافة

تتجىل أمهية موضوع البحث يف كونه يتعلق بالعالقات
اخلاص�ة الدولي�ة ،وحماول�ة إقام�ة التوازن بين مقتضيات
العالقات الدولية املتداخلة ،ومقتضيات التعاون القضائي
ال�دويل م�ن ناحي�ة ،وبين مقتضي�ات احلفاظ عىل س�يادة
الدولة والنظام العام فيها من ناحية أخرى.
وال شك أن دولة كاململكة العربية السعودية ،هي من
ال�دول اجلاذبة للعنارص األجنبية؛ من عاملة ،ومس�تثمرين،
وم�ن ث�م الب�د م�ن تطوي�ر النظ�ام القان�وين احلاك�م هلذه
العالقات ،ومس�ألة الدفع باإلحالة لقي�ام ذات النزاع أمام
حمكم�ة أجنبية ،هي إح�دى آليات التطوير ،كما أنه يتناول
أحكام ًا صدرت من ديوان املظامل باململكة العربية السعودية
ذات أسبقية عىل مستوى النظم القانونية العربية.

ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية.

الدراسات السابقة:

النزاع أمام حمكمة أجنبية.

م�ن خالل البحث عن دراس�ات متعلقة باملوضوع،
تبني أنه ال توجد أي دراسة سابقة تتعرض ملوقف القضاء
الس�عودي م�ن اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكمة
أجنبية ،وهو ما يضفي أمهية أخرى عىل موضوع البحث.

ملوق�ف النظ�ام الس�عودي -ملواق�ف العديد من
األنظم�ة األخ�رى ،ال س�يام القان�ون الفرنسي،

والقانون املرصي.

تقسيم:

يتم تقسيم هذا البحث إىل أربعة مباحث عىل النحو

التايل:

املبح�ث األول :الدفع باإلحال�ة يف نظام املرافعات

الرشعية.

املبح�ث الثاين :مدى األخذ بالدف�ع باإلحالة لقيام

املبحث الثال�ث :رشوط الدفع باإلحالة لقيام ذات
املبحث الرابع :تقدير موقف القضاء السعودي.

منهج البحث:

اتبع الباحث عدة مناهج:

 -1املنه�ج الوصف�ي االس�تقرائي التحليلي :حيث
يقوم الباحث بتحليل رشوط اإلحالة لقيام ذات
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املبحث األول
الدفع باإلحالة يف نظام املرافعات الرشعية

م�ن أكبر املش�كالت يف أي نظ�ام إجرائي ،فم�ن الناحية
النظرية ليس هناك أشنع من وجود حكمني متعارضني يف

وسنعرض يف هذا املبحث إىل ماهية الدفع باإلحالة

ذات الدع�وى ،ومن الناحية العملي�ة فإن وجود حكمني

لقي�ام ذات الن�زاع ،وكذل�ك الوق�وف على الشروط

اجلبري ،بل ي�ؤول يف النهاية إىل ع�دم تنفيذ أي حكم من
هذي�ن احلكمين ،لذل�ك عّب�رّ البع�ض تعبير ًا طريف ًا عن

لقي�ام ذات النزاع واحلكمة منه ،والفرق بينه وبني الضم

الواج�ب توافرها للقول بجواز ه�ذا النوع من اإلحالة،
ث�م نتناول النظ�ام اإلجرائي للدفع باالحال�ة لقيام ذات

النزاع ،وذلك عىل النحو التايل:

 -1ماهية الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع وحكمته:

اإلحال�ة بوج�ه عام هي نق�ل الدعوى م�ن املحكمة

املرفوعة إليها إىل حمكمة أخرى((( ،أو هي بمعنى آخر ختيل
املحكمة عن نظر الدعوى والعهدة هبا إىل حمكمة أخرى.

واإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع ه�ي ن�وع م�ن أنواع

اإلحال�ة ،ومفاد هذا النوع أن نكون أمام دعوى واحدة،
ولكنه�ا رفعت مرتني أمام حمكمتني خمتصتني ،فهنا تقوم
املحكم�ة التي رفع إليها الن�زاع أخري ًا بإحالته للمحكمة

التي رفع إليها النزاع أوالً.

وهذا النوع يواج�ه الفرض الذي تتعدد فيه الدعوى
تع�دد ًا صوري ًا؛ حي�ث ترفع ذات الدع�وى أمام حمكمتني

كلتيهما خمتص�ة ،فنك�ون ظاهري� ًا أم�ام دعويين ،لكنهما

تتح�دان يف األط�راف واملوضوع والس�بب ،ومن ثم فهام

يف النهاية دع�وى واحدة ،وتعددمها أمام املحكمتني تعدد
صوري ،واستمرار كل حمكمة منهام يف نظر الدعوى له آثار
ض�ارة؛ ففيه تعدد لإلجراءات ال مربر له ،وإرهاق وعنت

على كاه�ل القضاء ،فض ً
ال ع�ن احتاملية ص�دور حكمني
متعارضني يف ذات الدعوى .ومش�كلة تعارض األحكام

( )4الدكت�ور وج�دي راغ�ب فهمي ،قان�ون القضاء امل�دين ،دار
النهض�ة العربي�ة ،2001 ،ص  ،348وانظ�ر الدكت�ور عبد
الت�واب مب�ارك ،أص�ول التق�ايض يف اإلم�ارات العربي�ة
املتحدة ،اآلفاق املرشقة ،األردن ،2010 ،ص .193

متعارضين يثري املش�كالت العميق�ة واملعق�دة يف التنفيذ

الوضع يف ح�ال رفع ذات الدعوى أم�ام حمكمتني بقوله:

إنه يف هذه احلالة “يك�ون الوقت وقتني ،واجلهد جهدين،
والنفقة نفقتني ،والعودة بعد ذلك بخفي حنني”(((.

ووج�ود ه�ذه املش�كالت الت�ي يواجهه�ا الدف�ع
باإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع ال يث�ور إال يف حاالت تعدد
االختص�اص ،إذ ل�و كانت هناك حمكم�ة واحدة خمتصة
فال حاجة ملثل هذا الدفع ،ولكن املشكلة تثور عند تعدد
املحاك�م املختص�ة بنظ�ر ذات الن�زاع ،وإذا كان املنظ�م
الس�عودي ق�د حرص يف نظ�ام املرافع�ات الرشعية عىل
رس�م قواعد االختص�اص؛ بحيث تك�ون هناك حمكمة
واحدة خمتصة بكل نزاع ،إال أن هناك حاالت اس�تثنائية
تتع�دد فيه�ا املحاك�م املختص�ة العتب�ار أو آلخ�ر(((،
ويتحقق ذلك عرب عدد من األحوال كام يأيت:
أ) إذا تع�دد املدع�ى عليه�م يك�ون االختص�اص
للمحكم�ة التي يقع يف نط�اق اختصاصها مكان
إقامة األكثرية ،ويف حال التس�اوي يكون املدعي

باخلي�ار يف إقامة الدعوى أم�ام أي حمكمة يقع يف
نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم( م 3/36

( )5الدكتور طلعت دويدار ،الوس�يط يف رشح قانون املرافعات،
دار اجلامعة اجلديدة ،2016 ،ص .493
( )6وأغل�ب ه�ذه االعتب�ارات تث�ور يف االختص�اص املحلي،
انظ�ر يف تفاصي�ل اشتراك أكثر من حمكم�ة يف االختصاص
املحلي :عب�داهلل ب�ن حممد بن س�عد آل خنني ،الكاش�ف يف
رشح نظام املرافعات الرشعية الس�عودي ،دار ابن فرحون،
اجلزء األول ،ص  213ومابعدها ،والدكتور نبيل إسامعيل
عمر ،الوس�يط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية،
داراجلامعة اجلديدة ،2011 ،ص  115ومابعدها.
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م�ن نظام املرافعات الرشعي�ة ) ،وعىل ذلك فمن

الن�زاع؛ ألن رشط اإلحال�ة أن تكون الدع�وى مرفوعة

مرة أمام أكثر من حمكمة خمتصة.

الدعوى لقيام ذات النزاع(((.

ال�وارد أن يقوم املدع�ي برفع الدع�وى أكثر من

أم�ام حمكمتين خمتلفتين ،وإنام يف ه�ذه احلال�ة يتم ضم

ب) يك�ون للمدعي بالنفق�ة اخليار يف إقامة الدعوى

وم�ن الواض�ح أن هناك تش�اهب ًا بين الفكرتني يف

إقامة املدعى عليه أو املدعي ( م  1/39من نظام

أساس�هام وحدة الدعوى ،وكفال�ة عدم صدور أحكام

يف املحكم�ة التي يقع يف نطاق اختصاصها مكان
املرافعات الرشعية).

ج) للمرأة –يف املسائل الزوجية ،واحلضانة ،والزيارة،
والعضل -اخليار يف إقامة دعواها يف بلدها أو بلد
املدعى عليه ،وعىل املحكمة إذا سمعت الدعوى

يف بلد املدعية استخالف حمكمة بلد املدعى عليه
لإلجابة عن دعواها ،فإذا توجهت الدعوى أبلغ

املدع�ى عليه باحلض�ور إىل مكان إقامتها للسير
فيه�ا ،فإن امتن�ع س�معت غيابي� ًا ،وإذا مل تتوجه
الدعوى ردهتا املحكمة دون إحضاره ( م 2/39

من نظام املرافعات الرشعية).

د) يك�ون للمدع�ي يف الدعاوى الناش�ئة ع�ن حوادث
السري التي تقع يف غري بلد املدعى عليه اخليار يف إقامة

الدع�وى يف املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها

مكان وقوع احلادث ،أو مكان إقامة املدعى عليه (م
 3/39من نظام املرافعات الرشعية).

هذه هي أهم احلاالت التي ينعقد فيها االختصاص

ألكثر من حمكم�ة عىل خالف القاعدة العامة التي تقيض
بتخصيص حمكمة واحدة لكل نزاع.

 -2الف�ارق بني اإلحال�ة لقيام ذات الن�زاع والضم

لقيام ذات النزاع:

ق�د ترفع ذات الدعوى مرتين أمام نفس املحكمة،

س�واء أمام دائرة واحدة ،أو أم�ام دائرتني خمتلفتني ،ويف
ه�ذه احلالة ال يمك�ن القول بإحالة الدع�وى لقيام ذات
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األس�اس القانوين ،فكلتا الفكرتين (اإلحالة والضم)

متعارض�ة ،وم�ع ذل�ك فالفكرت�ان ختتلفان فيما وراء

ذلك.

فم�ن ناحي�ة نج�د أن الض�م يت�م م�ن تلق�اء نفس

املحكمة ،أو بناء عىل طلب أحد اخلصوم ((( ،يف حني أن

اإلحالة لقيام ذات النزاع ال تتم من تلقاء نفس املحكمة،
ومن ناحية أخرى نجد أن قيام املحكمة بإحالة الدعوى

لقي�ام ذات الن�زاع ه�و عم�ل قضائ�ي بمعن�ى الكلمة،
أم�ا قيامه�ا بضم الدع�اوى فهو ليس عم ً
لا قضائي ًا وال
والئي ًا ،وإنام ه�و من أعامل اإلدارة القضائية ،ومن ثم ال
يرسي علي�ه مايرسي عىل األح�كام القضائية من حيث
التس�بيب مثالً ،وحجية األمر املقيض ،والسبب يف ذلك

أن التوزي�ع الداخلي لالختص�اص بني دوائ�ر املحكمة
الواح�دة ال خيل�ق نوع� ًا م�ن االختص�اص االنف�رادي
لدائ�رة دون أخرى ،كام هو احلال يف توزيع االختصاص

بني املحاكم(((.

( )7وقد استعملنا تعبري الضم لقيام ذات النزاع؛ ألنه قد يتم ضم
الدعاوى من دائرة إىل أخرى لالرتباط.
( )8الدكتور فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،املرجع
السابق ،ص  ، 270والدكتور أمحد أبو الوفا ،نظرية الدفوع
يف قان�ون املرافعات ،مكتب�ة الوفاء القانوني�ة ،2015 ،ص
.368
( )9وهذا ما استقرت عليه حمكمة النقض املرصية يف عدة أحكام؛
منه�ا :حكمه�ا يف الطع�ن رق�م  289لس�نة  27ق جلس�ة
 ،1962/12/13جمموعة األحكام ،س  ،13ص ،1140
ويف الطعن رقم  916لس�نة  54ق جلسة ،1989/5/14
جمموع�ة األح�كام  ،س  ،40ج  ،2ص  ،280ويف الطع�ن
رق�م  53لس�نة  55ق جلس�ة  ،1995/5/23جمموع�ة
األحكام  ،س  ،46ص .797
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 -3رشوط اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع يف النظ�ام

السعودي:
للدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع عدة رشوط ،وهي
ت�كاد تكون بعينها رشوط الدفع بحجية اليشء املحكوم
ب�ه ،فكل منهام يقصد ب�ه تفادي احلك�م يف الدعوى مرة
ثاني�ة منع ًا م�ن تناق�ض األح�كام يف القضي�ة الواحدة.
وبعب�ارة أخرى ما يرم�ي إىل حتقيقه الدفع باإلحالة لقيام
ذات الن�زاع أمام حمكمة أخرى حيققه أيض ًا الدفع بس�بق
الفص�ل يف الدع�وى ،ولك�ن يالح�ظ أن نط�اق الدف�ع
باحلجية أوس�ع م�ن نطاق الدف�ع باإلحال�ة؛ ألن األول
يقص�د به -فض ً
ال عام تق�دم -تفادي تناقض األحكام يف
القضايا املرتبطة برباط ال يقبل التجزئة(.((1
وسوف نفصل رشوط الدفع باإلحالة فيام يأيت:
الرشط األول :وحدة الدعوى:

س�بقت اإلش�ارة إىل أننا يف هذه احلال�ة أمام دعوى

واحدة رفعت مرتني ،أو أمام تعدد صوري للدعاوى(،((1

وم�ن ثم فيلزم مبدئي ًا للحك�م باإلحالة لقيام ذات النزاع
أن تتحد الدعويان أطراف ًا وموضوع ًا وسبب ًا؛ أي :تتحدان
يف كل العن�ارص كأصل عام ،ف�إن اختلفتا يف عنرص منهام
فال يمكن اإلحالة لقيام ذات النزاع.

لذل�ك ن�رى م�ن الضروري إلق�اء الض�وء على

عنارص الدعوى الثالث( ((1التي يرتتب عىل احتادها بني
( )10الدكت�ور أمح�د أب�و الوف�ا ،التعليق على قان�ون املرافعات،
مكتب�ة الوفاء القانوني�ة ،2017 ،ص  ، 542ويف رشح هذه
الشروط يف النظ�ام الس�عودي انظ�ر :عبداهلل ب�ن حممد بن
سعد آل خنني ،الكاش�ف يف رشح نظام املرافعات الرشعية
السعودي ،املرجع السابق ،ص  358ومابعدها.
( )11الدكت�ور أمحد هن�دي ،قانون املرافع�ات املدنية والتجارية،
املرجع السابق ،ص .291
( )12يف التفاصيل راجع الدكتور س�يد حمم�ود ،أصول التقايض
وفق� ًا لقان�ون املرافع�ات ،املرج�ع الس�ابق ،ص  181وم�ا
بعدها ،الدكتور وجدي راغب فهمي ،قانون القضاء املدين،
املرجع السابق ،ص  93ومابعدها.

الدعويين احلكم باإلحالة لقيام ذات النزاع ،وذلك عىل

النحو التايل:

أ) أط�راف الدع�وى :وه�م م�ن يوج�ه االدع�اء
باسمهم؛ بناء عىل ما هلم من صفة بالنسبة للحق،
أو املرك�ز القان�وين املدع�ى ،س�واء ت�م مب�ارشة
اإلج�راءات منهم ش�خصي ًا ،أو م�ن خالل ممثل
هل�م يف اإلجراءات؛ مث�ل :ال�ويل ،أو الوكيل ،أو

ممثل الشخص املعنوي.

وعىل ذلك فإن طريف الدعوى إما إجيايب أو سلبي،
واملقصود هنا بالطرف اإلجيايب أو صاحب الصفة

اإلجيابية هو املدعي ،واملقصود بالطرف الس�لبي
أو صاحب الصفة السلبية هو املدعى عليه.

ب) موض�وع الدع�وى :وه�و مايطلب�ه املدع�ي يف
دع�واه ،فه�و عب�ارة ع�ن تقري�ر وج�ود أو عدم
وجود حق أو مركز قانوين ،أو إلزام اخلصم بأداء

معين ،أو تغيري املرك�ز القانوين للخص�م ،وهذا

العنرص ينقسم إىل عنارص ثالثة:
أوالً  :نوع احلامية التي يطلبها املدعي من القضاء،
س�واء كانت تقرير ًا أو إلزام ًا أو تغيري ًا ،فال
ش�ك أن تقري�ر دعوى صح�ة عقد ختتلف
ع�ن دع�وى إل�زام املتعاق�د بتنفي�ذ العقد،
وم�ن ثم ف�إذا رفعت كلت�ا الدعوي�ان أمام

حمكمتين خمتصتني فال جم�ال لإلحالة لقيام

ذات النزاع الختالف املوضوع.

ثاني� ًا :ن�وع احل�ق املطل�وب محايته ،فال ش�ك أن
دع�وى تقري�ر ملكي�ة أرض ختتل�ف ع�ن

دعوى تقرير حق ارتفاق عىل هذه األرض،
وم�ن ثم ف�إذا رفعت كلت�ا الدعوي�ان أمام

حمكمتين خمتصتني فال جم�ال لإلحالة لقيام

ذات النزاع الختالف املوضوع.
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ثالث� ًا :ذاتي�ة الشيء حمل احل�ق املطل�وب محايته،

ج) س�بب الدعوى  :والس�بب هو األساس القانوين

دع�وى تقري�ر ملكية عقار جم�اور له ،ومن

حين يطال�ب املؤج�ر بتس�ليم العين املؤج�رة

فدع�وى تقري�ر ملكي�ة عق�ار ختتل�ف عن

ثم فإذا رفعت كلتا الدعويان أمام حمكمتني
خمتصتين فلا جم�ال لإلحال�ة لقي�ام ذات
النزاع الختالف املوضوع.

يكون س�بب دعواه ه�و عقد اإلجي�ار ،ولكن إذا
رفع دع�وى أخرى للمطالبة بتس�ليم ذات العني
مس�تند ًا إىل س�بب آخ�ر؛ كعق�د البيع مثلاً ،فإن

البد إذن من احتاد املوضوع؛ لكي تتم اإلحالة لقيام

الدع�وى اجلدي�دة ختتلف ع�ن األوىل ،وال تقبل

املطل�وب يف دعوى أخرى ،وعلى ذلك إذا رفعت

وجي�ب عدم اخلل�ط بني الس�بب واملوضوع ،فقد

ذات النزاع ،ولكن ال ينفي احتاد املوضوع جمرد نفي
دعوى صح�ة عقد أمام حمكمة ،ث�م رفعت دعوى
بطلان ذات العق�د أم�ام حمكم�ة أخ�رى ،جازت

اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع طامل�ا احت�د األط�راف
والسبب وتوافرت باقي رشوط اإلحالة.

اإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أخرى.

يتمس�ك ش�خص ببطلان عقد ،وجيعل أس�اس
البطلان هو التدلي�س ،فاملوضوع هنا هو بطالن

العق�د ،أما التدلي�س فهو الس�بب .ويرتتب عىل
ذل�ك أن�ه م�ن اجلائ�ز أن تق�ام دعوي�ان يف وقت

كذل�ك ال ينف�ي احت�اد املوض�وع اس�تغراق حم�ل

واحد بطلب بطالن عقد معني؛ األوىل تس�تند إىل

رفع�ت دعويان أمام حمكمتين خمتلفتني؛ إحدامها

الغلط ،وال جتوز اإلحالة يف هذا الصدد.

أح�د الدعويين ملحل الدع�وى األخ�رى ،كام لو
للمطالبة بالدين والفوائد واملرصوفات ،واملطالبة

يف األخ�رى بالدي�ن فق�ط ،هن�ا جت�وز اإلحال�ة
لقي�ام ذات الن�زاع ،وهو مايس�مى بفك�رة احتواء
الدع�اوى ،وه�ي الفكرة التي تعرب ع�ن قيام ذات

الن�زاع بص�ورة جزئي�ة ،فهي تفرتض قي�ام وحدة

جزئي�ة بين الدعويني؛ دع�وى كبرى أو حمتوية،

ودعوى صغرى أو حمت�واة ،فالدعويان متطابقتان

يف كل العنارص مع اختالف وحيد يف املطلوب؛ يف
إحدامها أوسـع من املطلوب يف األخرى.

(((1

( )13الدكت�ور أمحد هن�دي ،قانون املرافع�ات املدنية والتجارية،
املرج�ع الس�ابق ،ص  .292وانظ�ر كذل�ك الدكت�ور أمحد
الس�يد ص�اوي ،الوس�يط يف رشح قانون املرافع�ات املدنية
والتجاري�ة ،املرج�ع الس�ابق ،ص  ،364والدكت�ور نبي�ل
عم�ر ،الوس�يط يف قانون املرافع�ات ،املرجع الس�ابق ،ص
 ،359والدكت�ور طلع�ت دويدار ،الوس�يط يف رشح قانون
املرافعات ،املرجع السابق ،ص .494
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الذي يس�تند إلي�ه املدع�ي يف دعواه ،فاملس�تأجر

التدليس كس�بب للبطالن ،واألخرى تس�تند إىل
وم�ن اجلائز أن تقام دعوي�ان يف وقت واحد بطلب
بطالن عقد بيع األوىل ،تستند إىل حصوله يف مرض

م�وت البائ�ع ،والثانية تس�تند إىل أنه عق�د هبة غري

رسمي ،فال جيوز اإلحالة يف هذه احلالة أيض ًا(.((1

الرشط الثاين :أن تكون كلتا املحكمتني خمتصتني:
وهذا الرشط يقتيض أمرين:

أ) أن تك�ون املحكم�ة التي س�يتم اإلحال�ة إليها
(وهي املحكم�ة التي رفع إليه�ا النزاع أوالً)
خمتص�ة ،إذ ال حمل إلحالة الدعوى إىل حمكمة

( )14الدكت�ور أمحد أبو الوفا ،نظرية الدفوع يف قانون املرافعات،
املرج�ع الس�ابق ،ص  ،361ولتفاصي�ل فك�رة الس�بب
واخللاف حوهل�ا راج�ع الدكت�ور س�يد حمم�ود ،أص�ول
التقايض وفق ًا لقانون املرافعات ،املرجع الس�ابق ،ص 182
ومابعدها.

عبدالعزيز بن عبداهلل الرشود :الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية يف ضوء أحكام القضاء السعودي

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

غري خمتصة والئي ًا أو نوعي ًا؛ ألهنا حت ًام ستقيض

وجدي�ر بالذك�ر أخير ًا أن الدف�ع باإلحال�ة لقيام

بع�دم االختص�اص واإلحال�ة إىل املحكم�ة

ذات النزاع ال يقبل إذا كان قد س�بق رفع الدعوى أمام

دفع من أحد اخلصوم.

فس�وف يتم التمس�ك أمامه�ا باالتفاق على التحكيم،

املختصة ،س�واء من تلقاء نفس�ها أو بناء عىل

وم�ع ذل�ك جت�وز اإلحال�ة إىل حمكم�ة غير
خمتص�ة حملي� ًا ،طامل�ا مل يت�م االعتراض على

االختص�اص يف الوقت املناس�ب ،إذ يف هذه

احلالة ستصري املحكمة خمتصة ،ومن ثم جتوز

اإلحالة إليها.

(((1

ب -أن تك�ون املحكمة املحيل�ة (وهي املحكمة
الت�ي رف�ع إليه�ا الن�زاع أخير ًا) خمتص�ة،

التحكيم ،ففي ه�ذه احلالة إذا رفع النزاع أمام املحكمة

وه�و دف�ع خيتل�ف ع�ن الدف�ع باإلحال�ة لقي�ام ذات

النزاع(.((1

الشرط الثال�ث :أن تك�ون الدع�وى قائم�ة أم�ام
املحكمتني:
فالب�د أن تك�ون الدع�وى قائم�ة بالفع�ل أم�ام

املحكمتين ،فلا حم�ل لإلحال�ة إذا كان�ت إح�دى

إذ ل�و كان�ت غير خمتص�ة س�تحكم حت ً
ما

اخلصومتين قد انقضت ،س�واء أكان االنقضاء بصدور

املختص�ة( ،((1وال يمكنها أن حتك�م باإلحالة

يف موضوعه�ا  ،ففي حالة ص�دور حكم يف موضوع

بع�دم االختص�اص واإلحال�ة إىل املحكم�ة
لقيام ذات النزاع.

ويالحظ أنه رغم أن املحكمة املحيلة هي يف األساس

حمكم�ة خمتصة ،إال أهن�ا تصري غري خمتصة بع�د رفع النزاع

إىل املحكم�ة األوىل ،إذ م�ن املس�تقر علي�ه أن�ه يف حاالت
االختصاص املشرتك إذا رفعت الدعوى إىل حمكمة خمتصة

فإهنا تن�زع االختصاص من بقية املحاكم املختصة ،فتصري
غير خمتصة ،لكن ع�دم اختصاصها هنا ع�دم اختصاص

عارض؛ ألهنا يف األصل كانت خمتصة(.((1

( )15الدكت�ور أمحد أبو الوفا ،املرافعات املدنية والتجارية ،مكتبة
الوفاء القانونية ، 2015 ،ص .335
( )16يرى الدكتور رمزي سيف أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم الدفع
باإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع م�ن حمكمة غري خمتص�ة بدالً من
الدفع بع�د اختصاصها (انظر كتابه :الوس�يط يف رشح قانون
املرافع�ات ،دار النهضة العربية ،1969 ،بند  ،)326والواقع
أن ه�ذا الرأي خيالف رصاحة النص�وص ،كام أنه من املنطقي
أن تفص�ل املحكمة أوالً يف م�دى اختصاصها قبل أن تبحث
أي يشء آخر ،وهو مايؤدي هبا إىل احلكم بعدم االختصاص.
( )17الدكت�ور فتح�ي وايل ،الوس�يط يف قان�ون القض�اء امل�دين،
املرجع الس�ابق ،ص ،289الدكتور وج�دي راغب ،قانون
القضاء املدين ،املرجع السابق ،ص.353

حك�م منهي للخصومة ،أو انقض�ت قبل صدور احلكم
(((1

اخلصوم�ة فإن هذا احلكم حيوز حجية األمر املقيض ،وال
جم�ال هنا للدف�ع باإلحال�ة ،وإنام لدفع آخ�ر وهو الدفع

بع�دم جواز نظر الدعوى لس�بق الفص�ل فيها ،وكذلك
األم�ر إذا زال�ت اخلصوم�ة زواالً مبترس ًا قب�ل احلكم يف
موضوعه�ا ،كام لو س�قطت اخلصوم�ة ،أو اعتربت كأن
مل تكن ،فإنه ال حم�ل أيض ًا لإلحالة لعدم وجود خصومة

قائمة(.((2

أم�ا إذا كان�ت اخلصوم�ة ق�د أصاهبا ع�ارض من

الع�وارض ال�ذي يؤدي إىل ركوده�ا كوقف اخلصومة
أو انقطاعه�ا ،ف�إن ه�ذا الع�ارض ال يمنع م�ن الدفع

باإلحال�ة لقيام ذات النزاع ،ألننا بصدد خصومة قائمة

بالفعل.

( )18الدكت�ور فتح�ي وايل ،الوس�يط يف قان�ون القض�اء امل�دين،
املرجع السابق ،ص . 290
( )19الدكت�ور أمح�د الس�يد ص�اوي ،الوس�يط يف رشح قان�ون
املرافعات املدنية والتجارية ،املرجع السابق ،ص .364
( )20الدكت�ور أمحد أبو الوفا ،نظرية الدفوع يف قانون املرافعات،
املرجع السابق ،ص .366
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الشرط الراب�ع  :أن تكون املحكمت�ان تابعتني جلهة
قضائية واحدة:

إليه�ا النزاع أوالً ،فالقاعدة أن املحكمة التي رفع
إليه�ا الن�زاع أوالً ه�ي أوىل املحكمتين بالفصل

تابعتين جلهتني خمتلفتني؛ ألنه من غري املعقول رفع ذات

االختصاص من سائر املحاكم املختصة(.((2

فال جتوزاإلحال�ة إذا رفعت الدعوى أمام حمكمتني

الدع�وى أمام جهتين خمتلفتني دون أن تك�ون إحدامها

غير خمتص�ة ،ومن ثم فمن املحتم عليه�ا أن تقيض بعدم
االختصاص واإلحالة(.((2

 -4النظ�ام اإلجرائ�ي للدف�ع باإلحالة لقي�ام ذات

النزاع:

يمكنن�ا أن نوجز النظام اإلجرائ�ي للدفع باإلحالة

لقيام ذات النزاع فيام يأيت:

أ) هذا الدفع من الدفوع الش�كلية غري املتعلقة بالنظام
الع�ام ،ومن ثم فإنه ينطب�ق عليه ماينطبق عىل هذا

النوع من الدف�وع ،إذ جيب إبداؤه مع بقية الدفوع

الش�كلية غير املتعلقة بالنظام الع�ام قبل إبداء أي
دفع شكيل آخر ،أو أي طلب أو دفاع يف الدعوى،
لذلك نصت املادة  75من نظام املرافعات الرشعية

عىل أن « الدفع ببطالن صحيفة الدعوى ،أو بعدم
االختصاص املكاين ،أو بإحالة الدعوى إىل حمكمة

أخرى لقيام النزاع نفس�ه أمامه�ا ،أو لقيام دعوى
أخ�رى مرتبطة هبا ،جيب إب�داؤه قبل أي طلب أو
دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول ،وإال س�قط

احلق فيام مل يبد منها».

فيه�ا؛ ألن رف�ع النزاع أم�ام حمكم�ة خمتصة ينزع

ه�ـ) ال تقضي املحكمة باإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع
من تلقاء نفس�ها ،وإنام جيب أن يتمسك اخلصوم
بذل�ك؛ ألن ه�ذا الدفع من الدفوع غير املتعلقة

بالنظام العام(.((2

املبحث الثاين:
مدى األخذ بالدفع باإلحالة
لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية

وس�يتم يف هذا املبحث بيان وضع املش�كلة (الدفع

باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية) ونطاقها،
وم�ن ثم الوقوف على موقف القانون املق�ارن من ذلك,
ثم بع�د ذلك اس�تعراض اآلراء الفقهي�ة العربية حوهلا،
وذلك وفق التفصيل اآليت:

 -1وضع املشكلة ونطاقها:

تتلخص مشكلة الدراسة أو البحث يف مدى جواز

اإلحال�ة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،ومفرتض
ه�ذه املش�كلة أن هناك دع�وى رفعت مرتين؛ إحدامها
أم�ام حمكمة أجنبية ،واألخرى أم�ام حمكمة وطنية ،فهل

ب) جي�ب إبداء ه�ذا الدفع أمام املحكم�ة التي رفع
إليه�ا الن�زاع أخير ًا لصال�ح املحكم�ة التي رفع

املحكم�ة األجنبي�ة ،عىل غ�رار ما رأين�اه يف موقف نظام

( )21عبد اهلل بن حممد بن سعد آل خنني ،الكاشف يف رشح نظام
املرافعات الرشعية الس�عودي ،املرجع الس�ابق ،ص ،370
ومح�د خليف�ة ال�دورسي ،التن�ازع يف والي�ة واختص�اص
املحاكم وفقا لألنظمة يف اململكة ،جملة نظرات .قانونية ،س
 ، 4عدد  ، 1يناير  ،2017ص .7

( )22الدكتور أمحد أبو الوفا ،املرافعات املدنية والتجارية ،املرجع
السابق ،ص .336
( )23انظر حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم  332لسنة
 38جلسة  1973/6/14س  24ع  2ص  919ق .160

56

يمك�ن للمحكم�ة الوطني�ة أن تقضي بإحال�ة النزاع إىل
املرافعات الرشعية ،بش�أن النزاع�ات الداخلية املنظورة

عبدالعزيز بن عبداهلل الرشود :الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية يف ضوء أحكام القضاء السعودي

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

بين املحكمتني الوطنيتني ،أم أن ه�ذا النص ال ينرصف
إىل العالقات اخلاصة الدولية؟

كذلك البد أن نقرر أنه ليس ثمة مشكلة فيام لو كان
الترشيع الوطني للدولة يق�رر موقف ًا رصحي ًا من اإلحالة

يمك�ن الق�ول بأن تع�دد املحاكم املختص�ة بالنزاع

لقي�ام ذات النزاع أم�ام حمكمة أجنبي�ة ،إذ يف هذه احلالة
أيض ًا ال يثور البحث حول املشكلة املطروحة.

بنظ�ر الن�زاع ،ولك�ن العتبار أو آلخ�ر قد يق�رر املنظم

املطروح�ة (الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة

الداخلي ظاهرة اس�تثنائية ،فقد س�بقت اإلش�ارة إىل أن
املنظ�م يس�عى إىل أن تكون هناك حمكم�ة واحدة خمتصة
تع�دد املحاك�م املختص�ة ،ولكن�ه يف ذات الوق�ت – كام
قلنا م�ن قبل– يقرر أن رفع الدعوى أم�ام إحداها ينزع

االختص�اص من املحاكم األخرى ،ومن ثم وجد تقرير
الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع ملواجهة تلك املش�كلة،
والتي قلنا إن هلا طابع ًا اس�تثنائي ًا يف املنازعات الداخلية.

لك�ن الوض�ع عىل عك�س ذل�ك يف املنازع�ات اخلاصة
الدولية ،فليس هناك منظم أو مرشع دويل أو سلطة عليا

ف�وق الدول لك�ي يوزع قواعد االختص�اص بني حماكم
ال�دول املختلف�ة ،وإنام ينف�رد املنظم الوطن�ي لكل دولة

بتحدي�د االختص�اص القضائي ال�دويل ملحاكمه ،دون

النظ�ر ملحاك�م الدول األخ�رى ،ويتفرع ع�ن حرية كل
دولة يف حتديد اختصاصها نتيجة هامة ،وهي أنه من غري

الن�ادر أن تتعدد املحاك�م املختصة بنظر الن�زاع الدويل،

وتكون هذه ظاهرة أصيلة يف املنازعات اخلاصة الدولية،

عىل عكس الوضع يف املنازعات الداخلية التي رأينا فيها
أن تعدد املحاكم املختصة ذو طابع استثنائي ،ولعل تلك
املالحظ�ة األولي�ة هي الت�ي تثري لدينا الس�ؤال الس�ابق

ذك�ره ،حول مدى جواز اإلحالة لقي�ام ذات النزاع أمام
حمكمة أجنبية.

جيب اإلش�ارة إىل أنه ليس ثمة مشكلة فيام لو كانت

الدول�ة ق�د انضمت إىل معاه�دة ثنائي�ة أو مجاعية ،تقرر

قب�ول أو رف�ض اإلحالة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكمة

أجنبية ،إذ يف هذه احلال�ة تلتزم الدولة بأحكام املعاهدة،
وال يكون هناك جمال للبحث عن املسألة املطروحة.

إذن م�ن الواض�ح أن نطاق البحث حول املش�كلة

أجنبي�ة) يتحدد باألح�وال التي ال يوجد فيه�ا تنظيم أو
ترشي�ع وطني حيدد موقف ًا رصحي ًا منها ،كام ال توجد فيها

معاه�دة تلتزم هبا الدولة ،ويف ه�ذه احلالة يبدو أن هناك

رأيين :األول راف�ض لإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام

حمكمة أجنبية ،والثاين مؤيد هلا ،وهو ماس�نعرض له بعد

عرض موقف القانون املقارن.

 -2موق�ف القانون املقارن م�ن اإلحالة لقيام ذات

النزاع أمام حمكمة أجنبية:

نظر ًا ألمهي�ة النظام القانوين الفرنيس بكونه النظام

الذي أخ�ذت عنه األنظم�ة العربية بوجه ع�ام ،كام أنه

النظ�ام الذي تأثرت ب�ه الترشيعات واألنظم�ة العربية

يف مس�ألة اإلحالة لقيام ذات الن�زاع أمام حمكمة أجنبية
بوجه خاص ،ونظر ًا لتلك األمهية فس�وف نفرد له بند ًا

مس�تقالً ،بع�د أن نعرض ملوقف القان�ون املقارن بوجه

عام.

أ) موقف القانون املقارن بوجه عام:

ال ش�ك أن األنظم�ة األنجلوسكس�ونية تقب�ل
اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكم�ة أجنبية،
ولكنه�ا ال تع�رض هل�ا كحال�ة مس�تقلة ،وإنما

يف إط�ار نظري�ة عامة ،ه�ي نظري�ة املحكمة غري
املالئم�ة ،ف�إذا وجدت املحكم�ة الوطنية – وفق ًا
هل�ذه النظري�ة -أهنا غير مالئمة لنظ�ر الدعوى،

فإهن�ا تتخىل ع�ن اختصاصه�ا لصال�ح املحكمة
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األجنبية ،س�واء كان ذلك بسبب الدفع باإلحالة

لقيام ذات النزاع أو ألي سبب آخر.
كذل�ك فإن هن�اك دوالً أخ�رى قبل�ت اإلحالة

ويف املقاب�ل نجد أن بعض الدول حتفظت بش�أن

م�ن خلال نص�وص ترشيعي�ة ،أو م�ن خلال

مث�ل :القضاء اهلولن�دي( ،((2وكذلك االجتاهات

لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة أجنبية ،س�واء
اجتهادات قضائية ،فقد قبل القضاء السويرسى

ذل�ك س�واء قض�اء املقاطع�ات أو القض�اء
الفي�درايل ،وأخذ هبذا االجت�اه القضائي من بعد
القانون الدويل اخلاص الس�ويرسي الصادر عام

1987م ( م  ،((2() 9كذل�ك أخ�ذ هب�ا القض�اء

مرص ،وهي حماكم أجنبية(.((2

اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكم�ة أجنبية؛
التقليدية يف القوانني العربية.

ب) موقف القانون الفرنيس:

اتس�م موق�ف القض�اء الفرنسي بالتطور بش�أن

اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكم�ة أجنبية،

األمل�اين رغ�م ع�دم وج�ود ن�ص يف القان�ون

وذلك من خالل ثلاث مراحل؛ كان يف املرحلة
األوىل منه�ا رافض ًا هلا ،ثم ج�اءت املرحلة الثانية

وأخذ هبا القضاء النمس�اوي ،كام أخذ هبا بنص

منذ أواخر عام 1974م عىل قبوهلا بشكل كامل،

ال�دويل اخلاص األمل�اين الصادر ع�ام 1986م،

رصي�ح القانون املدين لدولة بيرو عام 1984م
( م  ،)2066وأخ�ذ هب�ا أيض ًا القض�اء اليوناين،
والقض�اء يف ال�دول اإلس�كندنافية (النروي�ج

والس�ويد وآيس�لندا وفنلن�دا) ،أما ع�ن موقف

املشرع اإليط�ايل فق�د كان قان�ون املرافع�ات
الصادر عام 1942م يرفض اإلحالة لقيام ذات
النزاع أمام حمكمة أجنبية ،وعندما صدر القانون
الدويل اخلاص اإليطايل لعام 1995م استجاب

لالجتاه�ات الفقهي�ة احلديث�ة ،وأخ�ذ باإلحالة
لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية.

ويالح�ظ أن القضاء املرصي القديم كان قد أخذ

باإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع أمام حمكم�ة أجنبية؛
حي�ث قب�ل اإلحالة م�ن املحاك�م األهلية ،وهي

( )24يف حتلي�ل موق�ف القانون الس�ويرسي ،وبي�ان املدى الذي
أخ�ذ في�ه القان�ون اخل�اص الس�ويرسي بأح�كام القض�اء
الس�ويرسي ،انظ�ر :الدكتور حممد ال�رويب ،الدفع باإلحالة
لقيام ذات الن�زاع أمام حمكمة أجنبي�ة ،دار النهضة العربية،
 ،2013ص  197ومابعدها.
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حماك�م وطني�ة ،إىل حماك�م القناص�ل العامل�ة يف

لقبوهلا مع الرتدد ،إىل أن اس�تقر القضاء الفرنيس

وهو ما نعرض له فيام يأيت:

 -املرحلة األوىل  :مرحلة الرفض التام:

متتد ه�ذه املرحل�ة منذ مطل�ع القرن التاس�ع
عشر وحت�ى ع�ام 1962م ،وفيه�ا رف�ض
القض�اء الفرنسي اإلحالة لقي�ام ذات النزاع
أم�ام حمكمة أجنبية رفض� ًا قاطع ًا ،وقد انطلق
القض�اء الفرنسي يف موقف�ه م�ن ظ�روف
املرحل�ة التارخيية وقتها؛ حي�ث كانت قواعد
االختص�اص القضائ�ي ال�دويل تق�وم على

فكرة الس�يادة ،وم�ن ثم ال جي�وز التخيل عن
( )25انظ�ر حك�م حمكمة اس�كندرية املختلط�ة يف  5مايو 1892
منش�ور يف  Clunetعام  1893ص  ،232وحكم حمكمة
اس�كندرية التجاري�ة املختلط�ة  9فرباير  1922منش�ور يف
 Clunetع�ام  ،1922ص  .1043انظ�ر يف اإلش�ارة إىل
هذي�ن احلكمني عند الدكتور أمحد عبد الكريم سلامة ،فقه
املرافع�ات املدني�ة ،دار النهضة العربي�ة ،2000 ،ص 345
هامش  3و .4
( )26يف التفاصي�ل انظ�ر الدكتور حممد ال�رويب ،الدفع باإلحالة
لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكمة أجنبية ،املرجع الس�ابق ،ص
 213ومابعدها.
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االختص�اص ،وإال كان يف ذل�ك مس�اس

املحاك�م الفرنس�ية أوالً ،كما أن اختص�اص
ه�ذه املحاك�م بالدع�وى كان اختصاص� ًا

يمك�ن يف ظل تل�ك النظرة املتش�ككة التخيل

1964م ق�ررت حمكم�ة النق�ض رفضه�ا

بالس�يادة ،كما كان النظ�رة الس�ائدة وقته�ا

التش�كيك يف قض�اء ال�دول األخ�رى ،فلا
ع�ن االختص�اص لصال�ح حمكم�ة أجنبي�ة،

وهي حمل للشك يف نزاهتها.
وإذا كان القض�اء الفرنسي– يف ه�ذه املرحل�ة -
ق�د رف�ض اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام
حمكم�ة أجنبية كأصل ع�ام ،إال أنه ق�د قبلها
يف حالتين؛ األوىل :إذا كان منصوص� ًا عليها
يف معاه�دة دولي�ة ،والثاني�ة :إذا رفع الطرف
الفرنسي دعواه أمام القضاء األجنبي متنازالً
عن امليزة املمنوحة له بمقتىض املادة ( 14مدين
فرنيس) ،أو قبل كمدعى عليه اخلضوع لوالية
القض�اء األجنب�ي ،متن�ازالً بذلك ع�ن امليزة
التي منحتها له املادة ( 15مدين فرنيس) ،فإنه
يمكن التمس�ك يف مواجهته بالدفع باإلحالة
إذا م�ا أريد رفع الدع�وى بعد ذلك عن ذات
النزاع يف فرنسا(.((2

 -املرحلة الثانية :مرحلة الرتدد:

يف ه�ذه املرحل�ة ب�دأ القضاء الفرنسي بعدة

أح�كام ،ظاهرها رفض اإلحال�ة لعدم توافر
رشوطها ،وهو مايعني أهنا ال ترفض اإلحالة

إىل حمكمة أجنبية م�ن حيث املبدأ ،وقد بدت
مالم�ح التطور ع�ام 1962م؛ حيث رفضت

حمكم�ة النقض الفرنس�ية اق�رار مب�دأ الدفع
باالحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة

أجنبي�ة ،بحج�ة أن الدع�وى ق�د رفع�ت إىل
( )27انظ�ر يف م�دى اعتب�ار احلالتني م�ن قبيل االس�تثناءات من
عدمه :الدكتورة حفيظة احلداد ،املوجز يف القانون اخلاص،
دار الفكر اجلامعي1998 ،م ،ص .140

ق�ارص ًا ،وىف حكمه�ا الص�ادر ىف  9ديس�مرب
الدف�ع باإلحالة إىل املحكم�ة األجنبية لكون

رشوط ه�ذا الدف�ع مل تك�ن متواف�رة؛ إذ إن

املحكم�ة األجنبية امل�راد إحالة الدعوى إليها
غير خمتصة هب�ا؛ نظ�ر ًا الختص�اص املحاكم

الفرنس�ية بالدعوى اختصاص ًا ق�ارص ًا عليها
وحده�ا طبق� ًا للامدة ( 15م�دين) ،كام قضت
حمكمة باري�س ىف حكمها الصادر ىف  3يونيو

1966م ب�ذات املعن�ى ،ورغ�م أن ظ�روف

الن�زاع كان�ت مواتي�ة لقبول الدف�ع باإلحالة
لك�ون الدع�وى قد رفع�ت أوالً إىل املحكمة
األجنبي�ة ،وألن ه�ذه األخيرة كانت خمتصة

هب�ا ،إال أن حمكم�ة باريس ق�د رفضت الدفع
لتخل�ف رشط اس�تحدثته ألول م�رة ،ومل
يسبق ملحكمة النقض الفرنسية اإلشارة إليه،

ومؤداه رضورة التيقن من كون الدعوى التى
رفعت ابت�داء إىل املحكمة األجنبية س�تنتهي
بصدور حك�م يكون قاب ً
ال لالعتراف بآثاره

ىف فرنسا(.((2

وىف الوقت الذى أعلن فيه الرشاح الفرنس�يون

توقعاهت�م بص�دور حك�م مرتق�ب ملحكمتهم
العليا ،حيقق ما متنوه م�ن قبول الدفع باإلحالة
إىل حمكم�ة أجنبي�ة ،ص�در ىف أول ديس�مرب

1969م حك�م جديد ملحكم�ة النقض هناك،
( )28يف التفاصي�ل انظ�ر :الدكت�ور هش�ام ص�ادق ،تن�ازع
االختص�اص القضائي ال�دويل ،دار املطبوع�ات اجلامعية،
2009م ،ص  62ومابعدها.
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اعتربه الفقه الفرنسى خميب ًا لآلمال التى عقدت

حمكم�ة أجنبية خمتص�ة هي االخ�رى» ،ومنذ
هذا التاريخ استقر القضاء الفرنيس هنائي ًا عىل

املذك�ور مبدأ قبول الدف�ع باإلحالة لقيام ذات

أم�ام حمكم�ة أجنبي�ة ،وه�و ما أكدت�ه حمكمة

من قبله عىل استمرار التطور نحو جواز الدفع

باإلحال�ة .فق�د أنك�رت املحكم�ة ىف حكمها
الن�زاع أم�ام حمكم�ة أجنبي�ة اس�تناد ًا إىل نفس
احلجج التقليدية ،ومن بينها عدم وجود سلطة

علي�ا لتنظي�م االختص�اص القضائ�ي ال�دويل

ملحاك�م ال�دول املختلف�ة ،وه�ى احلج�ة التى
رأينا كيف س�بق للفقه وقض�اء املحكمة العليا
الفرنسية أن وجهوا إليها نقد ًا مر ًا.

(((2

 -املرحلة الثالثة :مرحلة االستقرار:

ب�دأت ه�ذه املرحل�ة ىف  18اكتوبر 1972م؛

حيث أصدرت حمكمة استئناف باريس حك ًام
أعلنت فيه رصاحة تأييدها املطلق ملبدأ جواز
الدف�ع باإلحالة ،ولكنها رفض�ت تطبيقها يف

الدع�وى املطروح�ة لتخلف أح�د الرشوط،
وه�و رشط قي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة

أجنبي�ة .وىف  25يوني�و 1974م أص�درت
حمكمة النقض الفرنسية حكمها الشهري الذى

وضع النهاية ملراحل التطور الس�ابقة؛ ليؤكد
بام ال يدع جماالً للش�ك اس�تقرار مب�دأ جواز
الدف�ع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة

أجنبي�ة يف القضاء الفرنسي ،ويف  26نوفمرب
1974م أزالت حمكمة النقض الفرنس�ية كل

ش�ك حول اس�تقرار موقفها يف هذا الش�أن؛
حي�ث ق�ررت يف حكمه�ا الص�ادر يف ه�ذا

التاريخ أن «الدفع باإلحالة يمكن قبوله أمام
القض�اء الفرنيس؛ نظ�ر ًا لقيام الدع�وى أمام
( )29الدكت�ور هش�ام ص�ادق ،تن�ازع االختص�اص القضائ�ي
الدويل ،املرجع السابق ،ص . 64
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مب�دأ جواز الدفع باإلحال�ة لقيام ذات النزاع

باري�س ىف حكميه�ا الصادري�ن ىف  7يولي�و

1976م ،و 12فرباي�ر 1980م ،وكذل�ك يف
حك�م حمكمة النق�ض يف  17يوليو 1980م،

أك�دت حمكمة النقض الفرنس�ية م�رة أخرى
موقفه�ا الثابت ىف ش�أن اجازة مب�دأ اإلحالة

إىل املحكمة األجنبية الت�ى رفع النزاع أمامها
أوالً .فبع�د أن اس�تعرضت املحكمة رشوط
التمس�ك هب�ذا الدف�ع انته�ت إىل رفض�ه؛

لتخلف رشط االختصاص الدويل للمحكمة
األجنبية املراد إحالة الدعوى إليها.

(((3

ه�ذا ع�ن الوضع يف القان�ون املق�ارن ،أما يف

الفقه العريب فقد وجد اجتاهان؛ أحدمها قديم
يرف�ض اإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة
أجنبية ،واآلخر حديث يقبلها.

 -3ال�رأي الفقه�ي الراف�ض لإلحال�ة لقي�ام ذات

النزاع أمام حمكمة أجنبية:

هذا الرأي كان هو الرأي السائد يف الفقه القديم(،((3
وقد استند هذا الرأي إىل احلجج التالية:

( )30يف التفاصي�ل انظر :الدكتور حمم�د الرويب ،الدفع باإلحالة
لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكمة أجنبية ،املرجع الس�ابق ،ص
 124وم�ا بعده�ا ،وكذلك الدكتور هش�ام ص�ادق ،تنازع
االختصاص القضائي الدويل ،املرجع السابق ،ص .66
( )31الدكت�ور حام�د زك�ي ،أص�ول القان�ون ال�دويل اخل�اص
املرصي ،مكتبة عبداهلل وهب�ة ،الطبعة الرابعة ،1946 ،ص
 ،238والدكت�ور حممد كامل فهم�ي ،أصول القانون الدويل
اخلاص ،دار الثقافة اجلامعية ،1991 ،ص ،449والدكتور
ع�ز الدين عب�د اهلل ،القان�ون الدويل اخلاص ،اجل�زء الثاين،
اهليئة العامة للكتاب ،الطبعة التاسعة ،ص .531
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 -احلج�ة األوىل :الدف�ع باإلحال�ة لقي�ام ذات

 -احلج�ة اخلامس�ة :مس�تمدة م�ن املعامل�ة

الس�يادة التى تقوم عليها قواعد االختصاص

الوطن�ي ،وذلك أن قب�ول الدفع باإلحالة إىل

الن�زاع أمام حمكمة أجنبية يتناىف مع اعتبارات

القضائ�ي ال�دويل ،فما دام�ت حماك�م الدول
خمتص�ة دولي� ًا بالنزاع املط�روح أمامه�ا ،فإن

اإلجرائي�ة للحك�م األجنب�ي أم�ام القض�اء

قضاء أجنبي يناهض ما هو سائد ىف فرنسا ىف
شأن رفض االعرتاف بآثار األحكام األجنبية

قبل ص�دور األمر بتنفيذها .ف�إذا كان احلكم

قب�ول الدف�ع بإحال�ة ه�ذا الن�زاع إىل حمكمة
أجنبي�ة يش�كل مساس� ًا بس�يادة الدول�ة التى

االجنبي يعد عديم القيمة يف فرنسا قبل األمر

 -احلجة الثانية :الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع

القضاء األجنبي والتي مل تتبلور بعد ىف صورة

أبدى الدفع أمام حماكمها.

أم�ام حمكم�ة أجنبي�ة يفترض وجود س�لطة
علي�ا ،تتوىل توزي�ع والية القض�اء بني حماكم

الدول املختلفة ،وهو ما ال يتحقق عىل النطاق
الدويل ،كام هو الوضع يف املجتمع الداخيل.

 احلجة الثالثة :ال خيش�ى من تعارض األحكامعلى الصعيد ال�دويل ،وهي العل�ة املقرر من
أجله�ا الدف�ع باإلحالة لقي�ام ذات النزاع يف

العالق�ات الداخلي�ة ،وه�ى عل�ة ال تتواف�ر

ىف جم�ال العالق�ات اخلاص�ة الدولي�ة ،ذلك
أن احلك�م األجنب�ي الص�ادر يف الن�زاع،

واملتعارض مع احلكم الوطني (الس�عودي)
ال�ذى ص�در يف ش�أن ذات الن�زاع ،ل�ن يتم

تنفي�ذه يف اململك�ة ،وبالت�اىل ل�ن يتحق�ق
التع�ارض فيه�ا بني احلكمني .وأس�اس هذا
احل�ل أن من رشوط تنفيذ احلكم األجنبي يف
اململك�ة أال يكون متعارض� ًا مع حكم وطني

صادر فيها.

 احلجة الرابعة :وهي حجة مستمدة من تشككالفقه التقليدي يف قضاء الدول األجنبية ،ومع
تلك النظرة املتشككة ال يمكن قبول اإلحالة

من القضاء الوطني إىل القضاء األجنبي.

بتنفي�ذه ،فتك�ون اإلج�راءات املتخ�ذة أم�ام
حكم عديم القيمة بدوره ومن باب أوىل(.((3

 -4ال�رأي الفقهي املؤيد لإلحالة لقي�ام ذات النزاع
أمام حمكمة أجنبية:

وق�ال هب�ذا ال�رأي ع�دد م�ن فقه�اء القان�ون

املتقدمين( ،((3واملتأخري�ن( ،((3وق�د احت�ج هذا

الرأي بام يأيت:

( )32الدكت�ور هش�ام ص�ادق ،تن�ازع االختص�اص القضائ�ي
الدويل ،املرجع السابق ،ص .55
( )33انظ�ر :الدكتور هش�ام ص�ادق ،تنازع االختص�اص القضائي
ال�دويل ،املرج�ع الس�ابق ،ص  ،55والدكت�ور أمح�د قس�مت
اجلداوي :تنازع االختصاص القضائي الدويل ،منشأة املعارف،
اإلس�كندرية1969 ،م ،والدكت�ور أمح�د قس�مت اجل�داوي،
مبادئ االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية،
دار النهضة العربية1972 ،م ،ص  156وما بعدها.
( )34الدكت�ور ماه�ر إبراهي�م الس�داوي ،الدفع باإلحال�ة لقيام
ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة أجنبي�ة ،املنص�ورة1983 ،م،
دون ن�ارش ،ص  ،5والدكت�ور أمح�د عب�د الكريم سلامة،
فق�ه املرافعات املدني�ة الدولية ،املرجع الس�ابق ،ص ،335
والدكتور عكاشة عبد العال ،االختصاص القضائي الدويل
وتنفي�ذ األحكام األجنبية ،دار اجلامع�ة اجلديدة2013 ،م،
ص  170وم�ا بعده�ا ،والدكت�ورة حفيظ�ة الس�يد احلداد،
املوج�ز يف القانون ايل اخل�اص ،املرجع الس�ابق ،ص 149
وم�ا بعدها ،والدكت�ور عبد احلكيم مصطف�ى عبد الرمحن،
الدف�ع باإلحال�ة يف االختص�اص القضائ�ي ال�دويل ،دار
النهض�ة العربي�ة1997 ،م ،ص 90وما بعده�ا ،والدكتور
حمم�د الرويب ،الدفع باإلحال�ة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة
أجنبية ،املرجع السابق ،ص  171ومابعدها.
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 -احلج�ة األوىل  :لق�د تط�ورت الفلس�فة الت�ي يقوم

حتقيق التعايش املشترك بني األنظم�ة القضائية،

االختص�اص القضائ�ي ال�دويل بصف�ة خاص�ة،

املعاملة باملث�ل ،مما يؤدي إىل انع�زال الدولة التى

عليها القانون الدويل اخلاص بصفة عامة ،وقواعد

فبع�د أن كان الفق�ه يبنيها عىل اعتبارات الس�يادة،
أصبحت تنبني عىل اعتبارات االستجابة ملقتضيات
العوملة والتعاون القضائي بني الدول ،وال شك أن

قبول الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة
أجنبية يتوافق مع تلك الفلسفة اجلديدة.

 احلج�ة الثاني�ة :إن انع�دام وج�ود س�لطة عليا فوقال�دول ال يمن�ع القض�اء الوطنى لل�دول املتصلة

بالنزاع من التعاون عىل نحو يكفل ىف النهاية حسن
سير العدالة عىل الصعيد الدويل ،وهبذه املثابة فلم
يع�د هناك ما يمنع القضاء الوطني من قبول الدفع

باإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكمـ�ة أجنبية

أقـ�در على الفص�ل فيه ،وعلى كفالة آث�ار احلكم
الصادر يف ش�أنه ،بل إن قب�ول الدفع باإلحالة عىل
هذا النحو ،وختيل املحكم�ة التي ُأبدي أمامها هذا
الدفع عن اختصاصه�ا بالدعوى لصالح املحكمة

األجنبي�ة ،س�وف ينه�ي تن�ازع االختص�اص بني

ثم تنتف�ى احلاجة لوج�ود مثل
املحكمتين ،وم�ن ّ
هذه السلطة القضائية العليا.

 احلج�ة الثالث�ة :الق�ول بع�دم اخلش�ية م�ن وجودحكمين متعارضين على الصعيد ال�دويل قول
غري صحي�ح؛ وذلك أن ع�دم االعرتاف باحلكم
األجنب�ي عىل ه�ذا النحو ال ينف�ي حقيقة وجود

حكمين متعارضين كل منهام صال�ح ىف الدولة
التي صدر فيهـا ،وهو ما يتعارض مع االستقـرار
املتطلب ىف املعامالت الدولية.

 احلج�ة الرابعة :إن التش�كك يف القض�اء األجنبييتن�اىف م�ع رضورات التع�اون ال�دويل من أجل
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بل إن هذا التش�كك قد يدفع الدول األخرى إىل
تدعي أن احليدة والنزاهة هى خصائص حيتكرها

فقط قضاؤها الوطني.
 احلجة اخلامس�ةّ :إن احلجة املس�تمدة يف فرنسا من
املعاملة اإلجرائية للحكم األجنبي مل متنع القضاء
الفرنيس من االس�تقرار أخري ًا عىل قبول اإلحالة

لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكمة أجنبي�ة ،ومن ثم
ال يمك�ن الق�ول هب�ذه احلجة يف اململك�ة العربية
السعودية.

وينته�ي ه�ذا ال�رأي – ال�ذي نؤي�ده  -إىل قب�ول

اإلحال�ة لقيام ذات النزاع أمام حمكم�ة أجنبية ،ما دامت

تلك املحكمة األجنبية هي األكثر صلة بالنزاع ،واألقدر
عىل الفصل فيه ،وكفالة إصدار حكم له فعالية دولية.

املبحث الثالث:
رشوط الدفع باإلحالة
لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية

وس�نعرض يف ه�ذا املبح�ث لإلش�كاالت املتعلقة

بتحدي�د رشوط هذا النوع م�ن الدفع ،ومن ثم نبينّ هذه
الرشوط ،س�واء املتفق عليه�ا أو اخلالفية منه�ا ،ثم بعد

ذلك نتناول املعاملة اإلجرائية لإلحالة لقيام ذات النزاع
أمام حمكمة أجنبية؛ وذلك من خالل ما يأيت:

 -1إش�كاليات حتدي�د رشوط اإلحال�ة لقيام ذات

النزاع إىل حمكمة أجنبية:

انتهين�ا فيما س�بق إىل أن ال�رأي الراجح ه�و قبول

اإلحالة من القضاء الوطن�ي إىل القضاء األجنبي ،وهذا
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يتطل�ب أن نعرض لشروط قبول تل�ك اإلحالة ،إذ من

غير املنطق�ي أن تت�م اإلحال�ة بش�كل مطل�ق ،دون أن
نتطلب رشوط ًا معين�ة نضمن هبا مقتضيات احلفاظ عىل
النظ�ام العام من جهة ،وعىل الفاعلي�ة الدولية لألحكام

من جهة أخرى.

ويف إطار حتديد وحرص الشروط املطلوبة لإلحالة

لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة أجنبية الب�د أن نالحظ
أمرين:

اخلالفية ،ولكننا سنجد أيض ًا أن هناك رشوط ًا حمل جدل

يف الفقه س�وف نس�ميها الرشوط اخلالفية ،وس�نعرض
هلذي�ن النوعني من الرشوط ،وبعده�ا نعرض للمعاملة
اإلجرائية لإلحالة يف هذا الصدد.

 -2الرشوط غري اخلالفية لإلحالة لقيام ذات النزاع

أمام حمكمة أجنبية:

تتثمل هذه الرشوط فيام يأيت:

 -األم�ر األول :أن اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام

أ ) وح�دة الدع�وى  :إذ جي�ب أن تك�ون الدع�وى

ع�ن االختصاص القضائي ال�دويل ،ومن ثم فإن

أمام القضاء الوطني (الس�عودي)؛ أي :أن تكونا

حمكمة أجنبية هي إح�دى تطبيقات فكرة التخيل

رشوطه�ا تتطاب�ق وتتقاط�ع م�ع بع�ض رشوط
نظري�ة التخيل بوجه عام ،وس�وف يتضح لنا فيام

بع�د أن القضاء الس�عودي كان له قصب الس�بق
يف األخذ بنظرية التخيل عن االختصاص؛ حيث
سبق مجيع الدول العربية يف هذا املضامر.

 األمر الثاين :سبقت اإلشارة إىل أن نظام املرافعاتالرشعية السعودي قد اعتمد فكرة اإلحالة لقيام
ذات الن�زاع يف املنازع�ات الداخلي�ة ،ووض�ع
رشوط� ًا لذل�ك بيناه�ا يف املبح�ث األول ،وإزاء

املرفوعة أمام القضاء األجنبي هي بذاهتا املرفوعة
متحدتين يف األط�راف واملوض�وع والس�بب،
وه�ذا رشط بدهيي ،إذ إن س�بب اإلحالة هنا هو

قي�ام (ذات النزاع) ،فلزم من ذلك وحدة النزاع،
ومن ث�م وحدة الدعوى؛ بحي�ث لو ختلف احتاد

عنصر م�ن هذه العن�ارص الثالث ملا ج�از الدفع
باإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع أمام حمكم�ة أجنبية،
وهو ذات الرشط املنصوص عليه بش�أن اإلحالة
يف العالقات الداخلية.

وعىل ذل�ك إذا رفع ن�زاع أمام املحاكم الس�عودية

صم�ت املنظ�م الس�عودي ع�ن بي�ان موقفه من

موضوعه طلب الطالق للرضر الذي حلق الزوجة

ورشوط إعامهل�ا ،فإن�ه يث�ور التس�اؤل عما إذا

أم�ام املحاكم الفرنس�ية موضوعه�ا التعويض عن

اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة أجنبية

كان م�ن املمك�ن اللج�وء ل�ذات الشروط التي
قرره�ا نظام املرافعات الرشعية بش�أن املنازعات
الداخلية وتعديتها إىل املنازعات الدولية أم ال؟

يف إطار اس�تعراضنا لرشوط الدف�ع باإلحالة لقيام

ذات الن�زاع أم�ام حمكمة أجنبية ،س�وف نج�د أن هناك
بعض الرشوط ال تثري خالف ًا يف انطباقها أو عدم انطباقها
عىل فكرة اإلحالة الدولية ،وسوف نسميها الرشوط غري

نتيجة االعتداء عليها ،وكان مرفوعة دعوى أخرى

الرضر الناتج عن واقعة الرضب ،فال حمل لإلحالة
يف مث�ل هذا الفرض ،ولو تواف�رت بقية الرشوط؛

وذلك الختالف موضوع الدعويني.
وامتثاالً هلذا الرشط ،فإن القضاء الفرنيس رفض
(((3

قب�ول اإلحال�ة ملحكمة أجنبية لقي�ام ذات النزاع

( )35الدكتور عكاش�ة عبد العال ،االختصاص القضائي الدويل
وتنفيذ األحكام األجنبية ،املرجع السابق ،ص .140
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أمامه�ا الختلاف عنصر األط�راف ،وذلك يف

ال جمال لإلحالة إىل تلك املحكمة ،وقد انقطعت

أح�د األجانب أم�ام القضاء الفرنسي لتعويضه

ومن نافلة القول التذكري بأن مجيع حاالت وقف

صلتها بالدعوى.

قضية تتلخص وقائعها يف دعوى تعويض أقامها

ع�ن الضرر ال�ذي حلق�ه نتيج�ة لع�رض أح�د

اخلصوم�ة ال متنع من اإلحال�ة لقيام ذات النزاع؛

األفلام ،فدفعت إحدى الرشكات املدعى عليها
واملنتج�ة للفيلم باإلحالة لقي�ام ذات النزاع أمام
حمكمة أجنبي�ة ،لكن املحكمة الفرنس�ية رفضت

هذا الدفع؛ ألن الدع�وى أمام املحكمة األجنبية

وذل�ك ألن اخلصوم�ة مل تنق�ض أم�ام املحكمة،

وإنام هي قائمة ،كل ما هنالك أهنا يف حالة ركود.

ج) ال جم�ال يف صدد اإلحالة لقي�ام ذات النزاع أمام
حمكمة أجنبي�ة لتطبيق الرشط املتعل�ق بأن تكون

كان�ت مرفوع�ة ضد أش�خاص آخري�ن ،فانتفى

املحكمت�ان تابعتين جله�ة قضائية واح�دة؛ ألن

عنصر وحدة األط�راف ،وكذلك رفض القضاء

الف�رض هن�ا أن الدعوى مرفوع�ة أمام حمكمتني

الفرنيس إحالة دعوى مرفوعة أمامه بشأن حتويل

تابعتني لدولتني خمتلفتني.

االنفصال اجلسماين إىل تطليق إىل حمكمة أجنبية؛

وذل�ك ألن الدعوى املرفوع�ة أمام تلك األخرية

كانت دعوى تطليق ،ومن ثم ختتلف يف املوضوع
والس�بب عن دعوى حتويل االنفصال اجلسماين

إىل تطليق.

(()((3

ب) قي�ام الدع�وى بالفعل أم�ام املحكمتني الوطنية
(الس�عودية) واألجنبي�ة :وه�ذا رشط ه�و

اآلخ�ر يتس�م بالبدهيي�ة ،فبالنس�بة للمحكم�ة
الوطنية(الس�عودية) لو كانت الدعوى قد زالت

أمامه�ا ،فال حم�ل للحدي�ث بعد ذلك ع�ن قيام

حمكمة أجنبية:

نح�ن هنا بص�دد رشوط خالفية ألهن�ا تثري جدالً؛

ومه�ا رشط�ان :األول منهما مطب�ق يف ش�أن اإلحالة يف

املنازعات الداخلية ،ولكن تطبيقه عىل صعيد العالقات
الدولي�ة اخلاص�ة يثري ج�دالً ،والثاين اس�تحدثه القضاء

الفرنيس بش�أن اإلحالة ملحكم�ة أجنبية ،وهو رشط أثار
ج�دالً ه�و اآلخر ،لذلك س�وف نع�رض للرشطني فيام
يأيت:

أ) أن تك�ون كلت�ا املحكمتين الوطنية (الس�عودية)

املحكم�ة باإلحال�ة ،واحل�ال أهن�ا ق�د انقطع�ت
صلته�ا متام� ًا بالدع�وى ،وبالنس�بة للمحكم�ة

واألجنبية خمتصتني:

بع�د ،أو رفع�ت وانقض�ت بص�دور حك�م يف

الوطنية(الس�عودية) خمتص�ة؛ إذ ل�و كان�ت غير

األجنبي�ة ل�و كان�ت الدع�وى مل ترف�ع أمامه�ا
موضوعها ،أو بغري صدور حكم يف موضوعها،
كام لو س�قطت أو تقادمت يف كل هذه األحوال،

( )36الدكتورة حفيظة احلداد ،املوجز يف القانون الدويل اخلاص،
املرج�ع الس�ابق ،ص  ،150 – 149والدكت�ور أمح�د عب�د
الكري�م سلامة ،فق�ه املرافع�ات املدني�ة الدولي�ة ،املرج�ع
السابق ،ص .347
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 -3الرشوط اخلالفية لإلحالة لقيام ذات النزاع أمام

فم�ن ناحي�ة أوىل  :جي�ب أن تك�ون املحكم�ة
خمتص�ة فإهن�ا س�تحكم بع�دم االختص�اص،

واملحكم�ة الس�عودية م�ن وجهة نظرن�ا جيب أن
تكون خمتصة وفق ًا لقواعد االختصاص القضائي
ال�دويل أوالً ،ث�م وفق� ًا لقواع�د االختص�اص
الداخلي ،وم�ن ث�م فل�و كان�ت خمتص�ة دولي� ًا،
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ولكنه�ا غري خمتص�ة داخلي� ًا ،فن�رى وجوب أن

حتك�م بع�دم االختصاص ،واإلحال�ة للمحكمة
املختصة داخلي ًا ،ال أن حتكم باإلحالة لقيام ذات
النزاع أمام املحكمة األجنبية.

ويالح�ظ يف ه�ذا الص�دد أن املحكم�ة الوطني�ة
(الس�عودية) ق�د جت�د نفس�ها خمتص�ة اختصاص ًا
حرصي� ًا أو انفرادي ًا بن�ص املنظم ،ويف هذه احلالة

ف�إن املحكم�ة إذا م�ا وج�دت أهن�ا خمتص�ة هبذا

الن�وع ،فإن�ه ال يمكنه�ا أن تقب�ل اإلحال�ة لقيام
ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،واحلال أن املنظم

الوطني(الس�عودي) قصر االختص�اص على
حماكمه الوطنية.

وم�ن ناحي�ة أخ�رى :جي�ب أن تك�ون املحكم�ة
األجنبي�ة هي األخ�رى خمتصة ،والواق�ع أن هذا

االختصاص القضائي؛ إذ ورد يف النص مايأيت:

« ....م�ع التقي�د بما تقضي ب�ه املعاه�دات

واالتفاقيات ،ال جيوز لقايض التنفيذ تنفيذ احلكم

واألم�ر األجنب�ي إال عىل أس�اس املعاملة باملثل،
وبعد التحقق مما ييل:

أ) أن حماكم اململكة غري خمتصة بالنظر يف املنازعة
التي صدر فيها احلكم أو األمر ،وأن املحاكم
األجنبي�ة الت�ي أصدرت�ه خمتص�ة هب�ا ،وف ًق�ا

لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقررة

يف أنظمتها.

والبينّ من النص أن املنظم الس�عودي قد قرر
بش�كل واضح أن حتديد اختصاص املحكمة
األجنبية ا ُمل ِ
صدرة للحكم يتم وفق ًا ألنظمتها،

ولي�س وفق� ًا لقان�ون دول�ة التنفي�ذ (دول�ة

الشرط ه�و الذي يثير اجلدل؛ ألن ه�ذا الرشط
يثري تساؤالً كبري ًا حول القانون الذي يتم الرجوع

وال ش�ك لدين�ا يف سلامة موق�ف املنظ�م

يت�م الرج�وع لقانون املحكم�ة األجنبي�ة ،أم يتم

اجلدل الدائر حول القانون الذي يتم الرجوع

إليه لتحدي�د اختصاص املحكمة األجنبية ،وهل
الرجوع لقانون القايض الوطني(السعودي)؟
ونظ�ر ًا لعدم وجود نص حي�دد ذلك ،رجع الفقه
ملش�كلة مش�اهبة؛ لكي يتم القي�اس عليها ،وهي

الرقابة عىل اختصاص املحكمة األجنبية مصدرة
احلك�م عند األمر بتنفيذه ،إذ ثار ذات التس�اؤل،
وه�ل يتم الرج�وع لقانون املحكم�ة األجنبية أم

لقانون دولة التنفيذ؟

هن�ا س�نرجع إىل نظ�ام التنفي�ذ الس�عودي(()((3؛

حي�ث تضمن�ت امل�ادة  11من�ه رشوط تنفي�ذ

األح�كام األجنبية يف اململكة ،ويعنينا منها رشط
( )37الص�ادر بموج�ب املرس�وم امللك�ي رق�م م 53/وتاري�خ
1433/8/13هـ.

القايض السعودي يف جمالنا).

الس�عودي م�ن ه�ذه املس�ألة ،فهو قد حس�م
إلي�ه لرقاب�ة اختص�اص املحكم�ة األجنبي�ة
ا ُمل ِ
ص�درة للحك�م ،وه�و ج�دل دار ح�ول
أفضلي�ة قان�ون املحكم�ة األجنبي�ة ذاهتا ،أو

قانون دولة التنفيذ ،فاختار املنظم الس�عودي

قانون املحكمة األجنبية ذاهتا.

يق�وم ه�ذا االجت�اه –وال�ذي أخذ ب�ه املنظم

الس�عودي -على مجلة من احلج�ج؛ أمهها ما

يأيت:

 -1أن قواع�د االختص�اص القضائ�ي ه�ي
قواع�د مفردة اجلان�ب ،ومن ث�م فقواعد
االختصاص الواردة يف قانون دولة التنفيذ

حتدد فقط االختصاص املبارش ملحاكمها،
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أما اختصاص املحاكم األجنبية فال يتحدد
إال وفق� ًا لقواع�د االختص�اص القضائي

مع قان�ون املرافعات املصري ،ولكون الفقه

 -2أن املبادئ العامة يف القانون الدويل اخلاص

االختص�اص القضائ�ي ال�دويل يف قان�ون

القايض ،وال شك أن حتديد االختصاص

الداخلي فيه�ا ،فنرى األخذ بام أخ�ذ به الفقه

الدويل الواردة يف قانوهنا.

تقضي ب�أن اإلج�راءات ختض�ع لقان�ون
من ضمن قواعد اإلجراءات ،وهذا املبدأ

ي�دل داللة قاطع�ة عىل وج�وب الرجوع
لقانون املحكم�ة م ِ
صدرة احلكم؛ لتحديد
ُ
م�دى اختصاصه�ا ،وليس لقان�ون دولة
التنفيذ.

 -3احل�ل ال�ذي اعتنق�ه املنظ�م الس�عودي
ملش�كلة االختص�اص ال�دويل على ه�ذا

النح�و ،يتفق م�ع قواعد القان�ون الدويل
الع�ام الت�ي تفرض على ال�دول املختلفة

احرتام النطاق اإلقليمي ملامرسة سلطاهتا،
فال جي�وز للمنظ�م الس�عودي أن يتعدى

على املج�ال املحجوز ملامرس�ة س�لطات
الدول األخرى(.((3

وخالص�ة الق�ول أن اختص�اص املحكم�ة

األجنبي�ة الت�ي س�يتم اإلحال�ة إليه�ا يتحدد
وفق ًا ألنظمته�ا ،وليس وفق� ًا للنظام الوطني

(الس�عودي) ،ولكن هناك تس�اؤالً آخر :هل
يرج�ع لقواعد االختصاص الدويل يف قانوهنا
فق�ط ،أم يرج�ع أيض� ًا لقواع�د االختصاص
الداخيل؟

هذه املسألة مل يقل فيها املنظم السعودي برأي
م�ا ،ولكن حي�ث اتفق املنظم الس�عودي فيام

( )38الدكت�ور أمح�د عبد الكريم سلامة ،فقه املرافع�ات املدنية
الدولية ،املرجع السابق ،ص.657
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يتعلق بقواعد االختص�اص القضائي الدويل
املصري ي�رى أن املقص�ود هن�ا ه�و قواع�د

الدول�ة األجنبي�ة ،ال قواع�د االختص�اص
املرصي يف هذا املقام.

(((3

ب ) أن يك�ون احلك�م الذي س�يصدر م�ن املحكمة
األجنبية قاب ً
ال للتنفيذ:

هذا الشرط اس�تحدثه القض�اء الفرنسي ،وأيده
الفقه الفرنيس بعد ذل�ك ،ومقتضاه أنه جيب لكي
حتكم املحكمة الس�عودية باإلحال�ة البد أن تتأكد

( )39فق�د اتفق�ت كلمة الفق�ه املرصي الغالب على أن املقصود من
املادة  493من قانون املرافعات السابق عام 1949م هو قواعد
االختص�اص القضائ�ي ال�دويل ولي�س قواع�د االختص�اص
الداخلي ،انظ�ر يف ذل�ك :األس�تاذ الدكت�ور أمح�د أب�و الوفا،
إج�راءات التنفي�ذ يف امل�واد املدني�ة والتجاري�ة ،دار املع�ارف،
الطبع�ة األوىل ،1955 ،ص ،154وه�و ذات رأي�ه يف ظ�ل
القان�ون احلايل ،راجع الطبع�ة األخرية له الص�ادرة عن مكتبة
الوف�اء القانوني�ة ،2015 ،ص ،239واألس�تاذ الدكت�ور ع�ز
الدي�ن عبد اهلل ،القانون الدويل اخل�اص املرصي ،اجلزء الثاين،
مكتب�ة النهض�ة املرصي�ة ،الطبع�ة الثاني�ة ،1955 ،ص،717
وانظ�ر أيض� ًا ل�ه الطبعة التاس�عة الص�ادرة عن اهليئ�ة املرصية
العامة للكتاب1986 ،م ،ص ،911واألس�تاذ الدكتور هشام
ص�ادق ،تنازع االختص�اص القضائي ال�دويل ،طبعة ،1968
ص ،114وانظ�ر له أيض� ًا ،طبع�ة 2009م ،ص ،263وانظر
فيم�ن أيد هذا احل�ل يف ظل القان�ون احلايل :األس�تاذ الدكتور
فؤاد رياض والدكتورة سامية راشد ،الوسيط يف تنازع القوانني
وتن�ازع االختصاص القضائي الدوليين ،دار النهضة العربية،
1992م ،ص ،501واألس�تاذ الدكت�ور عكاش�ة عب�د العال،
االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية ،مرجع
سابق ،ص ،211واألس�تاذ الدكتور أمحد عبد الكريم سالمة،
فق�ه املرافع�ات املدنية الدولي�ة ،مرجع س�ابق ،ص ،674وقد
أخ�ذت بذلك حمكمة النقض املرصي�ة .انظر حكمها يف الطعن
رقم  231لس�نة  35جلس�ة  ،1969/5/6جمموعة األحكام،
س  20ع  2ص ،717وانظ�ر عك�س ذل�ك األس�تاذ الدكتور
حمم�د عب�د اخلالق عم�ر ،القانون ال�دويل اخل�اص الليبي ،دار
النهضة العربية ،1971 ،ص.215
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من أن احلكم الذي سيصدر من املحكمة األجنبية

إليه�ا الن�زاع أوالً؛ أي :أن العبرة باألس�بقية يف

يف اململك�ة العربية الس�عودية ،ومقتضى ذلك أن

املعي�ار يف اإلحالة لقيام ذات الن�زاع أمام حمكمة

يف اخلارج؛ ملعرفة هل احلكم الذي ستتمخض عنه

أوال أمام املحكمة األجنبية؟

التي سيتم اإلحالة إليها قاب ً
ال لالعرتاف به وتنفيذه

يراقب القايض الس�عودي اإلجراءات التي تبارش

تلك اإلجراءات قابل للتنفيذ أم ال(.((4

رفع الدعوى ،والس�ؤال هنا :هل يتم إعامل ذات
أجنبي�ة؛ بمعنى أنه يشترط أن يت�م رفع الدعوى

الواقع أننا نرفض مع الفقه الغالب هذا احلل(((4؛

ومع ذل�ك فنحن نرى كام هو رأي جانب من الفقه

ألنه وإن كان مقرر ًا بشأن العالقات الداخلية إال

يف خص�وص الدفع باإلحالة “يتعل�ق بمجرد إجراءات

يتعين الرتكيز على معي�ار املحكم�ة األقدر عىل

أن�ه يصعب عم ً
لا التحقق من مثل ه�ذا الرشط ،فاألمر
دعوى منظ�ورة أمام حمكمة أجنبية رفعت إليها الدعوى
أوالً ،ومل يص�در بعد حكم يمك�ن تقييمه واحلكم عليه؛

م�ن حيث القابلي�ة للتنفيذ م�ن عدمه ىف دول�ة املحكمة
الت�ى يدفع أمامها باإلحالة ،ويعترب من الصعوبة التكهن

بمضم�ون ه�ذا احلكم ،حتى يمكن تقدي�ر تلك القابلية

لالعرتاف به.

(((4

أنه ال يس�تقيم وطبيعة العالق�ات الدولية؛ حيث

الفص�ل يف الدع�وى ،وليس عىل جمرد األس�بقية

يف رفعها ،بل إن معيار األس�بقية يف رفع الدعوى
ق�د يفت�ح الب�اب واس�ع ًا للمامطل�ة والغ�ش فيام

يتعلق بقواعد االختص�اص الدويل ،إذ يكفى أن
يرسع أحد اخلصوم لرفع دعواه أمام حمكمة دولة
معينة ،يعلم مقدم ًا أهنا س�تطبق قانون ًا أكثر متش�ي ًا

مع مصاحله ،وفق ًا لقواعد تنازع القوانني السائدة

 -4املعامل�ة اإلجرائي�ة لإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع

ىف قانوهن�ا؛ لينت�زع بذل�ك االختص�اص من أية

يمكن إجياز املعاملة اإلجرائية للدفع باإلحالة لقيام

س�تحيل الدع�وى إىل املحكم�ة األوىل إذا قبلت

أ) ه�ل العربة باألس�بقية يف رف�ع الدع�وى :رأينا يف

وفك�رة املحكمة األقدر عىل الفصل يف الدعوى،

باإلحال�ة يت�م إب�داؤه أم�ام املحكم�ة الت�ي رفع
إليه�ا الن�زاع أخير ًا لصال�ح املحكم�ة التي رفع

تقديرية واسعة ،وحيسن أن تتم حتت رقابة حمكمة

أمام حمكمة أجنبية:

ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية يف مسائل ثالث:

اإلحال�ة يف نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة أن الدفع

( )40يف تأيي�د ه�ذا الرشط الدكت�ورة حفيظة احل�داد ،املوجز يف
القانون الدويل اخلاص ،املرجع السابق ،ص .153
( )41الدكت�ور أمح�د عبد الكريم سلامة ،فقه املرافع�ات املدنية
الدولي�ة ،املرج�ع الس�ابق ،ص  .351ويف تأيي�ده انظ�ر
الدكتور هشام صادق ،تنازع االختصاص القضائي الدويل،
املرج�ع الس�ابق ،ص  ،76والدكت�ور عكاش�ة عب�د العال،
االختص�اص القضائي ال�دويل وتنفيذ األح�كام األجنبية،
املرجع السابق ،ص .144

حمكم�ة أخرى ترف�ع إليها الدعوى ثاني�ة ،والتى

الدفع باإلحالة(.((4

ه�ي فك�رة نس�بية تتمت�ع فيه�ا املحكمة بس�لطة
النقض أو املحكمة العليا بحسب األحوال.

( )42الدكتور هشام صادق ،تنازع االختصاص القضائي الدويل،
املرج�ع الس�ابق ،ص  ،78والدكت�ور أمح�د عب�د الكري�م
سلامة ،فقه املرافعات املدنية الدولية ،املرجع الس�ابق ،ص
 ،361والدكتور عكاشة عبد العال ،االختصاص القضائي
ال�دويل وتنفي�ذ األح�كام األجنبي�ة ،املرج�ع الس�ابق ،ص
 ،145والدكت�ورة حفيظة احلداد ،املوجز يف القانون الدويل
اخلاص ،املرجع السابق ،ص .149
( )43الدكت�ور هش�ام ص�ادق ،تن�ازع االختص�اص القضائ�ي
الدويل ،املرجع السابق ،ص .78
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ب) املقص�ود باإلحال�ة :ينبغ�ي التنوي�ه إىل أن ختلى
الق�ايض ع�ن اختصاص�ه ،وإحال�ة اخلص�وم إىل
املحكم�ة األجنبي�ة عىل ه�ذا النحو ،ه�و املفهوم

الواقع�ي لفكرة اإلحالة يف املج�ال الدويل؛ إذ ال

يعق�ل أن يك�ون املقصود باإلحال�ة ىف حالتنا هو
إحالة القضية بحالته�ا وما تم فيها من إجراءات
للمحكم�ة األجنبي�ة ،وه�ي حمكم�ة غير ملزمة
قانون� ًا باإلجراءات التى متت أم�ام القايض املثار

أمام�ه الدفع ،على األقل ما مل يوج�د اتفاق دويل
بني الدولتني لتنظيم هذه املسألة(.((4

ج) م�دى الت�زام املحكم�ة باإلحال�ة عن�د تواف�ر
رشوطها :إذا توافرت رشوط اإلحالة لقيام ذات
الن�زاع أمام حمكم�ة أجنبية ،فهل تلت�زم املحكمة

باإلحالة أم هلا أن ترفض ذلك؟

العم�ل القضائ�ى بني خمتل�ف النظ�م القضائيـة،
وصـوالً إىل تاليف تضارب األحكام ،واختصار ًا
للوق�ت وتقلي ً
ال لإلجراءات .فهو ليس إذن جمرد

مي�زة ممنوح�ة للخص�وم هل�م أن يس�تعملوها أو
هيملوه�ا وف�ق إرادهتم ،وم�ن هن�ا كان القايض
ملتزم� ًا بالتخلي عن نظ�ر الدع�وى وإحالتها إىل

القض�اء األجنب�ي ،ول�و م�ن تلق�اء نفس�ه ،متى

توافرت الرشوط املطلوبة.

(()((4

املبحث الرابع:
تقدير موقف القضاء السعودي

س�يتم من خالل هذا املبحث بيان املغايرة يف موقف

املنظم الس�عودي فيما يتعلق بالدفع باإلحال�ة لقيام ذات

ي�رى جانب م�ن الفقه أن األم�ر ال يتعلق بالتزام

الن�زاع أم�ام حمكم�ة وطني�ة عنه أم�ام حمكم�ة أجنبية ،ثم

ه�ذا النح�و جيوز ل�ه أن يقضى بتخليه ع�ن نظر

بصورة دقيقة أمام حمكمة وطنية أو أمام حمكمة أجنبية ،ثم

بالنس�بة للق�ايض ،وإنما بمجرد رخص�ة ،وعىل
الدع�وى ،وإحالته�ا إىل املحكم�ة األجنبية التى
تنظ�ر ذات الن�زاع ،أو يقضى بعدم قب�ول الدفع

باإلحال�ة ،رغ�م توافر رشائطه ،ويس�تمر ىف نظر
الدعوى ،وذلك كله وفق ًا ملقتضيات حس�ن سري
العدالة ومحاية مصالح املتقاضني((.)((4

ويذهب جانب آخر – نؤيده -إىل التزام املحكمة

باإلحالة حال توافر رشوطها ،ويستند هذا الرأى
ً
تفصيلا الدكتور حممد الرويب ،الدف�ع باإلحالة لقيام
( )44انظ�ر
ذات الن�زاع أمام حمكمة أجنبية ،املرجع الس�ابق ،ص 456
وما بعدها.
( )45الدكت�ور عكاش�ة عب�د الع�ال ،االختصاص القضائ�ي الدويل
وتنفيذ األحكام األجنبية ،املرجع السابق ،ص  ،146والدكتور
أمحد عبد الكريم سلامة ،فقه املرافعات املدنية الدولية ،املرجع
الس�ابق ،ص  ،364والدكت�ور حمم�د الرويب ،الدف�ع باإلحالة
لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،املرجع السابق ،ص .455
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إىل ك�ون الدف�ع باإلحالة يتصل بتنظيم وتقس�يم

نس�عى لتقدي�ر موقف�ه بش�أن اإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع
نختم ببيان العالقة بني اإلحالة لقيام ذات النزاع والتخيل
عن االختصاص القضائي الدويل؛ وذلك وفق ما يأيت:

 -1املغايرة يف موقف املنظم السعودي:
رأينا أن املنظم الس�عودي قد أخذ بالدفع باإلحالة
لقيام ذات الن�زاع بني حمكمتني وطنيتني يف املادة  75من
نظ�ام املرافعات الرشعية ،والتي نص�ت عىل أن « الدفع
ببطالن صحيفة الدع�وى أو بعدم االختصاص املكاين،
أو بإحال�ة الدع�وى إىل حمكمة أخرى لقيام النزاع نفس�ه
أمامه�ا ،أو لقيام دعوى أخ�رى مرتبطة هبا ،جيب إبداؤه
قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى ،أو دفع بعدم القبول،
وإال سقط احلق فيام مل يبد منها».
( )46الدكتور هشام صادق ،تنازع االختصاص القضائي الدويل،
املرجع الس�ابق ،ص  ،81والدكتورة حفيظة احلداد ،املوجز
يف القانون الدويل اخلاص ،املرجع السابق ،ص .147
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ورأينا أن إعامل هذا الدفع ال يثري أي مشكلة متعلقة

املرافعات الرشعية أهدافه؛ م�ن توفري النفقات ،وتقليل

واح�دة وقانون واحد ،وهو مايضمن تنفيذ النص الذي

ال ش�ك أن املنظم الس�عودي قد حالف�ه التوفيق يف

بالس�يادة؛ ألن املحكمتني الوطنيتني خاضعتان لس�لطة
قرره املنظم.

اإلجراءات ،ومنع تعارض األحكام؟

تنظيم�ه للدف�ع باإلحالة لقي�ام ذات الن�زاع؛ إذ حيمد له

ورأين�ا أخري ًا أن اهل�دف من تقري�ر اإلحالة يف هذا

فعاليت�ه يف مج�ع الدعويني أم�ام حمكمة واح�دة ،وبالتايل

تع�ارض األح�كام ،ويف املقاب�ل م�ن كل ذل�ك رأينا أن
املنظ�م الس�عودي ق�د صم�ت متام� ًا عن حتدي�د موقف

وعلى الرغم من ق�وة النص وفعاليت�ه إال أن هناك

الف�رض هو توفير النفق�ات وتقليل اإلج�راءات ومنع

رصي�ح من الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة

أجنبية ،وهو الصمت الذي فتح الباب للخالف الفقهي

عىل تلك املسألة.

وقد كان مرد هذا اخلالف أنه ال توجد س�لطة عليا

ف�وق الدول تقوم بتوزيع االختصاص بني حماكم الدول
املختلف�ة ،وأخير ًا رأين�ا أن اهل�دف من الدف�ع باإلحالة

حتقيق األهداف املرجوة.

بع�ض الثغ�رات ينبغي اإلش�ارة إليها؛ ألنه ح�ال توافر

هذه الثغرات يس�تمر نظر ذات الدعوى أمام املحكمتني
بام يش�كل عبئ� ًا يف النفق�ات واإلجراءات ،م�ع احتاملية
صدور حكمني متعارضني بام يصم النص بالقصور عند
توافر تلك الثغرات؛ وهي:

أ) ال يمك�ن اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع يف النظ�ام
الس�عودي إال إذا دفع بذلك أحد اخلصوم ،ومن

ث�م ال جي�وز للمحكم�ة أن تقضي هبا م�ن تلقاء

لقي�ام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية –عند القائلني هبا–
يتمثل أيض ًا يف توفير النفقات وتقليل اإلجراءات ومنع

نفس�ها ،وم�ن املتصور يف حالة عدم متس�ك أحد

باإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكم�ة وطنية ،ولكن

نظ�ر الدعويين ،ومن ثم قد يص�در فيهام حكامن

تعارض األحكام ،وهي ذات االعتبارات املقررة للدفع
يض�اف إىل ه�ذه األه�داف مراع�اة التع�اون القضائ�ي
الدويل ،وكفالة تنفيذ األحكام.

اخلصوم بالدفع باإلحالة أن تستمر املحكمتان يف

متعارضان ،فض ً
ال عن النفقات واإلجراءات.

ب) يف ظل التنظيم احلايل للدفع باإلحالة لقيام ذات

ومن هنا تب�دو املغايرة يف موقف املنظم الس�عودي

الن�زاع يف نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة ،حت�ى عىل

ذات الن�زاع أمام حمكمة وطني�ة ،والصمت عن اإلحالة

ذات الن�زاع ،فإن�ه جيب إب�داؤه مع بقي�ة الدفوع

بني الترصيح والصم�ت؛ الترصيح بقبول اإلحالة لقيام
لقي�ام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،وهو ما يدعونا إىل

تقييم موقف املنظم السعودي يف احلالتني.

فرض متسك أحد اخلصوم بالدفع باإلحالة لقيام
الش�كلية غري املتعلقة بالنظ�ام العام قبل إبداء أي

دفع شكيل آخر ،أو أي طلب أو دفاع يف الدعوى،
وإال س�قط احل�ق يف التمس�ك به ،وم�ن ثم فمن

 -2تقدي�ر موقف املنظم الس�عودي بش�أن اإلحالة

املتصور أن يتمسك اخلصم بالدفع باإلحالة ،وال

إن تقييم النص�وص القانونية يكون بتحديد مدى

وتك�ون النتيج�ة هو التعدد الص�وري للدعوى،

لقيام ذات النزاع أمام حمكمة وطنية:

حتقيقه�ا ألهدافه�ا ،فهل حق�ق نص امل�ادة  75من نظام

تقبل�ه املحكمة إلبدائه يف غري املوع�د املحدد له،
واستمرار نظرها أمام املحكمتني.
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 -3تقدير موقف املنظم السعودي من اإلحالة لقيام

بنظ�ر الن�زاع لك�ون االلت�زام قد نش�أ يف مرص،

رأين�ا أن املنظ�م الس�عودي ق�د صمت ع�ن حتديد

اختصاصه�ا ،وأن�ه ملا كانت الرشك�ة املدعية قد
جل�أت إىل القض�اء املصري أوالً ،وقبل املدعى

املؤيدي�ن واملعارضين ،وهو م�ا يفتح الب�اب لالجتهاد

وترف�ع الدع�وى ب�ذات الطلبات أم�ام القضاء

ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية:

موقف�ه بش�أن اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أم�ام حمكم�ة
أجنبي�ة ،وه�ذا الصم�ت ق�د فت�ح الباب للخلاف بني
الفقه�ي والقضائي ،واالجتهاد يؤدي بنا إىل قبول الدفع

باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،اس�تجابة

ملقتضيات التعاون ال�دويل من جهة ،وملقتضيات العوملة
من جهة أخرى كام بينا.

ولك�ون املدع�ى علي�ه الس�عودي ق�د ارتضى

علي�ه ذل�ك ،فإن�ه ال يقبل م�ن املدعي�ة أن تعود
الس�عودي ،وإذ دف�ع املدع�ى عليه بع�دم قبول

الدع�وى لس�بق احت�كام املدعي�ة إىل القض�اء
املرصي ،ف�إن دفعه هذا يك�ون يف حمله ،ويتعني
إجابته واحلكم بعدم القبول”.

وقد كان للقضاء الس�عودي قصب السبق يف إقرار

ويمكننا أن نالحظ عىل هذا احلكم ما يأيت:
 -أوالً :أن ه�ذا احلك�م ق�د قبل الدف�ع باإلحالة

حلين الفص�ل يف الن�زاع م�ن حمكم�ة أجنبية ،وال ش�ك

احلكم أنه يأخ�ذ بالقاعدة التي تقول بأن رفع

األخذ باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،بل

إنه قد ذهب إىل أبعد من ذلك حني قىض بوقف الدعوى

أن ه�ذا املوق�ف للقضاء الس�عودي يقضين�ا أن نعرض

للحكمين التارخييني اللذين صدرا م�ن ديوان املظامل يف
هذا الشأن:

أ) احلك�م األول( : ((4وق�د ص�در ه�ذا احلك�م عن

النزاع أمام حمكمة خمتصة يسلب االختصاص

من بقية املحاكم املختصة.
 -ثاني ًا :عندما تطرق احلكم الختصاص املحكمة

املرصية املحال إليها ،ح�دد اختصاصها وفق ًا

إح�دى الدوائ�ر التجارية بدي�وان املظامل؛ حيث

لقواع�د االختص�اص القضائ�ي ال�دويل يف

ومقي ًام يف اململكة ،فإن القضاء السعودي خيتص

فصلناه وأيدناه.
 -ثالث� ًا :كان منط�وق حك�م املحكم�ة يف النهاية

قضت بأنه “ملا كان املدعى عليه سعودي اجلنسية

القان�ون املصري ،وهو احلل الذي س�بق أن

بنظ�ر النزاع املاثل بوصفه قض�اء موطن املدعى
علي�ه تطبيق ًا للتعميم الصادر من سماحة رئيس

لي�س اإلحال�ة ،وإنما ع�دم قب�ول الدعوى،

كما أن�ه عم ً
لا باملادتين ( )32،30م�ن قان�ون

اإلحال�ة فيه�ا إل�زام للمحكمة املح�ال إليها

القضاة رق�م ( )228وتاريخ 1393/8/9هـ،
املرافع�ات املرصي ،فإن املحاكم املرصية ختتص

( )47القرار رقم /83ت 4/لعام 1409هـ ،منش�ور يف جمموعة
املب�ادئ الت�ي قررهتا هيئة التدقيق التج�اري يف ديوان املظامل
م�ن ع�ام 1423 - 1407هـ ،مج�ع  /إبراهيم ب�ن عبد اهلل
العجلان ،إعداد وتنس�يق /إبراهيم بن ش�ايع احلقيل ،ص
.13
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لقيام ذات النزاع رصاحة ،ويبدو من عبارات

ولع�ل احلك�م ق�د جل�أ إىل ه�ذا األم�ر؛ ألن
بنظ�ر الدع�وى ،وال جيوز لقض�اء دولة إلزام

قض�اء دولة أخ�رى أو توجيه أمر له ،ومن ثم
وج�دت املحكمة حيل�ة فنية – بغ�ض النظر

ع�ن قبولن�ا هلا م�ن عدمه -هي احلك�م بعدم

قبول الدعوى.
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وعن�د الطع�ن عىل هذا احلك�م وتدقيقه من هيئة

ذات الن�زاع أمام حمكم�ة أخرى متع�ذر تطبيقه،
يف حال�ة ما إذا كان النزاع بين الطرفني مطروح ًا

وق�ررت أنه جيب عىل املحكم�ة أن حتكم يف هذه

العربي�ة الس�عودية ومجهوري�ة مصر العربية من

التدقي�ق بديوان املظامل ،فإن ه�ذه اهليئة قد أيدت

احلكم ،ولكنها اعرتضت عىل فكرة عدم القبول،
احلال�ة بوقف الدع�وى وليس بع�دم قبوهلا؛ ألن

رشوط قب�ول الدع�وى متواف�رة ،وق�د ج�اء يف

كالم هيئ�ة التدقيق ما ي�أيت « :إنه وإن كان احلكم
حم�ل التدقي�ق قد خلص صحيح� ًا إىل أن ك ً
ال من

أم�ام حمكمة دولة أخرى ،وكانت كل من اململكة
املوقعين على اتفاقية تنفي�ذ األح�كام األجنبية،
ودرء ًا لتض�ارب األح�كام وتقدي�ر ًا العتبارات
املالءمة وحسن سير العدالة ،فإنه حيسن يف هذه
احلالة أن توقف الدائرة السري يف الدعوى».

القضاء الس�عودي والقضاء املرصي خيتص بنظر

والواض�ح م�ن كالم هيئ�ة التدقي�ق أهن�ا تتخلى

والت�ي تقره�ا اهليئة وتأخ�ذ هبا وجتعله�ا مكملة

املصري ،ولكنها تشترط لذل�ك أن يتم الفصل

الدع�وى لألس�باب الصحيح�ة س�الفة البي�ان،
ألس�باب قراره�ا ،إال أن�ه جانب�ه الص�واب فيام
انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى ش�كالً،

ذل�ك أن الدعوى قد أقيم�ت لدى الديوان ،وقد
تواف�رت رشوط قبوهلا؛ من وج�ود احلق املدعى
ب�ه ،واالعت�داد علي�ه ،وقي�ام الصف�ة واملصلحة
يف رفعه�ا ،وإتب�اع املدعية م�ا تطلب�ه النظام؛ من

إج�راءات لقيام الدعوى أم�ام ديوان املظامل ،وال

ع�ن اختصاصه�ا بنظ�ر املنازعة لصال�ح القضاء
يف الن�زاع م�ن املحكم�ة املرصي�ة؛ إذ حتس�بت
اهليئ�ة للفرض الذي يمكنه�ا التخيل الكامل عن

الدع�وى ،ث�م تنته�ي اخلصوم�ة أم�ام املحكم�ة
املرصي�ة دون حكم يف موضوعه�ا ،لذلك جلأت
هيئ�ة التدقيق لوس�يلة فني�ة ممت�ازة لتحقيق تلك

الغاي�ة ،وهي وق�ف الدعوى ،وأج�ازت العودة
إىل السير فيها إذا انقض�ت اخلصومة دون حكم

يف موضوعها أمام القضاء املرصي.

ينال من ذلك وجود دعوى ثانية بذات املوضوع
أم�ام القض�اء املصري املخت�ص بنظره�ا ،وفق ًا

صحيح أن هيئة التدقيق رفضت اس�تعامل عبارة

أمام�ه ،ومل يفص�ل فيها بع�د؛ إذ إن ذلك ال حيول

ولكنه�ا حقق�ت ذات األثر الذي نق�ول به ،وهو

لنظام املرافعات املصري ،وأهنا مازالت منظورة

اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام حمكم�ة أجنبية،

فكرة التخيل ع�ن االختصاص القضائي الدويل،

وال يمن�ع القض�اء الس�عودي من نظ�ر الدعوى
املاثلة باعتباره خمتص� ًا بنظرها ،وتوافرت رشوط

أيا كان املسمي الذي تعمل يف إطاره.

وال توجد س�لطة عليا فوق س�لطة الدولة ترسم

السابق يف حكم آخر ،جاء فيه“ :حيث إن األصل

قبوهل�ا ،وألن كل دولة حتدد اختصاص حماكمها،
ح�دود والية القضاء بينها وبني الدول األخرى،

إال أن�ه ملا كان�ت أح�كام النظام ال�دويل اخلاص
تقوم أساس� ًا على التع�اون الطبيعي بين الدول

يف إدارة القض�اء ،وأن الدف�ع باإلحال�ة لقي�ام

ب ) احلكم الثاين( :((4تابعت هيئة التدقيق ذات اجتاهها
( )48الق�رار رقم /76ت 4/لعام 1413هـ منش�ور يف جمموعة
املب�ادئ الت�ي قررهتا هيئة التدقيق التج�اري يف ديوان املظامل
م�ن ع�ام 1423- 1407ه�ـ ،مج�ع  /إبراهيم ب�ن عبد اهلل
العجلان ،إعداد وتنس�يق /إبراهيم بن ش�ايع احلقيل ،ص
.14
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يف والية القضاء يف الدولة هو اإلقليمية التي تربط

 -4العالق�ة بني اإلحالة لقي�ام ذات النزاع والتخيل

املدعى عليه ،أو حمل إقامته ،أو موقع املال ،أو حمل

يمكننا أن نختتم هذا املبحث بالتأكيد عىل مس�ألة

ما بين املنازع�ة ووالي�ة القضاء مأخذه�ا موطن
مصدر االلتزام ،أو حمل تنفيذه ،ملا كان ذلك وكان
الثابت أن الرشك�ة املدعى عليها مرصية وموطنها
القاه�رة ،مما ختتص املحاكم املرصي�ة بنظر النزاع،

ويف ذات الوق�ت مل�ا كان حمل تنفيذ عق�د الوكالة

التجاري�ة موض�وع الدع�وى يف اململك�ة العربي�ة
الس�عودية ،فإن القضاء الس�عودي يك�ون خمتص ًا

أيض� َا بنظر الن�زاع ،وملا كان ال توجد س�لطة عليا
فوق الدولة ترسم حدود والية القضاء بينها وبني

ال�دول األخ�رى ،وكانت أح�كام النظ�ام الدويل
اخل�اص تقوم أساس� ًا على التع�اون الطبيعي بني
الدول يف إدارة القضاء ،وأن الدفع باإلحالة لقيام

مهم�ة ،وهي العالق�ة بني اإلحال�ة لقي�ام ذات النزاع
وبين التخلي ع�ن االختص�اص القضائ�ي ال�دويل،

والعالق�ة بينهام ه�ي عالقة الفرع باألص�ل ،أو عالقة
اجلزء بال�كل ،فاإلحالة لقي�ام ذات النزاع هي إحدى

الف�روض الت�ي يت�م فيه�ا التخلي ع�ن االختصاص
برشوط خاصة هبا وبنظ�ام إجرائي خاص هبا ،ونحن
نسوق الكالم فيها للتأكيد عىل املطالبة بالنظرية العامة

للتخيل عن االختصاص الت�ي يتم فيها التخيل ،بغض
النظ�ر ع�ن حالة حم�ددة ،وهو م�ا بان لن�ا واضح ًا من
حكم هيئ�ة التدقيق بدي�وان املظامل الس�عودي؛ حيث

قض�ت ب�أن تتخلى ع�ن اختصاصه�ا بنظ�ر املنازع�ة

ذات الن�زاع أم�ام حمكمة أخرى متع�ذر تطبيقه يف
حالة م�ا إذا كان النزاع بني الطرفني مطروح ًا أمام

أن يت�م الفص�ل يف الن�زاع م�ن املحكم�ة املرصي�ة؛ إذ

ومصر من املوقعين على اتفاقية تنفي�ذ األحكام

عن الدعوى ثم تنتهي اخلصومة أمام املحكمة املرصية

حمكم�ة دولة أخ�رى ،وإذا كانت كل م�ن اململكة
األجنبي�ة ،وكان الثاب�ت أن الن�زاع بين الطرفين

الناش�ئ عن عق�د الوكال�ة التجارية املبرم بينهام،

لصال�ح القض�اء املصري؛ ولكنه�ا اشترطت لذلك

حتس�بت اهليئة للفرض ال�ذي يمكنها التخلي الكامل
دون حك�م يف موضوعها ،لذلك جل�أت هيئة التدقيق

لوس�يلة فني�ة ممتازة لتحقي�ق تلك الغاي�ة ،وهي وقف

وطلب السير يف إجراءات التحكيم مطروح أمام
القض�اء املصري ،فإن�ه درء ًا لتض�ارب األحكام

اخلصوم�ة دون حك�م يف موضوعه�ا أم�ام القض�اء

فإنه حيس�ن يف هذه احلالة أن توقف الدائرة السير

صحي�ح أن هيئة التدقيق رفضت اس�تعامل عبارة

املحاك�م املرصية ،وتنوه اهليئة إىل أن وقف السير

حقق�ت ذات األثر ال�ذي نقول به ،وه�و فكرة التخيل

وتقدير ًا العتبارات املالئمة وحس�ن سري العدالة،

يف نظ�ر الدع�وى املاثل�ة؛ لس�بق قيام الن�زاع أمام
يف الدع�وى ال يمنع املدعية يف أي وقت من طلب
استئناف السري يف نظرها أمام الدائرة إذا ما انتهت

الدعوى الثانية املقامة يف ذات النزاع أمام املحاكم

املرصية دون الفصل يف موضوعها”.
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عن االختصاص القضائي الدويل:

الدعوى ،وأجازت العودة إىل السير فيها إذا انقضت
املرصي.

اإلحال�ة لقيام ذات النزاع أم�ام حمكمة أجنبية ،ولكنها

ع�ن االختص�اص القضائي ال�دويل ،أيا كان املس�مى

ال�ذي تعم�ل يف إط�اره ،واملس�مى هن�ا متث�ل يف وقف
الدعوى.
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خامتة البحث

حاولن�ا م�ن خالل ه�ذا البح�ث أن نلق�ي الضوء

عىل موقف القضاء الس�عودي من الدفع باإلحالة لقيام
ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،وكان منطلقنا وأس�اس
جهدنا يف هذا البحث احلكمني اللذين صدرا عن ديوان

املظامل بش�أن قبول اإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة

أجنبية.

وس�وف نورد فيما يأيت النتائ�ج والتوصي�ات التي

انتهينا إليها:
أوالً :نتائج البحث:

االختص�اص بشروط خاص�ة هب�ا ،وبنظ�ام

إجرائي خاص هبا.
ثاني ًا :التوصيات:

نخل�ص هن�ا إىل ع�دد م�ن التوصي�ات م�ن خالل

اخلامت�ة إىل املنظوم�ات الثلاث يف النظ�ام الس�عودي؛
ونعني منظومات األنظم�ة والقضاء والفقه ،وذلك عىل

النحو التايل:

 -1دع�وة املنظ�م الس�عودي إىل تقري�ر ن�ص ينظم
التخيل عن االختصاص القضائي الدويل لصالح

 -1نظم املنظم الس�عودي الدف�ع باإلحالة لقيام

حمكم�ة أجنبية ،ونقرتح أن يكون النص كالتايل:

هذا التنظيم فيام ع�دا ثغرات قليلة عرضنا هلا
يف موضعه�ا ،لكنه قد صمت متام ًا عن تنظيم

القضائ�ي ال�دويل لصال�ح املحكم�ة األجنبي�ة

ذات الن�زاع يف العالق�ات الداخلية ،وأحكم

الدف�ع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة

أجنبية.

 -2انتهين�ا إىل أن االجتاه�ات العلمية احلديثة يف
القانون الدويل اخلاص تقب�ل الدفع باإلحالة

لقي�ام ذات النزاع أمام حمكم�ة أجنبية ،وأيدنا
هذه االجتاهات.

 -3كان للقضاء السعودي قصب السبق يف إقرار
األخذ باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة
أجنبي�ة ،ب�ل إنه قد ذه�ب إىل أبع�د من ذلك

حين قىض بوق�ف الدعوى حلين الفصل يف
النزاع من حمكمة أجنبية.

«جيب على املحكمة أن تتخىل ع�ن اختصاصها
مت�ى ثبت هل�ا أن هذه األخيرة مرتبط�ة بالنزاع

ارتباط� ًا جدي ًا ،وذلك دون إخالل بالنظام العام
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية»؛ لك�ى يتواف�ق

مع تط�ور االجتهاد الفقه�ي والقضائي يف جمال
تطوي�ر العالق�ات اخلاص�ة الدولي�ة والقان�ون

احلاكم هلا.

 -2ن�ويص القض�اء باألخ�ذ بنظري�ة التخلي ع�ن
االختص�اص القضائ�ي ال�دويل ،وخير معين

ومنطل�ق يف ذلك حكام ديوان املظامل اللذين أخذا
هبذه النظري�ة ،واللذين صيغا يف عبارات موجزة
ودقيق�ة وكافي�ة لتوضي�ح الفك�رة .كما ن�ويص

 -4العالق�ة بني اإلحالة لقي�ام ذات النزاع وبني

القض�اء بعدم االنس�ياق وراء األف�كار التقليدية

ه�ي عالقة الف�رع باألص�ل أو عالق�ة اجلزء

االختص�اص الوج�ويب واجل�وازي ،وحماول�ة

التخلي عن االختص�اص القضائ�ي الدويل،

بال�كل ،فاإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع ه�ي
إح�دى الف�روض التي يت�م فيه�ا التخيل عن

الغامض�ة يف القانون الدويل اخلاص؛ مثل :أفكار

الرتكي�ز على فكرة ق�وة النفاذ والفعالي�ة الدولية

لألحكام.
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 -3جي�ب تطوي�ر الدراس�ات الفقهي�ة الس�عودية يف
جمال القانون الدويل اخلاص ،وإذا كنا قد تعرضنا
حتدي�د ًا لفك�رة اإلحال�ة لقي�ام ذات الن�زاع أمام

حمكم�ة أجنبي�ة ،إال أن احلاج�ة تس�تدعي املزي�د
من الدراس�ات واالجتهادات فيما يتعلق بنظرية

التخيل عن االختصاص القضائي الدويل بش�كل
ع�ام؛ ألن مجي�ع مف�ردات ه�ذه النظري�ة تصلح
ال وتفصي ً
للدراس�ة حتلي ً
ال بش�كل مس�تقل ،واهلل

املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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قائمة املراجع

 76لس�نة  )2007وأحكام القضاء وآراء الفقه ،دار

 -الدكت�ور أمح�د أب�و الوف�ا ،نظري�ة الدف�وع يف قان�ون

النهضة العربية ،طبعة منقحة ومزيدة2009 ،م.

 -الدكتور أمحد أبو الوفا ،التعليق عىل قانون املرافعات،

املرافعات ،دار اجلامعة اجلديدة2016 ،م.

 -الدكت�ور أمحد أبو الوفا ،املرافع�ات املدنية والتجارية،

اإلمارات العربية املتح�دة ،اآلفاق املرشقة ،األردن،

 -الدكتور أمحد الس�يد صاوي ،الوس�يط يف رشح قانون

 -الدكت�ور عب�د احلكيم مصطف�ى عبد الرمح�ن ،الدفع

املرافعات ،مكتبة الوفاء القانونية 2015 ،م.

مكتبة الوفاء القانونية 2017 ،م.
مكتبة الوفاء القانونية2015 ،م.

املرافع�ات املدني�ة والتجارية ،دار النهض�ة العربية ،

2005م.

 الدكت�ور أمح�د عب�د الكري�م سلامة ،فق�ه املرافعاتاملدني�ة الدولية ،دار النهض�ة العربية ،الطبعة األوىل،

2000م.

 الدكتور أمحد قس�مت اجلداوي ،مبادئ االختصاصالقضائ�ي ال�دويل وتنفي�ذ األح�كام األجنبي�ة ،دار

النهضة العربية1972 ،م.

 الدكت�ور طلع�ت دوي�دار ،الوس�يط يف رشح قان�ون الدكت�ور عبد التواب مبارك ،أصول التقايض يف دولة2010م.

باإلحال�ة يف االختص�اص القضائ�ي ال�دويل ،دار
النهضة العربية1997 ،م.

 عبداهلل بن حممد بن سعد آل خنني ،الكاشف يف رشحنظام املرافعات الرشعية السعودي ،دار ابن فرحون.

 الدكت�ور ع�ز الدي�ن عب�د اهلل ،القان�ون ال�دويلاخل�اص ،اجل�زء الث�اين ،اهليئ�ة العام�ة للكت�اب،
الطبعة التاسعة.

 -الدكتور عكاش�ة عب�د العال ،االختص�اص القضائي

 -الدكت�ور أمح�د هن�دي ،قان�ون املرافع�ات املدني�ة

ال�دويل وتنفي�ذ األح�كام األجنبي�ة ،دار اجلامع�ة

 -الدكت�ور حامد زكي ،أصول القان�ون الدويل اخلاص

 -الدكت�ور فتحي وايل ,الوس�يط يف قان�ون القضاء املدين,

والتجارية ،دار اجلامعة اجلديدة2010 ،م.

املصري ،مكتب�ة عب�داهلل وهب�ة ،الطبع�ة الرابع�ة،

1946م.

اجلديدة2013 ،م.

دار النهضة العربية2009 ،م.

 الدكتور فؤاد رياض والدكتورة سامية راشد ،الوسيطيف تن�ازع القوانين وتن�ازع االختص�اص القضائ�ي

 مح�د خليفة الدورسي ،التن�ازع يف والية واختصاصاملحاك�م وفق� ًا لألنظم�ة يف اململك�ة ،جمل�ة نظ�رات

الدوليني ،دار النهضة العربية1992 ،م.

 -الدكت�ورة حفيظ�ة احل�داد ،املوجز يف القان�ون الدويل

ذات الن�زاع أمام حمكمة أجنبية ،املنصورة1983 ،م،

 -الدكت�ور رم�زي س�يف ،الوس�يط يف رشح قان�ون

 -الدكت�ور حمم�د عب�د اخلال�ق عم�ر ،القان�ون ال�دويل

 -الدكت�ور س�يد أمح�د حمم�ود ،أص�ول التق�ايض وفق ًا

 -الدكتور حممد الرويب ،الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع

قانونية ،س  ،4عدد  ،1يناير 2017م.

اخلاص ،دار الفكر اجلامعي1998 ،م .

املرافعات ،دار النهضة العربية1969 ،م.

لقانون املرافع�ات وتعديالته احلديث�ة (القانون رقم

 الدكتور ماهر إبراهيم السداوي ،الدفع باإلحالة لقيامدون نارش.

اخلاص الليبي ،دار النهضة العربية1971 ،م.

أمام حمكمة أجنبية ،دار النهضة العربية2013 ،م.

عبدالعزيز بن عبداهلل الرشود :الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية يف ضوء أحكام القضاء السعودي

75

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

 الدكت�ور حمم�د كمال فهمي ،أص�ول القان�ون الدويلاخلاص ،دار الثقافة اجلامعية1991 ،م.

 الدكتور نبيل إسماعيل عمر ،الوس�يط يف رشح قانوناملرافع�ات املدني�ة والتجاري�ة ،دار اجلامعة اجلديدة،

2011م.

 الدكتور هش�ام صادق ،تن�ازع االختصاص القضائيالدويل ،دار املطبوعات اجلامعية2009 ،م.

 الدكتور هش�ام صادق ،م�دى حق القضاء املرصي يفالتخلي عن اختصاصه الدويل بنظر املنازعات املدنية

والتجاري�ة ،املرك�ز ال�دويل للدراس�ات املتخصصة
والبحوث والرتمجة.

 الدكت�ور وجدي راغب فهم�ي ،قانون القضاء املدين،دار النهضة العربية2001 ،م.

76

عبدالعزيز بن عبداهلل الرشود :الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية يف ضوء أحكام القضاء السعودي

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

المتغيرات المؤثرة في اإلبداع اإلداري :مراجعة لألدبيات العربية
د .جعفر أمحد العلوان

أستاذ إدارة األعامل املشارك ،مدير إدارة البحوث واالستشارات
فرع معهد اإلدارة العامة باملنطقة الرشقية

املستخلص
مما ال ش�ك فيه أن معرف�ة املتغريات املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري
تع�ود بالنف�ع على الباحثين واملهتمين يف جم�ال اإلدارة .ل�ذا
هدفت هذه الدراس�ة لتحديد أهم املتغيرات املؤثرة يف اإلبداع
اإلداري ،وحتديد أهم الفجوات البحثية يف هذا املجال ،وتقديم
املقرتحات الالزمة لردم تلك الفجوات البحثية.
ولتحقيق أهداف الدراس�ة تم اتباع منهجية (مراجعة األدبيات
ذات العالق�ة) املعروف�ة ب�ـ ()systematic literature review
والقائم�ة على جتمي�ع وتصني�ف وحتلي�ل الدراس�ات الس�ابقة
ملوض�وع معين .وبنا ًء عىل ذل�ك تم جتميع ( )77دراس�ة عربية
تطبيقي�ة ذات عالق�ة مب�ارشة باملتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع
اإلداري وت�م تصنيفه�ا إىل س�بعة حم�اور ه�ي :حم�ور القي�ادة،
وحم�ور الثقافة التنظيمية وقيم العمل ،وحمور االجتاهات احلديثة
للإدارة ،وحم�ور املن�اخ التنظيمي ،وحم�ور املعلوم�ات ،وحمور
ضغوط العمل واالحرتاق النفيس ،وحمور املوارد البرشية.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن األدبيات الس�ابقة دل�ت عىل وجود
( )100متغير مؤثر تأثري ًا معنوي ًا يف اإلبداع اإلداري .ومن أبرز
هذه املتغريات( :التدري�ب) ،و(فرق العمل) ،و(نمط القيادة)،
و(احلوافز) ،و(تقييم األداء) .وخلصت الدراسة أيض ًا إىل حتديد
ثلاث فجوات بحثية حتتاج إىل مزيد من البحوث والدراس�ات
التطبيقي�ة وهي :فج�وة اإلبداع اإلداري لف�رق العمل ،وفجوة
جم�ال تطبي�ق الدراس�ات الس�ابقة ،وفج�وة اإلب�داع اإلداري
النس�ائي .ويف اخلتام طرحت الدراس�ة بعض التساؤالت اهلامة
ذات العالق�ة باملتغيرات املؤث�رة على اإلب�داع اإلداري والتي
تساعد متخذ القرار عىل ا ُملضيِ ُقدم ًا يف طريق اإلبداع اإلداري.
الكلمات املفتاحية :اإلب�داع اإلداري ،الثقاف�ة التنظيمية ،رأس
املال الفكري ،االحرتاق النفيس ،قيم العمل ،القيادة التحويلية

أوالً :اإلطار العام للدراسة
توطئة

ُيعتبر اإلب�داع ركي�زة م�ن ركائ�ز البقاء وس�مة

من سمات التط�ور والنم�و .وحني تس�عى املنظامت

Abstract
There is no doubt that the knowledge of the alteration that
affect the administrative creativity benefit the researchers
and those interested in the field of management. The
study aimed to identify the most important alteration
affecting administrative innovation, identify the most
important research gaps in this field, and present the
necessary proposals to fill these research gaps.
To achieve this objective, the methodology of systematic
literature review is conducted in this paper. Based on
this methodology, 77 empirical Arabic research papers
are collected and categorized into the following seven
factors: leadership, organizational culture, job values,
trends of modern management, organizational climate,
information, job pressures psychological combustion
and human resources.
The study concluded that the previous literature indicated
the existence of (100) alteration that have a significant
effect on administrative creativity. The most prominent of
these alteration are: (training), (work team), (leadership
style), (incentives), and (performance evaluation).
In addition, three research gaps are highlighted: work
teams’ administrative creativity, the applications of the
empirical studies and women’s administrative creativity.
In conclusion, the study raised some important questions
related to the alteration affecting the administrative
creativity, which helps the decision-maker to move
forward in the way of administrative innovation.
Keywords: Administrative creativity, organizational
culture, intellectual capital, psychological combustion,
job values, transformational leadership

م�ن أج�ل االس�تمرار يف بيئ�ة العم�ل التنافس�ية يف
ظل التحدي�ات والتغريات املتش�ابكة التي تش�هدها

الس�احة املحلي�ة والعاملي�ة ،يظ�ل اإلب�داع اإلداري

ه�و العمود الفقري اللازم لتحقيق أه�داف املنظمة
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والقادر على تذليل العقبات والوصول باملنظامت إىل

أج�ل احلصول على اإلب�داع وتنميت�ه تس�عى املنظامت
ملعرف�ة املتغيرات املؤثرة إجياب� ًا وتلك املؤثرة س�لب ًا عىل

تس�عى منظامت الي�وم ليس فق�ط لفهم ظاه�رة اإلبداع
وعنارصه�ا ومراحله�ا املتعددة ،بل تس�عى أيض ًا ملعرفة

م�ن جه�ة ومعاجلة املتغريات الس�لبية من جه�ة أخرى.

ب�رالتمي�زوالنج�اح.

ونظ�ر ًا ألمهية اإلب�داع وكونه مطلب استراتيجي،

اإلبداع اإلداري وذلك لتعزيز ودعم املتغريات اإلجيابية
وبس�بب أمهية هذا املوضوع ومال�ه من تأثري عىل األبعاد

املتغيرات التنظيمية والبرشية واملادي�ة التي تلعب دور ًا
جوهري ًا يف حتفيز اإلبداع يف املنظمة .ومن أجل احلصول

واخلاص�ة س�عى العديد م�ن الباحثين يف الع�امل العريب

ت�م إع�داد الكثير م�ن الدراس�ات العربي�ة التطبيقية يف

وحتليل املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري حيث تُشري

على منظامت تتبن�ى اإلب�داع يف استراتيجيتها اهليكلية،

موض�وع املتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري .فم�ن
هذه الدراس�ات ما ركز عىل النمط القيادي ودور القائد
يف حتفي�ز اإلب�داع .ومنها ما ركز عىل حتقي�ق اإلبداع من

خلال التقني�ة احلديث�ة وما توف�ره من معلوم�ات ذات

ج�ودة عالية ،ومنها ما ركز عىل املناخ التنظيمي والثقافة
التنظيمي�ة وم�ا هلما م�ن دور يف هتيئ�ة األرضية املناس�بة

لإلبداع.

االستراتيجية والتكتيكية والتش�غيلية للمنظامت العامة

إلع�داد الدراس�ات األكاديمي�ة الت�ي هت�دف لتحدي�د
األدبي�ات الس�ابقة إىل وج�ود عدد كبري من الدراس�ات
األكاديمية يف هذا املجال.

وبع�د بذل كل تلك اجلهود البحثية الكبرية ما زالت

األدبي�ات العربية للمتغريات املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري

تعاين من مش�كلتني رئيسيتني :األوىل عدم وضوح الرؤية
الش�املة للمتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري .وبمعنى

آخ�ر فإن املهتم باإلبداع اإلداري يواجه صعوبة يف حتديد

وتأيت هذه الدراس�ة يف هذا الس�ياق لتسليط الضوء

املتغريات املختلفة املؤثرة يف اإلبداع .املشكلة الثانية تتمثل

الثغ�رات البحثي�ة يف ه�ذا املوض�وع بنا ًء عىل م�ا ورد يف

املوض�وع وذلك لكث�رة الدراس�ات وتش�تتها يف مصادر

على أه�م املتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري وأهم
الدراسات العربية التطبيقية.

يف صعوبة حتديد أهم الفجوات البحثية ذات العالقة هبذا

خمتلفة .لذا تأيت هذه الدراسة كخطوة مبدئية لعالج هاتني
املش�كلتني من خالل مراجعة األدبي�ات العربية التطبيقية

مشكلة الدراسة

أصب�ح اإلب�داع اإلداري رضورة ملح�ة تفرضه�ا

التط�ورات املتس�ارعة التي نش�هدها يف عرصن�ا احلايل.

املرتبطة باملتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري.
أهداف الدراسة

فاملنظامت الي�وم تواجه العديد من التغريات االقتصادية
واالجتامعي�ة والسياس�ية والثقافي�ة الت�ي تتطل�ب قدر ًا

اهلدف من هذه الدراس�ة هو حتدي�د أهم املتغريات
املؤث�رة تأثير ًا معنوي� ًا يف اإلب�داع اإلداري اس�تناد ًا عىل

مع التغريات املعقدة واملتش�ابكة .وكما هو معروف فإن

حتدي�د أهم الفج�وات البحثية ذات العالق�ة باملتغريات

التي ترج�ع للموظف واملنظمة والبيئ�ة التنظيمية .ومن

البحثية ذات العالقة هبذه املتغريات.

عالي� ًا من امله�ارات اإلبداعية التي تس�اعد على التأقلم

اإلب�داع اإلداري يتأث�ر بالعديد من املتغيرات املتداخلة
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الدراس�ات التطبيقي�ة العربي�ة .كما هتدف الدراس�ة إىل
املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري ،وتقدي�م أه�م املقرتح�ات
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أسئلة الدراسة

تتمثل أسئلة الدراسة فيام ييل:

حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراس�ة على مراجعة الدراس�ات

 ما ه�ي أهم املتغريات املؤثرة تأثير ًا معنوي ًا يفاإلبداع اإلداري اس�تناد ًا عىل أدبيات اإلبداع

اإلب�داع اإلداري يف الدوري�ات واملجلات العربي�ة

 -م�ا ه�ي أهم الفج�وات البحثي�ة ذات العالقة

1420ه�ـ إىل ع�ام 1435ه�ـ املوافق لع�ام 2000م إىل

اإلداري العربية التطبيقية؟

باملتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري؟

 -م�ا ه�ي أهم املقرتح�ات البحثية التي تس�اعد

العربي�ة التطبيقي�ة ذات العالق�ة باملتغيرات املؤث�رة يف

وكذلك رسائل املاجس�تري والدكتوراه املنشورة من عام

عام 2014م.

عىل معاجلة الفجوات البحثية يف هذا املجال؟

أمهية الدراسة

إن أمهية املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري تتجىل

بوض�وح م�ن خلال أمهية موض�وع اإلب�داع اإلداري.

وبالت�ايل ف�إن هلذه الدراس�ة أمهية من اجلانبين التطبيقي

والعلم�ي .على اجلان�ب التطبيقي تُ�زود هذه الدراس�ة
املامرسين يف جم�ال اإلدارة بخالص�ة املتغيرات املؤث�رة
يف اإلب�داع اإلداري مما يس�اعد عىل فهم أوس�ع لظاهرة
اإلبداع يف املنظمة وبالتايل حتديد أهم العنارص التي متهد

الطريق للحصول عىل منظامت مبدعة.

أما عىل اجلانب العلمي فتزود هذه الدراسة املهتمني

املصطلحات الواردة يف الدراسة

 اإلب�داع اإلداري :احلل�ول املبتك�رة التي تتس�مبالسالس�ة وقابلية التكيف ،والناجتة عن إدراك
بكر وا ُمل ِ
املش�كالت ا ُمل ِ
حفز الستخدام القدرات
العقلي�ة والذهني�ة بش�كل خمتل�ف ومب�دع

(الباحث)

 القيادة التحويلية :قدرة القائد عىل إيصال رسالةاملنظم�ة ورؤيته�ا املس�تقبلية بوض�وح للتابعني
وحتفيزهم من خالل ممارسة سلوكيات أخالقية
عالي�ة لبناء ثقة واحترام بني الطرفين لتحقيق

أهداف املنظمة ()Murphy ,2005, 131

الثقاف�ة التنظيمي�ة :تعبير ع�ن قيم األف�راد ذوي

هبذا املوضوع بدراس�ة شاملة ألهم املتغريات املؤثرة عىل
اإلبداع اإلداري وتقدم ملخص ًا ملجموعة من الدراسات

يف اجلوان�ب امللموس�ة م�ن املنظمة ويف س�لوك

حت�دد للباحثين أه�م الفج�وات البحثي�ة ذات العالق�ة

هؤالء األفراد يف قراراهتم وإدارهتم ملرؤوسيهم

التطبيقية العربية يف دراس�ة واحدة .كام أن هذه الدراس�ة

النف�وذ يف منظمة م�ا وهذه القيم تؤث�ر بدورها

األف�راد ،كما حت�دد األس�لوب ال�ذي ينتهج�ه

باملتغيرات املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري حي�ث تقدم هذه

ومنظامهتم( .هيجان1412 ،هـ)11 :

الت�ي حتتاج إىل إع�داد املزيد م�ن البحوث والدراس�ات

خصائص العم�ل أو خمرجاته أو خصائص بيئة

الدراس�ة مقرتحات بحثية حتتوي على أهم املوضوعات
التطبيقية .وعىل حد علم الباحث فإنه ال يوجد يف املكتبة

العربية دراسة مشاهبة هلذه الدراسة مما يؤهل هذا البحث
أن يمثل إضافة علمية جديدة للمكتبة العربية.
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ع�ن غريه�ا م�ن املنظمات وتنتشر يف املنظم�ة

ككل بش�كل ش�مويل وتتمتع ه�ذه اخلصائص
باالس�تقرار النس�بي ويدركها أعضاء املؤسسة
العاملني وتؤثر يف سلوكهم (مصطفى،2005 ،

)132

أنه “القدرة عىل إجياد أش�ياء جدي�دة قد تكون أفكار ًا أو
حلوالً أو منتجات أو خدمات أو طرق وأس�اليب عمل
مفي�دة” (أيوب ،2000 ،ص  .)7أم�ا اإلبداع اإلداري

 -االحرتاق النفيس :حالة نفسية تؤثر عىل اجتاهات

فيمك�ن تعريفه بأنه “جمموع�ة اإلج�راءات والعمليات

ق�ادر على العم�ل واإلنج�از (Gürbüz et al,

املنظم�ة وتفعي�ل األداء اإلبداع�ي م�ن خلال حتفي�ز

الفرد وعىل أحاسيس�ه ومش�اعره ،مما جتعله غري

)2009, 66

 رأس امل�ال الفك�ري :الق�درة العقلي�ة ل�دى فئةمعينة من املوارد البرشية واملتمثلة يف الكفاءات
والق�درات الت�ي تس�تخدم عىل تولي�د األفكار

املتعلق�ة بالتطوير اخللاق لألنظمة واألنش�طة
واالستراتيجيات بام يضمن للمؤسسة امتالك
ميزة تنافسية مستدامة (حيضيه)3 ،2004 ،

والس�لوكيات الت�ي ت�ؤدي إىل حتسين املن�اخ الع�ام يف

العاملني عىل حل املش�كالت واختاذ القرارات بأسلوب
أكث�ر إبداع ًا وبطريق�ة غري مألوفة يف التفكير” (العواد،
 ،2005ص  .)16ويمكنن�ا تعريف اإلبداع اإلداري يف

هذه الدراس�ة بأنه احللول املبتكرة التي تتس�م بالسالسة
وقابلي�ة التكي�ف ،والناجتة عن إدراك املش�كالت ا ُملبكر
وا ُملحفز الس�تخدام الق�درات العقلية والذهنية بش�كل

خمتلف ومبدع.

وتكمن أمهية اإلبداع عىل مستوى املنظمة يف قدرته

ثاني ًا :اإلطار النظري للدراسة

عىل حتسين األداء واملس�امهة يف الوص�ول ملرحلة التميز

اإلبداع واإلبداع اإلداري :التعريف واألمهية

ُيعترب اإلب�داع ظاهرة معق�دة وذات أبع�اد متعددة

اختل�ف الباحث�ون يف تعريفه�ا .وي�أيت ه�ذا االختالف
نظ�ر ًا لتنوع رؤى الباحثني وخلفياهتم العلمية فال يوجد
تعري�ف واحد لإلبداع .ولكن مع هذا التعقيد يف ظاهرة

اإلب�داع يمك�ن تعريف�ه بأن�ه «ق�درة الفرد على اإلنتاج
إنتاج� ًا يتميز بأكرب ق�در من الطالق�ة واملرونة واألصالة

واملخاط�رة واحلساس�ية للمش�كالت والق�درة على
التحليل والفكر املغاير والتي تظهر كاستجابة ملشكلة أو

موقف مثري وهذه القدرة من املمكن تنميتها وتطويرها،
وه�ي قدرة عام�ة ليس�ت خاص�ة بأف�راد دون غريهم»

(الس�ليم ،2002 ،ص  .)21كام يمكن تعريف اإلبداع
بأن�ه «عملية عقلي�ة خالقة تؤدي إىل انت�اج أفكار مفيدة
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جدي�دة وغير مألوفة من قبل الف�رد أو جمموعة العمل»
( .)Amabile, 1992, p. 3ومن تعريفات اإلبداع أيض ًا

املؤسسي .كما يس�اعد اإلب�داع اإلداري املنظمات عىل

التأقلم مع أساليب األداء املتطورة ،ومواجهة التغيريات
املؤثرة عليها س�واء كان�ت داخلي�ة أو خارجية .أما عىل

مس�توى الفرد واملجموعة فتربز أمهي�ة اإلبداع يف حتقيق
ال�ذات والش�عور باإلنجاز واكتش�اف ق�درات األفراد

واملجموعات.

عنارص اإلبداع اإلداري ومراحله

تشير أدبي�ات اإلب�داع اإلداري أن لإلب�داع ع�دة

عن�ارص :األول منها األصال�ة وهي عدم تك�رار أفكار

اآلخري�ن وتعتمد على القدرة على ابت�كار حلول غري
مألوف�ة وجدي�دة .والعنرص الث�اين هو الطالق�ة وتعني

انتاج عدد كبري م�ن األفكار التي تتعلق بموضوع معني
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خالل فترة زمني�ة معين�ة .والعنرص الثال�ث هو عنرص

ويرج�ع اإلب�داع الف�ردي إىل متت�ع الف�رد بخصائص

للحصول عىل ردود أفعال خمتلفة تساعد يف إجياد حلول

ح�ل املش�كالت .أم�ا اإلب�داع اجلامع�ي فيتجس�د يف

املرون�ة وتعني القدرة عىل تغيري األف�كار بتغري املواقف
غري تقليدية .احلساس�ية للمشكالت هي العنرص الرابع

لإلبداع و ُيقصد هبا القدرة عىل رؤية املشكالت املتشابكة
يف املوق�ف الواح�د وإدراك م�ا ال يدرك�ه اآلخرون من
جوان�ب القصور .أما العنصر اخلامس فهو القدرة عىل

حتلي�ل املواقف املعقدة واملتش�ابكة .والعنرص الس�ادس

ه�و املخاطرة وهي تبن�ي األفكار واألس�اليب اجلديدة
وتقبل املخاطر التي قد تنتج عن ذلك .والعنرص األخري

ه�و اخل�روج ع�ن املأل�وف ويعني التح�رر م�ن النزعة
التقليدي�ة والتعام�ل م�ع القوانين اجلام�دة وتطويعه�ا

لصالح العمل.

فطري�ة كال�ذكاء أو خصائ�ص مكتس�بة كالقدرة عىل
األف�كار واملنتج�ات التي تتمي�ز بخصائ�ص إبداعية

والناجت�ة من تفاع�ل مجاعات العم�ل وتبادهلم لآلراء
واخلربات .ونتيجة لإلبداع الفردي واالبداع اجلامعي

يأيت اإلب�داع التنظيم�ي والذي يتمثل يف متي�ز املنظمة

ككل يف أدائه�ا.

ثالث ًا :منهجية الدراسة

تعتم�د منهجي�ة ه�ذه الدراس�ة على مراجع�ة

األدبيات الس�ابقة ملوضوع املتغيرات املؤثرة يف اإلبداع
اإلداري .وه�ذه املنهجية هي امت�داد للمنهجية املعروفة

وتنص أدبيات اإلب�داع اإلداري أن اإلبداع غالب ًا

ب�ـ ( )systematic literature reviewوه�ي منهجي�ة

وبحس�ب نظري�ة ( )Wallas, 1926ف�إن اإلب�داع

من الدراس�ات الس�ابقة ملوض�وع معني وم�ن ثم حتليل

ال حيدث فج�أة بل يمر بمراحل متع�ددة قبل حدوثه.
يم�ر بعدة مراح�ل هي :اإلع�داد ،الرتكي�ز ،الكمون،
اإلرشاق ،اإلرصار واملثاب�رة ،التحقق والتجريب .أما

نم�وذج ( )West, 1990فين�ص على أن اإلب�داع يمر

موضوعي�ة وكمية تعتمد عىل جتميع وتصنيف عدد كبري

نتائجها هبدف إعطاء الباحثني واملامرسين فكرة ش�املة

ع�ن الوض�ع احل�ايل ألدبي�ات ه�ذا املوض�وع .وهتدف
منهجية الـ ( )systematic literature reviewإىل لفت

باملراح�ل التالي�ة :إدراك احلاج�ة إىل اإلب�داع ،املبادرة

نظر الباحثني إىل أهم الفجوات البحثية ،أو املوضوعات

اختلف�ت مس�ميات مراح�ل اإلب�داع يف النظري�ات

مزيد من البحث والدراس�ة ،كام هتدف هذه املنهجية إىل
اقتراح األُط�ر النظري�ة التي تس�اعد عىل تصمي�م وبناء

بط�رح األف�كار اإلبداعي�ة ،التطبيق ،والثب�ات .ومهام
املختلف�ة ف�إن مضم�ون ه�ذه املراح�ل يش�تمل على:
مرحل�ة التهيئة للح�ل اإلبداع�ي ،ومرحل�ة الوصول
للح�ل اإلبداع�ي ،ومرحل�ة اختب�ار احل�ل اإلبداعي،

ومرحلة االقتناع باحلل اإلبداعي.

التي مل تتعرض هلا الدراس�ات الس�ابقة ،والتي حتتاج إىل

الدراسات املستقبلية.

و ُيعد اس�تخدام هذه املنهجية ش�ائع ًا يف الدراسات

العلمي�ة اهلادف�ة لدراس�ة املتغيرات املؤثرة على ظاهرة

م�ن جه�ة أخ�رى ف�إن اإلب�داع يظه�ر يف ع�دة

معين�ة .وحتت�وي األدبي�ات العلمي�ة على ك�م هائل من

تنظيم�ي .اإلبداع الف�ردي يتمثل يف ق�درة الفرد عىل

املنهجية .ومن هذه الدراس�ات الت�ي اعتمدت عىل هذه

مس�تويات :اب�داع ف�ردي ،واب�داع مجاع�ي ،واب�داع
توليد أف�كار أو منتج�ات تتميز بخصائ�ص إبداعية.

الدراس�ات األكاديمي�ة املنش�ورة واملعتم�دة على ه�ذه
املنهجي�ة دراس�ة  Ghapanchiو)2011( Aurum
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والتي ت�م فيها حتليل  72دراس�ة ميدانية وذلك لتحديد

 املرحل�ة الثالث�ة :حتلي�ل الدراس�ات املصنف�ة يفاملرحل�ة الس�ابقة وحتدي�د أهم املتغيرات املؤثرة
تأثري ًا معنوي ًا يف اإلبداع اإلداري

املتبعة يف هذه الدراسة عىل أربع مراحل:
 املرحل�ة األوىل :جتمي�ع الدراس�ات ذات العالق�ةبموضوع املتغيرات املؤثرة يف اإلب�داع اإلداري
استناد ًا عىل ما ييل:
 الرتكي�ز على الدراس�ات التطبيقي�ة العربي�ةاملنش�ورة يف الدوري�ات العربي�ة املحكم�ة،
وكذلك رسائل املاجستري والدكتوراه
 تم استثناء كل من الكتب العلمية ،والدراساتاملعروضة يف املؤمترات والندوات
 االعتماد على قواع�د املعلوم�ات التالي�ة:املكتب�ة الرقمي�ة الس�عودية ،مكتب�ة معه�د
اإلدارة العام�ة ،قاع�دة املعلوم�ات الرتبوي�ة
 ،EduSearchوقوقل سكوالر
 ت�م تقييد البحث بالدراس�ات املنش�ورة يف الفرتةالزمنية من عام (1420هـ) إىل عام (1435هـ)
املوافق لـ عام (2000م) إىل عام (2014م)
ويف ه�ذه املرحل�ة تم جتمي�ع  77دراس�ة تطبيقية
عربية ذات عالق�ة بموضوع املتغريات املؤثرة يف
اإلبداع اإلداري.

أدبي�ات املتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري

املتغيرات املؤث�رة يف رغب�ة العاملني لترك وظائفهم يف
جمال تقنية املعلومات.

وترتكز منهجية الـ ()systematic literature review

 املرحل�ة الثاني�ة :تصني�ف الدراس�ات الت�ي ت�مجتميعه�ا يف املرحلة الس�ابقة اعتماد ًا عىل املحاور
التالي�ة :حمور القي�ادة ،وحم�ور الثقاف�ة التنظيمية
وقي�م العمل ،وحمور االجتاهات احلديثة لإلدارة،
وحمور املناخ التنظيمي ،وحمور املعلومات ،وحمور
ضغوط العمل واالحرتاق النفيس ،وحمور املوارد
البرشية.
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 املرحل�ة الرابعة :حتديد أهم الفج�وات البحثية يفواقرتاح املوضوعات البحثية املرتبطة هبا.

رابع ًا :عرض وحتليل الدراسات
التحليل الوصفي للدراسات

يس�تعرض هذا القس�م توزيع الدراسات حسب

نوعه�ا وحس�ب جم�ال التطبيق وحس�ب س�نة النرش.

بالنس�بة لتوزيع الدراس�ات حس�ب نوعه�ا فإن %52

من الدراس�ات منش�ورة يف دوريات وجملات علمية
حمكمة ،و %47رس�ائل ماجس�تري ،و %1فقط رسائل

دكت�وراه ،ويوض�ح ج�دول ( )1أع�داد ونس�ب هذه
الدراسات.

جدول ()1

توزيع الدراسات حسب نوعها
نوع الدراسة

العدد

النسبة

جملة علمية

40

52

رسالة ماجستري

36

47

رسالة دكتوراه

1

1

املجموع

77

100

وبالنس�بة لتوزيع الدراسات حس�ب جمال تطبيقها

فيشير ج�دول ( )2إىل أن  %39م�ن الدراس�ات ت�م

تطبيقها يف املؤسس�ات التعليمية بينام  %8من الدراسات

تم تطبيقها يف املؤسسات الصحية.

جعفر أمحد العلوان  :املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري :مراجعة لألدبيات العربية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

جدول  :2توزيع الدراسات حسب جمال تطبيقها

عدد الدراسات النسبة %

جمال تطبيق الدراسات
مؤسسات تعليمية
مؤسسات خاصة

مؤسسات حكومية خدمية
(غري تعليمية)
مؤسسات صحية
املجموع

30

39

17

22

6

8

24

77

31

أما بالنسبة لتوزيع الدراسات حسب سنة النرش فإن

عام  2011قد اختص بـ  11دراسة أما عام  2008فقد
اختص بـ  10دراس�ات ،بينام ع�ام  2002وعام 2007

قد اختصا بدراس�ة واحدة فقط لكل منها .وش�كل ()1
يوض�ح توزيع الدراس�ات م�ن ع�ام  2000وحتى عام

100

.2014

شكل ( :)1توزيع الدراسات حسب السنة
تصنيف وحتليل الدراسات

املحاور ليس�ت منفصلة عن بعضها بل تتقاطع يف الكثري

وكما أس�لفنا يف قس�م املنهجي�ة أن�ه ت�م تصني�ف

من أبعادها .فاملحور الرابع (املناخ التنظيمي) عىل سبيل

( )3األدبي�ات الداخل�ة يف هذه الدراس�ة وتوزيعها عىل

التنظيمي�ة وقيم العمل) وال�ذي يتقاطع بدوره يف بعض

الدراس�ات على س�بعة حم�اور حي�ث يوض�ح ج�دول

املحاور الس�بعة .وجي�ب الوضع بعني االعتب�ار أن هذه

املثال يتقاط�ع يف بعض أبعاده مع املح�ور الثاين (الثقافة
أبعاده مع املحور السابع (املوارد البرشية).

جدول ()3

توزيع الدراسات عىل املحاور السبعة
م

املحور

1

القيادة

2

حمور الثقافة
التنظيمية وقيم
العمل

الدراسات

العدد النسبة

دغنوش ( ،)2013مجعة ونوري ( ،)2011نعساين ( ،)2008أبوتايه (،)2003
خلف ( ،)2010العازمي ( ،)2006عبدالرحيم ( ،)2009الشقحاء (1424هـ)،
عباس ( ،)2010مرضاح ( ،)2006العنقري (1422هـ) ،الطحان ( ،)2000جربة 20
(1426هـ) ،املعاين وأخو أرشيدة ( ،)2009أمحد ( ،)2011البشابشة ( ،)2008رايض
( ،)2010احلراحشة واهليتي ( ،)2006فالق وبن نافلة ( ،)2011نسامن ()2011

26

اشتيوي ( ،)2012الليثي ( ،)2008داود ( ،)2011حممد ومريس ( ،)2012القطاونة
15.5 12
( ،)2000الرصايرة ( ،)2003القحطاين ( ،)2009أبو جامع والطويل (،)2011
الزعبي ( ،)2009العنزي (1425هـ) ،عبدالباسط ( ،)2013حامد ()2009
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م
3

الدراسات

املحور

القريش ( ،)2008شقورة ( ،)2012احلميدي (1426هـ) ،الغرايبة ( ،)2003مهدي
االجتاهات احلديثة
( ،)2012املحاميد وبني عطا ( ،)2013مرشف ( ،)2008الدباغ (1427هـ)،
لإلدارة
عبدالفتاح وآخرون ( ،)2011السلمي ( ،)2008أبو محور ( ،)2010اهلذيل ()2010
الزعبي ( ،)2006إبراهيم وحممود ( ،)2008الشمري (1422هـ) ،الصيدالين
( ،)2001الزعبي والعزب ( ،)2007حوامدة ( ،)2003مصبح ( ،)2011السليم
( ،)2002احلريب (1424هـ) ،املشوط ( ،)2011اسحق ()2012

4

حمور املناخ
التنظيمي

5

املعلومات

6

ضغوط العمل
واالحرتاق النفيس

احلجايا ( ،)2012عيداروس ( ،)2011البشابشة ( ،)2005اجلعافرة (،)2013
الوطري ( ،)2009احلريب ()2010

7

املوارد البرشية

الرصايرة والغريب ( ،)2010صورية ( ،)2014شتات ( ،)2003كاظم (،)2008
العدوان وسليامن ( ،)2012عبداملنعم واملطارنة ()2009

العدد النسبة
15.5 12

11

14

اخلوالدة واحلنيطي ( ،)2008الزيود ( ،)2012عاشور ( ،)2011احليدري (،)2008
10
الشناق والضمور ( ،)2009الطبيشات ( ،)2004النجار وملكاوي (،)2010
العضايله وأبو سمهدانه ( ،)2014النوايسة ( ،)2009الضمور ()2003

13

6

8

6

8

77

100

املجموع

ولتحديد أهم املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري

األنماط القيادية واالب�داع اإلداري .كام اس�تنتج الباحث

نرشع يف ذكر أهم نتائج الدراس�ات يف األقس�ام الفرعية

الوظيف�ي م�ن وجهة نظر عين�ة الدراس�ة .ويف بحث آخر

املذك�ورة يف الدراس�ات املوضح�ة يف اجلدول الس�ابق،
التالية.

حمور القيادة

ع�دم وجود عالق�ة معنوية بين األنامط القيادي�ة والرضا
ركزت العنقري (1422هـ) عىل دراس�ة عالقة الس�لوك

القي�ادي باإلب�داع اإلداري للمرؤوسين يف األجه�زة

يتكون هذا املحور من بعدين مها :النمط والسلوك

احلكومي�ة يف مدين�ة الرياض ،واس�تنتجت الباحثة وجود

دراس�ة بام يعادل ( )%26من إمجايل الدراسات التي متت

باملرؤوسين ،والصفات الشخصية للقائد ،ودرجة احلرية

القي�ادي ،والتمكين .واش�تمل ه�ذا املح�ور على 20
مراجعتها يف هذا البحث.

عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة معنوية بني اهتامم القائد
املمنوح�ة للمرؤوسين م�ن جهة وبين اإلب�داع اإلداري

بالنس�بة لبعد النمط والس�لوك القيادي ،ناقش جزء

للمرؤوسين م�ن جهة أخ�رى .كام خلصت الدراس�ة إىل

اإلداري حي�ث هدف�ت دراس�ة الطح�ان ( )2000إىل

اإلداري للمرؤوسين واهتامم القائد بالعمل .ويف دراس�ة

م�ن ه�ذه الدراس�ات تأثير النمط القي�ادي على اإلبداع
التع�رف عىل مدى تأثر رضا العاملني وإبداعاهتم اإلدارية

باألنماط القيادي�ة للم�دراء وذلك يف الرشكات املس�امهة

يف األردن .واس�تنتج الباح�ث وج�ود عالق�ة معنوية بني
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ع�دم وجود عالقة ارتباط ذات دالل�ة معنوية بني اإلبداع
أبوتايه ( )2003قام الباحث بتس�ليط الضوء عىل العالقة

بين أس�لوب القي�ادة للمديري�ن األردنيين يف الرشكات
الكربى والس�لوك اإلبداع�ي الفردي باس�تخدام نموذج
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فرن�ش ورافين ملص�ادر ق�وة القائ�د ونم�وذج الس�لوك

القيادة واالبداع اإلداري عند املرؤوسني وذلك يف جامعة

وج�ود عالق�ة ذات دالل�ة معنوية بني الس�لوك اإلبداعي

حماور اإلبداع اإلداري (حل املشكالت واختاذ القرارات،

اإلبداع�ي الف�رد املتع�دد األبع�اد ،وتوص�ل الباح�ث إىل
للموظفين ومصادر قوة القائد حيث اس�تطاعت مصادر
قوة القائد تفسير ما نسبته  %46من التغري يف سلوك الفرد
اإلبداعي .كام توصلت الدراسة إىل أن قوة سحر شخصية

القائد من جهة وقوة املعرفة من جهة أخرى تفرسان معظم

العالق�ة بني مصادر ق�وة القائد والس�لوك اإلبداعي .ويف
دراسة مسحية قام الش�قحاء (1424هـ) بدراسة العالقة
بين األنامط القيادي�ة واإلب�داع اإلداري يف املديرية العامة

للج�وازات بمدين�ة الري�اض ،واس�تنتج الباح�ث وجود
عالقة طردية بني األنماط القيادية الثالثة (الديموقراطي،
احلر ،املتسلط) ومستوى اإلبداع اإلداري .ويرى الباحث

أن ه�ذه العالق�ة الطردية تأيت نتيجة مش�اركة املرؤوسين

يف عملي�ة اختاذ القرار وختطيط العمل .كام هدفت دراس�ة

امللك عبدالعزيز .وخلصت الباحثة إىل ضعف العالقة بني

القابلي�ة للتغيير ،روح املخاط�رة ،س�عة االتص�االت،
تش�جيع اإلبداع) وحمور االهتامم باإلنتاج .وبشكل مشابه

كان�ت هن�اك عالق�ة ضعيفة بني حم�اور اإلب�داع اإلداري
(ح�ل املش�كالت واخت�اذ الق�رارات ،القابلي�ة للتغيير)

وحمور االهتامم بالعاملني .ويف دراس�ة أخرى قام نعس�اين
( )2008باختب�ار تأثير حم�اور القي�ادة التحويلي�ة على
اإلبداع اإلداري يف مؤسس�ات التعليم السورية .وتوصل

الباح�ث إىل وج�ود عالق�ة موجب�ة بين سمات القي�ادة
التحويلية (التشجيع اإلبداعي ،االهتامم باألفراد ،التحفيز
امللهم ،التأثري الكارزمي) واالبداع اإلداري.

ويف دراس�ة عبدالرحي�م ( )2009ت�م التع�رف عىل

تأثري األنامط القيادية ملدراء املكتب اإلقليمي بغزة عىل هتيئة

جبرة (1426ه�ـ) للتع�رف على العالق�ة بين األنماط
القيادي�ة واإلب�داع اإلداري اعتماد ًا على نظري�ة الش�بكة

هو النم�ط الديموقراطي ،وأكدت الدراس�ة وجود عالقة

ج�دة .واس�تنتج الباحث وج�ود عالقة ارتباطي�ة موجبة

البيئ�ة اإلبداعية للموظفني .كام تبني وجود عالقة عكس�ية

اإلداري�ة وذل�ك يف امل�دارس االبتدائي�ة العام�ة بمدين�ة

ذات دالل�ة معنوية بني قي�ادة الفريق والقي�ادة االجتامعية
والقي�ادة املعتدل�ة والقي�ادة بصورة إمجالية م�ن جهة وبني

اإلبداع من جهة أخرى .كام استنتج الباحث وجود عالقة
س�لبية بني اإلب�داع والقيادة املتس�اهلة والقيادة املتس�لطة

والقي�ادة املتقلبة .كام قام العازم�ي ( )2006بالرتكيز عىل
العالق�ة بين القي�ادة التحويلية واإلب�داع اإلداري وذلك

يف دي�وان وزارة الداخلي�ة باململك�ة العربي�ة الس�عودية.
وأكدت الدراس�ة وجود عالقة طردي�ة ذات داللة معنوية

بني امتلاك القيادات اإلدارية لسمات القي�ادة التحويلية
ومتتع املرؤوسين باملهارات اإلبداعية .أما دراسة مرضاح

( )2006فق�د هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني س�لوك

البيئة اإلبداعية للموظفني .وتبني أن النمط القيادي السائد
ارتباطي�ة موجبة بين النمط القي�ادي الديموقراطي وهتيئة

ذات دالل�ة معنوي�ة بني النمط األوتوقراط�ي والنمط احلر

من جهة وهتيئة البيئ�ة اإلبداعية للعاملني من جهة أخرى.
واتض�ح أيض� ًا وج�ود عالق�ة طردي�ة موجب�ة ذات داللة

معنوي�ة بني النم�ط الديموقراط�ي وهتيئة البيئ�ة اإلبداعية

للموظفين .أما دراس�ة خل�ف ( )2010فق�د هدفت إىل
معرف�ة العالقة بين القي�ادة التحويلية واإلب�داع اإلداري

يف اجلامع�ة اإلسلامية بغ�زة وخلصت نتائج الدراس�ة إىل
وج�ود عالقة ذات داللة معنوية بني وجود سمات القيادة

التحويلية لدى رؤساء األقسام ومتتع املرؤوسني باملهارات
اإلبداعي�ة .ويف دراس�ة تطبيقية ركز عب�اس ( )2010عىل
سلوكيات أبعاد القيادة التحويلية (التأثري املثايل واالستثارة
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الفكري�ة واالعتبارية الفردية والتحفيز والتمكني) ،وأثرها

واس�تخلص الباح�ث تأثير ًا ذا دالل�ة معنوي�ة للتمكين

اإلبداعي�ة ،وذل�ك يف رشكات تصني�ع األدوي�ة األردنية.

تنوع الكفاءات ،تنوع اخلربات) .كام قام رايض ()2010

على اإلبداع التنظيمي واملتمثل يف تبني اإلبداع والقدرات

وتوص�ل الباح�ث إىل وج�ود تأثير ذي دالل�ة احصائي�ة
جلميع سلوكيات أبعاد القيادة التحويلية عىل أبعاد اإلبداع

التنظيم�ي .أما مجع�ة ون�وري ( )2011فقد قام�ا باختبار
عالقت�ي االرتب�اط والتأثري بين اإلب�داع اإلداري والقيادة
اإلدارية وذل�ك للقيادات العليا يف جامع�ة ديايل بالعراق.

وكش�فت نتائج الدراسة عن وجود عالقة قوية ذات داللة
معنوية بني املتغريين ،كام خلصت الدراس�ة إىل وجود تأثري
ذي دالل�ة احصائي�ة للقي�ادة اإلداري�ة الناجح�ة يف تطبيق

اإلب�داع اإلداري .وقامت دغنوش ( )2013بدراس�ة أثر
أنامط القي�ادة التي تتضمن النم�ط الديموقراطي ،والنمط

األوتوقراطي ،والنمط احل�ر عىل اإلبداع لدى العاملني يف
مؤسس�ة مطاحن الزيبان يف اجلزائر .وتوصلت الباحثة إىل

وج�ود أثر ذي دالل�ة إحصائية للنم�ط الديموقراطي عىل

بعدي�ن من أبعاد اإلبداع اإلداري مها الطالقة واملرونة .كام
توصلت الباحثة إىل وجود تأثري لسمات القيادة التحويلية

األربع يف اإلبداع اإلداري.

اإلداري يف اإلبداع التنظيمي (تنوع املهارات والقدرات،

بدراس�ة ميدانية للتثبت من العالقة بني التمكني اإلداري
وإب�داع العاملين يف كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد يف جامع�ة

القادس�ية بالع�راق حيث اش�تمل التمكين اإلداري عىل
املحاور التالية :تفويض الس�لطة ،فرق العمل ،التدريب،

االتص�ال الفعال ،التحفي�ز .أما ابداع العاملني فاش�تمل

على األبعاد التالي�ة :روح املجازفة ،واملرون�ة ،واالقناع،
واملنهجي�ة العلمي�ة يف التفكري وحل املش�اكل .وخلصت

الدراسة إىل وجود دعم جزئي لعالقات التمكني اإلداري
م�ع متغريات اب�داع العاملني .وملعرفة م�دى تأثر اإلبداع
التنظيمي بالتمكين الوظيفي ،قام أمحد ( )2011بتطبيق

دراس�ته عىل املوظفني اإلداريني يف جامع�ة طيبة باململكة
العربي�ة الس�عودية حيث اش�تمل التمكين الوظيفي عىل
األبع�اد التالي�ة :معن�ى العم�ل ،الفعالي�ة الذاتي�ة ،حرية
االختي�ار ،والتأثير .وخل�ص الباحث إىل وج�ود عالقة

ارتب�اط طردي�ة ذات دالل�ة احصائي�ة بين مجي�ع أبع�اد
التمكين واالب�داع التنظيمي ،كام أثبتت الدراس�ة وجود

أما بالنسبة لبعد التمكني وتأثريه عىل اإلبداع اإلداري

أثر معنوي لتمكني العاملني عىل اإلبداع اإلداري .كام قام

للتعرف عىل أث�ر الدعم التنظيم�ي والتمكني اإلداري يف

وآث�اره يف إبداع العاملين يف اجلامعة األردنية .واس�تنتج

فق�د ق�ام احلراحش�ة واهليت�ي ( )2006بدراس�ة ميدانية
الس�لوك اإلبداعي (حل املشكالت ،التفكري االبتكاري،

واملب�ادأة وحتمل املخاطرة) يف رشكة االتصاالت األردنية
واس�تنتج الباحثان أن كل من الدعم التنظيمي والتمكني
اإلداري يؤث�ران يف الس�لوك اإلبداعي لك�ن تأثري الدعم

التنظيم�ي أدن�ى من تأثير التمكين اإلداري م�ن وجهة
نظ�ر عينة الدراس�ة .أم البشابش�ة ( )2008فقد ركز عىل
م�دى تأث�ر اإلب�داع التنظيم�ي بالتمكين اإلداري ل�دى

العاملين يف س�لطة منطق�ة العقب�ة االقتصادي�ة اخلاصة،
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املعاين وأخو أرش�يدة ( )2009بدراسة التمكني اإلداري
الباحث�ان وجود أث�ر ذي داللة معنوي�ة للتمكني اإلداري
(حتفي�ز العاملني ،فرق العمل ،تفويض الس�لطة ،تدريب
العاملني ،االتصال الفعال )،يف مستوى اإلبداع اإلداري.

ويف دراس�ة حال�ة من جمموع�ة االتص�االت األردنية قام

فالق وبن نافلة ( )2011بتسليط الضوء عىل أثر التمكني
اإلداري (حتفيز املوظفني ،وتدريب املوظفني ،واالتصال
الفعال ،وتفويض السلطة) يف ابداع املوظفني .وخلصت
الدراس�ة إىل وج�ود أث�ر ذي دالل�ة إحصائي�ة للتمكين

جعفر أمحد العلوان  :املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري :مراجعة لألدبيات العربية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

حمور الثقافة التنظيمية وقيم العمل

اإلداري يف مس�توى اإلب�داع اإلداري م�ن وجه�ة نظ�ر

املش�اركني يف الدراس�ة .كام قام نسمان ( )2011بتسليط
الضوء على التمكين اإلداري وعالقته بإب�داع العاملني
اإلداريني يف اجلامعات الفلس�طينية بقطاع غزة وخلصت

الدراس�ة إىل وج�ود عالق�ة ذات داللة معنوي�ة بني أبعاد

التمكين (التدريب ،االتص�ال وتدف�ق املعلومات ،فرق
العمل ،احلوافز ،وتفويض الس�لطة) واب�داع العاملني يف

اجلامعات الفلسطينية يف قطاع عزة.

اش�تمل ه�ذا املح�ور على بعدي�ن مه�ا :الثقاف�ة

التنظيمية ،وقيم العمل .وبلغ عدد دراسات هذا املحور
 12دراس�ة أي بام يع�ادل  %15,5تقريب ًا من الدراس�ات
التي متت مراجعتها يف هذا البحث.

وناق�ش اجلزء األكرب من هذه الدراس�ات موضوع

عالق�ة الثقاف�ة التنظيمي�ة باإلب�داع اإلداري حي�ث قام

الرصاي�رة ( )2003بتس�ليط الض�وء على العالق�ة بني
اإلبداع اإلداري والثقاف�ة التنظيمية يف رشكتي البوتاس

من نتائج الدراس�ات الس�ابقة نس�تنتج العديد من
املتغيرات املؤث�رة تأثير ًا معنوي ًا على اإلب�داع اإلداري

والفوس�فات األردنية حيث اش�تملت الثقافة التنظيمية

جدول (.)4

وثقافة الق�وة ،وثقافة الدور .وخلصت الدراس�ة إىل أن

والتابع�ة ملح�ور القي�ادة ،ونلخ�ص ه�ذه املتغيرات يف

جدول ()4

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري التابعة
ملحور القيادة

املحور

حمور
القيادة

األبعاد

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

 النمط الديموقراطي التشجيع اإلبداعيالنمط  -االهتامم باألفراد
والسلوك  -التحفيز امللهم
القيادي  -التأثري الكارزمي
 قوة املعرفة قوة سحر الشخصية فرق العمل* معنى العمل الفعالية الذاتية حرية االختيارالتمكني  -التأثري
 تفويض السلطة تدريب املوظفني* االتصال الفعال -حفز املوظفني

* متغري متكرر يف أكثر من حمور من حماور الدراسة

عىل أربع�ة أبعاد هي :ثقاف�ة الش�خصية ،وثقافة املهمة،
ثقافة الش�خصية هي النمط الس�ائد وأهن�ا ال تتوافق مع
اإلبداع بدرجة كبيرة .ويف املرتبة الثانية تأيت ثقافة القوة
وه�ي تتوافق م�ع اإلبداع لك�ن بدرجة أقل .أم�ا املرتبة

الثالث�ة والرابع�ة فه�ي م�ن نصيب ثقاف�ة ال�دور وثقافة
املهم�ة ومه�ا أق�ل توافق� ًا م�ع اإلب�داع .كام ق�ام العنزي
(1425هـ) بدراس�ة مدى تأثر اإلبداع اإلداري بالثقافة
التنظيمية يف املنظامت العامة يف مدينة الرياض وتوصلت

الدراس�ة إىل وج�ود ارتباط إجي�ايب ذي داللة معنوية بني
الثقاف�ة التنظيمي�ة وحم�اور اإلب�داع اإلداري ،وأن أه�م

عنارص الثقاف�ة التنظيمية التي تؤث�ر يف اإلبداع اإلداري
هي الكفاءة وفرق العمل.

كما ه�دف الليثي ( )2008يف رس�الته للامجس�تري

إىل التع�رف عىل العالقة بين اإلب�داع اإلداري والثقافة

التنظيمي�ة يف امل�دارس االبتدائي�ة بمك�ة املكرم�ة .وت�م

قياس الثقافة التنظيمية من خالل س�تة أبعاد هي :الثقافة

البريوقراطي�ة ،الثقافة اإلبداعية ،الثقافة املس�اندة ،ثقافة
العملي�ات ،ثقاف�ة املهم�ة ،وثقاف�ة ال�دور .أم�ا اإلبداع

اإلداري فت�م التعبير عن�ه بس�بعة حم�اور ه�ي :اخلروج
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ع�ن املأل�وف ،والتحلي�ل ،واحلساس�ية للمش�كالت،

وق�ام اش�تيوي ( )2012بدراس�ة تطبيقي�ة يف

ضم�ن النتائ�ج الت�ي توص�ل هل�ا الباح�ث أن اإلب�داع

أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري حيث خلص

واملخاط�رة ،واألصال�ة ،واملرون�ة ،والطالق�ة .وم�ن

اإلداري يمك�ن تفسيره م�ن خلال الثقاف�ة اإلبداعي�ة
وثقاف�ة ال�دور وثقافة املهمة .ويف دراس�ة أخ�رى معدة

ملعرف�ة أث�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة على اإلب�داع اإلداري يف
إدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة جدة اس�تنتج القحطاين

( )2009أن ك ً
ال من نم�ط القيادة ،واألنظمة واللوائح،
والتدريب واحلوافز تؤثر عىل مستوى اإلبداع اإلداري.

أما دراس�ة الزعب�ي ( )2009فقد هدف�ت للتعرف عىل

أث�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة يف اإلب�داع يف رشكات األدوي�ة

األردني�ة .وخلص�ت الدراس�ة إىل وجود تأثير معنوي

ل�كل أبعاد الثقافة التنظيمي�ة واخلصائص الديموغرافية

على اإلب�داع اإلداري للموظفين .أم�ا دراس�ة داود
( )2011فق�د هدفت للتعرف على العالقة بني اإلبداع
اإلداري والثقاف�ة التنظيمي�ة يف م�دارس الثانوية العامة

بمحافظ�ة كف�ر الش�يخ بمصر .وتضم�ن حم�ور الثقافة
التنظيمي�ة أربعة عنارص ه�ي املناخ التنظيم�ي ،ومجاعية

العم�ل ،والقي�م التنظيمية ،والسياس�ات واإلجراءات.
أما حمور اإلبداع اإلداري فاش�تمل عىل مخسة أبعاد هي:
الطالقة ،والتحس�س للمشكالت ،واألصالة ،واملرونة،

ومواصلة االجتاه .وتوصلت الدارس�ة إىل ضعف تفعيل
الثقافة التنظيمية وضعف ممارس�ة اإلبداع اإلداري لدى

عينة الدراس�ة .ويف بح�ث آخر قام أب�و جامع والطويل

( )2011بدراس�ة ملعرف�ة العالقة بني اإلب�داع اإلداري

مستش�فى الوفاء للتأهيل الطبي بفلس�طني للتعرف عىل
إىل تأثري كل من العادات والتقاليد التنظيمية ،وأس�لوب

التنظي�م املطبق (مركزي ،غري مرك�زي) ،ونمط القيادة،
والتكنولوجيا عىل اإلبداع اإلداري .وبش�كل مشابه قام
حمم�د وم�ريس ( )2012بدراس�ة للتعرف على الثقافة
التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري للقيادات اإلدارية

بجامعة أسيوط .وتضمنت الثقافة التنظيمية أربعة أبعاد
هي :قوة الثقاف�ة التنظيمية ومتاس�كها ،احتواء العاملني

باجلامعة ،البعد اإلنس�اين ،واملن�اخ التنظيمي .وخلصت

الدراس�ة إىل أن مجي�ع عن�ارص الثقاف�ة التنظيمي�ة ترتبط
ارتباط� ًا موجب� ًا ذا دالل�ة معنوي�ة مع مكون�ات اإلبداع
اإلداري مما يدل على أن وجود عنارص الثقافة التنظيمية

ي�ؤدي إىل زي�ادة اإلب�داع للقي�ادات اإلداري�ة بجامع�ة
أس�يوط .كام أك�دت دراس�ة عبدالباس�ط ( )2013أثر
الثقاف�ة التنظيمية عىل اإلبداع اإلداري وذلك من خالل

تطبي�ق الدراس�ة على املنظمات الس�ياحية يف الرشك�ة

القابضة للس�ياحة والفنادق وبعض الرشكات التابعة هلا

يف مرص.

أم�ا العالقة بين قيم العمل واالب�داع اإلداري فلم

ت�رد إال يف دراس�ة واحدة هي دراس�ة حام�د ()2009
والت�ي هدفت للتعرف على أثر قيم العمل التي تش�مل
القيم الشخصية والقيم التنظيمية وقيم العدالة التنظيمية

على اإلب�داع اإلداري يف الرشكة الس�عودية للصناعات
األساس�ية (س�ابك) .وخلص�ت الدراس�ة إىل وج�ود

والثقاف�ة التنظيمي�ة يف وزارة الرتبية والتعلي�م األردنية.
واس�تنتج الباحث�ان أن الثقاف�ة التنظيمية ترتب�ط ارتباط ًا

تأثير للقيم الش�خصية والقي�م التنظيمية وقي�م العدالة

أنه كلام زاد مس�توى الثقافة التنظيمية لدى املوظفني كلام

وجود عالقة ذات داللة معنوية بني قيم العمل واالبداع

موجب ًا ذا داللة معنوي�ة مع اإلبداع اإلداري مما يدل عىل
ارتفعت درجة اإلبداع لدهيم.
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التنظيمية عىل اإلبداع الداري .كام توصلت الدراس�ة إىل

اإلداري.
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وبن�ا ًء على نتائج ه�ذه الدراس�ات يلخص جدول
( )5أه�م املتغيرات املؤث�رة تأثير ًا معنوي ًا على اإلبداع
اإلداري والتابعة ملحور الثقافة التنظيمية وقيم العمل.
جدول ()5

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري التابعة
ملحور الثقافة التنظيمية وقيم العمل

املحور

األبعاد

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

 العادات والتقاليد التنظيمية أسلوب التنظيم املطبق (مركزي،غري مركزي)
 نمط القيادة* التكنولوجيا الثقافة اإلبداعيةالثقافة
حمور
 ثقافة الدورالثقافة التنظيمية
 ثقافة املهمةالتنظيمية
 األنظمة واللوائحوقيم
 التدريب*العمل
 احلوافز* فرق العمل* الكفاءة القيم الشخصيةقيم العمل  -القيم التنظيمية
 -قيم العدالة التنظيمية

* متغري متكرر يف أكثر من حمور من حماور الدراسة
حمور االجتاهات احلديثة لإلدارة

املعرف�ة ،اإلدراك ،والقي�م التنظيمية) وأثره�ا عىل اإلبداع

اإلداري يف الرشكات املس�امهة العامة األردنية .وتوصلت
الدراس�ة إىل وجود أث�ر ذي داللة معنوية للمعرفة اإلدارية
على اإلبداع اإلداري حيث يتأث�ر اإلبداع اإلداري ببعدين

م�ن أبع�اد املعرف�ة اإلدارية مه�ا م�ورد املعرفة ،ومس�توى

املعرف�ة .ويف دراس�ة اختباري�ة لنظرية  JUNGق�ام الدباغ

(1427ه�ـ) بدراس�ة أث�ر األنماط املعرفي�ة على اإلبداع
اإلداري يف املنظمات اخلدمي�ة األردني�ة .وبش�كل خمالف
لنتائ�ج الدراس�ات الس�ابقة خلص�ت الدراس�ة إىل ع�دم

وج�ود عالق�ة ذات دالل�ة معنوي�ة بين النم�ط املع�ريف

ومس�توى اإلب�داع .ويعل�ل الباحث�ان هذه النتيج�ة لرتكز
مس�تويات اإلبداع يف الوس�ط ل�دى عينة الدراس�ة وعدم

ت�وزع تل�ك املس�تويات على فئ�ة اإلب�داع املختلف�ة .أم�ا

دراس�ة مشرف ( )2008فهدفت ملعرفة م�دى تأثري إدارة
املعرف�ة عىل حتقيق اإلبداع التنظيمي يف كلية اآلداب وكلية

الرتبي�ة بجامعة الكوفة يف العراق .وتوصلت الدراس�ة إىل

وج�ود عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة املعرفة (املعرفة
الظاهري�ة واملعرفة الضمني�ة) واإلبداع املنظم�ي (اإلبداع
اإلداري واالب�داع الفن�ي) .أما مه�دي ( )2012فقد قام
بدراسة اس�تطالعية لتس�ليط الضوء عىل عمليات اإلدارة
املعرفي�ة وأثره�ا يف الق�درات اإلبداعية وذل�ك من وجهة

نظ�ر عين�ة م�ن املوظفين يف املكتب�ات اجلامعي�ة يف بغداد.
واش�تملت عملي�ات اإلدارة املعرفي�ة عىل األبع�اد التالية:

وبلغ ع�دد الدراس�ات املندرجة حتت ه�ذا املحور

تطبيق واس�تخدام املعرفة ،وتوزيع املعرفة ،وخزن املعرفة،

مراجعته�ا .واملقصود باالجتاه�ات احلديثة لإلدارة هي:

أم�ا الق�درات املعرفية فقد تضم�ن األبعاد التالي�ة :القدرة

 12دراس�ة بام يعادل  %15.5من الدراس�ات التي متت
إدارة املعرف�ة ،واإلدارة باأله�داف ،وإدارة الوق�ت،
وإدارة التغيري ،وإدارة الذات.

بالنس�بة إلدارة املعرفة قام الغرايبة ( )2003بدراسة

سلطت الضوء عىل املعرفة اإلدارية (مورد املعرفة ،مستوى

وحتديد أهداف املعرفة ،وتشخيص املعرفة ،وتوليد املعرفة.

عىل اختاذ القرار وحل املشكالت ،سعة االتصاالت ،روح
املجازف�ة ،الق�درة على التغيري ،والتش�جيع على اإلبداع.
وق�د خلصت الدراس�ة إىل وجود تأثري معن�وي ذي داللة

معنوي�ة لعملي�ات إدارة املعرف�ة عىل الق�درات اإلبداعية.
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ويف دراس�ة ميدانية رك�ز املحاميد وبني عطا ( )2013عىل

مه�ارات اإلب�داع اإلداري الالزم�ة لقائ�د التغيير

املعرف�ة يف مؤسس�ات القط�اع الصح�ي يف حمافظ�ة معان.

الطائف .وخلصت الدراسة إىل رضورة توفر املهارات

مدى تأثر اإلبداع الفني واإلداري بمامرس�ة عمليات إدارة

وتوصلت الدراس�ة إىل وجود أثر ذي داللة معنوية ملامرسة

تطبيق عملي�ات إدارة املعرفة عىل كل من اإلبداع اإلداري
واالب�داع الفني .كما توصلت الدراس�ة إىل وجود أثر ذي

داللة معنوية لإلبداع اإلداري عىل اإلبداع الفني.

وم�دى توافره�ا لدى ق�ادة امل�دارس الثانوي�ة بمدينة

اإلبداعي�ة التالي�ة لقائ�د التغيير :األصال�ة ،املرون�ة،

الطالقة ،احلساس�ية للمش�كالت ،االحتفاظ باالجتاه،
والتفاصي�ل ،ويمك�ن تنمية ه�ذه املهارات بأس�اليب

فردية وأس�اليب مجعية .كام خلصت الدراس�ة إىل توفر

وفيام خيتص باإلب�داع اإلداري واإلدارة باألهداف

مه�ارات اإلب�داع اإلداري الالزمة لقائ�د التغيري لدى

باألهداف عىل دعم ال�والء التنظيمي واإلبداع اإلداري

القريش ( )2008بدراس�ة تس�لط الضوء عىل اإلبداع

قام أبو محور ( )2010بدراسة هدفت ملعرفة أثر اإلدارة
يف القط�اع احلكوم�ي األردين .وخلص�ت الدراس�ة إىل
وجود أثر إجيايب ذي داللة معنوية ملستوى تطبيق اإلدارة

باألهداف عىل دعم الوالء التنظيمي ،وكذلك وجود أثر
إجيايب ذي داللة معنوية ملستوى تطبيق اإلدارة باألهداف
عىل دعم كافة أبعاد اإلبداع اإلداري.

ق�ادة امل�دارس الثانوية بالطائ�ف بدرجة عالي�ة .وقام
اإلداري وعالقته بإدارة التغيري (األس�لوب التقليدي،
واألس�لوب االحتوائي) ل�دى مديرات ومس�اعدات

امل�دارس بمدين�ة مك�ة املكرم�ة .واس�تنتجت الباحثة

وجود ارتباط س�لبي ذي داللة معنوية بني األس�لوب
التقلي�دي إلدارة التغيير واالب�داع اإلداري .كما

ويف موضوع إدارة الوقت وعالقتها باإلبداع اإلداري،

اس�تنتجت وجود ارتباط موجبة ذي داللة معنوية بني

إدارة الوقت عىل تنمية مهارات اإلبداع اإلداري يف مدارس

أما دراس�ة ش�قورة ( )2012فهدفت إىل معرفة عالقة

س�لطت دراس�ة الس�لمي ( )2008الضوء عىل أثر ممارسة
املرحل�ة الثانوي�ة بالعاصمة املقدس�ة .وتوصلت الدراس�ة

إىل وج�ود عالق�ة ارتباطية موجب�ة ذات دالل�ة معنوية بني

ممارس�ة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلب�داع اإلداري .كام
قام عبدالفتاح وآخرون ( )2011بالتعرف عىل العالقة بني
مهارة إدارة الوقت (التخطيط والتنظيم واملتابعة) و اإلبداع

اإلداري (احلساسية للمشكالت ،الطالقة ،املرونة ،األصالة،

واالحتف�اظ باالجت�اه ومواصلت�ه) ل�دى مدي�ري املدارس
اإلعدادية بمحافظة دمياط يف مرص .وخلصت الدراس�ة إىل

وجود عالقة ارتباطية موجب�ة ذات داللة معنوية بني مهارة
إدارة الوقت واالبداع اإلداري لدى عينة الدراسة.

وبالنس�بة للعالق�ة بين اإلب�داع اإلداري وإدارة

التغيري ،هدفت دراس�ة احلميدي (1426هـ) لتحديد
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األسلوب االحتوائي إلدارة التغيري واإلبداع اإلداري.

إدارة التغيير باألب�داع اإلداري ل�دى ق�ادة امل�دارس
الثانوي�ة يف حمافظ�ات غزة م�ن وجهة نظر ا ُملدرسين.
واش�تملت إدارة التغيري عىل األبعاد التالية :االس�تثارة
الفكري�ة ،وعملي�ة تطوي�ر رؤي�ة ورس�الة مشتركة

للمدرس�ة ،وتقديم نموذج س�لوكي حيتذى به ،حتديد
أهداف املدرس�ة وألوياهت�ا ،بناء ثقافة مشتركة داعمة

للتغيير .أم�ا حم�اور اإلب�داع اإلداري فتك�ون مما ييل:
املخاطرة والتح�دي ،واالحتفاظ باالجت�اه ،والتحليل
والربط ،واحلساسية للمشكالت ،واألصالة ،واملرونة،

والطالقة .وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة موجبة

ذات دالل�ة معنوي�ة بين مجي�ع أس�اليب إدارة التغيير
ومجيع مهارات اإلبداع اإلداري.
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أم�ا العالقة بين إدارة الذات واالب�داع اإلداري فقد
قام�ت اهل�ذيل ( )2010بتس�ليط الضوء عليه�ا من وجهة
نظ�ر مدي�رات ومس�اعدات ومعلمات م�دارس املرحل�ة
الثانوي�ة بمدينة مكة املكرمة .وتكون�ت حمور إدارة الذات
م�ن األبعاد التالية :التخطيط ،إدارة الوقت ،الثقة بالنفس،
التوازن ،واالتصال ،بينام اشتمل حمور اإلبداع اإلداري عىل
العنارص التالية :األصالة ،واملرونة ،واملخاطرة ،والطالقة،
وخلص�ت الدراس�ة إىل وج�ود عالقة موجب�ة ذات داللة
معنوية بني ممارسة إدارة الذات واالبداع اإلداري.
وجتدر املالحظة هنا أنه يف الدراسات املتعلقة بإدارة

الوقت وإدارة التغيري وإدارة الذات تم استنتاج عالقات

ترابطي�ة ومل تتوصل الدراس�ات لوجود عالقات تأثريية
بني هذه االجتاه�ات احلديثة للإدارة واالبداع اإلداري
لذا تم اس�تخالص بعدين فقط ألبعاد ه�ذا املحور مها:

إدارة املعرف�ة ،واإلدارة باأله�داف .ويلخ�ص ج�دول
( )6املتغيرات املؤثرة تأثري ًا معنوي ًا عىل اإلبداع اإلداري
التابعة هلذين البعدين.

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري التابعة ملحور
االجتاهات احلديثة لإلدار

املحور

حمور
االجتاهات
اإلدارية
احلديثة

إدارة
املعرفة

اإلدارة
باألهداف

اشتمل حمور املناخ التنظيمي عىل  11دراسة متثل
 %14تقريب ًا من الدراسات التي متت مراجعتها يف هذا

البحث .ومن ضمن هذه الدراس�ات دراسة القطاونة
( )2000الت�ي تضمن�ت  250مرشف� ًا يعمل�ون يف

ال�وزارات األردنية ،وقام�ت هذه الدراس�ة بالتعرف

على أث�ر املن�اخ التنظيمي على الس�لوك اإلبداعي يف

الوزارات األردنية .وخلصت الباحثة إىل أن مس�توى
اإلب�داع كان عالي� ًا وأن هن�اك عالق�ة ارتب�اط معنوية
بين املناخ التنظيم�ي واالب�داع اإلداري يف الوزارات

األردنية .أما دراس�ة الصيدالين ( )2001فقد هدفت

للتعرف عىل عالق�ة املناخ التنظيمي باإلبداع اإلداري
يف اختاذ القرار بإم�ارة منطقة املدينة املنورة .وخلصت

الدراسة إىل أن مستوى التدريب أقل من املتوسط وأن

نظ�ام احلواف�ز املادي واملعنوي يع�اين من الضعف مع
غي�اب عنصر العدالة .كام خلصت الدراس�ة إىل عدم
وجود نظ�ام فعال للحوافز يرتبط باألفكار اإلبداعية.

جدول ()6

األبعاد

حمور املناخ التنظيمي

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

 مورد املعرفة مستوى املعرفة تشخيص املعرفة حتديد أهداف املعرفة توليد املعرفة خزن املعرفة توزيع املعرفة تطبيق واستخدام املعرفة تطبيق عمليات إدارة املعرفة -تطبيق اإلدارة باألهداف

ويف دراس�ة أخ�رى ه�دف الش�مري (1422ه�ـ)
للتعرف عىل عالقة املناخ التنظيمي يف املنافذ اجلمركية

باإلب�داع اإلداري م�ن وجهة نظر مفتشي اجلامرك يف
السعودية .وتوصل الباحث إىل وجود تأثري إجيايب ذي
دالل�ة إحصائية ألبعاد املناخ التنظيمي التالية :احلوافز

املعنوي�ة ،البن�اء التنظيم�ي ،والتدري�ب على اإلبداع

اإلداري .كما اس�تنتج الباحث عدم وج�ود تأثري ذي
دالل�ة إحصائية للحوافز املادية ،واملخاطرة ،والقيادة،
والعم�ل اجلامعي على اإلب�داع اإلداري .أما دراس�ة

الس�ليم ( )2002فقد هدف�ت للتعرف عىل املتغريات

التنظيمي�ة وأثره�ا على مس�توى اإلب�داع اإلداري
للعاملين يف األجهزة األمينة .وخلصت الدراس�ة إىل
أن نمط القي�ادة ،وإجراءات العمل ،واحلوافز املعنوية
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هي املتغيرات التنظيمية املؤثرة على اإلبداع اإلداري

والس�لوك اإلبداعي حس�ب وجهة نظر عينة الدراس�ة.

التدري�ب ومتغري احلواف�ز املادية ليس هل�ا أي أثر عىل

املن�اخ التنظيم�ي (اهلي�كل التنظيم�ي ،االتص�ال ،تنمية

لدى عينة الدراس�ة .كام خلصت الدراسة إىل أن متغري
اإلبداع اإلداري.

من جه�ة أخرى قام إبراهيم وحممود ( )2008بدراس�ة
امل�وارد البرشية ،نظ�م وإجراءات العم�ل ،نظم احلوافز

وهدف�ت دراس�ة احل�ريب (1424ه�ـ) إىل حتدي�د

واملكاف�آت ،اختاذ القرار ،معايري تقيي�م األداء) وعالقته

واملتغريات الشخصية من وجهة نظر املدراء يف األجهزة

احلساسية للمشكالت ،القدرة عىل التحليل ،املخاطرة،

مدى تأث�ر اإلب�داع اإلداري بمتغريات البن�اء التنظيمي

احلكومية الس�عودية .وتوصلت الدراس�ة إىل وجود أثر

ذي دالل�ة معنوي�ة ملتغيرات البن�اء التنظيم�ي (الصي�غ
الرس�مية ،واملركزي�ة) على اإلب�داع اإلداري من وجهة

نظ�ر عين�ة الدراس�ة .ويف نف�س الس�ياق ،ق�ام حوامدة
( )2003بدراس�ة للتع�رف عىل عالقة املن�اخ التنظيمي
يف إدارات الرتبية والتعليم باإلبداع اإلداري يف األردن.

بمس�توى اإلب�داع اإلداري (اخل�روج ع�ن املأل�وف،
املرونة ،الطالقة ،األصال�ة) للعاملني باألندية الرياضية
وخلص�ت الدراس�ة إىل وجود ارتباط ط�ردي بني املناخ
التنظيمي ومس�توى اإلبداع اإلداري باألندية الرياضية،

كام اتضح وجود تأثري ذي داللة معنوية للمناخ التنظيمي
عىل مستوى اإلبداع اإلداري .وبشكل مشابه قام مصبح
( )2011بدراسة للتعرف عىل عالقة املتغريات التنظيمية
املتمثل�ة يف احلواف�ز املادي�ة واحلواف�ز املعنوي�ة ودرج�ة

وخلصت الدراس�ة إىل وجود ارتب�اط ذي داللة معنوية
بين عنارص اإلبداع اإلداري واملناخ التنظيمي .كام د ّلت

املركزي�ة اإلداري�ة بمس�توى اإلب�داع اإلداري يف رشكة

بحل املش�كالت واالتصاالت وتش�جيع اإلبداع تعزى

إىل وجود ارتباط إجي�ايب ذي داللة إحصائية بني احلوافز

النتائ�ج عىل وجود فروق ذات دالل�ة معنوية فيام خيتص

للمؤهل العلمي ولصالح محلة الدكتوراه.

االتص�االت اخللوي�ة الفلس�طينية ،وخلصت الدارس�ة
املادي�ة واحلوافز املعنوية من جه�ة واالبداع االدري من

أم�ا الزعب�ي ( )2006فرك�ز على عوام�ل املن�اخ

جه�ة اخ�رى .كام توصل�ت الدراس�ة إىل وج�ود عالقة

األردن .وتوص�ل الباحث إىل وج�ود عالقة ذات داللة

واالبداع اإلداري .كام هدفت دراس�ة املشوط ()2011

التنظيم�ي املؤثرة يف الس�لوك اإلبداعي لدى املديرين يف
معنوي�ة بني الس�لوك اإلبداع�ي لدى املديري�ن وعوامل

املناخ التنظيمي التالي�ة :البيئة اخلارجية ،والتكنولوجيا،
واهلي�كل التنظيمي ،ونم�ط القيادة .ويف دراس�ة ميدانية
ه�دف الزعب�ي والع�زب ( )2007لقي�اس اجتاه�ات

العاملني ألثر املناخ التنظيمي يف تبني الس�لوك اإلبداعي

يف رشك�ة كهرب�اء حمافظة إرب�د .وخلصت الدراس�ة إىل

وج�ود ارتباط وتأثير ذي داللة معنوية بين أبعاد املناخ
التنظيم�ي (الق�درة على حتم�ل املخاط�رة والتدري�ب،
واالنتماء التنظيم�ي ،واخت�اذ الق�رارات ،واحلواف�ز)
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س�لبية ذات دالل�ة معنوية بين درجة املركزي�ة اإلدارية
إىل معرف�ة م�دى تأث�ر اإلب�داع اإلداري ببيئ�ة العمل يف

أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية يف دولة الكويت.
وخلص�ت الدراس�ة إىل وج�ود أثر ذي دالل�ة احصائية

للهي�كل التنظيم�ي ،والتدري�ب ،واملش�اركة يف اخت�اذ
الق�رار ،واحلوافز واملكاف�آت ،والتكنولوجيا ،وظروف
العم�ل على اإلب�داع اإلداري (الس�لوك اإلبداع�ي
والق�درات اإلبداعية) .كما خلصت الدراس�ة إىل عدم

وجود تأثري ذي داللة احصائية لألنظمة والتعليامت عىل
اإلبداع اإلداري.
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حمور املعلومات

ويف دراس�ة اس�تطالعية آلراء عين�ة م�ن العاملين يف

رشكة أدوية ومستلزمات طبية بالعراق قام اسحق ()2012
بدراسة دور حماور املناخ التنظيمي يف تعزيز اإلبداع اإلداري

يف املنظمات الصناعي�ة .ويتك�ون حم�ور املن�اخ التنظيم�ي
م�ن العنارص التالي�ة :اهليكل التنظيمي ،القي�ادة التنظيمية،
احلوافز ،االنتامء ،املشاركة يف اختاذ القرارات ،االتصاالت،
العمل اجلامعي ،واملسؤولية .وخلصت الدراسة إىل وجود

يتكون هذا املحور من بعدين مها :نظم املعلومات،

وج�ودة املعلوم�ات .واش�تمل ه�ذا املح�ور على 10
دراس�ات متث�ل  %13تقريب� ًا م�ن الدراس�ات التي متت
مراجعتها يف هذا البحث.

وناق�ش اجل�زء األكبر م�ن ه�ذا املحور عالق�ة نظم

املعلوم�ات باإلبداع اإلداري حيث قام الضمور()2003

عالق�ة ارتب�اط احصائية موجبة بني حم�اور املناخ التنظيمي

بدراس�ة تطبيقية هب�دف التعرف عىل أثر اس�تخدام أنظمة

تأثري معنوي ملحاور املناخ التنظيمي يف اإلبداع اإلداري.

العام�ة يف األردن .وتوصل�ت الدراس�ة إىل وجود ارتباط

وعملي�ة اإلبداع اإلداري .كام توصلت الدراس�ة إىل وجود
ويلخص جدول ( )7املتغريات املؤثرة تأثري ًا معنوي ًا

عىل اإلبداع اإلداري التابعة ملحور املناخ التنظيمي.
جدول ()7

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري
التابعة ملحور املناخ التنظيمي

املحور

حمور املناخ
التنظيمي

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

 اهليكل التنظيمي االتصال نظم وإجراءات العمل تنمية املوارد البرشية نظم احلوافز واملكافآت* معايري تقييم األداء* البناء التنظيمي االنتامء التنظيمي القدرة عىل حتمل املخاطرة نمط القيادة* الصيغ الرسمية املركزية التدريب* املشاركة يف اختاذ القرار التكنولوجيا ظروف العمل العمل اجلامعي -املسؤولية

* متغري متكرر يف أكثر من حمور من حماور الدراسة

املعلوم�ات عىل اإلب�داع التنظيمي يف الرشكات املس�امهة
موج�ب ذي دالل�ة معنوي�ة بين كل م�ن :تكنولوجي�ا
املعلوم�ات واالب�داع التنظيم�ي ،تكنولوجي�ا املعلومات

وتش�جيع اإلبداع ،وتكنولوجي�ا املعلومات وطرق تطبيق
اإلبداع .ويف دراسة استكش�افية قام الطبيشات ()2004

باستكش�اف دور تقني�ة املعلوم�ات يف حتقي�ق اإلب�داع
املؤسسي يف قطاع اهلندس�ة الطبي�ة يف األردن .وخلصت
الدراس�ة إىل أن اس�تخدام أنظم�ة املعلوم�ات يف قط�اع
اهلندسة الطبية كان حمفز ًا عىل ممارسة أربعة عوامل لإلبداع

املؤسيس هي :زيادة الزمن املستغرق بني األعطال ،وتقليل

الزم�ن اللازم لإلصلاح ،ووج�ود روح فري�ق العم�ل،
وبيئة العمل .كام أن اس�تخدام نظ�م املعلومات كان مثبط ًا

ألربع�ة عوامل هي :حتمل املخاط�ر ،وغياب بعض أنامط
التفكير اإلبداعي كاإلدارة باألهداف والعصف الذهني،

والصعوب�ة يف التعلم ،وضعف تطبي�ق معايري اجلودة .كام

ق�ام اخلوال�دة واحلنيطي ( )2008بدراس�ة أثر اس�تخدام

تقني�ة املعلومات عىل اإلب�داع اإلداري يف املنظامت العامة

يف األردن .واش�تمل حمور اس�تخدام تقنية املعلومات عىل
األبعاد التالية :مدى تطبيق تقنية املعلومات ،طبيعة الربامج
املس�تخدمة ،ومدى مالءمة معلومات النظام املس�تخدم،

وتكامل املعلومات ،إنتاجية نظام املعلومات ،والتدريب.
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وخلصت الدراسة إىل وجود ارتباط ذي داللة معنوية بني

تأثير ذي دالل�ة معنوية لنظ�م املعلوم�ات املختلفة (نظم

أما دراس�ة احلي�دري ( )2008فقد هدف�ت للتعرف عىل

اإلدارية ،ونظم دعم القرار ،ونظم مش�غيل املعرفة ،ونظم

مجيع أبعاد اس�تخدام تقنية املعلوم�ات واالبداع اإلداري.
أث�ر نظم املعلومات اإلدارية عىل اإلبداع لدى املوظفني يف
قطاع االتصاالت يف اليمن .واشتمل حمور نظم املعلومات
اإلداري�ة على األبع�اد التالي�ة :إنتاجي�ة النظ�ام ،وفعالية
خمرجات النظام ،والشبكات املستخدمة ،وقاعدة البيانات

املس�تخدمة ،وس�هولة اس�تخدام نظم املعلومات اإلدارية
املحوس�بة .وخلص�ت الدراس�ة إىل وجود أث�ر ذي داللة

معنوية لنظ�م املعلومات اإلدارية املحوس�بة عىل اإلبداع.

وركزت دراسة الش�ناق والضمور ( )2009عىل العالقة
بين اس�تخدام تقني�ة املعلوم�ات واالب�داع التنظيم�ي يف

الرشكات املس�امهة العامة يف األردن .وتوصلت الدراسة

إىل وج�ود ارتباط طردي ذي داللة معنوية بني اس�تخدام
تقني�ة املعلومات واالبداع التنظيمي حيث أتضح أن أبعاد

تقني�ة املعلومات تفرس ما نس�بته  %45,97من تباين متغري
اإلبداع .وهدفت دراس�ة النوايس�ة ( )2009إىل التعرف

على م�دى تأثير ج�ودة تقني�ة نظ�م املعلوم�ات اإلدارية
املدرك�ة يف الس�لوك اإلبداع�ي يف كليات املجتم�ع التابعة

جلامعة البلقاء التطبيقية .واش�تمل حمور ج�ودة تقنية نظم
املعلومات عىل العن�ارص التالية :األمور املادية ،التأكيدية،

االعتامدي�ة ،التعاطفي�ة ،وخصائص املعلوم�ات .أم حمور
الس�لوك اإلبداع�ي فاش�تمل عىل العن�ارص التالي�ة :حل

املش�اكل ،قابلية التغيير ،روح املجازفة ،س�عة االتصال،
وتش�جيع اإلب�داع .وخلصت الدراس�ة إىل وجود أثر ذي
دالل�ة معنوية ألبعاد جودة تقنية نظ�م املعلومات اإلدارية
املدرس�ة يف الس�لوك اإلبداع�ي ل�دى عين�ة الدراس�ة.
وبش�كل مش�ابه قام النجار وملكاوي ( )2010بدراس�ة

الستكش�اف أثر نظم املعلومات يف مس�تويات اإلبداع يف

رشكات التأمني يف األردن .وخلصت الدراس�ة إىل وجود
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معاجلة املعاملات ،ونظم أمتتة املكاتب ،ونظم املعلومات
معلوم�ات املديري�ن التنفيذيين) على مس�توى اإلب�داع

الف�ردي واجلامع�ي والتنظيم�ي .ويف دراس�ة أخ�رى قام

عاش�ور ( )2011بدراس�ة ملعرفة م�دى إمكانية توظيف
تقني�ة املعلوم�ات واالتصاالت يف تنمي�ة اإلبداع اإلداري

يف إدارات الرتبي�ة والتعلي�م يف س�لطنة عمان .ورك�زت
الدراس�ة عىل املج�االت التالي�ة :عملية اخت�اذ القرارات،
املهارات والقدرات اإلدارية ،االتصاالت اإلدارية ،توافر

قواع�د البيانات واملعلومات ،والرقاب�ة واملتابعة اإلدارية.

وخلص�ت الدراس�ة إىل وج�ود إمكاني�ة كبيرة لتوظي�ف

تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت م�ن قب�ل الق�ادة

الرتبويين .وج�اء ترتيب جم�االت الدراس�ة ل�دى القادة
الرتبويين كالتايل :حتسين املهارات والق�درات اإلدارية،

االتص�االت اإلدارية ،توافر قواعد البيانات واملعلومات،
عملي�ة اختاذ القرارات ،وأخري ًا الرقاب�ة واملتابعة اإلدارية.

أم�ا الزي�ود ( )2012فق�د قام بدراس�ة لتحديد مس�توى
ممارس�ة تقني�ة املعلوم�ات وعالقتها باإلب�داع اإلداري يف
املدارس الثانوية احلكومية البحرينية .وتوصلت الدراس�ة

إىل وج�ود درج�ة مرتفعة ملامرس�ة تكنولوجي�ا املعلومات

ل�دى املديري�ن .كام خلص�ت الدراس�ة إىل وج�ود عالقة
ذات دالل�ة معنوية بني تقديرات قائ�دي املدارس لدرجة

ممارستهم لتكنولوجيا املعلومات وبني تقديرات معلميهم
ملستوى ابداعهم اإلداري.

كما ناق�ش هذا املح�ور موضوع ج�ودة املعلومات

وعالقته�ا باإلب�داع اإلداري حي�ث ق�ام العضايله وأبو

سمهدانه ( )2014بدراس�ة ملعرفة أثر جودة املعلومات
على القيادة اإلبداعية من وجه�ة نظر املوظفني يف البنك
اإلسلامي األردين لالس�تثامر والتمويل .واشتمل حمور
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حمور ضغوط العمل واالحرتاق النفيس

ج�ودة املعلوم�ات عىل األبع�اد التالية :دق�ة املعلومات،

ش�مول املعلوم�ات ،مرون�ة املعلوم�ات ،وض�وح
املعلومات ،والتوقيت املناس�ب للمعلوم�ات .أما حمور
القيادة اإلبداعية فقد اش�تمل على العنارص التالية :حل
املش�كالت واخت�اذ الق�رارات ،القابلية للتغيير ،املبادأة
واملجازف�ة ،الق�درة على االتص�ال والتواص�ل ،وحتفيز

اإلب�داع .وخل�ص الباحث�ان إىل وج�ود أث�ر ذي دالل�ة
معنوية لدقة املعلومات ،وش�مولية املعلومات ،وتوقيت
املعلومات عىل القيادة اإلبداعية.

اشتمل هذا املحور عىل بعدين مها :ضغوط العمل،

واالحتراق النفسي .وتضم�ن هذا املحور  6دراس�ات
مثل�ت م�ا نس�بته  %8تقريب� ًا م�ن الدراس�ات التي متت
مراجعتها يف هذا البحث.

وركز اجلزء األكرب من دراسات هذا املحور عىل تأثري

ضغ�وط العمل يف اإلب�داع اإلداري ففي دراس�ة تطبيقية

على رشكة البوت�اس العربية ه�دف البشابش�ة ()2005
إىل التع�رف على أثر مص�ادر ضغوط العمل يف الس�لوك

ويلخ�ص ج�دول ( )8املتغيرات التابع�ة ملح�ور
املعلومات املؤثرة تأثري ًا معنوي ًا عىل اإلبداع اإلداري.

العمل عىل األبعاد التالية :رصاع الدور ،غموض الدور،

جدول ()8

الرؤس�اء ،العالقة مع الزمالء ،ظروف ش�خصية ،والبيئة

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع

اإلداري التابعة ملحور املعلومات
املحور

األبعاد

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

 سهولة استخدام نظم املعلوماتاإلدارية املحوسبة
 قاعدة البيانات املستخدمة الشبكات املستخدمة فعالية خمرجات النظام إنتاجية النظام نظم معاجلة املعامالت نظم أمتتة املكاتبنظم
 نظم املعلومات اإلداريةاملعلومات
 نظم دعم القرارحمور
 نظم مشغيل املعرفةاملعلومات
 نظم معلومات املديرين التنفيذيني األمور املادية التأكيدية االعتامدية التعاطفية خصائص املعلومات دقة املعلوماتجودة
 شمولية املعلوماتاملعلومات
 -توقيت املعلومات

اإلبداعي من وجهة نظر املوظفني .واشتمل حمور ضغوط

نوعي�ة العمل ،كمية العمل ،النم�و الوظيفي ،العالقة مع
الداخلي�ة .أم�ا حم�ور الس�لوك اإلبداع�ي فاش�تمل عىل
العن�ارص التالي�ة :ح�ل املش�اكل ،القابلية للتغيير ،روح

املجازفة ،س�عة االتصال ،وتش�جيع اإلب�داع .وتوصلت

الدراس�ة إىل وج�ود عالق�ة ارتب�اط س�لبية بني الس�لوك
اإلبداعي ومصادر ضغوط العمل .كام توصلت الدراسة

إىل وج�ود أث�ر ذي دالل�ة معنوية ملصادر ضغ�وط العمل

على أبعاد الس�لوك اإلبداع�ي .وقام الوط�ري ()2009
بدراس�ة ملعرفة أثر إدارة ضغوط العمل يف ابداع العاملني
يف رشك�ة زين الكويتية لالتصاالت .وخلصت الدراس�ة

إىل وج�ود أث�ر ذي داللة معنوي�ة إلدارة ضغ�وط العمل
املتمثل�ة يف :إزالة مس�ببات الضغط ،واالنس�حاب بعيد ًا
عن مس�ببات الضغط ،وتغيري مفاهيم الضغط ،والتحكم
بنتائ�ج الضغط ،واس�تقبال الدعم االجتامع�ي عىل ابداع

العاملين يف رشكة زي�ن لالتصاالت .كام هدفت دراس�ة

احلريب ( )2010إىل معرفة عالقة ضغوط العمل باإلبداع
اإلداري من وجهة نظ�ر الضباط العاملني يف األمن العام
بمدينة الرياض .وتوصلت الدراس�ة إىل وجود مس�توى
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عىل العنارص التالية :مصادر احرتاق ش�خصية ،مصادر

متوس�ط ملصادر ضغوط العمل بينام كان مستوى اإلبداع
اإلداري مرتفع ًا من وجهة نظر ضباط مديرية األمن العام

احرتاق تنظيمية ،ومصادر احرتاق جمتمعية ،كام اش�تمل

عكس�ية ذات دالل�ة معنوي�ة بين غم�وض ال�دور ومتتع

الفعال�ة ،الدع�م والتحفي�ز ،روح الفري�ق والعالق�ات

بمدين�ة الرياض .كام توصلت الدراس�ة إىل وجود عالقة

املوظف باملرونة .وهدفت دراس�ة احلجاي�ا ( )2012إىل

التع�رف على عالقة ضغ�وط العمل بالس�لوك اإلبداعي
ل�دى ق�ادة امل�دارس الثانوي�ة احلكومي�ة يف إقليم جنوب

األردن .واشتمل حمور ضغوط العمل عىل األبعاد التالية:
عبئ الدور ،وغموض الدور ،ورصاع الدور ،واملعلمني،

والطلب�ة وأولي�اء األم�ور .أم�ا حم�ور الس�لوك اإلبداعي

فاش�تمل عىل العنارص التالية :سعة االتصاالت ،والقدرة

على التغيير ،وروح املجازفة ،وتش�جيع اإلب�داع ،وحل

حمور ثقافة اإلبداع اإلداري عىل العنارص التالية :املشاركة

اإلنس�انية ،تكري�م اإلبداع وتقدي�ر املوظفين ،االلتزام
املهن�ي ،تأيي�د وتدعي�م املنظمة .وخلصت الدراس�ة إىل
وج�ود أثر عكيس ذي دالل�ة معنوية ملص�ادر االحرتاق

النفسي على ثقاف�ة اإلب�داع اإلداري ل�دى القي�ادات

بجامعت�ي الطائ�ف والزقازي�ق .ويلخص ج�دول ()9
املتغيرات التابعة هلذا املحور واملؤث�رة تأثري ًا معنوي ًا عىل
اإلبداع اإلداري.

جدول ()9

املش�كالت واخت�اذ الق�رارات .وتوصل�ت الدراس�ة إىل

وج�ود عالق�ة عكس�ية ذات دالل�ة معنوية بين ضغوط
العم�ل والس�لوك اإلبداع�ي .كما خلص�ت الدراس�ة

إىل وج�ود تأثير معن�وي لضغ�وط العم�ل عىل الس�لوك
اإلبداعي .ويف دراس�ة اجلعافرة ( )2013تم الرتكيز عىل

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

والتابعة ملحور ضغوط العمل واالحرتاق النفيس
املحور

عالقة اإلبداع اإلداري بأس�اليب إدارة الرصاع التنظيمي

م�ن وجهة نظر قادة املدارس احلكومية يف حمافظة الكرك.
واشتمل حمور أس�اليب إدارة الرصاع عىل األبعاد التالية:

التعاون ،التجنب ،املجاملة .أما اإلبداع اإلداري فاشتمل
على العن�ارص التالية :حل املش�كالت ،القابلي�ة للتغيري،

وروح املجازف�ة .وخلص�ت الدراس�ة إىل وج�ود عالق�ة

إجيابي�ة ذات دالل�ة معنوي�ة بين أس�اليب أبع�اد اإلبداع
اإلداري وإدارة الرصاع.

كما تعرض�ت دراس�ة واح�دة يف ه�ذا املح�ور إىل

تأثير االحتراق النفسي على اإلب�داع اإلداري حي�ث

هدف�ت دراس�ة عي�داروس ( )2011للتع�رف عىل أثر
االحتراق النفيس عىل ثقافة اإلب�داع اإلداري بجامعتي

الطائ�ف والزقازي�ق .واش�تمل حمور االحتراق النفيس
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حمور
ضغوط
العمل
واالحرتاق
النفيس

األبعاد

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

 رصاع الدور غموض الدور عبئ الدور املستفيدين الداخليني نوعية العمل كمية العمل النمو الوظيفي العالقة مع الرؤساءضغوط
 العالقة مع الزمالءالعمل
 الظروف الشخصية البيئة الداخلية إزالة مسببات الضغط االنسحاب بعيد ًا عن مسبباتالضغط
 تغيري مفاهيم الضغط التحكم بنتائج الضغط -استقبال الدعم االجتامعي

 مصادر االحرتاق الشخصيةاالحرتاق
 مصادر االحرتاق التنظيميةالنفيس
 -مصادر االحرتاق املجتمعية
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حمور املوارد البرشية

يتك�ون هذا البعد م�ن حمورين مه�ا :وظائف إدارة

داللة معنوية للتدريب عىل أبعاد اإلبداع اإلداري املتمثلة

يف األصال�ة واملرونة والطالقة وقب�ول املخاطرة ،حيث مل

يثبت وجود أثر للتدريب عىل بعد احلساسية للمشكالت.

امل�وارد البرشي�ة ،ورأس امل�ال الفك�ري .وتضم�ن هذا
املح�ور  6دراس�ات مثل�ت م�ا نس�بته  %8تقريب� ًا م�ن

كام ناقش اجلزء اآلخر من دراس�ات هذا املحور أثر

وناقش جزء من دراس�ات هذا املحور تأثري وظائف

دراس�ة كاظ�م ( )2008إىل التع�رف على تأثير رأس

ش�تات ( )2003ت�م الرتكي�ز على إدارة امل�وارد البرشية

التنظيم�ي يف الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الكهربائي�ة،

الدراسات التي متت مراجعتها يف هذا البحث.

إدارة امل�وارد البرشي�ة على اإلبداع اإلداري ففي دراس�ة
ودورها يف حتقيق اإلبداع املؤسسي يف البنوك التجارية يف

دولة قطر حيث ركزت الدارس�ة عىل ممارس�ات االختيار
والتحفي�ز والتدري�ب اإلبداعية كام ركزت الدراس�ة عىل

خصائ�ص القيادة اإلدارية املبدع�ة وعوامل ثقافة املنظمة

املبدعة .وكشفت الدراسة أن ممارسات االختيار اإلبداعية

كان�ت أكث�ر العوام�ل ممارس�ة بين العوام�ل األخ�رى.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن عام�ل االختي�ار ه�و العامل
ال�ذي يرشح النس�بة األكرب من التباين ال�كيل بينام جاءت

الثقاف�ة أقل العوامل التي ترشح نس�بة التباين الكيل .ويف
دراسة حالة من رشكة االتصاالت األردنية قام الرصايرة

والغري�ب ( )2010بدراس�ة أث�ر وظائ�ف إدارة امل�وارد
البرشية (التحفيز ،وتقييم األداء ،والتدريب ،واالختيار،
والتخطيط) يف اإلب�داع التنظيمي (تقبل األفكار اجلديد،

والتطوير) من وجهة نظر العاملني وخلصت الدراسة إىل
وجود أثر ذي داللة معنوية لوظائف إدارة املوارد البرشية

(باس�تثناء التحفي�ز) يف اإلب�داع التنظيمي .أما يف دراس�ة

لصوري�ة ( )2014تم تس�ليط الضوء على دور التدريب

(تنمي�ة املع�ارف ،تنمي�ة امله�ارات ،وتنمي�ة االجتاه�ات
اإلجيابية) يف حتقيق اإلبداع اإلداري (األصالة ،احلساسية

للمشكالت ،املرونة ،الطالقة ،وقبول املخاطرة) للمورد
البشري بمركز البحث العلمي والتقن�ي للمناطق اجلافة

بس�كرة يف اجلزائر .وخلصت الدراس�ة إىل وجود أثر ذي

رأس امل�ال الفك�ري يف اإلبداع التنظيم�ي حيث هدفت

املال الفك�ري (الزبائني واهلي�كيل والبرشي) يف اإلبداع
وخلصت الدراس�ة بأن لرأس املال اهليكيل أثر ذي داللة

إحصائية عىل اإلب�داع التنظيمي .أما رأس املال البرشي

والزبائن�ي فليس هلما أثر معنوي .ويف دراس�ة عبداملنعم

واملطارنة ( )2009هدف الباحثان إىل معرفة مدى تأثري
رأس امل�ال الفك�ري على اإلبداع والتفوق املؤسسي يف

الشركات الصناعية يف األردن .وخلصت الدراس�ة إىل
وج�ود عالق�ة ارتباطية موجب�ة ذات دالل�ة معنوية بني
عنارص رأس املال الفكري واإلبداع والتفوق املؤسيس.

كما قام العدوان وس�ليامن ( )2012بدراس�ة ميدانية يف

رشك�ة التأمين األردني�ة وذل�ك ملعرف�ة دور رأس املال
الفك�ري (الزبائني واهليكيل والبرشي) يف حتقيق اإلبداع

املنظمي بمس�توياته الثالثة (الفرد واجلامع�ة واملنظمة).

وخلصت الدراس�ة إىل وجود عالق�ة ذات داللة معنوية
بين رأس املال الفك�ري واإلبداع املنظم�ي ،كام توصل

الباحث�ان إىل وج�ود تأثري ذي داللة معنوي�ة لرأس املال
الفكري عىل اإلبداع املنظمي .وتوصلت الدراس�ة أيض ًا
إىل أن تأثير رأس املال البرشي يف اإلب�داع املنظمي عىل
مس�توى الفرد أكبر من تأثري رأس امل�ال اهليكيل ورأس

املال الزبائني.

ويلخ�ص ج�دول ( )10املتغيرات التابع�ة ملحور
امل�وارد البرشي�ة واملؤث�رة تأثير ًا معنوي� ًا على اإلب�داع

اإلداري.
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 -ت�دل الدراس�ات الس�ابقة على أن املتغيرات

جدول ()10

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري كثرية جد ًا ،وعند

والتابعة ملحور املوارد البرشية

املحور

حمور
املوارد
البرشية

األبعاد

النظ�ر إىل اجل�داول املحتوي�ة على املتغيرات

املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري يف املح�اور

املتغريات املؤثرة عىل اإلبداع اإلداري

املختلف�ة (م�ن جدول ( )4إىل ج�دول ()10

 التخطيط االختياروظائف
 التدريب*إدارة
 تقييم األداءاملوارد
 تنمية املعارفالبرشية
 تنمية املهارات -تنمية االجتاهات اإلجيابية

نالح�ظ ورود بع�ض املتغيرات يف أكث�ر من
بع�د ،وهذا أم�ر متوقع نظ�ر ًا لتداخل األبعاد

فيما بينها .مث ً
لا متغري ف�رق العمل ق�د تكرر

يف حم�ور القيادة وحمور الثقاف�ة التنظيمية وقيم
العم�ل .ومتغير التدريب قد تك�رر يف حمور

 رأس املال البرشيرأس املال
 رأس املال اهليكيلالفكري
 -رأس املال الزبائني

القي�ادة وحم�ور الثقافة التنظيمي�ة وقيم العمل

وحمور املناخ التنظيمي وحمور املوارد البرشية.

* متغري متكرر يف أكثر من حمور من حماور الدراسة

أم�ا متغير نم�ط القي�ادة فق�د تك�رر يف حمور
الثقاف�ة التنظيمي�ة وقي�م العمل وحم�ور املناخ

بعد مراجعة الدراسات الس�ابقة نستخلص النقاط
اهلامة التالية:

التنظيم�ي .وكذل�ك ف�إن متغير احلواف�ز قد

التأثريي�ة للمتغيرات املختلف�ة على اإلب�داع

وحم�ور املن�اخ التنظيم�ي .وأخير ف�إن متغري

 بعض الدراسات السابقة هدفت لدراسة العالقةاإلداري ،بينام بعض الدراسات األخرى ركزت

فقط على العالقة الرتابطية بني اإلبداع اإلداري
واملتغريات األخرى .وما هيمنا يف هذه الدراس�ة

ه�و العالق�ة التأثريي�ة دون العالق�ة الرتابطي�ة.
عىل س�بيل املثال ،تم اس�تنتاج عالق�ات ترابطية

يف الدراس�ات املتعلق�ة ب�إدارة الوق�ت وإدارة
التغيير وإدارة ال�ذات ومل تتوص�ل الدراس�ات

لوج�ود عالق�ات تأثريي�ة بين ه�ذه االجتاهات
احلديثة لإلدارة واالبداع اإلداري لذا مل يتم ذكر

املتغيرات التابعة إلدارة التغيير وإدارة الوقت

تك�رر يف حم�ور الثقافة التنظيم�ي وقيم العمل
تقيي�م األداء قد تكرر يف حمور املناخ التنظيمي

وحم�ورامل�واردالبرشي�ة.

 بعد اس�تثناء املتغيرات املتكررة يف بعض املحاور،يصب�ح ع�دد املتغيرات املؤث�رة تأثير ًا معنوي ًا يف
اإلب�داع اإلداري ( )100متغير موزع�ة على
األبعاد واملحاور السالفة الذكر.

ويوضح ش�كل ( )2أه�م حماور وأبع�اد املتغريات

املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري والت�ي مت�ت مناقش�تها يف

األقسام السابقة.

وإدارة ال�ذات م�ن ضم�ن املتغيرات املؤثرة يف

اإلب�داع اإلداري.
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شكل ( :)2حماور وأبعاد املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري
أه�م الفجوات البحثية يف أدبي�ات املتغريات املؤثرة

والتنظيمي) ،يالحظ عىل الدراسات السابقة الرتكيز

بع�د تصني�ف وحتليل أدبي�ات املتغيرات املؤثرة

اإلب�داع اجلامع�ي االهتمام البحث�ي ال�ذي يس�تحق

اتض�ح أن ه�ذه األدبي�ات يتخلله�ا ثلاث فج�وات

(فرق العم�ل) كأحد املتغريات املس�تقلة املؤثرة عىل

يف اإلبداع اإلداري

يف اإلب�داع اإلداري وبعد حتدي�د أهم هذه املتغريات،
بحثي�ة حتتاج إىل مزيد من البحوث والدراس�ات هي:
الفج�وة األوىل تتعل�ق بموض�وع اإلب�داع اإلداري
لف�رق العمل ،والفج�وة الثانية تتعل�ق بمجال تطبيق

الدراس�ات الس�ابقة ،أما الفجوة األخيرة فهي ذات
صلة باإلبداع اإلداري النس�ائي .وباإلضافة إىل ذلك

ف�إن هناك فجوات بحثية فرعي�ة تنتج عن تقاطع هذه
الفج�وات الثلاث كما س�نوضح ذل�ك يف األقس�ام
الفرعي�ةالتالي�ة.

على اإلبداع الف�ردي واالبداع املنظم�ي دون إعطاء
حيث اكتفت الدراس�ات السابقة بالرتكيز عىل متغري

اإلب�داع التنظيم�ي .إن العم�ل اجلامعي املتجس�د يف
ف�رق العمل واللجان الدائمة واللج�ان املؤقتة ُيعترب

س�مة من سمات املنظامت احلديثة التي هتدف الختاذ
القرارات بش�كل أفضل وهتدف كذلك لالستخدام

األمث�ل للموارد .وما نود التأكي�د عليه أن األدبيات
العربية مل تس�لط الضوء بام يكفي عىل ظاهرة اإلبداع

اإلداري لف�رق العمل .وبش�كل عام هن�اك ندرة يف

دراس�ات املتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع اجلامعي يف
مجي�ع املح�اور الس�بعة الت�ي مت�ت مناقش�تها يف هذه

الفج�وة البحثي�ة األوىل :اإلب�داع اإلداري لف�رق

الدراس�ة .ونلخ�ص يف ج�دول ( )11املقرتح�ات

بالرغ�م م�ن تأكيد الدراس�ات الس�ابقة عىل أن

مصنفة حس�ب املحاور الس�بعة.

العمل

اإلبداع يتم يف مس�تويات ثالثة (الفردي ،واجلامعي،

البحثي�ة اخلاص�ة باإلب�داع اإلداري لف�رق العم�ل
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جدول ()11

املوضوعات البحثية املقرتحة التابعة للفجوة البحثية األوىل
املحور
حمور القيادة
حمور الثقافة التنظيمية وقيم
العمل
حمور االجتاهات اإلدارية
احلديثة
حمور املناخ التنظيمي
حمور املعلومات

املوضوعات املقرتحة
 أثر أنامط القيادة عىل اإلبداع اإلداري لدى فرق العمل أثر أبعاد القيادة التحويلية يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل -التمكني اإلداري وآثاره يف ابداع فرق العمل

 الثقافة التنظيمية ودورها يف اإلبداع اإلداري فرق العمل -أثر قيم العمل عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل

 إدارة التغيري وعالقتها باإلبداع اإلداري لفرق العمل عمليات اإلدارة املعرفية وأثرها عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل إدارة الوقت وعالقتها باإلبداع اإلداري لفرق العمل اإلدارة باألهداف وأثرها عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل إدارة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري لفرق العمل املناخ التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لفرق العمل نظم املعلومات اإلدارية وأثرها عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل أثر جودة نظم املعلومات اإلدارية عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل -جودة املعلومات وأثرها يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل

حمور ضغوط العمل
واالحرتاق النفيس

 ضغوط العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى فرق العمل -االحرتاق النفيس وأثره عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل

حمور املوارد البرشية

 أثر وظائف إدارة املوارد البرشية عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل أثر التدريب يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل -رأس املال الفكري وأثره عىل اإلبداع اإلداري لفرق العمل

الفج�وة البحثي�ة الثاني�ة :جم�ال تطبيق الدراس�ات

هن�اك حاجة إلع�داد املزيد من الدراس�ات لفهم طبيعة

جتدر اإلشارة إىل انه مل يتم تطبيق أي من الدراسات

العم�ل اخليري .ولتحدي�د املواضيع املقرتح�ة اخلاصة

اخلريي وذلك بالرغم من أمهية موضوع اإلبداع اإلداري

املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري الس�بعة بمؤسس�ات العمل

السابقة

الس�ابقة يف بع�ض القطاع�ات احليوي�ة كقط�اع العم�ل

يف مؤسس�ات العمل اخلريي ومال هذه املؤسس�ات من
دور يف مسيرة التنمية الش�املة للبالد واعتبارها املكمل
لربام�ج التنمي�ة يف مجيع جوانبها اإلنس�انية واالجتامعية
واالقتصادي�ة والتعليمي�ة والصحي�ة .وبالت�ايل ف�إن
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املتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري يف مؤسس�ات

هبذه الفجوة باإلمكان ربط مجيع حماور أدبيات املتغريات
اخلريي وذلك بشكل مشابه ملا ورد يف جدول (.)11

م�ن جه�ة أخ�رى أرشن�ا يف ج�دول ( )2يف قس�م

( )4-1أن غالبية الدراس�ات تم تطبيقها يف املؤسس�ات
التعليمية بينام نس�بة ضئيلة من الدراس�ات السابقة (%8

جعفر أمحد العلوان  :املتغريات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري :مراجعة لألدبيات العربية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

فق�ط) ت�م تطبيقها يف القط�اع الصحي .وعن�د االطالع

املوضوعات البحثية املشرتكة بني الفجوات البحثية

اتض�ح أن�ه ت�م الرتكي�ز فيها على أبع�اد حم�دودة وهي:

وكام ه�و معلوم ف�إن ه�ذه الفج�وات الثالث غري

على الدراس�ات الت�ي ت�م تطبيقه�ا يف القط�اع الصحي
الثقافة التنظيمية ،أنظم�ة املعلومات ،القيادة التحويلية،
وإدارة املعرف�ة .وم�ن ه�ذه املالحظ�ة نس�تنتج أن هناك
حاجة إىل تس�ليط الض�وء أكثر عىل اإلب�داع اإلداري يف

القط�اع الصحي وباألخص يف املح�اور واألبعاد التي مل
يتم التعرض هلا يف األدبيات السابقة .ومن املوضوعات
احليوي�ة الت�ي تس�اعد عىل فه�م أفضل لظاه�رة اإلبداع

اإلداري يف القط�اع الصح�ي واملتغريات املؤث�رة فيها ما

الثالث

منفصل�ة عن بعضها ب�ل تتداخل فيام بينه�ا لتربز الكثري
م�ن املوضوعات البحثية التي مل يتم التعرض هلا س�ابق ًا.
عىل س�بيل املثال ،عند الربط بني موضوع فجوة اإلبداع
اإلداري لف�رق العم�ل م�ع موض�وع اإلب�داع اإلداري

النسائي (مس�احة رقم  1يف شكل ( ))3يربز موضوع مل

يتم االهتامم به يف الدراسات السابقة وهو:

 -املتغيرات املؤثرة يف اإلب�داع اإلداري لفرق العمل

ييل:

النس�ائية وعند الربط بني موض�وع فجوة اإلبداع

 -دور التدريب يف اإلبداع اإلداري يف القطاع الصحي

اإلداري لف�رق العم�ل م�ع موضوع جم�ال تطبيق

 -أث�ر ضغوط العمل واالحتراق النفيس يف اإلبداع

الدراسات السابقة (مساحة رقم  2يف شكل ())3

اإلداري يف القطاع الصحي

يربز موضوعان مل يتم الرتكيز عليهام يف الدراسات

 -دور التمكني يف اإلبداع اإلداري يف القطاع الصحي

السابقة ومها:

 -املتغيرات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل

الفجوة البحثية الثالثة :اإلبداع اإلداري النسائي

يف قطاع العمل اخلريي

أصبح�ت امل�رأة تتبوأ الكثري م�ن املناصب اإلدارية

 -املتغيرات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل

الرش�يدة .وعلى الرغم من ذلك إال أن نس�بة ضئيلة من

وبش�كل مش�ابه فإنه عند الربط بني موضوع فجوة

يف القطاع الصحي

والقيادي�ة اهلام�ة يف البلاد يف ظ�ل تش�جيع احلكوم�ة

الدراس�ات الس�ابقة ركزت عىل اإلب�داع اإلداري لدى

العنرص النس�ائي ،وغالبية هذه الدراسات تم تطبيقها يف
املؤسس�ات التعليمية .مما يدل عىل احلاجة املاسة للمزيد

م�ن الدراس�ات التي تس�لط الضوء عىل أه�م املتغريات

اإلب�داع اإلداري النس�ائي م�ع موض�وع جم�ال تطبي�ق
الدراسات السابقة (مس�احة رقم  3يف شكل ( ))3يربز

املوضوعان التاليان:

 املتغيرات املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري النس�ائي يفمؤسسات العمل اخلريية

املؤث�رة على اإلبداع اإلداري النس�ائي يف بيئ�ات العمل

 -املتغيرات املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري النس�ائي يف

املختلفة وباألخص املؤسسات الغري تعليمية .ولتحديد

القطاع الصحي

املوضوع�ات املقرتح�ة اخلاص�ة هبذه الفج�وة باإلمكان
رب�ط مجي�ع حماور أدبي�ات املتغيرات املؤث�رة يف اإلبداع

اإلداري السبعة باإلبداع اإلداري النسائي وذلك بشكل
مشابه ملا ورد يف جدول (.)11

وأخري ًا فإن الربط بني موضوعات الفجوات البحثية

الثالث (مساحة رقم  4يف شكل ( ))3يشري إىل موضوعني
هامني مل يتم االهتامم هبام يف األدبيات السابقة أال ومها:
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 -املتغيرات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل

س�بعة حماور هي :حمور القي�ادة ،حمور الثقاف�ة التنظيمية

 -املتغيرات املؤثرة يف اإلبداع اإلداري لفرق العمل

املناخ التنظيمي ،حم�ور املعلومات ،حمور ضغوط العمل

النسائية يف مؤسسات العمل اخلريي

النسائية يف القطاع الصحي.

وقي�م العمل ،حم�ور االجتاه�ات احلديثة للإدارة ،حمور
واالحرتاق النفيس ،وحمور املوارد البرشية.

وخلص�ت الدراس�ة إىل حتدي�د ( )100متغير
مؤث�ر تأثري ًا معنوي� ًا يف اإلب�داع اإلداري .ومن أبرز هذه
املتغريات متغري (التدريب) والذي تكرر يف أربعة حماور

من حماور الدراس�ة الس�بعة .كام أن كل م�ن متغري (فرق
العمل) و(نم�ط القيادة) و(احلوافز) و(تقييم األداء) قد

تك�رر ذكرهم يف حمورين من حماور الدراس�ة .وخلصت
الدراس�ة أيض ًا إىل حتديد ثلاث فجوات بحثية حتتاج إىل
مزي�د من البح�ث والدراس�ات التطبيقية وه�ي :فجوة

اإلب�داع اإلداري لف�رق العم�ل ،وفج�وة جم�ال تطبي�ق

شكل ( :)3الفجوات البحثية الرئيسية والفرعية

الدراس�ات الس�ابقة ،وفجوة اإلبداع اإلداري النسائي.

خامس ًا :اخلالصة واخلامتة

وباإلضافة إىل هذه الفجوات البحثية اقرتحت الدراس�ة

إن تبن�ي اإلب�داع اإلداري يعتبر أقصر الط�رق

بعض املوضوعات البحثية املشرتكة املعتمدة عىل تداخل

أفض�ل لظاهرة اإلب�داع اإلداري ،هدفت هذه الدراس�ة

ونخت�م هذه الدراس�ة بط�رح بعض األس�ئلة ذات

للوص�ول إىل مص�اف املنظامت املميزة .وم�ن أجل فهم
ملعرف�ة أهم املتغريات املؤث�رة يف اإلبداع اإلداري وذلك

لتحدي�د أهم العنارص التي مته�د الطريق للحصول عىل
املنظمات املبدع�ة .كام هدفت ه�ذه الدراس�ة إىل معرفة

أهم الفجوات البحثية ذات العالقة باملتغريات املؤثرة يف
اإلبداع اإلداري وحتديد أهم املوضوعات التي حتتاج إىل
مزيد من البحوث والدراسات التطبيقية.

ولتحدي�د أه�داف هذه الدراس�ة تم اتب�اع منهجية

مراجعة الدراس�ات الس�ابقة املعروفة ب�ـ (systematic

 )literature reviewاملس�تندة على جتمي�ع وتصني�ف

وحتلي�ل الدراس�ات الس�ابقة ملوضوع معين .وبنا ًء عىل

ذلك تم جتميع ( )77دراس�ة عربي�ة تطبيقية ذات عالقة
باملتغيرات املؤثرة يف اإلب�داع اإلداري وتم تصنيفها إىل

102

هذه الفجوات البحثية الثالث.

العالق�ة باملتغيرات املؤث�رة يف اإلب�داع اإلداري والت�ي

تُس�هم يف الوق�وف عىل الوض�ع احلايل هل�ذه املتغريات،
مما يس�اعد متخذ القرار عىل وضع األط�ر الالزمة لتبني
اإلب�داع يف املنظم�ة .وتم تصنيف هذه األس�ئلة حس�ب

حماور الدراسة السبعة كام ييل:

أسئلة تابعة ملحور القيادة:

 م�ا ه�و النمط القي�ادي املناس�ب لقي�ادة املنظمة؟وكيف يمكن تعزيز هذا النمط القيادي؟

 م�ا مدى دع�م القيادة ملش�اركة املوظفين يف اختاذالق�رارات خصوص ًا تلك الق�رارات التي تتعلق
بمجاالهتم الوظيفية؟
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 م�ا ه�و أس�لوب التنظي�م املطب�ق (مرك�زي ،المركزي) وما مدى تبني مبادئ التفويض وإعطاء
الصالحيات يف املنظمة؟
 هل يوجد إدارة لإلبداع يف املنظمة تعنى باملبدعنيوبتهيئة املناخ املالئم خللق الفرص اإلبداعية؟
 م�ا م�دى تش�جيع الق�ادة ملوظفيهم على التعاملمع املش�كالت وظ�روف العم�ل املختلفة بطرق
إبداعية خالقة؟
 هل لدى املنظمة اهتامم بالقيادة التحويلية املتضمنةاالهتمام بأه�داف العم�ل م�ن جه�ة ،واالهتامم
بمش�اعر املوظفين م�ن جه�ة ثاني�ة ،وااللت�زام
بالعدالة واملساواة من جهة ثالثة؟
 ه�ل تت�م االس�تفادة م�ن اجيابي�ات ف�رق العم�لخصوص� ًا يف األعامل التي تتطلب مش�اركة أكثر
من جهة يف اختاذ القرار؟
 ما مدى فاعلية أنظمة الرقابة واإلرشاف يف املنظمة؟أسئلة تابعة ملحور الثقافة التنظيمية وقيم العمل:
 هل هتتم املنظمة بالثقافة التنظيمية يف س�ياق التأكدمن أهنا تتالءم مع اإلبداع؟
 كيف يت�م تعزيز الوالء واالنتماء وااللتزام بالقيمالتنظيمية؟
 ما هو مستوى الثقافة اإلبداعية يف املنظمة؟ هل متلك املنظمة عوامل بناء البيئة املحفزة لإلبداع؟أسئلة تابعة ملحور االجتاهات احلديثة لإلدارة:
 هل هتتم املنظمة بإدارة املعرفة؟ م�ا مدى الت�زام املنظمة بتجدي�د معارفها ونرشهابني املوظفني؟
 وما مدى مس�اعدة املنظم�ة للموظفني عىل تطويرمعارفهم الشخصية؟
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 هل يوجد يف املنظمة آليات لتوليد املعرفة؟ وهل يتم ربط املعرفة بالعمليات اإلبداعية؟ ما مدى قناعة املنظمة بمبادئ اإلدارة باألهداف؟وهل تسعى لالستفادة منها؟
أسئلة تابعة ملحور املناخ التنظيمي:
 ما مدى االستفادة من الظروف املحيطة بالعمل يفحتقيق اإلبداع؟
 ما مدى فاعلية األس�اليب واألنظمة واإلجراءاتيف املنظمة؟
 ه�ل قام�ت املنظم�ة باحل�د ق�در اإلم�كان م�ناألساليب البريوقراطية؟
أسئلة تابعة ملحور املعلومات:
 ه�ل توج�د قناع�ة ل�دى اإلدارة العلي�ا بأمهي�ةتكنولوجيا املعلومات ودورها يف حتقيق اإلبداع؟
 هل هتتم املنظمة بمواكب�ة التطورات التكنولوجيةاملرتبطة بأعامل املنظمة؟
 هل يت�م توعية القادة واملوظفني بمزايا تكنولوجيااملعلومات املستخدمة يف املنظمة؟
 ه�ل متتل�ك املنظم�ة تكنولوجي�ا املعلوم�اتواالتص�االت احلديث�ة؟ وه�ل ه�ذه التقني�ات
احلديثة مفعلة يف املنظمة؟
 م�ا هي آلي�ة التحقق من دقة وش�مولية املعلوماتالواردة للمنظمة والصادرة منها؟
أسئلة تابعة ملحور ضغوط العمل واالحرتاق النفيس:
 م�ا هي آلية إدارة اخلالفات والرصاعات وضغوطالعمل؟
 ماذا فعلت املنظمة يف سبيل إزالة وختفيف ضغوطالعمل التي يواجهها املوظفون؟
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 -هل بيئة العمل آمنة وصحية يف املنظمة؟

 ه�ل عمل�ت املنظمة على توفري متطلب�ات األمانواالستقرار الوظيفي للموظفني؟

أسئلة تابعة ملحور املوارد البرشية:

 ه�ل لدى املنظم�ة نظ�ام متكامل للحواف�ز املاديةواملعنوية؟

 هل يتم حتفيز العاملني عىل اإلبداع وكذلك مكافأةالسلوك اإلبداعي؟

 كي�ف يت�م اختي�ار القي�ادات اإلدارية الت�ي تؤمنبأمهية اإلبداع يف املنظمة؟

 -هل هناك تشجيع لروح املنافسة يف املنظمة؟

 ه�ل هن�اك اهتمام ب�إدارة وتطوي�ر رأس امل�الالفكري؟

 م�اذا فعلت املنظمة يف س�بيل املحافظة عىل املواردالبرشية املبدعة؟

 هل هن�اك اهتامم بعق�د دورات ون�دوات تدريبيةللق�ادة واملوظفين يف جم�ال تنمي�ة امله�ارات
اإلبداعي�ة ويف جم�ال تكنولوجي�ا املعلوم�ات

واالتص�االت كل حس�ب احتياج�ه؟ وما مدى
االستفادة من تلك الدورات؟
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فعالية برنامج إرشادى قائم على تنمية مهارات التفاعل االجتماعي
لخفض السلوك العدواني لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم
د .مي فتحي البغدادي
أستاذ مساعد بكلية الرتبية
جامعة املجمعة

املستخلص
عينة الدراس�ة  :تتألف عينة الدراس�ة احلالية من  ٢٤طف ً
ال  ،تم
تش�خيصهم عىل أهن�م ذوو صعوب�ات تعلم ،تتراوح أعامرهم
م�ا بني  9إىل  ١٤س�نة  ،ونس�ب ذكائه�م بينة  ،وينتم�ون مجيع ًا
إىل املس�توى االقتصادي االجتامعي املتوس�ط  ،وقد تم تقس�يم
أف�راد العين�ة إىل جمموعتين متس�اويتني يف الع�دد (ن = ١٢
ل�كل جمموع�ة) ،إحدامها جتريبية ت�م تطبيق الربنام�ج التدريبي
املس�تخدم عليه�ا ،أم�ا الثاني�ة فكان�ت ضابط�ة مل ختض�ع ألي
إجراءات جتريبية .وقد انتهت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 وجود فروق دالة بني متوس�طات درجات املجموعتني يفالسلوك العدواين وأبعاده  ،وذلك يف القياس البعدي.
 وج�ود ف�روق دال�ة إحصائي ًا عن�د  ٠.٠١بني متوس�طيدرجات املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي
للسلوك العدواين وأبعاده ،وهذه الفروق لصالح القياس
ذي املتوسط األصغر وهو القياس البعدي.
 عدم داللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعة الضابطةيف القياسني القبيل والبعدي للسلوك العدواين وأبعاده.
 ع�دم داللة الف�روق بني متوس�طات درج�ات املجموعةالتجريبي�ة يف القياسين البع�دي والتتبع�ي للس�لوك
العدواين وأبعاده.
الكلمات املفتاحي�ة :مه�ارات التفاع�ل االجتامع�ي  ،الس�لوك
العدواين  ،األطفال ذوو صعوبات التعلم.

Abstract

املقدمة

العملي�ات احلس�ابية ،وقد نجد طف ً
ال يع�اين من صعوبة

The sample of the study: The sample of the study consisted
of 24 children who were diagnosed as having learning
difficulties between the ages of 7 and 14 years and their
IQs ranged from one to the average socioeconomic level.
The sample was divided into two equal groups in number
N = 12 for each group), one trial was applied to the training
program used, and the other was an officer who did not
undergo any experimental procedures. The study concluded
Results:
- There are significant differences between the averages
of the scores of the two groups in the aggressive
behavior and its dimensions in the telemetry
- There are statistically significant differences at 0.01
between the mean of the experimental group scores
in the tribal and remote measures of the aggressive
behavior and its dimensions, and these differences in
favor of the measurement of the smaller mean is the
telemetry.
- Non-significance of differences between the average
scores of the control group in the tribal and remote
measures of aggressive behavior and dimensions
- Non-significance of the differences between the
averages of the experimental group scores in the
post-measurements and the follow-up of aggressive
behavior and its dimensions
Key words: social interaction skills, aggressive behavior,
children with learning disabilities

إن مفهوم صعوبات التعلم مصطلح عام يصف جمموعة

يف الق�راءة والكتابة ،وطف ً
ال آخر ق�د يكون لديه صعوبة

إىل اضط�راب يف التعلم ويف اس�تخدام مهارات القراءة،

اجلوانب الس�ابقة ،أو يف فهم ماذا يقول اآلخرون (أمحد

متنوعة من مش�كالت التعلم ،وتلك الصعوبات تؤدي
والكتاب�ة ،والفه�م ،والنط�ق ،واالس�تدالل ،وإج�راء
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يف الرياضي�ات ،وطف ً
لا ثالثا قد يعاين من صعوبة يف كل

وزي�دان .)35 :2011،وق�د يك�ون متأخ�را يف مظه�ر
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أو أكث�ر ،لكنه قد يك�ون مبدع ًا يف جوان�ب أخرى .وال

االجتامع�ي والكفاءة االجتامعي�ة ،وتوصلت إىل ضعف

وأديس�ون و دفنيش وأندرس�ون و رودن وبيل وغريهم

لدى املتعلمني ( أمنة سعيد.)21 : 2001،

أدل عيل ذلك من مش�اهري خدموا العامل مثل :أينش�تاين

كثري (قحطان.)9 :2008 ،

يف هذه املهارات االجتامعية ،وكذلك التوافق االجتامعي
وق�د اهتم�ت الكثير م�ن الدراس�ات والبح�وث

ويس�تطيع العدي�د م�ن األطف�ال ذوي صعوب�ات

بمظاهر الس�لوك العدواين عىل مدار الس�نوات املاضية،

م�ن االنفع�االت الصحي�ة ويكون�ون ،مش�هورين بين

جوان�ب ،بام فيها تأثري أعراض االضطراب عىل الطالب

التعل�م حتقي�ق التفاع�ل االجتامعي ،كام خيبرون العديد
زمالئهم باملدرس�ة ،وحمبوبني م�ن معلميهم ،ومع ذلك

ف�إن النس�بة الكبرى منه�م كما ي�رى (& Sridhar, D

 )Vaughn, S.,2001يواجه�ون مش�كالت يف مس�ايرة

فتناول�ت تل�ك الدراس�ات ه�ذا االضطراب م�ن عدة
واألرسة واملجتم�ع املحي�ط بالطال�ب ،ومنه عىل س�بيل

املثال دراسة كل من (مروة سدواي ( ،)2010 ،نجوان

حسين( ،)2010،إبتسام حممد(،)2009 ،أشجان عبد
اهلادي()2008 ،حس�ن سيد )2008،وغريهم كثري...

اآلخري�ن ،واختاذ أصدقاء ،واملش�اعر اإلجيابي�ة املتعلقة
بالذات ،ويف نفس الوقت يكون بعضهم اآلخر عدواني ًا

وم�ن بين الفئ�ات ذوي االحتياجات اخلاص�ة والتي مل

يك�ون البع�ض اآلخر خجوال وينس�حب م�ن املواقف

التعلم ،ويعد جم�ال صعوبات التعلم من أكثر اإلعاقات

جت�اه اآلخرين بام يف ذلك األقران والراش�دون ،يف حني
والتفاعلات االجتامعي�ة (داني�ال هااله�ان ،جيم�س

كوفمان( )302 : 2007 ،أروي وأمح�د)24 :2016 ،

(سامح بشقة)101 : 2016،

وتعتبر امله�ارات االجتامعي�ة إحدى أه�م املحاور

الت�ي التف�ت إليه�ا الباحث�ون مل�ا ت�م مالحظت�ه م�ن

خصائص اجتامعية معينة تتمي�ز باالنعزالية واالنطوائية
وبع�ض العن�ف أحيانا ل�دى البعض منه�م ،ولكن من

خلال امله�ارات االجتامعي�ة يمك�ن أن يتعل�م الطف�ل
مب�ادئ التعاون واملش�اركة ،إذ إن امله�ارات االجتامعية
والق�درات العقلي�ة متثل الكف�اءة والفاعلي�ة يف مواقف

احلياة ،كام أن للمهارات االجتامعية دورا مهام يف التفاعل

الطلايب وزيادة التحصي�ل الدرايس ،حي�ث تظهر عدة

دراس�ات مثل دراس�ة (عب�ادة و عبد املؤم�ن،)1991،

ودراسة (س�امل ،)1993،ودراس�ة (الزبيدي،)1995،
ودراس�ة (جربيل ،)1997،ودراس�ة (الشيخ)1998 ،
وهذه الدراس�ات كله�ا قامت بمحاولة بحث الس�لوك

تتل�ق االهتمام ال�كايف يف ال�دول العربية فئ�ة صعوبات

تعقيدا وغموض�ا نظرا ألهنا إعاقة غري واضحة املالمح،
ومتعددة األنواع،وتش�مل مستويات متفاوتة من احلدة،

كما أهن�ا تتطل�ب يف تش�خيصها وعالجه�ا اختب�ارات
ومقايي�س وأس�اليب متنوع�ة ،وبيئ�ات تعليمي�ة جمهزة
بإمكان�ات مادية برشية متخصص�ة خلدمة هذا النوع من

اإلعاقة.

وم�ن خالل ما س�بق نالح�ظ أن ضع�ف املهارات

االجتامعي�ة يؤثر س�لبا يف التحصي�ل األكاديمي نظرا ملا

يس�ببه هذا الضعف من غياب يف التفاعل بني املتعلمني،
ونق�ص التع�اون ،واملنافس�ة اإلجيابي�ة بينهم م�ن جهة،

وم�ن جه�ة أخرى ضع�ف األداء األكاديمي يؤثر س�لبا
على امله�ارات االجتامعية ملا يس�ببه من ش�عور بالنقص
والدوني�ة والرف�ض من ط�رف األق�ران واملحيطني ؛ مما

يؤدي إىل ظهور س�لوك الع�دوان أحيانا كفعل اجتامعي
س�لبي يصاح�ب البع�ض م�ن ذوي صعوب�ات التعل�م

وإن اختلف�ت أس�بابه ومظاهره ،وه�ذا يتطلب التدخل

مي فتحي البغدادي :فعالية برنامج إرشادى قائم عىل تنمية مهارات التفاعل االجتامعي خلفض السلوك العدواين لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم
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املبكر س�واء بالربامج العالجية أو التدريبية خلفض هذا
السلوك واحلد من انتشاره .

مشكلة الدراسة:

متثل الس�لوكيات غير املقبولة اجتامعي� ًا  -ويف مقدمتها
الس�لوك الع�دواين -التي ي�أيت هبا بع�ض التالميذ ذوي

صعوبات التعلم مش�كلة كبرية تع�وق عملية تواصلهم
مع املحيطني هبم ،بإالضافة إىل عملية اندماجهم معهم.

ويمك�ن التغل�ب عىل ذل�ك -إيل حد كبير -عن طريق

تنمية مهاراهتم التي تساعد عىل التفاعل االجتامعي.

ويوض�ح ( )Gautam, An et al,2017أن الع�دوان

والتتبع�ي (بع�د ش�هرين م�ن انته�اء الربنام�ج)

للس�لوك الع�دواين وأبع�اده (الع�دوان امل�ادي،
العدوان اللفظي ،العدائية،الغضب)؟

أمهیة الدراسة:

ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل النقاط التالية:

 -إف�ادة العاملين يف جمال الرتبية اخلاص�ة من نتائج

هذه الدراس�ة بش�كل يس�مح هلم بتقديم الرعاية
املالئمة.

 إف�ادة أصح�اب القرار من نتائج الدراس�ة احلاليةيف جم�ال الرتبي�ة اخلاص�ة ،وذلك لوض�ع اخلطط

يف مرحل�ة الطفول�ة يرتب�ط مع جمموعة م�ن الصعوبات

االستراتيجية والربام�ج التدريبية يف التعامل مع

س�وء التكيف ،واالكتئ�اب ،والقلق ،ورف�ض األقران،

 -اإلف�ادة املرج�وة م�ن نتائ�ج الدراس�ة يف توجي�ه

الش�خصية واالجتامعي�ة واألكاديمي�ة الت�ي ت�ؤدي إىل
والش�عور بالوحدة،والتسرب م�ن املدرس�ة ،كما أن

األطف�ال الذي�ن يامرس�ون الع�دوان يف وق�ت مبكر من
احلياة هم أيضا معرضون خلطر اس�تمرار العدوان طوال
فرتة املراهقة ،وعىل ذلك تتمثل مش�كلة هذه الدراسة يف
األسئلة التالية:

هذه الفئة.

القائمين عىل م�دارس ذوي صعوبات التعلم بام
يرفع مس�توى التفاع�ل االجتامع�ي ،ويؤدي إىل

خف�ض الع�دوان الذي يصدر م�ن بعض هؤالء
التالميذ.

 -إن حماولة تعديل السلوكيات غري املقبولة اجتامعي ًا

 -ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بين

للتالمي�ذ ذوي صعوبات التعل�م -ويف مقدمتها

والضابطة يف القياس البعدي للس�لوك العدواين

لالندم�اج م�ع أقراهنم،وم�ن ث�م االنخ�راط

متوس�طي درج�ات املجموعتين التجريبي�ة
وأبع�اده (الع�دوان امل�ادي ،الع�دوان اللفظ�ي،
العدائية،الغضب)؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطيدرج�ات املجموعة التجريبية يف القياسين القبيل

والبعدي للس�لوك الع�دواين وأبع�اده (العدوان
املادي ،العدوان اللفظي ،العدائية،الغضب)؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطيدرجات املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي
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الس�لوك العدواين -يمكن أن يسهم يف إعدادهم
يف املجتم�ع ،بإالضاف�ة إىل تطوي�ر تفاعلات

االجتامعية اإلجيابية لدهيم.

أهداف الدراسة :

 هتدف الدراس�ة احلالية إىل تقدي�م برنامج تدريبيلتنمي�ة امله�ارات الت�ي تس�اعد على ح�دوث
التفاعلات االجتامعي�ة بين األطف�ال ذوي
صعوب�ات التعل�م وأقراهن�م ،والتحق�ق م�ن
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م�دى فاعليت�ه يف خفض الس�لوك الع�دواين من

بطريقة إما إس�قاطية على اآلخرين أو البيئ�ة من حوله.

هذه التفاعالت يمكن أن يس�هم يف تعديل بعض

 -الس�لوك العدواين املب�ارش Direct Aggressive

جانبه�م ،حي�ث إن إكس�اهبم مس�توى جيدا من
م�ا يصدر عنهم م�ن أنامط س�لوكية عدوانية غري

مقبول�ة ،ويس�هل بالتايل م�ن عملي�ة انخراطهم
يف املجتم�ع امل�دريس بصف�ة خاص�ة ،واملجتمع

اخلارج�ي بش�كل ع�ام ،واالس�تفادة م�ن ذل�ك
وضع اخلطط االستراتيجية والربام�ج التدريبية

يف التعامل مع هذه الفئة.

ويشمل املقياس األبعاد التالية :
Behavior

 الس�لوك العدواين اللفظي Verbal AggressiveBehavior

 -العدائية Hostility

 -الغضب Anger

 -توجي�ه القائمين على م�دارس ذوي صعوب�ات

التفاعلات االجتامعي�ة  :ه�ي عملية مش�اركة بني

وي�ؤدي إىل خف�ض الع�دوان ال�ذي يص�در من

عالقات مع اآلخرين يف حميط املجال االنفيس ،وتش�مل

التعل�م بما يرف�ع مس�توى التفاع�ل االجتامعي،

بع�ض ه�ؤالء التالمي�ذ ؛ مم�ا يس�اعد املعلمين
واآلباء علي التعامل مع هؤالء األطفال بش�كل

مناس�ب ،ويمكنه�م بالت�ايل من القي�ام بالتعديل
املمكن للس�لوكيات غير املقبول�ة اجتامعي ًا التي
يأيت هبا هؤالء األطفال.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:

األطفال م�ن خالل مواقف احلياة اليومية ،تفيد يف إقامة
امله�ارة يف التعبير ع�ن ال�ذات ،واالتص�ال باآلخرين،

ومش�اركتهم يف األنش�طة االجتامعي�ة ،وإقام�ة ح�وار

وصداقة معهم (. )Trepagnier, C., 1996

اإلطار النظري للدراسة
صعوبات التعلم:

تعد صعوبات التعلم من أهم عقبات التعليم عمقا

صعوب�ات التعل�م  :ويمكن تعريفه�ا إجرائيا بأهنم

؛ وم�ن ثم فالبد من مواجهتها ،خاص�ة وقد ارتفع عدد

صعوب�ات التعل�م ببع�ض امل�دارس االبتدائي�ة بمدين�ة

يش�كلون رشحية كبيرة من التالميذ ،متثل نس�بة متتد بني

التالمي�ذ ذوو صعوب�ات التعل�م امللتحق�ون بربام�ج

املنصورة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مرص العربية .

التالميذ الذين يعانون م�ن صعوبات التعلم ،فأصبحوا

 % 30 - % 16باإلضاف�ة إىل أن  %40منه�م يتعرض�ون

الس�لوك العدواين  :ويمكن تعريف�ه إجرائيا يف هذا

لالكتئ�اب ( ،)Scchraufnagel, 2003وبالت�ايل فه�ي

صورة من اهلجوم املادي واجلس�دي يف طرف ،واهلجوم

املختلف�ة ،فقد تؤدي إىل فش�ل اجتامعي وس�يكولوجي

البح�ث بأن�ه هج�وم أو فعل حم�دد يمك�ن أن يتخذ أية

اللفظ�ي يف ط�رف آخر .وهذا الس�لوك يمك�ن أن يتخذ

ضد أي يشء ،أو ممتلكات الذات واآلخرين ،أو األفراد
بام يف ذلك ذات الشخص ،وأحيان ًا يكون سلوك ًا ظاهري ًا
مب�ارش ًا حم�دد ًا وواضح�ا ،وأحيان�ا يك�ون التعبير عنه

مشكلة عامة يمكن أن تؤثر عىل التالميذ يف جماالت احلياة

وجمموع�ة م�ن اإلحباطات م�دى احلي�اة (Olmstead,

 )2005) (Olson, 1998وبالت�ايل فاالهتمام بتلك الفئة

من التالميذ حيميهم من اإلحباطات الناش�ئة عن الفشل

الدرايس ،وألن االجتاهات السلبية من قبل املجتمع نحو

مي فتحي البغدادي :فعالية برنامج إرشادى قائم عىل تنمية مهارات التفاعل االجتامعي خلفض السلوك العدواين لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم
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ه�ؤالء التالميذ ت�ؤدي إىل ظهور الس�لوك العدواين ،أو

وال يوجد أي تعارض بينهام من ناحية أخرى (منال عبد

رضورة ملح�ة تفرضه�ا املجتمع�ات احلديث�ة لتحقي�ق

وقد أش�ار صموئيل كريك عام  ١٩٦٣م ألول مرة

االنس�حاب أو االنط�واء ،لذلك ف�إن االهتامم هبم يمثل

احلميد.)30 :2013 ،

إىل مصطلح صعوبات التعلم حيث بني أن هناك فئة من

الفاعلية االجتامعية (عادل العدل)94 :2011 ،
ونظر ًا النتش�ار هذه الفئة بنسب كبرية بني التالميذ

األطفال يصعب عليهم اكتس�اب مهارات اللغة والعلم

فلا ي�كاد خيل�و أي فصل درايس م�ن حال�ة أو أكثر من

متخلفين عقلي�ا ،كما ال توجد هل�م إعاق�ات برصية أو

يف املراحل التعليمية املختلفة وخاصة املرحلة االبتدائية،
ح�االت التالمي�ذ الذي�ن يعان�ون م�ن صعوب�ات تعلم

يف إح�دى امل�واد الدراس�ية (حمم�ود ب�دوي وأمحد جاد
املوىل)1280 :2013،

ونتيج�ة لتع�دد مظاه�ر صعوب�ات التعل�م ،وعدم

ثب�ات ه�ذه املظاهر لدى مجي�ع األف�راد ذوي صعوبات

التعل�م فق�د تع�ددت املصطلح�ات الت�ي اس�تخدمت

لت�دل عليها ،وهن�اك من يقول :إهنا وصلت إىل مخسين
مصطلحا،مثل :اخللل الوظيفي البسيط ،إصابة الدماغ،

عرسال�كالم أو الق�راءة والكتاب�ة وغريه�ا (..قحط�ان
أمحد)9 :2012،

تعريف صعوبات التعلم :

بأس�اليب التدريس العادية ،م�ع أن هؤالء األطفال غري

سمعية حتول بينهم وبني اكتساهبم اللغة والتعلم ،وتظهر

عادة يف عدم قدرة الش�خص عىل االستامع ،والتفكري،و
ال�كالم ،والقراءة ،والكتابة ،والتهجئة ،أو حل املس�ائل
الرياضية.

واعترب بامت�ان ( )1965األطفال الذين يعانون من

صعوب�ات التعل�م بأهنم أولئ�ك األطفال الذي�ن يبدون
تفاوت� ًا تربوي� ًا ذا دالل�ة بين قدراهت�م العقلي�ة الفعلي�ة

واملس�توى احلقيقي لألداء من جانبهم ،ويرجع ذلك إىل

اضطرابات أساس�ية يف عملية التعل�م ،وهو األمر الذي

ق�د يصاحب�ه وقد ال يصاحب�ه اختالل واض�ح يف األداء
الوظيف�ي للجه�از العصب�ي املرك�زي ،والتعتبر تل�ك
االضطرابات ثانوية بالنسبة للتخلف العقيل ،أو احلرمان
الرتبوي أو الثقايف ،أو االضطراب االنفعايل الش�ديد أو

ش�هدت صعوب�ات التعل�م يف تعريفه�ا توجه�ات
ع�دة أدت إىل أن يكون هناك أكثر م�ن أحد عرش تعريف ًا

اإلعاقة احلسية .

العامل كام يرى هاالهان وكوفامن (Hallahan&)2003

 LDAبأهنا حالة مزمنة ذات أصل نيورولوجي تؤثر سلبا

هل�ا ،إال أن أكثر تعريفني ش�يوع ًا وانتش�ار ًا عىل مس�توى
 Kauffmanمه�ا الل�ذان يتمثلان يف تعري�ف احلكومة

وعرف�ت مجعي�ة األطف�ال ذوي صعوب�ات التعلم

وبشكل انتقائي عىل النمو ،والتكامل  ،integrationكام

الفيدرالي�ة األمريكية أو ما يع�رف بالتعريف الفيدرايل،

تؤث�ر أيضا عىل كل من الق�درات اللفظية وغري اللفظية،

ومه�ا أح�دث تعريفين وأكثرمه�ا مراع�اة للمح�كات

كحال�ة إعاق�ة ممي�زة ،وختتل�ف يف مظهره�ا ،ويف درجة

وتعري�ف اللجن�ة القومية املشتركة لصعوب�ات التعلم،
الالزم�ة لتش�خيص تل�ك الصعوب�ات ،وه�ي حم�كات

التباي�ن ،واالس�تبعاد ،والرتبي�ة اخلاص�ة ،كما أهنما ال
خيتلف�ان يف واقع األم�ر عن بعضهام البع�ض من ناحية،
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أو على إحداها فقط  .وتنش�أ صعوب�ات التعلم املحددة

حدهت�ا .ويمكن ملثل ه�ذه احلالة عىل امت�داد حياة الفرد
أن تؤثر عىل تقديره لذاته ،وعىل مس�توى تعليمه ،وأدائه
الوظيفي واملهني ،وتنش�ئته االجتامعية ،وأنش�طة حياته
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اليومي�ة (داني�ال هااله�ان وآخ�رون)53 : 2007 ،

م�ع األطفال العاديني يف املدرس�ة ،وأن تعليمهم

وهي مصطلح عام يشير إىل جمموعة غري متجانسة

طري�ق الرتبية اخلاص�ة (عادل عب�داهلل:2007 ،

داللة يف اكتس�اب واس�تخدام القدرة عىل االس�تامع ،أو

وذوو صعوب�ات التعلم ،هم أولئ�ك الطلبة الذين

امله�ارات األكاديمي�ة املختلفة ينبغ�ي أن يتم عن

(رايض الوقفي.)29 :2009 ،

م�ن االضطرابات الت�ي تظهر عىل هيئ�ة صعوبات ذات
التح�دث ،أو القراءة ،أو الكتاب�ة ،أو التفكري ،أو القدرة

الرياضي�ة ،أي الق�درة على إج�راء العمليات احلس�ابية
املختلفة .وتعد مثل هذه االضطرابات جوهرية بالنس�بة

للفرد ،ويفرتض أن حتدث له بس�بب حدوث اختالل يف
األداء الوظيفي للجهاز العصبي املركزي ،وقد حتدث يف

أي وق�ت خالل فرتة حياته .هذا وقد حتدث مش�كالت
يف الس�لوكيات الدال�ة على التنظي�م ال�ذايت ،واإلدراك
االجتامع�ي ،والتفاعل االجتامع�ي إىل جانب صعوبات

التعل�م .ولك�ن مثل هذه املش�كالت ال متث�ل وال تعترب
صعوب�ة من صعوب�ات التعلم “ ويمك�ن حتديد حمكات

صعوبات التعلم فيام ييل :

( )24منال عبد احلميد.)272 :2004 ،

يظه�ر لدهي�م اضط�راب ناتج عن أس�باب فس�يولوجية

وظيفية بس�بب خل�ل وظيف�ي يف األعص�اب والدماغ،
ويؤث�ر ه�ذا االضطراب على قدراهتم العقلي�ة ،وهو ما
ينعك�س س�لبي ًا على حتصيله�م األكاديم�ي يف جماالت
مهارات القراءة والكتابة والتهجئة ،واملهارات العددية،

واليرج�ع الس�بب يف ذل�ك إىل إعاق�ة عقلية أو حس�ية،

م�ع مالحظة التباين بين القدرة العقلي�ة للفرد وإنجازه
األكاديمي (منال عبد احلميد.)125 ،2013 :

وتع�رف لرين�ر صعوب�ات التعلم بأن�ه “ اضطراب

نات�ج عن أس�باب فس�يولوجية وظيفية ل�دى الفرد ،قد

تك�ون ناجتة عن خل�ل وظيفي يف األعص�اب والدماغ،

-1حم�ك التباي�ن  :ويتضح من خلال التباين الذي

ويؤث�ر ه�ذا االضط�راب على ق�درات الف�رد العقلية،

للطفل واملس�توى املتدين لتحصيله ،وهذا التباين

والكتابة والتهجئة واملهارات العددية ،واليرجع السبب

حي�دث بين مس�توى ال�ذكاء الع�ادي أو الع�ايل
ق�د يشير إىل م�ا يمك�ن أن يظه�ر يف الواق�ع بني

العملي�ات العقلي�ة املختلف�ة بعضه�ا والبع�ض
اآلخ�ر ،حي�ث يوج�د اضط�راب يف العملي�ات

الس�يكلوجية املختلفة ،أو ملا يمكن أن يوجد بني
جوانب النمو املختلفة .

-2حم�ك االس�تبعاد  :ويتم من خالله اس�تبعاد تلك
احل�االت التي ترجع الصعوبة فيها إىل اإلعاقات
أو العوامل اخلارجية.

بحي�ث تؤثر على حتصيل�ه األكاديم�ي يف جم�ال القراءة
إىل إعاقة عقلية أو حس�ية ،مع مالحظة تباين بني القدرة

العقلي�ة وأداء الفرد األكاديمي (عب�د اهلل أمحد:2016،

.)15

ويتمي�ز األطف�ال ذوو صعوب�ات التعل�م ببع�ض
اخلصائ�ص الس�لوكية الت�ي متث�ل انحراف� ًا ع�ن معايري

الس�لوك الس�وي مل�ن ه�م يف نف�س أعامره�م ،وتنتشر
تل�ك اخلصائص بين األطفال ذوي صعوب�ات التعلم،
ويظهر تأثريها واضح ًا عىل مستوى تقدمهم يف املدرسة،

-3حم�ك الرتبي�ة اخلاص�ة  :وهو م�ا يشير إىل أننا ال

وقدرهت�م عىل التعامل مع اآلخرين ،س�واء كان ذلك يف

أو األساليب والوس�ائل العادية التي نستخدمها

التكي�ف م�ع الع�امل املحي�د ،فيبتع�دون ع�ن الواجبات

يمك�ن أن نق�وم بتعليم هؤالء األطف�ال بالطرق

املدرس�ة أو خارجه�ا ،حي�ث يالحظ تدين الق�درة عىل

مي فتحي البغدادي :فعالية برنامج إرشادى قائم عىل تنمية مهارات التفاعل االجتامعي خلفض السلوك العدواين لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم
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واألنش�طة التي تبدو غري س�ارة لعدم ارتباطها برغباهتم

السلوك العدواين :aggressive behavior

يف أوج�ه الس�لوك الع�دواين ،فنجده�م يتصف�ون بعدم

والسلوكية ،وهو ظاهرة واسعة االنتشار ،وتكاد متيز هذا

الش�خصية املبارشة ،وقد يتطور لدهيم األمر ويشرتكون
الطاعة ،ويتجادلون مع الكبار ،ويتعمدون عمل أش�ياء
م�ن ش�أهنا أن تضاي�ق اآلخري�ن ،ويتح�دون األوام�ر
والقواع�د بدرج�ة صارخ�ة ،ويوجهون الل�وم لغريهم
عندما يرتكبون أخطاءهم الشخصية ،ويكونون يف حالة

غضب واستياء شبه دائم( .أروى وأمحد)7 :2016 ،

وأش�ار (زيدان الرسطاوي )18 :1415 ،و(أمرية

ط�ه )15 :2006،إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني الطالب العاديني والطلاب ذوي صعوبات التع ّلم

يعد الس�لوك العدواين من أبرز املش�كالت النفسية

العرص؛ نتيجة لتلك الرصاعات والتوترات التي تعصف

باملجتم�ع عامة ،وحتام تبعث اخل�وف والقلق واإلحباط

بين أف�راده ،مما جيعل األج�واء مهيأة ملزيد م�ن العدوان
على اختالف أش�كاله (س�عيد دبي�س)124 :١٩٩٨ ،
ويذكر (عالء كفايف« )١٩٩٠ ،إن االس�تجابة العدوانية

م�ن أقرب وأظهر االس�تجابات يف حال اإلحباط ،رغم
أن ه�ذه االس�تجابة متعلمة وليس�ت تلقائي�ة أو فطرية.

كما ثب�ت أن األف�راد الذين تعرض�وا لإلحب�اط أظهروا

يف مفه�وم الذات ،وذلك لصالح الطلاب العاديني ،مما
يعني أن الطالب ذوي صعوبات التعلم حيملون مفهوم ًا

حممد يوسف )22 :1990 ،ويعرف (سليامن عيل وأمحد

أن الذك�ور م�ن الطلاب س�واء كانوا عاديين أو لدهيم
صعوب�ات يف التع ّلم حيملون مفهوم ًا منخفض ًا من ذاهتم

الس�لوكية املتفق عليها من قبل املجتمع ،وهذا الس�لوك

ويتمي�ز ذوو صعوب�ات التعل�م بأنماط س�لوكية

ب�دين أو لفظي أو إش�اري مبارش وغري مب�ارش تتوفر فيه

منخفض ًا من ذاهتم مقارن�ة بالطالب العاديني ،كام وجد

مقارنة باإلناث من الطالبات.

متيزهم عن أقراهنم ممن هم يف نفس س�نهم  ،بحيث متيل
هذه السلوكات ألن تنحرف عن املعايري السوية للسلوك

ل�دى العاديين ،وختتل�ف ح�دة ه�ذه االضطراب�ات
الس�لوكية من تلميذ آلخ�ر تبعا لدرجة ون�وع الصعوبة

لدي�ه ،وم�ن املؤرشات الس�لوكية الت�ي اتف�ق الباحثون

على مالحظته�ا ل�دى فئ�ة ذوي صعوب�ات التعل�م:
س�لوك النش�اط الزائد ،سلوك االنس�حاب االجتامعي،
انخف�اض األداء األكاديمي ،الس�لوك العدواين ،تقلب
امل�زاج ،ضعف الت�آزر احلرك�ي ،اضطراب�ات التواصل

اللفظي،نق�ص الدافعية للتعلم ،وضعف يف مس�تويات
النشاط االجتامعي.
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عدوان�ا أكثر من اآلخرين الذي�ن مل يتعرضوا لإلحباط (
جاس�م  )212 :2012الس�لوك الع�دواين بأنه س�لوك
مقص�ود وغري مقبول اجتامعي� ًا ،حيث اليمتثل للمعايري

يمكن مالحظته وقياس�ه ،كام أنه يظهر يف صورة عدوان
االستمرارية والتكرار ،هيدف إىل إحلاق الرضر أو األذى
بالذات أو اآلخرين أو األشياء املادية واملمتلكات.

ويذك�ر (عدن�ان أمح�د )15 :2006 ،أن الع�دوان

س�لوك متعلم مكتسب ،يمكن تعديله ،أو تعليم الناشئة
سلوك ًا أكثر اتزان ًا ،وحيقق للتالميذ طموحاهتم وحاجاهتم

دون االصطدام مع اآلخرين ،ولكن األمر حيتاج إىل يشء
من التوجيه واإلرش�اد ،وخصوص ًا اإلرش�اد اجلامعي ؛
مل�ا له من عظيم األث�ر يف نفوس الطلاب ،الذين هم يف

حاجة إيل مساندة نفسية ،ومؤازرة اجتامعية لتخطي هذه
املرحلة احلرجة .وتذكر(نجية إبراهيم وصادق س�لامن،

 )35 :2010أن العدوانية من أبرز مظاهر الس�لوك غري

االجتامعي عند ذوي صعوبات التعلم ؛ نتيجة لإلحباط

مي فتحي البغدادي :فعالية برنامج إرشادى قائم عىل تنمية مهارات التفاعل االجتامعي خلفض السلوك العدواين لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

املجتم�ع ،وه�ذا الس�لوك يمكن مالحظته وقياس�ه ،كام

والش�عور بالفش�ل ال�ذي ينتاهب�م ،وقد يدف�ع اإلحباط
املتك�رر بعض�ا منهم إىل أن يك�ون عدواني� ًا نحو زمالئه

أن�ه يظه�ر يف صورة ع�دوان ب�دين أو لفظي أو إش�اري

رد وميللر وآخرون( ) ١٩٣٩أن للعدوان عالقة مبارشة

هيدف إيل إحلاق الرضر أو األذى بالذات أو اآلخرين أو

ونح�و املعلم أو نحو املدرس�ة بصفة عام�ة .ويرى دوال
أوغري مبارشة باإلحباط (حممد يوسف.)48 : ١٩٩٠،

مب�ارش أو غري مبارش ،تتوفر فيه االس�تمرارية والتكرار،
األشياء املادية واملمتلكات.

وع�رف ) )Baron, 1994الع�دوان بأن�ه “أي

ورغ�م اختلاف ه�ذه التعريف�ات إال أهن�ا تعبر

أو إصاب�ة كائ�ن حي آخر ه�و الدافع لتجن�ب مثل هذه

التعريف�ات ،ومهام اختلفت وجهات النظر فإن الوقوف

ش�كل م�ن أش�كال الس�لوك املوجه نح�و ه�دف إيذاء
املعامل�ة” يمك�ن أن يكون العدوان مب�ارشا مثل العنف

اجلسدي ،أوالس�لوك امليسء أو التهديد ،أو غري املبارش،

مثل نرش الش�ائعات أو االس�تبعاد االجتامع�ي املتعمد.
وعندم�ا يكون لدى األطف�ال الوعي واملهارات الالزمة

ملعاجل�ة املش�اعر الس�لبية ،مث�ل الغض�ب ،فيمكنه�م
اختيار إجراءات أكثر تكيفا وجتنب اللجوء إىل الس�لوك
الع�دواين أو املدمر .ويذكر(عص�ام عباس)8 :2001 ،

ع�ن نظري�ات وم�دارس ينتم�ي إليه�ا أصح�اب تل�ك
عىل أشكال السلوك العدواين لدى الطالب يمثل خطوة
هامة يف معاجلة هذا الس�لوك ،وخاصة للتالميذ من هذه

الفئ�ة ألهنم يمرون بأصع�ب مرحلة انتقالية يف عمرهم،
والتي تسمى بمرحلة املراهقة املبكرة ،والتي حياول فيها
التالمي�ذ التعبري بأس�اليب عديدة ومتنوعة من الس�لوك

لتفريغ الطاقة الزائدة كل حسب قدراته البدنية واجلسمية

 .ويعرف�ه (مج�ال اخلطي�ب )60 :١٩٩٣ ،بأن�ه أي فعل

أن العدوان يمثل السلوك الظاهر واملالحظ الذي هيدف

هيدف إيل إيق�اع األذى أو األمل والرضر باآلخرين أو إيل

م�ن أخط�ر املش�اكل االجتامعي�ة املس�تفحلة يف العصر

أن العدوان لدى األطفال يتخذ عدة صور منها:

إىل إحلاق األذى بالذات أو اآلخر ،كام أنه يمثل مش�كلة

احلديث ،حيث إهنا مش�كلة مرتامي�ة األبعاد ألهنا جتمع

م�ا بني التأثري النفيس واالجتامعي واالقتصادي عىل كل
من الف�رد واملجتم�ع ،فاألمر ليس بالس�هل اهلني ،ليس

فقط بس�بب اآلالم التي يس�ببها الع�دوان وإنام وجد أن
أي عم�ل من أعامل الع�دوان يمكن أن تنت�ج مزيد ًا من
األعمال العدواني�ة ،فالعن�ف يول�د العن�ف .ويضي�ف

( )Louloudis, L,2017أن سوء معاملة األطفال يمكن

ختريب ممتلكاهتم .ويذكر (فيصل منصور)15 :2015 ،
 -الع�دوان اللفظ�ي  :Verbal Aggressionيظه�ر

عندم�ا يب�دأ الطف�ل يف ال�كالم رغب�ة يف حتقي�ق

الوص�ول إىل اهل�دف بص�ورة الصي�اح أو القول
وال�كالم ،أو يرب�ط الس�لوك العنيف م�ع القول
الب�ذيء  verbal Abuseال�ذي غالب� ًا ما يش�مل

الس�باب أو الش�تائم،واملنابذة باأللق�اب،

ووصف اآلخرين بالعيوب أو الصفات الس�يئة،

أن يك�ون هلا تأثري كبري عىل الس�لوك العدواين -يف وقت

واستخدام كلامت أو مجل التهديد.

ويع�رف (فؤاد أب�و حطب )19 :2002،الس�لوك
الع�دواين بأن�ه س�لوك مقصود وغير مقب�ول اجتامعي ًا،

وتس�تخدم فيه اإلش�ارات ،مثل إخراج اللسان،

الحق -للفرد.

حي�ث ال يمتثل للمعايري الس�لوكية املتفق عليها من قبل

 الع�دوان اإلش�اري : Signal Aggressionأو حرك�ة قبض�ة الي�د عىل الي�د األخ�رى ،وربام

تستخدم وسائل إشارية أخرى متنوعة.
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 -الع�دوان العدائ�ي  Hostile Aggressionكأن

يتعم�د الطف�ل االن�زالق عىل الس�طح املائل كي
يص�دم طف ً
ال آخ�ر أمام�ه انتقام ًا من ه�ذا اآلخر

 الع�دوان غير املب�ارش :Indirect Aggressionوحيدث عندما يفش�ل الطف�ل يف توجيه العدوان
مب�ارشة إىل مص�دره األصيل خوف ًا م�ن العقاب،

ال�ذي س�بق أن أغضبه يف موقف م�ا ،ويقال عن
ذلك :إنه مارس عدوان ًا عدائيأ.

ش�خص آخ�ر أو يشء آخر تربطه صل�ة باملصدر

عندما يس�لك الطف�ل بطريق�ة عدوانية وس�يلية

وق�د أش�ارت دراس�ة ( )Garner 201إىل رضورة

 العدوان الوس�ييل :Instrumental Aggressionيكون لديه هدف معني ،مث ً
ال حينام حياول الطفل

أو نتيج�ة اإلحس�اس بع�دم الندي�ة ،فيحوله إىل

األصيل .

تقيي�م فعالي�ة التدخالت النفس�ية االجتامعي�ة لألطفال

االن�زالق على الس�طح املائ�ل ،ويالح�ط طف ً
ال

م�ن أجل التغلب عىل مظاهر الغضب والعدوان لدهيم،

دف�ع اآلخ�ر ،وبذلك يكون قد أقدم عىل س�لوك

الذي�ن ليس لدهيم املهارات الالزمة إلدارة مش�اعرهم،

آخ�ر يق�ف يف طريق�ه ،وهن�ا يق�دم الطف�ل عىل

عدواين وس�ييل ،وخط�ورة هذا الن�وع أن الطفل

يتعلم الوصول إىل أهدافه عن طريق العدوان.

حي�ث يمث�ل الع�دوان يف ه�ذه املرحلة حتدي�ا لألطفال
كما أن عدم الق�درة عىل التعامل م�ع الغضب يمكن أن
يؤدي إىل العدوان وغريها من املشاكل اخلارجية.

 -الع�دوان الس�لبي : Negative Aggression

ويذك�ر ( )PSNI 2013أن اإلحصائي�ات تشير

يعبر عن الالمباالة ،وع�دم االكرتاث باآلخر أو

كبيرة .وتق�در بين  ٪13و ٪14م�ن الس�كان الذي�ن

ويمث�ل اإلمه�ال صورة س�لبية للع�دوان ،حيث

باملوض�وع ،أي ع�دم االهتامم بحاجاته وإش�باع
رغبات�ه ،كام يتضم�ن التحقير واالزدراء ،حيث
يقتيض األمر عكس ذلك.

 الع�دوان اإلجي�ايب  :Positive Aggressionوهوجزء من الطبيعة اإلنس�انية ليس فقط للحامية من
اهلجوم اخلارجي ،ولكن�ه أيض ًا لكل اإلنجازات
العقلي�ة ،وللحص�ول على االس�تقالل ،وه�و

إىل أن الغض�ب والع�دوان يمثلان مش�اكل اجتامعي�ة

تقل أعامرهم عن  18س�نة يف أستراليا ،ول�دى الذكور

مع�دالت انتش�ار أعلى م�ن الفتي�ات (Collinshaw

 ،)2004; Collinshaw 2010ولكن هذه الفجوة تغلق
م�ع تق�دم العم�ر .ويف النرويج أف�اد  ٪10أهنم ضحايا

لس�لوك األطف�ال الع�دواين ) .(Undheim 2010ويف

أيرلن�دا الشمالية ،ش�كل العنف ضد الش�خص 70.6

 )%يف 2013/2012 )% 68.7 ( 2012/2011

أساس الفخر واالعتزاز الذي جيعل الفرد مرفوع
الرأس وس�ط زمالئه ،ويبدو هذا املعنى واضح ًا

وترتاوح تقديرات انتش�ار اضطرابات الس�لوك يف العامل

 -الع�دوان املب�ارش Direct Aggression :ويعتبر

م�ن  % 1.5ل�دى الفتي�ات إىل  % 3.6ل�دى األوالد

يف قصص التاريخ.

على نح�و أكثر حتديدا يف الفئة العمرية من  19-5س�نة

الع�دوان مب�ارشا إذا وجه مبارشة إىل الش�خص

) ،(Erskine,2013واألطف�ال الذين يظهرون الغضب

اجلسمية أو التعبريات اللفظية وغريها.

الالزمة للتنقل يف عاملهم االجتامعي بفعالية ،ويواجهون

مص�در اإلحب�اط ،وذل�ك باس�تخدام الق�وة
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صعوب�ة كبرية يف إدارة عواطفهم ،وهذا يتطلب حتسين

الع�دوان يف عالقات األف�راد االجتامعية  .وقد أظهرت

أن تتصاعد إىل عدوان .وتش�مل التقنيات التدريب عىل

والس�لوكي والربامج اإلرشادية يمثل خيار عالج فعال

االعرتاف باملشاعر الغاضبة ،والقدرة عىل معاجلتها قبل
االسترخاء ،واليوغا والتأمل ،ويمكن لتجهيز األطفال

بطرق أكث�ر تكيفا حلل املش�اكل االجتامعية أن يقلل من
العدوان.

دراس�ة ( (Hackett, S et al,2017أن العلاج النفسي
مع فئة صعوبات التعلم وإصابات الدماغ.

وتوصل�ت دراس�ة ) (Harris P., 1993يف مس�ح

ملظاهر السلوك العدواين بني ذوي صعوبات التعلم .إىل

وق�د هدفت دراس�ة (س�ليامن عيل وأمحد جاس�م،

أن نس�بة االنتشار العام للس�لوك العدواين بني هذه الفئة

الس�لوك العدواين (املادي ،الس�لبي ،اللفظي ) للتالميذ

الذين يعانون من صعوبات التعلم ويلتحقون باملدارس

 )2012إىل التع�رف على حقيق�ة الف�روق بني أش�كال
بأعمار ( )12 -11س�نة ،وق�د تكون�ت عين�ة البح�ث

م�ن  200تلمي�ذ ت�م اختياره�م بطريق�ة عش�وائية م�ن
 11مدرس�ة م�ن التالميذ ذوي الس�لوك العدواين ،وقد
توصل�ت إىل أن التالمي�ذ يف ه�ذه الفئ�ة العمري�ة م�ن

ذوي الس�لوك الع�دواين الع�ايل ،كام أن الع�دوان املادي
(اجلس�دي) هو أكثر أش�كال الس�لوك العدواين انتشارا
بني التالميذ عينه الدرسة ،ويليه السلبي ،ثم اللفظي .
العالقة بني متغريات الدراسة:

يشير ) (Richardson, T.,2013أن الع�دوان يف

بلغ  .%17.6وبلغ معدل االنتش�ار بني أولئك األطفال
إىل  .%12.6ومل يك�ن هن�اك دلي�ل واضح على وجود

عالق�ة بين جن�س الش�خص ووجود س�لوك ع�دواين
داخل امل�دارس أو املستش�فيات .وأظه�رت النتائج أنه

على الرغم من أن العدوان الب�دين واللفظي كان األكثر

تك�رارا ،فقد وجد أن العديد م�ن أفراد العينة ينخرطون

يف أش�كال أخ�رى م�ن الس�لوكيات الصعب�ة ،وخاصة
السلوكيات الضارة والطقوسية والقولبة النمطية.

ويشير ) (Sullivan,T.N,2017إىل أن الع�دوان

يمث�ل يف ح�د ذاته عقبة يف س�بيل التفاعالت االجتامعية
بين األطف�ال ذوي صعوب�ات التعل�م وأقراهن�م أو

ش�كله اللفظي واجلسدي ش�ائع لدى الذين يعانون من

املحيطين هب�م يف البيئ�ة االجتامعي�ة ،ويصاح�ب ذل�ك

تزيد من خط�ر هذا العدوان ،وق�د أظهرت التحليالت

أن الطلاب الذين تلق�وا برامج التدخ�ل حدث لدهيم

صعوبات التعل�م ،وهناك عدد من العوامل الش�خصية
الوظيفي�ة التجريبي�ة ع�ددا م�ن الوظائ�ف املشتركة
للع�دوان مث�ل االهتمام واهلروب ،وتشير البحوث إىل

أن التدخالت الس�لوكية ،يمك�ن أن تقلل من العدوان،

حي�ث كش�فت نتائ�ج دراس�ة (Klipfel, Katherine
) M.,2015ع�ن وج�ود عالق�ة بين اخلل�ل الوظيف�ي

صعوب�ات يف التكي�ف هل�ؤالء الطلاب ،كما وضحت

تق�دم يف مه�ارات التأقل�م يف تنظيم انفع�االت الغضب
والعدوان ،وبالتايل زيادة أكرب يف املهارات االجتامعية.

ومش�اكل صعوب�ات التعل�م ليس تأثريه�ا فقط يف

الفص�ل ال�درايس والتحصيل األكاديم�ي ،ولكن أيضا
تؤث�ر على مه�ارات األطف�ال االجتامعي�ة وأنش�طتهم

اخل�اص املس�بب لصعوب�ات التعل�م وبع�ض مظاه�ر

اليومي�ة ،وكذلك عىل قدرهتم عىل عمل صداقات ،ولذا

اخلل�ل الوظيفي ق�د يكون عامل خط�ر مؤديا الرتكاب

برام�ج دراس�ية تعليمي�ة باملدرس�ة ،وق�د تنعكس لدى

العدوان البدين ،فضال عن اختالل وظيفي نفيس ،وهذا

فإن مس�اعدة هؤالء األطفال تعن�ي أكثر من جمرد تنظيم
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البعض منهم يف سلوكيات عدوانية لفظية أو غري لفظية،

النتائ�ج إىل وجود ف�روق بني األطف�ال ذوي صعوبات

مثل هذه املش�كالت املرتتبة علي اإلعاقة ،كام جيب فهم

متوس�ط) عىل أبعاد الدراس�ة ،كذا باختلاف وجودهم

ومن هن�ا يلزم التدخل اإلرش�ادي والعالج�ي ملواجهة

خطر سلوك العدوان الذي يواجه التحديات ،وغالبا ما

يتطور تدرجييا(Tanwar,M et al, 2017( .

وقد توصل�ت دراس�ة )(Kauffman,j.m.,2005

التعل�م باختلاف ن�وع املرحل�ة التعليمي�ة ( ابتدائ�ي،
بالفصول الدراسية (العادية والفصول اخلاصة).

وهدفت دراس�ة عادل س�عد ( )2004إىل التعرف

عىل مدى فاعلية برنامج إرشادي للحد من بعض اآلثار

إىل أن األطفال ذوي صعوبات التعلم معرضون بدرجة

الس�لبية لس�لوك العدوان ،س�واء نفس�ية أو اجتامعية أو

تس�تمر مدى احلي�اة ،وخاصة عندما خيبرون انخفاض

االبتدائي�ة ،وذل�ك يف ض�وء نظرية ال�ذكاءات املتعددة،

كبيرة خلط�ر تطوير أنامط من س�وء التواف�ق االجتامعي
مس�توى التحصي�ل األكاديم�ي ؛ مما يتطل�ب تدخالت

إرش�ادية وتوجيهية فعالة للتغلب على ما يواجهونه من
مش�كالت سلوكية .هذا وقد ركزت دراسة (Browne,

) C,2016عىل مظاهر الغض�ب والعدوان عند الطالب

دراس�ية ،لدى التالميذ ذوي صعوب�ات التعلم باملرحلة
حي�ث تم حتدي�د التالمي�ذ ذوي صعوب�ات التعلم ،عن

طري�ق معلميهم باس�تخدام مقي�اس صعوب�ات التعلم

لطلاب املرحل�ة االبتدائية إع�داد الرسط�اوي .كام تم
حتديد مس�توى بعض اآلثار الس�لبية س�واء النفس�ية أو

ذوي صعوبات التعل�م ،والتي تكون غالبا موجهة نحو

االجتامعي�ة أو الدراس�ية الناجت�ة عن صعوب�ات التعلم

ويمك�ن أن تؤدي ه�ذه املظاهر إىل مش�كالت اجتامعية

لس�لوك الع�دوان النات�ج ع�ن صعوب�ات التعل�م لدى

اخل�ارج ،وتؤثر بدورها عىل تنظي�م العاطفة واالنفعال،

وانفعالي�ة تتطلب معه�ا رضورة القي�ام بربامج عالجية

تس�اعد على تنظيم مش�اعرهم ،وتقديم الدع�م النفيس

هلوالء الطالب  .كام أش�ارت دراس�ة ((Kaur, A et al,
(2017عب�د الرمحن ون�ارص )2017،إىل أن التدخالت

لدى هؤالء التالميذ ،باس�تخدام مقياس اآلثار الس�لبية

تالميذ املرحلة االبتدائية ،وتوصلت الدرس�ة إىل وجود
ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى  0.01بني
التالمي�ذ ذوي صعوب�ات التعل�م والتالمي�ذ العاديين

على ذات املقي�اس ،كما لوح�ظ وج�ود ف�روق ذات

النفسية والربامج العالجية والتدريبية قد ختفف من هذه

دالل�ة إحصائية عند مس�توى دالل�ة  0.01بني تالميذ

كما أش�ارت نتائ�ج دراس�ة حمم�ود أم�ان وس�امية

بالربنام�ج اإلرش�ادي لصالح املجموع�ة التجريبية ،كام

والذي�ن تراوحت أعامرهم ما بني  12 -8س�نة حصلوا

 0.01بين تالمي�ذ املجموع�ة التجريبي�ة على مقياس

السلوكيات السلبية بصورة جيدة وملحوظة .

صاب�ر( )2004إىل أن األطف�ال ذوي صعوبات التعلم

املجموع�ة التجريبية واملجموعة الضابط�ة بعد التدخل

لوحظ وج�ود فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى

عىل درجات مرتفعة عىل أبعاد القلق النفيس (االنفعايل،

اآلثار الس�لبية لس�لوك الع�دوان الناجتة ع�ن صعوبات

األطف�ال ذوي صعوب�ات التعلم حصل�وا عىل درجات

القياس البعدي.

الفس�يولوجي ،املعريف) مقارنة بالعاديين ،كام أن ذكور
مرتفعة يف الس�لوك العدواين ،بينام حصل إناث األطفال

على درجات مرتفع�ة يف القل�ق النفيس الع�ام .ومل ترش
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العدواين لدى أطف�ال املرحلة االبتدائية ذوي صعوبات

القي�اس البع�دي للس�لوك الع�دواين وأبع�اده

وتلميذة ،تم تقس�يمهم إىل جمموعتين ضابطة وجتريبية،

الغض�ب) يف االجتاه األفضل لصال�ح املجموعة

التعل�م األكاديمية ،وق�د تكونت العينة م�ن  20تلميذا
تتراوح أعامره�م بني ( )12 -9س�نة مم�ن حصلوا عىل

أعلى الدرج�ات يف مقي�اس الس�لوك العدواين،وق�د

توصل�ت نتائج الدراس�ة إىل فاعلي�ة الربنامج يف خفض

الس�لوك العدواين ل�دى تالميذ املرحل�ة االبتدائية ذوي
صعوبات التعلم األكاديمية.

ه�ذا ،ونخل�ص مم�ا س�بق إىل أمهي�ة امله�ارات

االجتامعي�ة ل�دى ذوي صعوب�ات التعل�م  ،س�واء من

حي�ث تأثريه�ا الق�وي يف التواف�ق والصح�ة النفس�ية،
أو م�ن حيث التحصي�ل األكاديمي؛ لذل�ك من األمهية

تنمي�ة ه�ذه امله�ارات لزي�ادة الكف�اءة االجتامعي�ة هلذه
الفئ�ة وتعزي�ز النمو االجتامع�ي مع اآلخري�ن ،ومن ثم

اكتس�اب التقبل االجتامعي ،وبالت�ايل النجاح يف نواحي
احلي�اة املختلف�ة ،وتعتبر الربام�ج اإلرش�ادية م�ن أهم

الوسائل املمكن توظيفها بشكل منظم داخل املؤسسات
الرتبوي�ة ،إضافة لإلرش�اد األرسي الذي هييئ الوالدين
وحميط األرسة ملتابعة تطورات وتش�جيع املتعلمني ذوي

صعوبات التعل�م ،يف تنمية قدراهتم عىل التعامل ولعب
األدوار املختلف�ة ،يف جو من املس�اندة والتعاون وتعزيز

السلوكيات االجتامعية ،بشكل حيقق األهداف املنشودة

يف دمج الطفل اجتامعيا داخل حميطه األرسي و املدريس
و املحيط العام.

فروض الدراسة :

متت صياغة الفروض التالية لتمثل إجابات حمتملة

لتلك التساؤالت التي أثريت يف مشكلة الدراسة كام ييل:
 توج�د ف�روق ذات داللة إحصائية بني متوس�طيدرج�ات املجموعتين التجريبي�ة والضابط�ة يف

(الع�دوان امل�ادي ،الع�دوان اللفظ�ي ،العدائية،

التجريبية .

 توج�د ف�روق ذات داللة إحصائية بني متوس�طيدرج�ات املجموعة التجريبية يف القياسين القبيل

والبعدي للس�لوك الع�دواين وأبع�اده (العدوان
املادي ،الع�دوان اللفظي ،العدائية ،الغضب) يف
االجتاه األفضل لصالح القياس البعدي.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطيدرجات املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي

والتتبع�ي (بع�د ش�هرين م�ن انته�اء الربنام�ج)

للس�لوك الع�دواين وأبع�اده (الع�دوان امل�ادي،
العدوان اللفظي ،العدائية ،الغضب).

 -الربنامج اإلرشادي املستخدم:

يمثل الربنامج احلايل فكرة عملية منظمة خمططة،

هت�دف إيل إكس�اب الطلاب ذوي صعوب�ات
التعل�م بع�ض امله�ارات الالزم�ة للتفاع�ل

االجتامعي وتنميتها ،وتدريبهم هبدف حتقيق قدر
معق�ول من االتصال باآلخرين ،وإقامة عالقات
اجتامعية مقبولة وناجحة معهم ،عن طريق تنمية

قدراهتم واستعداداهتم ومهاراهتم االجتامعية إىل

أقىص حد ممكن.

ه�دف الربنامج احلايل إىل إرش�اد عينة من األطفال

ذوي صعوب�ات التعل�م ،وذل�ك بتدريبه�م على بعض

امله�ارات الالزمة حلدوث التفاعل االجتامعي فيام بينهم
وبين أقراهن�م ،األمر الذي يمكن أن ي�ؤدي إىل حدوث

انخفاض يف معدل سلوكهم العدواين .ويتألف الربنامج
من عرشين جلسة بواقع جلستني أسبوعي ًا ،مدة كل منها
 45دقيقة ،باإلضافة إىل  15دقيقة للمناقشات .ويعد هذا
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الربنامج ذا توجه س�لوكي إرش�ادي ،ويمكن أن تؤدي

اشتملت كل جلسة عىل تقديم املربرات واألساس

تدريبهم عىل مهارات جديدة عىل األداء بش�كل مقبول

تعليمي ملا س�يتم يف اجللس�ة ،وتق�دم الباحث�ة بعد ذلك

مث�ل ه�ذه الربام�ج ذات التوج�ه الس�لوكي ،من خالل
يف العديد من املواقف ،س�واء مع زمالئهم باملدرس�ة أو

املجتمع ،وحتى يف األم�ور التي تتعلق بالعمل فيام بعد،

وذل�ك م�ن خالل حتسين س�لوكياهتم املس�تهدفة ،وقد
خصص�ت الباحث�ة اجللس�ة األوىل للتع�ارف باألطفال
وإش�اعة روح ال�ود واملحبة بينها وبينه�م ،مع إعدادهم

للربنام�ج ،إىل جان�ب التطبي�ق القبلي ملقياس الس�لوك
الع�دواين من جان�ب األخصائ�ي النفسي باالتفاق مع
الباحثة .أما اجللس�ات التالية فقد عملت الباحثة خالهلا

عىل تطبيق الربنامج.

بداية تم اختيار العينة التي سيطبق عليها الربنامج،

وموع�د بدء التنفيذ ،باإلضاف�ة إىل تطبيق القياس القبيل
على عينة الدراس�ة ،حيث تم اختيار عين�ة الربنامج بعد

تطبيق املقياس واس�تخراج الدرج�ات ،كام تم االجتامع
بمدير املدرس�ة وال�وكالء واألخصائ�ي النفيس وبعض

املعلمين املش�اركني يف الربنام�ج؛ لتوضي�ح أه�داف
الربنامج واالحتياجات واإلمكانيات ودور كل مشارك

يف الربنامج ومقرتحاته ،ثم تم عقد اجللسة األوىل لتهيئة
الطلاب للربنام�ج والتعريف به وبأهداف�ه وأمهيته ،ثم

توالت اجللس�ات حيث تم حتديد ه�دف ومكان وزمان
وحمت�وى كل جلس�ة ،وجدي�ر بالذك�ر أن املجموع�ة

الضابطة مل تتلق أي تدريب .

املنطق�ي ملحت�وى اجللس�ة وأهدافه�ا ،ث�م تقديم عرض
بع�ض التامري�ن التوضيحي�ة املس�اعدة ،واألمثلة ثمت
مناقشتها مع التالميذ املشاركني ،ثم يقدم الواجب البيتي
بمثابة تطبيق واقعي وعميل ملا تم تعلمه يف اجللسة ،ومن

ثم مناقشة هذه الواجبات مع التالميذ املشاركني لتقديم
التغذية الراجعة هلم وتعزيز التقدم.

ه�ذا وت�م عم�ل تقيي�م بع�د هناي�ة كل جلس�ة من

جلسات الربنامج ومعرفة مرئيات املشاركني لالستفادة
منه�ا يف كل اجللس�ات الالحق�ة ،ويف النهاية ت�م إجراء
القي�اس البعدي وإهناء الربنامج وفق ما هو مرس�وم له،
على أن تتم املتابعة للطالب للتعرف عىل ما قد يطرأ من

تغيرات  .ويمكن توضيح جلس�ات الربنامج باختصار
فيام ييل :

 اجللس�ة األوىل وموضوعه�ا  :التهيئ�ة للربنام�جوالتعارف بني املش�اركني :وهدف�ت إىل التعرف

عىل الطلاب وتكوين العالقة اإلرش�ادية ،ويتم
حتديد اسرتاتيجية االتفاق عىل مواعيد اجللسات

بام ال يتعارض مع مواعيد احلصص الدراسية ،أو
وقت الرتفيه والنش�اط ،وبدأت اجللسة بحضور
األخصائ�ي النفسي واملرش�د الطلايب ومجي�ع

الطلاب املش�اركني يف الربنام�ج اإلرش�ادي،
حي�ث جيلس اجلميع يف ش�كل دائ�ري ،يرى كل

وق�د قامت الباحثة بتدري�ب الطالب يف املجموعة

واح�د منه�م اآلخر ،ث�م تم الب�دء بإعط�اء نبذة

تطبي�ق الربنام�ج على أف�راد املجموع�ة التجريبي�ة عىل

الربنام�ج وطبيعة الربنامج اإلرش�ادي ،ييل ذلك

التجريبي�ة على خط�وات الربنام�ج اإلرش�ادي ،وت�م

ش�كل جمموعات تدريبية (إرش�اد مجعي ) باإلضافة إىل
تدريب�ات يق�وم هبا الطلاب يف البيت أو احلي�اة الصفية
عىل شكل واجب بيتي مع متابعة الباحثة.
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وغير ذلك .كام تم توضي�ح بعض قواعد العمل

يت�درب التلمي�ذ على التحك�م يف س�لوكه عن�د

اجللس�ات نح�و ( احترام اآلراء – املش�اركة –

 -اجللس�ة السادس�ة :وموضوعه�ا :بع�ض النتائ�ج

اجلامعي واالتفاق مع املش�اركني علي�ه من بداية
الرسي�ة – التع�اون – احترام املش�اعر – ع�دم

املقاطع�ة .....وغير ذلك ) ،ويفض�ل أن يكون
ذلك مكتوبا عىل ورق�ة يتم التوقيع عليه من قبل

كل املشاركني بعد االنتهاء منه.

الغضب .

املرتتبة عىل الس�لوك الع�دواين من خالل عرض

قص�ة ،واهل�دف منه�ا  :أن يتع�رف التلمي�ذ عىل
بعض النتائج املرتتبة عىل السلوك العدواين .

 -اجللسة السابعة :وموضوعها  :نشاط بيئي للتعرف

أيض�ا ت�م توضي�ح ماهي�ة الربنام�ج اإلرش�ادي

عىل أش�كال السلوك العدواين ،واهلدف منها :أن

جلس�اته،ومكان تنفيذه�ا ،واملوع�د املح�دد هل�ا،

من خالل رصد السلوك بأنفسهم أثناء الفسحة.

واأله�داف املرج�وة من�ه ،وكذل�ك ع�دد

واإلج�راءات الت�ي يق�وم اجلمي�ع باملش�اركة يف
تنفيذها خالل اجللس�ات اإلرشادية ،هذا وانتهت
اجللس�ة األوىل باالتف�اق املح�دد للجلس�ة املقبل�ة

وموضوعها ،وترك جمال آخر ألي تعليق أو إضافة

من قبل املش�اركني عىل ما متت مناقشته خالل فرتة
اجللس�ة األوىل ،وتم تقييم هذه اجللس�ة من خالل

تفاعل الطالب ،وكذلك رأي الطالب وانطباعاته
عن اجللسة باإلضافة إىل التهيئة للربنامج وأمهيته .

 اجللس�ة الثانية :وموضوعها  :التعريف بالس�لوكالع�دواين ،وهدفه�ا التعرف عىل معن�ى العدوان

وماهيته .

 اجللس�ة الثالث�ة :وموضوعه�ا  :أن�واع الس�لوكالع�دواين ،وهدفها أن يتع�رف التلميذ عىل أنواع
السلوك العدواين.

يتع�رف الطالب عىل أش�كال الس�لوك العدواين
 اجللس�ة الثامن�ة  :وموضوعه�ا  :ع�رض موق�فاس�تخدم فيه فعل أو رد فعل عدواين  ،واهلدف

منه�ا :أن يتوف�ر ل�دى الطالب التقب�ل لآلخرين

والتعبير عن أفكاره يف س�لوكه العدواين بانفتاح
دون نقد.

 اجللسة التاس�عة  :وموضوعها  :مناقشة األسبابالنفس�ية الت�ي ت�ؤدي إىل الع�دوان  ،وهدفها أن

يعرض الطالب من وجهة نظره األسباب النفسية

التي تؤدي إىل العدوان.

 اجللس�ة الع�ارشة :وموضوعه�ا  :التع�رف علىاألن�واع املختلف�ة للس�لوك الع�دواين وتنفير
التالمي�ذ منه�ا ،وهدفها أن يتع�رف الطالب عىل

األن�واع املختلف�ة للس�لوك الع�دواين والتعام�ل

بإجيابية عند الشعور هبا.

 -اجللس�ة الرابع�ة :وموضوعه�ا :ع�رض نماذج

 -اجللس�ة احلادي�ة عشرة :وموضوعه�ا  :تعزي�ز

النموذج املعروض ،وحماكاة س�لوكه ،وأن يتعلم

على التخلي ع�ن الس�لوك الع�دواين وممارس�ة

س�لوكية ،واهل�دف منه�ا أن يالح�ظ التلمي�ذ
بعض املهارات لتقليدها.

 اجللس�ة اخلامس�ة :وموضوعها :تدريب التالميذعلى مواجه�ة املواق�ف الضاغط�ة ،وهدفه�ا أن

السلوك الالعدواين،وهدفها أن يتدرب الطالب
سلوكيات إجيابية غري عدوانية .

 اجللس�ة الثانية عرشة :وموضوعه�ا  :إجياد البديلاملناس�ب،هدفها أن يتدرب الطالب عىل التعامل
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بإجيابي�ة عن طريق إجياد البديل املناس�ب لتفريغ

الس�لوك الع�دواين باإلفص�اح ع�ن مش�كالته
ومشاعره.

 اجللس�ة الثالث�ة عشرة :وموضوعه�ا  :الصح�ةالنفس�ية مفهومه�ا ،والس�بیل لتحقیقه�ا ل�دى
التالميذ،وهدفها أن يعرف الطالب مفهوم الصحة
النفسیة ،و ما السبیل لتحقیقها لدى اإلنسان؟

 اجللس�ة العرشون :وهي اجللسة اخلتامیة،وهدفتإىل معرف�ة نتيج�ة الربنام�ج م�ن خلال رأي

املشاركني فيه.

األسس النظرية التي يستند عليها الربنامج اإلرشادي:

لق�د ت�م اختيار نظري�ة التعلم االجتامع�ي لباندورا

كمنطل�ق للربنام�ج ،م�ن خلال ع�رض األس�س التي

 -اجللس�ة الرابع�ة عشرة :وموضوعه�ا :التعري�ف

تق�وم عليها هذه النظري�ة ،وكذلك الفني�ات واملهارات

 -اجللس�ة اخلامس�ة عشرة :وموضوعه�ا  :تاب�ع

األساسية لنظرية باندورا فيام ييل :

بحيل الدفاع النفيس وتقدیم معلومات عنها.

التعري�ف بحي�ل الدف�اع النفيس ومتابع�ة تقدیم

معلومات عن حیل الدفاع النفيس.

اإلرش�ادية الت�ي تس�تخدمها النظرية ،وتتمث�ل املفاهيم
 -1تعل�م العديد من اخلبرات ال يتطلب بالرضورة
امل�رور باخلربات املبارشة،ولك�ن يتم تعلمها عىل

 -اجللس�ة السادس�ة عشرة ،وموضوعها  :مناقش�ة

نحو بديىل غري مبارش من خالل املالحظة .مثال:

لتربیر الس�لوك الع�دواين وال�رد علیها،واهلدف

 -2تلع�ب النتائ�ج املرتتبة عىل س�لوك النماذج مثل

عامة م�ع التالمي�ذ يف احلی�ل التي یس�تخدموهنا

منها التعرف عىل احلیل التي یستخدمها الطالب
لتربیر الس�لوك العدواين وال�رد علیها عن طريق

مناقشة عامة معهم.

األفعى واحلبل .

العقاب والتعزيز دورا هاما ىف زيادة دافعية الفرد
أو إضعافها .

 -3عملي�ات التعل�م باملالحظ�ة لبع�ض األنماط

 -اجللس�ة الس�ابعة عشرة :وموضوعه�ا  :مناقش�ة

الس�لوكية تت�م على نح�و انتقائى ؛إذ ال يشترط

العدواين،واهل�دف منها أن یتع�رف التالميذ عىل

ج�زءا منها،وهيم�ل ج�زءا آخ�ر ،وكذل�ك على

عام�ة مع التالميذ يف كیفیة التغلب عىل الس�لوك
اسرتاتیجیات التغلب عىل السلوك العدواين ·

 اجللس�ة الثامن�ة عشرة :وموضوعه�ا :نصائ�حللتغل�ب على الس�لوك العدواين،وهدف�ت إىل

تعري�ف التالمي�ذ جمموعة من النصائ�ح للتغلب
عىل السلوك العدواين.

تعلمه�ا م�ن قبل الفرد على نحو ح�رىف ،فيتعلم
مستوى التنفيذ ،فهناك .

 -4هن�اك عملي�ات معرفي�ة وس�يطية حتك�م حال�ة
االنتقائية ،وه�ى التى حتكم عملية التعلم وتنفيذ

ما تم تعلمه.

 -5ال يشترط أن يت�م تنفي�ذ ما تم تعلم�ه من خالل

 -اجللس�ة التاس�عة عشرة :وموضوعه�ا  :التقيي�م

املالحظ�ة مب�ارشة ،أى بع�د االنته�اء م�ن عملية

بجميع اجللسات الس�ابقة ،وتقييم العمل خالل

يت�م اس�تدعاؤه الحقا عندما يتطل�ب األمر القيام

واإلهناء،وهدفت إىل مراجعة ما تم االتفاق عليه
هذه اجللسات ،وإهناء الربنامج اإلرشادي.
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به (.عدنان العتوم وآخرون.)117 :2014 ،

مي فتحي البغدادي :فعالية برنامج إرشادى قائم عىل تنمية مهارات التفاعل االجتامعي خلفض السلوك العدواين لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

أدوات الدراسة :

مم�ا ي�ؤدي إىل اإلحس�اس بالعج�ز يف مواجه�ه اآلخرين،

عينة الدراسة:

وبالت�ايل إىل العدوان ،فالطفل الذي يش�عر باإلحباط نحو

تتأل�ف عين�ة الدراس�ة احلالي�ة م�ن  ٢٤طالب�ا ت�م

حتصيله الدرايس،والطفل الذي تشعره اجلامعة املحيطة به

م�ا بين  9إىل  ١٤سنة،ونس�ب ذكائهم مجيع�ا كانت فوق
،90وينتم�ون مجيع ًا إىل املس�توى االقتص�ادي االجتامعي

بالعجز والقلق نحو التعام�ل مع اآلخرين،والطفل الذي

تشخيصيهم عىل أهنم ذوو صعوبات تعلم،ترتاوح أعامرهم

أنه أقل ذكاء من اآلخرين،والطفل الذي ينتابه اإلحساس
يشعر بعدم الرضا عن مظهره أو صفاته الشخصية،والذي

املتوس�ط ،وقد ت�م احلصول عىل عينة الدراس�ة من ثالث

ال يع�رف إن كان ناجح�ا أم فاشلا ...كل ه�ذا يس�بب

مدرس�ة الصديق اإلسلامية االبتدائية -مدرس�ة الشهيد

إتلاف مالبس�ه،أو االعت�داء بالضرب أو الرسق�ة جت�اه

مدارس ابتدائية هي (مدرسة اإلمام حممد عبدة االبتدائية-

خال�د الطوخ�ي) ومجيع هذه امل�دارس معتمد هب�ا برامج

صعوب�ات التعل�م بمدين�ة املنص�ورة بمحافظ�ة الدقهلية
بجمهوري�ة مصر العربي�ة .وتم ذلك يف الفص�ل الصيفي

للعام  .2017 -2016ويرجع السبب الختيار العينة من
هذه الفئة العمرية حتديدا األطفال يف املرحلة االبتدائية هو

ظهور إحساس�هم بالنبذ واإلحب�اط ،خاصة إن تم التعبري

ع�ن متيز أوتفوق أقراهن�م األطفال هبدايا مادي�ة ،وهذا ما

عبروا عنه عن�د حتويله�م لألخصائي أو مدير املدرس�ة ؛

الش�عور بالنق�ص والعدواني�ة ،فليج�أ إىل متزي�ق كتبه،أو

املتفوق دراس ًيا .هذا وتم تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني

متس�اويتني يف الع�دد (ن =  ١٢ل�كل جمموع�ة) ،إحدامها
جتريبي�ة تم تطبيق الربنامج التدريبي املس�تخدم عليها ،أما

الثاني�ة فكان�ت ضابطة مل ختض�ع ألي إج�راءات جتريبية.

وت�م عمل تكاف�ؤ للمجموعتني يف العمر الزمني ،ونس�بة
ال�ذكاء ،واملس�توى االقتص�ادي االجتامع�ي (جدول )١
إىل جانب الس�لوك العدواين كما يتضح من التطبيق القبيل

للمقياس (جدول .)٢

جدول ()١

قيمة ت وداللتها للتكافؤ بني جمموعتي الدراسة

املتغري

املجموعة التجريبية
ن =12
م

ع

املجموعة الضابطة
ن =12
ع

م

ت

الداللة

٠.١٤

غري دالة

غري دالة

العمر الزمني

١٢.٣١

٣.٦٥

١٢.٠٨

٤.١١

املستوى االقتصادي
االجتامعي

١٠.١٦

٠.٢٧

١٠٣.١١

١٢ ‚ ١٢

١٠٠.٩٧

١١.٩٤

٠.٤٢

نسبة الذكاء

9٣.٧٥

٩.٨٧

ويتض�ح من اجل�دول عدم وج�ود ف�روق دالة بني

املجموعتين يف املتغيرات الثالث�ة ،وه�و م�ا يعني أهنام

متكافئت�ان حي�ث كانت قيمة (ت) اجلدولي�ة عند (ن –

9٤.٨٩

غري دالة

١.٨٠=٠.٠٥ )١

٢.٧٢ =٠.٠١
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جدول ( )٢

قيمة ت وداللتها للفرق بني متوسطي درجات املجموعتني

التجريبية والضابطة يف القياس القبيل للسلوك العدواين وأبعاده
األبعاد
العدوان املادي

املجموعة التجريبية
ن =12

ت

الداللة

٣٥.٧٥

٨.١١

٣٣.٢٦

٩.٤٥

٠.٦٦

غري دالة

٢١.١٦

٦.٤١

٢٣.٥٢

٦.١٩

٠.٨٨

غري دالة

م

العدوان اللفظي

٢٢.٤٦

الغضب

٦.٢٨

العدائية

الدرجة الكلية
للسلوك العدواين

٨٥.٦٨

ع

٧.٣٣

٢.١٥

١٢.٥٧

ويتض�ح م�ن اجلدول عدم وجود ف�روق دالة بني
متوس�طي درجات املجموعتين التجريبية والضابطة يف
القياس القبيل للس�لوك العدواين وأبع�اده ،وهو ما يدل
عىل تكافؤ املجموعتني يف هذا املتغري.
ثانی ًا :األدوات:
تم استخدام األدوات التالية:
 - 1مقياس رافن للذكاء:
أع�د ع�امل النف�س راف�ن  ،j.Ravenوع�امل الوراثة
بن�روس  L.Penroseه�ذا االختب�ار يف إنجلترا ،ويعد
م�ن أكثر مقايي�س الذكاء اجلامعي�ة غري اللفظية ش�يوعا
واس�تخداما يف قياس الق�درة العقلية العامة ،وقد صمم
لتقيي�م ذكاء األف�راد املجندي�ن دون أن تتأث�ر درجاهت�م
بالعوامل املتعلقة بالتعليم ،ويش�مل االختبار عىل ()60
مصفوف�ة أو تصميما أح�د أجزائه مقط�وع ،وعىل الفرد
أن خيت�ار اجل�زء املقط�وع م�ن بين بدائل معط�اه عددها
س�تة ،أو ثامني�ة .ومف�ردات مصنفة يف مخ�س جمموعات
متسلس�لة ،كل منها يشتمل عىل ( )12مصفوفة متزايدة
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املجموعة الضابطة
ن =12
م

٢٤.٢٥
٥.٦٦

٨٦.٧١

ع

٦.٩٣

٢.٤٧

١٣.١٢

٠.٥٩

٠.٦٣
٠.١٩

غري دالة

غري دالة
غري دالة

الصعوبة ،وتتطل�ب اإلجابة إدراك املتش�اهبات وإجراء
تبديالت عىل األنامط ،وغري ذلك من العالقات املنطقية
)Kunda, Mc Greggor & Goel, 2009(.
ويعد هذا املقياس من مقاييس الذكاء األدائية أي غري
اللفظي�ة ،وق�د جلأت إلي�ه الباحثة نظ�ر ًا ألن أداء الطالب
ذوي صعوبات التعلم على املقاييس األدائية يعترب أفضل
م�ن أدائهم عىل املقاييس اللفظية .ويس�تخدم هذا املقياس
بشكل أسايس للتعرف عىل ذوي صعوبات التعلم يف تايوان
من�ذ ع�ام 1984م ) ،(Tzeng,2007ويف جواتيامال(Jim
) ،enez & Cadena,1997وق�ام (أب�و حطب وآخرون،
 )1977بتقنني هذا االختبار يف اململكة العربية السعودية،
وتكونت عينة التقنني م�ن ( )4932من الذكور واإلناث
وتراوحت أعامرهم ما بين ( ،)30 -8ومن حيث صدق
االختب�ار ،فقد ارتبطت درج�ات عينة التقنين بزمن أداء
االختب�ار بمق�دار  ،0 ,20ومل يكن االرتباط داالً مما يشير
إىل استقالل درجة االختبار عن الزمن ،كام وجدت فروق
دال�ة إحصائي ًا بين األعامر املختلفة املتتالي�ة لصالح العمر
األعىل ،كام ارتبطت درجاهتم باختبار رسم الرجل بمقدار
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) (0,49وه�و دال عند مس�توى  ،0,01وفيام يتعلق بثبات
االختبار فق�د بلغ بطريقة كيودر وريتشاردس�ون )(0,95
(يرسي أمحد وصالح الدين.)38 :2017 ،
ويص�ف رافن هذا االختبار بأن�ه “ اختبار للمالحظة
والتفكري الواضح “ كام هيدف إىل شمول املدى الكيل للنمو
العقيل ابتداء من املستوى الذي يستطيع الطفل عنده إدراك
فك�رة التع�رف عىل اجل�زء الناقص ال�ذي يكمل ب�ه النمط
الش�كيل .ويمتد إىل قياس القدرة القصوى للش�خص عىل
املقارن�ة واالس�تدالل ،وتعتبر الدرجة الكلي�ة يف االختبار
مؤرش ًا على الطاقة العقلي�ة للفرد ،ويقي�س االختبار مدى
متسعا من نشاط الوظيفة العقلية،بحيث يصلح لالستخدام
مع مجيع األفراد يف خمتلف األعامر يف س�ت سنوات ،وحتى
م�ا بعد الستني(س�يد عب�د الع�ال()23 :1983 ،ف�ؤاد أبو
حطب .)204 :1977 ،وكش�فت الدراسات العاملية التي
أجري�ت للتع�رف على صدقه وثبات�ه عن درج�ات صدق
وثبات عالية لالختبار وذلك يف دراس�ات (Bakiet, Al- :
Kadher, & Lynn,2015; Dobrean, Raven, Comsa,

;Rusu, & Balazsi, 2005; Grigoriev & Lynn, 2014

) . Matesic, 2000; Ravwn, 2008ويتمتع هذا االختبار
بص�دق املحت�وى ،كام وضحت دراس�ة (ف�ؤاد أبو حطب،
 )1977أن مجي�ع املعامالت بني االختب�ار واملحكات دالة
سواء عند مستوى  0.05أو مستوى  ،0.01وهذا مؤرش
عىل صدق االختبار ،واستخدم عبد العال حلساب الصدق
هل�ذا االختبار عدة أس�اليب منها :الصدق املنطقي وصدق
االتس�اق الداخيل،والص�دق التنبئ�ي ،وحس�اب معام�ل
االرتب�اط م�ع كل م�ن مقي�اس بيني�ه ومقياس وكس�لر،3
وبلغ�ت معاملات االرتباط م�دى يرتاوح بين ()0.54
و( )0.86وكان�ت معاملات االرتب�اط الدالة عىل صدق
االختبار متشاهبة لدى كل من األطفال والراشدين ،وأيض ًا
ت�م حس�اب معاملات االرتب�اط بين درج�ات االختبار
والدرج�ات على بع�ض االختب�ارات اللفظي�ة واألدائي�ة

 ،بنس�بة تراوح�ت بين  0.40و ،0.75واتض�ح أن
االرتباط�ات ترتفع مع االختب�ارات األدائية وتنخفض مع
االختب�ارات اللفظية انخفاض ًا نس�بي ًا (عبد العال:1983 ،
 )23ه�ذا ويذكر(صلاح الدين وآخ�رون) 28 :2001 ،
أن االختبار يتمتع بنس�بة صدق تالزمي ترتاوح من 0.55
إىل  )Sattler ,1988 ( 0.86كما ق�ام أمح�د عثمان س�نة
 1988بحس�اب الصدق هلذا االختبار ع�ن طريق ارتباطه
بالتحصيل ال�درايس ،وكانت معاملات االرتباط ترتاوح
من  0.50إىل  ،0.93ومجيعها دالة عند مستوى 0.01
وبالنس�بة للثب�ات فق�د أش�ارت الدراس�ات الت�ي
أجري�ت عىل االختبار يف إنجلرتا على يد رافن ومعاونيه
إىل وج�ود ثبات مرتفع يتمتع به هذا االختبار ،وحس�ب
الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار (Mrthod Test-
) Retesبعد فرتة تراوحت من(  0.70و( ) 0.90عبد
العال .) 1983 ،وأشارت دراسة صالح الدين وآخرين
إىل أن مجيع قي�م معامالت الثبات هلذا االختبار دالة عند
مستوى  0.01وذلك عن طريق إعادة االختبار(صالح
الدين وآخرين .)270: 2001 ،هذا وأجريت دراسات
عديدة عىل هذا االختبار ألغراض خمتلفة ومتغرية ،منها (
جينكينسون( ،)1989 ،ريمولدي )1948 ،Remoldi
(بريك  )1985 ،Burkeوعىل الصعيد العريب فقد بذلت
جه�ود لتقنين�ه منه�ا :دراس�ة املرك�ز القوم�ي للبحوث
االجتامعية واجلنائية بالعراق عام  ،1991ودراسة (فؤاد
أبو حطب )1977 ،عىل البيئة السعودية ،ودراسة( أمحد
عثمان صال�ح )1989 ،عىل القطاع اجلن�ويب بجمهورية
مرص العربية (دراسة املركزالقومي لالمتحانات والتقويم
الرتبوي  .)2002 ،وقد قامت الباحثة يف الدراسة احلالية
بحس�اب الثبات بطريقة التجزئة النصفية،حيث حس�ب
االرتب�اط بين املف�ردات الفردي�ة واملف�ردات الزوجية،
وكان�ت قيمة معام�ل االرتباط ه�ي  ،0.87ويتضح أن
قيمة معامل الثبات مرتفعة ودالة عند مستوى ،0.001
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مما يدل عىل أن املقياس عىل درجة عالية من الثبات .
 -2مقياس تقدير املس�توى االقتصادي االجتامعي
لألرسة ،إعداد الشخص(.)١٩٩٥
يتك�ون هذا املقي�اس من مخس�ة أبعاد تقيس املس�توى
االقتص�ادي االجتامعي لألرسة،من خلال وظيفة األب أو
مهنت�ه ومس�توى تعليمه،ووظيف�ة األم أو مهنتها ومس�توى
تعليمها ،وقد تم استخدام هذا املقياس بغرض حتقيق جتانس
أف�راد العين�ة يف ه�ذا املتغري،حي�ث ت�م انتقاؤه�م مجيع ًا من
ذوي املس�توى املتوس�ط .وقد قامت الباحثة بإعادة حساب
معاملات الثب�ات هلذا املقي�اس وجدت الباحث�ة معامالت
ارتباط مرتفعة بلغت ( )0.68وهي قيمة دالة عند مس�توى
 ،0.01كما ت�م حس�اب معام�ل الثب�ات بطريق�ة التجزئة
النصفية حيث بلغت ( ،)0.87وهي قيمة دالة عند ٠.٠١
 -3مقياس السلوك العدواين والعدائي إعداد آمال
باظة . 2003
قام�ت آمال باظ�ة ( )2003ببناء مقياس الس�لوك
العدواين،ويشمل املقياس األبعاد التالية :
 الس�لوك العدواين املب�ارش Direct Aggressive.Behavior
 الس�لوك العدواين اللفظي Verbal Aggressive.Behavior
 العدائية .Hostility الغضب .Angerويمكن توضيحها عىل النحو التايل:
 العدوان املبارش  Direct Aggressiveويقصد به “إيقاع األذى أو الرضر باآلخرين أو بالذات،ويتم
التعبير عنه بطريق�ة مبارشة وواضحة،ويش�مل
العدوان املادي .physical Aggressive
 -اإلي�ذاء النفسي واالجتامع�ي للخص�م أو
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للمجموع�ة وج�رح مش�اعرهم أو التهك�م
بس�خرية منهم ،ويش�مل كل التعبيرات اللفظية
غري املرغوبةاجتامعي ًا وخلقي ًا .
 العدائي�ة  Hostilityع�دوان كام�ن يت�م التغبير عنهبص�ورة ضمني�ة وغير رصحي�ة دون مهامج�ة أو
حتطيم،كما ه�و يف الع�دوان املبارش،وتع�د ج�زءا
م�ن العقابية العامة ل�دى الفرد،وتتخ�ذ يف اجتاهها
صورا منه�ا  :نقد الذات،ونق�د اآلخرين،والعدائية
الرصحية،ومشاعر الذنب ،والعدائية اهلذئية املسقطة.
 الغض�ب  : Angerوه�و انفع�ال يسء غري مريحيصاحب�ه الرغب�ة يف االعت�داء والتدمير وإن�زال
الرضر باآلخرين وإنزال الرضر بالذات  .ويعترب
وج�دان الغض�ب ضم�ن الوجدانيات الس�البة،
كما ينظر إلي�ه بمثابة نقظ�ة البداية عن�د حدوث
الع�دوان أو العدوان اللفظ� ي �verbal Aggres
 siveويقص�د به االس�تجابة اللفظي�ة التي حتمل
العداء (باظة ،آمال.)19 :2003 ،
ويش�مل كل مقي�اس فرعي على ( )14بند ًا وصفة
ملس�الك متباين�ة ملرحلة املراهقة والش�باب ،حيث ينترش
الس�لوك الع�دواين بص�ورة أكبر بين هاتين الفئتين
العمريتين ،وتق�ع اإلجاب�ة عىل بن�ود املقياس يف مخس�ة
مس�تويات تتراوح بين ( )4 -0وتتح�دد بالتعبيرات
التالي�ة ( كثير جدا -كثير – أحيانا -ن�ادر ًا – إطالق ًا).
()0 -1 -2 -3 -4
والدرج�ة العالي�ة ت�دل على مس�توى ع�دواين أو
عدائي أو غضب عال ،والدرجة املنخفضة عىل املقياس
تدل عىل انخفاضه ،ويمكن حساب الدرجات لكل بعد
على حدة،وكذل�ك الدرجة الكلي�ة للمقياس ،ويوضح
اجل�دول التايل املس�تويات للدرجات على املقياس لكل
بعد .ويمثل املس�توى األول أعلى الدرجات يليها الثاين
ثم الثالث ثم الرابع.
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املستوى

الدرجات

الثاين

29 -42

االول

الثالث
الرابع

43 -56
15 -28

 -14صفر

( )0.88للع�دوان اللفظ�ي )0،75( ،للعدائي�ة،
( )0،77للغض�ب ،والدرج�ة الكلي�ة ( )82 ،0على

طلاب الفرق�ة األوىل يف كلي�ة الرتبي�ة بكفر الش�يخ،

وقد تم حس�اب االتس�اق الداخيل لالختبار بحساب

معاملات االرتباط بني املقايي�س األربعة الفرعية كام
يف اجلدول التايل:

0.75

0.85

0.74

-

-

0.81

ثاني� ًا  :ص�دق املقياس  :تم حس�اب الص�دق بعدة

طرق منها :

صدق املحكمني  :حيث تم عرض املقياس عىل جمموعة

من أس�اتذة الصحة النفس�ية ،وتم تعديل البن�ود والعبارات
تبع ًا آلرائهم وتوجيهاهتم واستبعاد بعضها اآلخر.

صدق املقارنة الطرفية :وذل�ك بإجياد داللة الفروق

بين متوس�طي درج�ات اإلرباع�ي األعلى واألدن�ى يف
مقياس الس�لوك العدواين .ويوضح اجلدول التايل صدق

التميي�ز لدرجات مقي�اس الس�لوك الع�دواين والعدائي

للمراهقني والشباب بطريقة املقارنة الطرفية (ن =.)30
اإلرباعي األدنى

م

ع

اإلرباعي األعىل

م

15

15

22.5

13

49.7

السلوك العدواين اللفظي
الغضب

17

12

9.5

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

22.3

5.22

00.1

16.3

4.6

00.1

ع

51

21

السلوك العدائي

الغضب

0.73

-

العدائية

معام�ل الثب�ات ( )0،86لبع�د الع�دوان امل�ادي،

السلوك العدواين املادي

العدوان اللفظي

0.83

-

العدوان املادي

اخلصائص السيكومرتية للمقياس.
أوالً  :الثب�ات  :تم حس�ابه بإعادة تطبيقه ووصل

األبعاد الفرعية

العدوان
املادي

العدوان
اللفظي

العدائية الغضب

48.2

16

42.1

11.2

4.23
3.8

00.5

00.1

ويتض�ح م�ن اجل�دول أعلاه أن الق�درة التمييزية

املس�توى املنخف�ض هلذه الس�لوكيات ملقياس الس�لوك

عىل درجات منخفضة ،وباستخدام املقياس يمكن متييز

ويف الدراسة احلالية قامت الباحثة بحساب االتساق

للمقياس للحاصلني عىل درج�ات مرتفعة واحلاصلني
األفراد ذوي املس�توى العايل من السلوكيات العدوانية

والعدائي�ة والغض�ب ع�ن األف�راد العاديين وذوي

العدواين.

الداخيل عن طريق حساب ارتباطات درجات الفقرات
مع الدرجة الكلية للمقياس ،وكذلك مع ألبعاد الفرعية
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ل�ه ،إضافة للتحق�ق من ارتباط أبعاد املقي�اس فيام بينها،
ومع الدرج�ة الكلية للمقياس ،ويوض�ح اجلدول التايل

السلوك العدواين مع الدرجة الكلية هلا .

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

2

0.416

**

30

0.473

**

1

0.289

3

0.243

5

0.254

4

6

7

0.251

*
*

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

36
38

0.445

0.448

**

39

0.253
0.221
0.229
0.408
0.272
0.585
0.229
0.527
0.409
0.229
0.459
0.229
0.318
0.429
0.397

35

40

**

41

*

43

*
*

42
44

**

45

**

47

**
*

46
48

**

49

*

51

**

50

**

52

**

54

**

56

*

**

**

0.550

0.552

0.319

**

**

**

*

**

0.387

37

**

0.416

**

**

0.239

12

16

*

*

0.251

15

33

0.506

34

10

14

31

0.486

0.297

13

*

0.324

0.482

**

8

11

**

29

32

0.229

9
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53
55

0.449

**

0.450

**

0.245

*

0.493
0.594
0.460
0.310
0.282
0.251
0.354
0.299
0.649
0.229
0.299
0.517
0.486
0.506
0.430
0.597
0.341

**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
**
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كام قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بني كل بعد من
العدوان املادي

العدوان اللفظي

األبعاد

العدوان اللفظي

**0.685

1.00

الغضب

**0.688

**0.721

1.00

العدوان املادي

**0.301

العدائية

**0.868

الدرجة الكلية

		
** دالة عند مستوى 0.01

أبعاد املقياس والدرجة الكلية ،كام يوضحها اجلدول التايل:
العدائية

الغضب

**0.528

1.00

**0.920

**0.593

**0.468

الدرجة الكلية

1.00

1.00

**0.863

*دالة عند مستوى 0.05

ويتض�ح من اجل�دول أعاله أن مجي�ع أبعاد املقياس
دال�ة إحصائي ًا مع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية ،وهذ

تراوحت بني  0.76 – 0.38وهذا يشري إىل معامالت

بحس�اب الثب�ات لالختب�ار ع�ن طريق حس�اب معامل

كرونب�اخ ل�كل م�ن األبع�اد الفرعي�ة والدرج�ة الكلية

يشير إىل االتس�اق الداخيل لالختبار ،كام قامت الباحثة

االرتب�اط بني األس�ئلة الفردية واألس�ئلة الزوجية لكل

م�ن األبع�اد الفرعي�ة والدرج�ة الكلي�ة للمقي�اس ،كام
يوضحه اجلدول التايل:

معاملات ثبات األبع�اد الفرعي�ة والدرجة الكلية

للمقياس بطريقة التجزئة النصفية

العدوان املادي

معامل ارتباط
بريسون
**0.53

معامل االرتباط
بعد التعديل

العدوان اللفظي

**0.47

**0.64

العدائية

**0.38

**0.55

الغضب

**0.56

**0.72

الدرجة الكلية

**0.76

**0.86

األبعاد

** دالة عند مستوى 0.01

**0.69

ويبين اجلدول أعلاه أن معامالت ثب�ات املقياس

ارتب�اط جي�دة ومقبول�ة ،كما ت�م حس�اب معام�ل ألفا
للمقياس كام يف اجلدول التايل :

معاملات ألفا كرونباخ لألبع�اد الفرعية والدرجة

الكلية ملقياس العدوان
األبعاد

العدوان املادي

قيمة ألفا كرونباخ
**0.7282

العدوان اللفظي

**0.7762

الغضب

**0.6840

العدائية

الدرجة الكلية

**0.4632

**0.8972

ويبني اجلدول أعاله أن معامالت ألفا لتقدير ثبات
املقي�اس لألبعاد الفرعية والدرج�ة الكلية دالة إحصائي ًا

عند مس�توى ( )0.01وهي تشير إىل قي�م مرتفعة ؛مما
يطمئن الباحث لتطبيقه عىل أفراد عينة الدراسة.
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الدراسة االستطالعية .

العينة النهائية للدراسة ،وقامت بتطبيق مقياس السلوك

بع�د إع�داد الربنام�ج ت�م عرضه على جمموعة من

الع�دواين عليه�م قبل تطبي�ق الربنامج وبع�ده ،وكانت

بدراس�ة اس�تطالعية على عين�ة م�ن األطف�ال ذوي

وأبع�اده األربع�ة خلال الدراس�ة االس�تطالعية كما

املختصين ،وبع�د إق�راراه م�ن جانبه�م قام�ت الباحثة

صعوب�ات التعلم (ن=  )٨غير أولئك الذين تضمنتهم

النتائ�ج الت�ي تم احلص�ول عليه�ا يف الس�لوك العدواين
يوضحها اجلدول التايل:

جدول ( )٣

قيمة ت وداللتها للفرق بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة االستطالعية يف
( السلوك العدواين وأبعاده (ن =)8

أبعاد السلوك العدواين

القياس القبيل

القياس البعدي

مف

عف

ت

الداللة

العدوان املادي

٣٦.٤٧

٣١.١٨

٥.٢٩

٢.١٦

٦.٤٩

٠.٠١

العدوان اللفظي

٢٥.١١

٢٠.٥٦

٤.٥٥

٢.٠٨

٥.٨٠

٠.٠١

العدائية

٢٥.٧٣

٢١.١٠

٤.٦٣

٢.١١

٥.٨٢

٠.٠١

الغضب

٦.٦٩

٤.١٥

٢.٥٤

١.٦٧

٤.٠٣

٠.٠١

الدرجة الكلية للسلوك العدواين

٩٤.٠٣

٧٦.٩٩

١٧.٠٤

٦.١٢

٧.٣٨

٠.٠١

		
قيمة (ت) اجلدولية عند (ن – 1.89 =٠.٠٥ )١
حي�ث م ه�ي املتوس�ط احلس�ايب ،م ف هي متوس�ط

الفروق بني الدرجات يف التطبيقني القبيل والبعدي ،ع ف

هي االنحراف املعياري لفروق الدرجات بني التطبيقني.

ويتض�ح م�ن اجل�دول الس�ابق داللة الف�روق بني

التطبيقني القبيل والبعدي يف الدراسة االستطالعية وهو
ما يعني فعالية هذا الربنامج يف خفض السلوك العداوين

ألفراد العينة من جراء تنمية مهارات التفاعل االجتامعي

لدهيم.

إج�راءات تطبي�ق الدراس�ة  -:بع�د االنته�اء م�ن بناء

أدوات الدراسة بصورها النهائية تم اتباع اإلجراءات التالية .
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3.00 =٠.٠١

 اختي�ار أف�راد العين�ة ع�ن طري�ق حتدي�د وحصرالطلاب ذوي صعوبات التعلم الذين يتس�مون
بمظاهر سلوك عدوانية.

 -إعداد الربنامج املستخدم.

 إج�راء التكافؤ بين أفراد العينة،الت�ي تكونت منجمموع�ة جتريبي�ة ممثل�ة يف  12طالب�ا من طالب
املرحل�ة االبتدائية ،ومن جمموع�ة ضابطة مكونة

من  12طالبا مل تتلق أي نوع من التدريب .

 قب�ل البدء بتنفيذ الربنامج ت�م تطبيق (قياس قبيل)ملقياس السلوك العدواين عىل أفراد عينة الدراسة
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(املجموعتين التجريبي�ة والضابط�ة) وتال ذلك
تكوي�ن جمموع�ات إرش�اد مجع�ي م�ن التالميذ
الذين تم اختيارهم.

 قام�ت الباحث�ة بتنفي�ذ الربنام�ج،وكان ع�ددجلس�ات الربنام�ج ( )20جلس�ة ،زم�ن كل

جلس�ة ( )45دقيقة،بمعدل مرتني أسبوعيا،مع
التنس�يق املس�بق م�ع إدارة املدرس�ة واملرش�د

الطاليب باملدرسة .

املس�تقل عىل التابع ،باإلضافة إىل حس�اب املتوس�طات
احلسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت)

النتائج:

أوالً :نتائج الفرض األول:

وينص عىل أنه« :توجد ف�روق ذات داللة إحصائية

بني متوس�طي درجات املجموعتني التجريبية والضابطة
يف القياس البعدي للس�لوك العدواين وأبع�اده (العدوان

بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التدريبي ،متت إعادة

املادي ،الع�دوان اللفظي ،العدائي�ة ،الغضب) يف االجتاه

العينة التجريبية ،وبعد ذلك تم إجراء املعاجلة والتحليل

صح�ة ه�ذا الف�رض اس�تخدمت الباحث�ة اختب�ار (ت)

تطبيق (قياس بعدي) ملقياس السلوك العدواين عىل أفراد
اإلحصائي للتحقق من نتائج الدراس�ة باستخدام حتليل

التباي�ن املشترك ) (ANCOVAلتحدي�د أث�ر املتغير

األفض�ل لصال�ح املجموع�ة التجريبي�ة» .وللتحقق من
للمجموعات غري املرتبط�ة ،وكانت النتائج كام يلخصها
اجلدول التايل:

جدول ( )٤

قيم ت وداللتها للفرق بني متوسطات درجات املجموعتني التجريبية
والضابطة يف القياس البعدي للسلوك العدواين وأبعاده

أبعاد السلوك العدواين

القياس القبيل

القياس البعدي

مف

عف

ت

الداللة

العدوان املادي

٢٨.١٢

٧.٨٧

34.63

٧.٦٢

١.٩٧

٠.٠٥

العدوان اللفظي

١٧.٠٤

٦.٨٤

٢٣.٨٧

٧.١٣

٢.٢٩

٠.٠٥

العدائية

١٦‚ ١٦

٦.٥٢

٢٤.٣٦

٧.١٠

٢.٨٢

٠.٠١

الغضب

٤.٠٥

٢.١١

٥.٧٦

٢.١٩

١.٨٦

٠.٠٥

الدرجة الكلية للسلوك العدواين

٦٥.٤١

١١.٣٨

٨٨.٦٢

١٣.٥٣

٤.٣٦

٠.٠١

ويتضح من اجلدول وجود فروق دالة بني متوس�طات

 ٠.٠٥بالنس�بة لألبع�اد الثالثة األخ�رى ،وأن هذه الفروق

يف القي�اس البع�دي ،وأن ه�ذه الفروق دالة عن�د  ٠.٠١يف

التجريبية،وذل�ك يف األبع�اد األربع�ة للس�لوك الع�دواين

درج�ات املجموعتني يف الس�لوك الع�دواين وأبعاده وذلك
الدرج�ة الكلية للس�لوك الع�دواين ،والعدائي�ة ،ودالة عند

لصال�ح املجموع�ة ذات املتوس�ط األصغر،وهي املجموعة
والدرجة الكلية ،وهو ما حيقق صحة الفرض األول.
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ثاني ًا :نتائج الفرض الثاين:

وين�ص عىل أنه« :توجد ف�روق ذات داللة إحصائية

بني متوس�طي درج�ات املجموعة التجريبية يف القياسين
القبلي والبع�دي للس�لوك الع�دواين وأبع�اده (الع�دوان

امل�ادي ،العدوان اللفظ�ي ،العدائية ،الغض�ب) يف االجتاه

األفض�ل لصالح القي�اس البع�دي» .وللتحقق من صحة
هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار (ت) للمجموعات

املرتبطة ،وكانت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

جدول ( )٥

قيم ت وداللتها للفرق بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية
يف القياسني القبيل والبعدي للسلوك العدواين وأبعاده (ن =)12

أبعاد السلوك العدواين

القياس القبيل

القياس البعدي

مف

العدوان اللفظي

٢٢.٤٦

١٧.٠٤

٥.٤٢

الغضب

٦.٢٨

العدوان املادي
العدائية

الدرجة الكلية للسلوك العدواين

٣٥.٧٥

٢٨.١٢
١٦‚١٦

٢١.١٦

٤.٠٥

٦٥.٤١

٨٥.٦٨

ويتض�ح م�ن اجلدول وجود ف�روق دال�ة إحصائي ًا

عند  ٠.٠١بني متوس�طي درج�ات املجموعة التجريبية
يف القياسين القبيل والبعدي للسلوك العدواين وأبعاده،

وه�ذه الف�روق لصال�ح القي�اس ذي املتوس�ط األصغر
وه�و القياس البعدي .وبذلك حتق�ق هذه النتائج صحة

الفرض الثاين.

عف

ت

الداللة

٧.٦٣

٣.٨٧

٦.٥٥

٠.٠١

٥.٠٠

٢.١٨

٧.٦٢

٠.٠١

٢.٢٣

٢٠.٢٧

٣.٠٥

١.٩٤

٦.٩٨

٥.٩٠

٣.٨٢

٩.٦٤

٠.٠١
٠.٠١

٠.٠١

ثالث ًا :نتائج الفرض الثالث:
وين�ص عىل أنه« :ال توجد ف�روق ذات داللة إحصائية
بين متوس�طي درج�ات املجموع�ة التجريبية يف القياسين
البعدي والتتبعي (بعد شهرين من انتهاء الربنامج) للسلوك
الع�دواين وأبع�اده (الع�دوان امل�ادي ،الع�دوان اللفظ�ي،
العدائي�ة ،الغض�ب)» .وللتحقق من صحة ه�ذا الفرض تم
اس�تخدام نفس اإلجراء الذي ت�م اتباعه للتحقق من صحة
الفرض السابق .ويعرض اجلدول التايل لنتائج هذا الفرض:

جدول ( )6

قيم ت وداللتها للفرق بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي للسلوك العدواين وأبعاده (ن = )12
أبعاد السلوك العدواين

القياس القبيل

القياس البعدي

مف

العدوان اللفظي

١٧.٤١

١٧.٠٤

٠.٣٧

١.٦٩

الغضب

٤.١٤

٤.٠٥

٠.٠٩

٠.٨٢

العدوان املادي
العدائية

الدرجة الكلية للسلوك العدواين
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٢٨.٧٦
١٦.٧٣

٦٧.٠٤

٢٨.١٢
١٦‚١٦

٦٥.٤١

٠.٦٤
٠.٥٧
١.٦٣

عف

ت

٢.٤٢

٨٨.

٢.٢١

0,86

٥.٨٩

الداللة

غري دالة

٠.٧٣

غري دالة

٠.٣٦

غري دالة

٠.٩٢

غري دالة
غري دالة
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ويتض�ح م�ن اجل�دول ع�دم دالل�ة الف�روق بين

يمكن أن تعود إىل أس�اليب التنشئة االجتامعية ،سواء

البع�دي والتتبعي للس�لوك الع�دواين وأبع�اده ،وهو ما

بع�ض م�ن مظاهر املعان�اة التي قد تظه�ر يف تعليقات

متوس�طات درج�ات املجموع�ة التجريبية يف القياسين
حيقق صحة الفرض الرابع.

مناقشة النتائج وتفسریها:

املتمثلة يف املدرس�ة أو املنزل ،أضف إىل ذلك مالحظة

الطلاب أو س�خريتهم متمثل�ة يف أس�اليب القس�وة
والتفرقة يف املعاملة ،وعدم إش�باع احلاجات النفس�ية

األساس�ية،والتي يتمت�ع هبا أقراهن�م يف نفس الصف،

يع�د التدريب على التفاع�ل االجتامعي أس�لوب ًا
إرش�ادي ًا ذا توج�ه س�لوكي يتضمن نوع ًا م�ن التعليم

فع�ل ،وإن كان ذلك عند قليل منهم ،والبعض اآلخر

التغل�ب على مظاه�ر الس�لوك العدواين،وم�ن ث�م

بالنقص واخلوف من الفشل ،وبعد مرورهم بالربنامج

التعويضي ال�ذي يمك�ن أن يس�هم بدرج�ة كبيرة يف

االنخ�راط يف املجتم�ع بإجيابية وفعالي�ة  .وأوضحت

مم�ا جيعلهم يص�درون بعض س�لوكيات العدوان كرد
ارتبط�ت س�لوكيات الع�دوان لدهي�م نتيجة الش�عور
لوحظ فروق لصالح املجموعة التجريبية ،وتتفق هذه

نتائج الدراس�ة احلالي�ة بعد تطبيق الربنام�ج التدريبي
على التفاعل االجتامع�ي وجود فروق دال�ة إحصائي ًا

2017) (Louloudis, L ,2017) (Richardson

الع�دواين وأبعاده،وذل�ك يف االجت�اه األفضل لصالح

االجتامعية الالزمة للتفاعل االجتامعي من خالل إقامة

بين املجموعتين التجريبي�ة والضابط�ة يف الس�لوك

النتيج�ة م�ع دراس�ة كل م�ن (Sullivan, T et al,

) T,2013كما أن تدريب الطالب عىل بعض املهارات

املجموعة التجريبية،حيث انخفض السلوك العدواين
ل�دى أفرادها بدرجة دالة ،كما أوضحت أيض ًا وجود

والعمل اجلامعي ،إىل جانب تشجيع الطالب عىل عمل

التجريبية يف القياس القبيل والبعدي للسلوك العدواين

كلمة حب أو عرفان أو شكر أو اعتذار ملن يشعر هبذه

فروق دالة إحصائي ًا بني متوسطات درجات املجموعة
وأبعاده،وذل�ك يف االجت�اه األفض�ل لصال�ح القياس
البعدي،حي�ث انخف�اض دال يف الس�لوك الع�دواين

ألفراده�ا بع�د تطبي�ق الربنام�ج التدريب�ي عليه�م.

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراس�ة كل من

)(Kaur, A et al, 2017) (Louloudis, L ,2017
) . (Richardson T,2013ويمك�ن تفسير ه�ذه

النتائج يف ضوء ما متت ممارس�ته من أس�اليب إرشادية
خمتلف�ة ،حيث كانت تت�م بصورة مجاعي�ة ،والحظت
الباحثة ترصفات ش�ملت تنفيسا انفعاليا ألفراد العينة

التجريبية ،ويمكن تفسري ذلك نتيجة وجود إحباطات
ورصاع�ات داخلي�ة ل�دى ه�ؤالء الطلاب ،والت�ي

ألعاب مجاعية مشرتكة،والتدريب عىل العمل التعاوين

مفاج�أة إجيابية ،حتى وإن كان�ت معنوية كالتعبري عن
املش�اعر جتاهه ،حتى وإن كان بالبيئ�ة املنزلية ،مما كان
له كبري األثر يف حتسين وتعديل ش�عورهم االجتامعي

ومهاراهت�م االجتامعي�ة يف التفاع�ل االجتامعي ،وهذا

م�ن ش�أنه أن ي�ؤدي إىل حدوث إنخف�اض واضح يف
سلوكياهتم العدوانية ،وهو ما متت مالحظته بوضوح

بع�د تطبيق الربنام�ج التدريبي ،ويمكن تفسير نتيجة

الف�رض الثال�ث من ع�دم وج�ود ف�روق ذات داللة

إحصائية بني متوسطي درجات املجموعة الضابطة يف
القياسين القبيل والبعدي للس�لوك العدواين وأبعاده،

ويمك�ن تفسير ذل�ك ب�أن ه�ذه النتيجة أم�ر منطقي
ومتوق�ع ؛ألن أف�راد املجموعة الضابط�ة مل يتلقوا أي
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تدري�ب أو مه�ارات أو استراتيجيات كتل�ك الت�ي

وحتديده�ا بدق�ة ،م�ع رضورة العم�ل املتكامل
جنب� ًا إىل جنب عىل وض�ع خطط علمية حمكمة،

مستوى الس�لوك العدواين لدى املجموعة التجريبية،

هذه السلوكيات.

تلقاها أفراد املجموع�ة التجريبية ،ولكن هذه النتيجة

تؤكد على فعالية الربنامج املس�تخدم،حيث انخفض
الت�ي تلق�ت الربنامج بصورة دال�ة ،ومل ينخفض لدى

وبرام�ج تدريبية ،يمكن م�ن خالهلا حتجيم مثل

املجموعة الضابطة ،وللتأكد من مدى فعالية الربنامج

واس�تمرار نتائج�ه مت�ت صياغة الف�رض الرابع الذي
أوضح�ت نتائجه عدم وجود فروق دالة إحصائي ًا بني

متوس�طي درج�ات املجموعة التجريبية يف القياسين
البع�دي والتتبع�ي (بعد ش�هرين من انته�اء الربنامج
) على مقي�اس الس�لوك الع�دواين وأبع�اده ،وال�ذي

يع�د اهلدف منه ه�و التأكد من عدم حدوث انتكاس�ة
أو تراج�ع يف الس�لوكيات أو التفاعلات االجتامعي�ة

الت�ي تم تدريب طالب املجموع�ة التجريبية عليها يف

الربنام�ج ،وبالت�ايل يؤكد عىل اس�تمرار أث�ر الربنامج
وفعاليته بعد انتهائه .

التوصيات :

 إج�راء املزيد من الدراس�ات للكش�ف عن ارتفاعنس�بة العنف والعدوان لدى طالب املدارس من

األطفال واملراهقني ،سواء كانوا عاديني أو ذوي
احتياجات خاصة.

 االهتامم بتنمية مهارات التفاعل االجتامعي لزيادةالكفاءة االجتامعية لفئة صعوبات التعلم ؛ وذلك

لتعزي�ز النم�و االجتامعي م�ع اآلخرين،ومن ثم
اكتس�اب التقبل االجتامعي ،وبالت�ايل النجاح يف
نواحي احلياة املختلفة.

 رضورة تكاتف األرسة واملدرس�ة يف التشخيصاملبك�ر ألنماط الس�لوكيات االجتامعي�ة غير
املقبول�ة التي تصدر ع�ن ذوي صعوبات التعلم
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قائمة املراجع

املراجع العربية :

 إبتس�ام حمم�د حس�ن ( .)2009مفه�وم ال�ذاتوعالقت�ه بالس�لوك الع�دواين ل�دى عين�ة م�ن
األطف�ال جامع�ي القاممة.رس�الة ماجس�تري غري

منش�ورة .معه�د الدراس�ات العلي�ا للطفول�ة،
جامعة عني شمس.

 أمح�د ع�واد وزي�دان الرسط�اوي (.)2011صعوبات القراءة والكتابة ،النظرية والتشخيص

والعلاج .الري�اض :دار الن�ارش ال�دويل للنشر
والتوزيع.

 جاب�ر عب�د احلميد ( :)2004خصائ�ص التالميذذوي احلاج�ات اخلاص�ة وإستراتيجيات

تدريس�هم .سلس�لة املراج�ع يف الرتبي�ة وعل�م
النفس.الكت�اب الثامن عرش .القاهرة :دار الفكر

العريب.

 مج�ال حمم�د اخلطي�ب (  :) ١٩٩٣تعديل س�لوكاألطف�ال املعوقني ،دليل اآلب�اء واملعلمني.عامن،
دار إرشاق للنرش والتوزيع.

حس�ن س�يد حممد ( .)2008فعالية برنامج لتعديل
لس�لوك الع�دواين لبع�ض تالمي�ذ املرحل�ة
اإلعدادي�ة بمحافظ�ة القاه�رة .رس�الة دكتوراه

 -أروى الرشي�ان وأمح�د حممد جاد ال�رب أبو زيد،

غري منش�ورة .معهد الدراس�ات العليا للطفولة،

التالميذ ذوي صعوب�ات التعلم وعالقته ببعض

 -رايض الوقفي ( :)2009صعوبات التعلم النظري

( .)2016اضط�راب العن�اد املتح�دي ل�دى
املتغريات .جملة الرتبية اخلاصة -مركز املعلومات

الرتبوية والنفس�ية والبيئية بكلية الرتبية – جامعة
الزقازيق -مرص ،ع  -15أبريل .75 -24

 أشجان أمحد عبد اهلادي( .)2008عدوان أطفالمرحلة التعليم األسايس يف ضوء بعض املتغريات

االجتامعية  .رسالة ماجستري غري منشورة  .معهد

الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني شمس.

 -آمن�ة س�عيد مح�دان املط�وع (  :)2001امله�ارات

االجتامعي�ة و الثب�ات االنفع�ايل لدى التالمي�ذ أبناء
األمهات املكتئبات .رسالة ماجستري يف الرتبية ،معهد
الدراسات والبحوث الرتبوية ،جامعة القاهرة.

جامعة عني شمس.

والتطبيقي.عامن (األردن) .دار املسرية.

 داني�ال هااله�ان ،جيم�س كوفمان ،ج�ون لويد،مارجري�ت ويس ،واليزابي�ث مارتنيز(:)2007
صعوبات التعلم – مفهومه�ا– طبيعتها-التعلم

العالج�ي  .ترمج�ة ع�ادل عب�د اهلل حممد،عمان

(األردن) :دار الفكر.

 دراس�ة املرك�ز القوم�ي لالمتحان�ات والتقوي�مالرتبوي (  .) 2002تطوير مصفوفة رافني .

 زي�دان أمح�د الرسط�اوي ( .)1415دراس�ةمقارن�ة ملفه�وم ال�ذات بين الطلاب العاديين
والطلاب ذوي صعوبات التعل�م  .جملة العلوم

 -أمرية بخش ( .)2006بعض مؤرشات صعوبات

الرتبوية والدراس�ات اإلسلامية ،املجلد الثامن

أطف�ال الروض�ة باململك�ة العربي�ة الس�عودية،

 -سعيد بن عبد اهلل دبيس (  :) ١٩٩٨فعالية التعزيز

التعل�م وعالقته�ا بمفهوم الذات ل�دى عينة من

جملة دراس�ات الطفولة ،معهد الدراس�ات العليا

للطفولة ،عدد أبريل.

1415هـ ،جامعة امللك سعود الرياض.

التفاضلي للس�لوك اآلخ�ر يف خف�ض الس�لوك
العدواين لدى األطف�ال املتخلفني عقلي ًا القابلني
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للتعل�م .ندوة علم النف�س وآفاق التنمية يف دول

ع�ن صعوب�ات التعل�م ل�دى تالمي�ذ املرحل�ة

جامعة قطر.

ملخصات بح�وث جملة دراس�ات الطفولة لعام

جملس التعاون اخلليج�ي .الدوحة ،كلية الرتبية،

 س�عيدة صموئيل عبد املسيح ساويرس(.)2014فعالية برنامج إرشادي خلفض السلوك العدواين
ل�دى أطفال املرحل�ة االبتدائي�ة ذوي صعوبات
التعلم .رسالة ماجستري ،قس�م الصحة النفسية،

كلية الرتبية باإلسامعيلية ،مرص.

 س�ليامن علي عكلة وأمحد جاس�م س�ليامن الس�يد(.)2012أش�كال الس�لوك الع�دواين للتالمي�ذ
بأعمار ( )11 -2س�نة .جمل�ة عل�وم الرتبي�ة

الرياضية ،ع  ،2مج . 231- 209 ،5

االبتدائي�ة (يف ض�وء نظرية ال�ذكاءات املتعددة )
.2004

 عب�د الرمحن علي بديوي ونارص زيدان الش�مري( .)2017فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات
الوعي الذايت ل�دى ذوي صعوبات تعلم القراءة
باملرحلة االبتدائية .جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل،

مج ( )4ع ( )16ج  – 2يناير .

 عب�داهلل أمح�د حسين ( .)2016فاعلي�ة برنام�جتعليم�ي قائم عىل إستراتيجية احل�واس املتعددة
لعلاج بع�ض صعوب�ات اإلملاء ل�دى ذوات

 -سامح بش�قة ( .)2016املشكالت السلوكية لدى

صعوب�ات التعلم .جمل�ة املعهد الدويل للدراس�ة

اإلرش�ادية .جمل�ة جي�ل العل�وم اإلنس�انية

 -عب�د العال ،س�يد (  .) 1983اختب�ار املصفوفات

ذوي صعوب�ات التعل�م األكاديمي�ة وحاجاهت�م

واالجتامعية.جامعة احلاج خرض باتنة – اجلزائر،

ع  ،18 -17مارس.113 – 101 ،

والبحث-جرس– بريطانيا ،مج ،2ع .32 -1 ،6

املتتابع�ة املقنن ،دراس�ة تقويمية نقدي�ة لالختبار

(القوائم أ – ب – ج – د -هـ ) ( الصورة املعدلة

 -صالح الدين حس�ن الرشيف وحممد رياض أمحد

 )1958إعداد رافن (ج س)  ،كورت ( ج هـ)،

املتدرج�ة لراف�ن على التالمي�ذ الص�م لألعمار

 -عب�د العزيز الش�خص ( :) ١٩٩٥مقي�اس تقدير

عبد احلليم (  : ) 2001تقنني اختبار املصفوفات
م�ن  17.5 – 7.6س�نة بمحافظ�ات أس�يوط

وس�وهاج وأس�وان  .جملة كلية الرتبية بأسيوط ـ
ع  17ـ ج .280-252 . 1

 عادل حممد العدل( .)2011جودة احلياة املدرسيةللتالميذ ذوي صعوبات التعلم وإشباع حاجاهتم

غير األكاديمي�ة .املؤمت�ر العلمي لقس�م الصحة
النفس�ية بكلي�ة الرتبي�ة بجامع�ة بنه�ا18 -17 ،

يوليو.114 -93 ،

 عادل سعد خليل حرب ( .)2004فعالية برنامجإرش�ادي للحد م�ن بعض اآلثار الس�لبية الناجتة
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ورافن ( ج) .

املس�توى االقتص�ادي االجتامع�ي للأرسة.
القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية.

 عدن�ان أمح�د الفس�فوس ( .)2006الدلي�لاإلرش�ادي ملواجه�ة الس�لوك الع�دواين ل�دى
طلب�ة املدارس ،ط ،1املكتب�ة اإللكرتونية أطفال

اخلليج.

 عدن�ان العت�وم ،ش�فيق عالون�ة ،عب�د الن�ارصاجل�راح ،ومعاوي�ة أب�و غ�زال (.)2014عل�م

النف�س الرتب�وي النظري�ة والتطبيق .عمان :دار
املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،ط.5
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)13أبريل 2018م  -رجب 1439هـ

 عصام عبد اللطيف العقاد (.)2001سيكولوجيةالعدوانية وترويضها .دار غريب للطباعة والنرش
والتوزيع ،القاهرة.
 عط�اف حممود أبو غايل ونظمي عودة أبو مصطفى(.)2014تقنين اختب�ار املصفوف�ات املتتابع�ة
الع�ادي لرافن للفئة العمرية من ( )18 -8س�نة
عىل طلبة التعليم العام يف حمافظات غزة  .جامعة
األقصى ،فلس�طني ،جمل�ة جامع�ة طيب�ة للعلوم
الرتبوية ،9 ،ع.108 – 90 ،1
 علاء كف�ايف ( .)1990الصح�ة النفس�ية  .هجرللطباعة ،القاهرة – مرص .
 فيص�ل منص�ور ال�دورسي ( . ) 2015فاعلي�ةبرنامج إرش�ادي عقالين انفعايل خلفض س�لوك
الع�دوان ل�دى تالمي�ذ املرحل�ة اإلبتدائية ذوي
صعوبات التعلم يف دولة الكويت .املجلة العربية
للعل�وم االجتامعي�ة.ع  ،4م�ج  ،8ج-179،2
 .209املؤسس�ة العربي�ة لالستش�ارات العلمي�ة
وتنمية املوارد البرشية.
 قحطان أمح�د الظاهر (  ) 2008صعوبات التعلم.الطبعة الثانية ،عامن ،دار وائل للنرش والتوزيع.
 قحط�ان أمحد الظاه�ر( )2012صعوبات التعلم.ط  ،5األردن ،دار وائل للنرش والتوزيع.
 حممد يوس�ف الرشيف ( .)1990مظاهر العدوانومس�توى القل�ق ل�دى الش�باب الفلس�طينس يف
قطاع غزة ،والشباب الفلسطيني املقيم بجمهورية
مرص .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب،
قسم علم النفس ،جامعة الزقازيق ،مرص .
 حمم�ود أم�ان ،وس�امية صاب�ر( .)2004بع�ضاخلصائ�ص النفس�ية والس�لوكية للتالمي�ذ ذوي
صعوب�ات التعلم .جمل�ة الطفول�ة العربية تصدر
عن اجلمعية الكويتية 19 ،5 ،يونيو.21 -8 ،

 حمم�ود ب�دوي ،وأمحد ج�اد امل�وىل ( .)2013أثربرنام�ج قائ�م عىل نظرية تري�ز يف صعوبات تعلم
الرياضي�ات ل�دى طالب غرفة املص�ادر بمنطقة
اجل�وف .املجلة الدولي�ة املتخصص�ة،)12( 2 ،
.1294 -1276
 م�روة س�دواى مصطف�ى( .)2010تنمي�ة ضبطالذات خلف�ض العدوان لدى عين�ة من األطفال
يف مرحلة الطفولة املبكرة .رس�الة ماجس�تري غري
منش�ورة  .معه�د الدراس�ات العلي�ا للطفول�ة،
جامعة عني شمس .
 من�ال عب�د احلمي�د ( .)2013صعوب�ات التعلم.الطبعة األوىل  .الدمام  :مكتبة املتنبي .
 نج�وان حسين عب�د الفت�اح ( .)2010فاعلي�ةبرنامج للرتبية لرياضية يف خفض حدة الس�لوك
الع�دواين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .رس�الة
دكت�وراه غري منش�ورة .معهد الدراس�ات العليا
للطفولة ،جامعة عني شمس.

 نجية إبراهيم حممد وصادق سلامن خلف (.)2010الس�لوك الع�دواين ل�دى التالمي�ذ بطيئ�ي التعلم
والعاديني  .دراسات تربوية ،ع.72 -30 9
 ياسني مسلم حمارب أبو حطب ( .)2002فاعليةبرنام�ج مقرتح لتخفيف الس�لوك العدواين لدى
طالب الصف التاسع األسايس بمحافظات غزة
 .ماجس�تري ،قس�م علم النفس – كلي�ة الرتبية –
اجلامعة اإلسالمية – غزة.
 يسري أمح�د س�يد عيس�ى وصلاح الدي�ن فرحعط�ا اهلل بخي�ت ( .)2017أداء األطف�ال ذوي
صعوبات التعلم عىل اختبار املصفوفات املتتابعة
املعياري واختب�ار املصفوف�ات املتتابعة املعياري
املط�ور  .جمل�ة الطفول�ة العربي�ة – الكويت ،مج
 ،18ع .49 -35 ،72
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Editorial
Praise be to Allah, Lord of the World, prayers and peace be upon the noblest prophets and
messengers, our master Muhammad (pbuh) , his family and companions, and after:
Al Majmaa University is proud of its achievements, and looks forward to its continuous
dedication and vision to achieve leadership and excellence through continuous attention and
support for scientific research.
This is achieved through the Journal of Human Sciences and Administration that follow
a clear approach, specific visions and research contribution that has borne fruit over the past
years with serious research and distinguished publication; serving researchers and supporting
the distinguished research movement.
I am pleased today to present the thirteenth issue of the Journal of Human and Administrative
Sciences, and we have been keen on the diversity of its research topics and the different scientific
disciplines, including the sciences of “Arabic language, business administration, law, sociology
and teaching methods”, valuable research in its content, distinct in its material to a number
of members Teaching staff at a number of universities in the Kingdom (Al-Baha University,
Shaqra University, Al-Majma University, and Institute of Management).
At the end of my speech, I would like to extend my sincere thanks and appreciation to His
Excellency the Rector of the University. Khalid bin Saad Al-Muqrin, for his support, care and
careful follow-up of everything that would upgrade faculty members.
I also thank my colleagues in the editorial board for their active contribution to the service of
the Journal, its research and follow-up until it emerges In a distinctive and distinguished image.
We ask God to help and guide and crown our efforts with success ..

Editor-in-Chief
Professor Mohammed Al-Shayea

Publishing Guidelines
I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm.
In Arabic text, please use Lotus Linotype,
with font size 14 for the main text and 15 for
the title. In English texts, please use Times
New Roman, with font size 12 for the main
text and bold type 13 for the title. Also, use
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes
and Times New Roman size 10 for English
footnotes. Books reviews, reports and theses
should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.
9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
by the year (Smith, 2015). Page No. to be
added in case of quotation (Smith, 2015: 66).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year). Title
of Book. Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R.
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first
century”, Journal of Consumer Marketing,
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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