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أواًل/ تعريف بالمجلة:

جملــة العلــوم اإلنســانية، جملــة دوريــة علميــة حمّكمــة، تصــدر عــن وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي جبامعــة حائــل   
للنشــر. اجملــازة  البحــوث  اكتمــال  وحبســب  ســنة،  يف كل  أعــداد  أربعــة  تصــدر  حيــث  دوريــة،  بصفــة  أشــهر  ثالثــة  كل 

ثانيًا/ رؤية المجلة:

التميز يف النشر العلمي يف العلوم اإلنسانية وفقاً ملعايري مهنية عاملية.  
ثالثًا/ رسالة المجلة:

نشر البحوث العلمية يف التخصصات اإلنسانية؛ خلدمة البحث العلمي واجملتمع احمللي والدويل.  
رابعًا/ أهداف المجلة:

هتــدف اجمللــة إىل إجيــاد منافــذ رصينــة؛ لنشــر املعرفــة العلميــة املتخصصــة يف اجملــال اإلنســاين، ومتكــن الباحثــن- مــن خمتلــف بلــدان   
العــامل- مــن نشــر أحباثهــم ودراســاهتم وإنتاجهــم الفكــري ملعاجلــة واقــع املشــكالت احلياتيــة، وأتســيس األطــر النظريــة والتطبيقيــة للمعــارف 
اإلنســانية يف اجملــاالت املتنوعــة، وفــق ضوابــط وشــروط ومواصفــات علميــة دقيقــة، حتقيقــا للجــودة والــرايدة يف نشــر البحــث العلمــي.

خامسًا/ لغة النشر:

1. تقبل اجمللة البحوث املكتوبة ابللغتن العربية واإلجنليزية.
2. ُيكتب عنوان البحث وملخصه ابللغة العربية للبحوث املكتوبة ابللغة اإلجنليزية.

3. ُيكتــب عنــوان البحــث وملخصــه ومراجعــه ابللغــة اإلجنليزيــة للبحــوث املكتوبــة ابللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترمجــة امللخــص إىل اللغــة 
اإلجنليزيــة صحيحــة ومتخصصــة.

سادسًا/ مجاالت النشر في المجلة:

هتتــم جملــة العلــوم اإلنســانية جبامعــة حائــل بنشــر إســهامات الباحثــن يف خمتلــف القضــااي اإلنســانية االجتماعيــة واألدبيــة، إضافــة   
إىل نشــر الدراســات واملقــاالت الــي تتوفــر فيهــا األصــول واملعايــري العلميــة املتعــارف عليهــا دوليــاً، وتقبــل األحبــاث املكتوبــة ابللغــة العربيــة 

اآلتيــة: ابلتخصصــات  اجمللــة  تعــى  حيــث  اختصاصهــا،  جمــال  يف  واإلجنليزيــة 
- علم النفس وعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية والفلسفة الفكرية العلمية الدقيقة.

- املناهج وطرق التدريس والعلوم الرتبوية املختلفة.
- الدراسات اإلسالمية والشريعة والقانون.

- اآلداب: التاريخ واجلغرافيا والفنون واللغة العربية واإلجنليزية والسياحة واآلاثر.
- اإلعالم واالتصال وعلوم الرايضة واحلركة.

سابعًا/ أوعية نشر المجلة:

تصــدر اجمللــة ورقيــاً حســب القواعــد واألنظمــة املعمــول هبــا يف اجملــالت العلميــة احملّكمــة، كمــا تُنشــر البحــوث املقبولــة بعــد   
وخارجهــا. الســعودية  العربيــة  اململكــة  داخــل  العلميــة  املؤسســات  مجيــع  يف  أوســع  بشــكل  العلميــة  املعرفــة  لتعــم  إلكرتونيــاً  حتكيمهــا 

ثامنًا/ الشروط العامة للنشر العلمي:

1. عدم خمالفة البحث للضوابط واألحكام واآلداب العامة يف اململكة العربية السعودية.
2. أن يُراعى يف البحث األصالة واالبتكار واجلدية العلمية.

3. مراعاة األمانة العلمية وضوابط التوثيق يف النقل واالقتباس.
4. السالمة اللغوية ووضوح الصور والرسوم واجلداول إن وجدت، وللمجلة حقها يف مراجعة التحرير والتدقيق النحوي.

5. أال يرد اسم الباحث )الباحثن( يف أي موضع من البحث إال يف صفحة العنوان فقط.
6. يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــداً )حســب أمنــوذج أ( يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره )ورقيًّــا أو إلكرتونيًّــا(، وأنــه غــري مقــدم للنشــر، ولــن 
يقــدم للنشــر يف وجهــة أخــرى حــى تنتهــي إجــراءات حتكيمــه، ونشــره يف اجمللــة، أو االعتــذار للباحــث عــن عــدم قبــول البحــث؛ وذلــك 

وفــق النمــوذج املعتمــد يف اجمللــة.
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7. يقــدم الباحــث الرئيــس )حســب أمنــوذج ب( تقريــرًا عــن تعديــل البحــث وفقــاً للمالحظــات الــواردة يف تقاريــر احملكمــن اإلمجاليــة أو 
التفصيليــة يف مــن البحــث.

8. تقــوم هيئــة حتريــر اجمللــة ابلفحــص األويل للبحــث، وتقريــر أهليتــه للتحكيــم، أو االعتــذار عــن عــدم قبولــه أوليــاً، أو بنــاء علــى تقاريــر 
احملكمــن دون إبــداء األســباب.

تاسعًا/ الشروط الفنية للنشر العلمي:
1.أال تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن ثالثــن صفحــة حســب املواصفــات الفنيــة اآلتيــة: تكــون أبعــاد مجيــع هوامــش الصفحــة: مــن اجلهــات 
األربــع )3( ســم، واملســافة بــن األســطر مفــردة، ويكــون نــوع اخلــط يف املــن ابللغــة العربيــة )Traditional Arabic( وحبجــم )12(، 
وابللغــة اإلجنليزيــة )Times New Roman( وحبجــم )10(، وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ )Bold(. ويكــون 
نــوع اخلــط يف اجلــدول ابللغــة العربيــة )Traditional Arabic( وحبجــم )10(، وابللغــة اإلجنليزيــة )Times New Roman( وحبجــم 

.)Bold(وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ ،)9(
2.حيتــوي البحــث علــى ملخصــن: أحدمهــا ابللغــة العربيــة، ال يزيــد عــدد كلماتــه عــن )200( كلمــة، واآلخــر ابللغــة اإلجنليزيــة ال يزيــد عــدد 
كلماتــه عــن )250( كلمــة، ويكــون يف أســفل الصفحــة للملخصــن: العــريب، واإلجنليــزي، كلمــات مفتاحيــة )Key Words( ال 

تزيــد علــى مخــس كلمــات.
Romanization / Translitera�( 3.ترمجــة املراجــع العربيــة إىل اللغــة اإلجنليزيــة بعــد التحكيــم والقبــول األّويل للنشــر، حيــث يتــم رومنــة

tion( اســم، أو أمســاء املؤلفــن، متبوعــة بســنة النشــر بــن قوســن )يقصــد ابلرومنــة النقــل الصــويت للحــروف غــري الالتينيــة إىل حــروف 
التينيــة، متكِّــن قــراء اللغــة اإلجنليزيــة مــن قراءهتــا، أي: حتويــل منطــوق احلــروف العربيــة إىل حــروف تنطــق ابإلجنليزيــة(، مث يتبــع بعنــوان 
املقالــة إذا كان متوافــراً ابللغــة اإلجنليزيــة فـــي أصــل املقالــة، وإذا مل يكــن متوافــراً فتتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث يتبــع ابســم الدوريــة الــي 
 in( نشــرت هبــا املقالــة ابللغــة اإلجنليزيــة إذا كان مكتــوابً هبــا، وإذا مل يكــن مكتــوابً هبــا فيتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث تضــاف كلمــة

Arabic( بــن قوســن بعــد عنــوان الدوريــة.
4.يلــي قائمــة املراجــع العربيــة، قائمــة ابملراجــع اإلجنليزيــة، متضمنــة املراجــع العربيــة الــي مت ترمجتهــا، أو رومنتهــا، وفــق ترتيبهــا اهلجائــي )ابللغــة 

اإلجنليزيــة( حســب االســم األخــري للمؤلــف األول، وفقــاً ألســلوب التوثيــق املعتمــد فـــي اجمللــة.
اجلــداول  وترقــم  املراجــع،  أو  واألشــكال،  اجلــداول  أو  البحــث،  مــن  ســواء يف   )Arabic…. 1,2,3( العربيــة  األرقــام  5.تســتخدم 
لــكل منهمــا ، ويكــون لــكل منهــا عنوانــه أعــاله ، ومصــدره – إن وجــد – أســفله. واألشــكال يف املــن ترقيمــاً متسلســالً مســتقالً 

6. يكــون الرتقيــم لصفحــات البحــث يف املنتصــف أســفل الصفحــة، ابتــداًء مــن صفحــة ملخــص البحــث )العــريب، واإلجنليــزي(، وحــى آخــر 
صفحــة مــن صفحــات مراجــع البحــث.

7.أسلوب التوثيق املعتمد يف اجمللة: هو نظام مجعية علم النفس األمريكية، اإلصدار السادس 
  Ed American Psychological Association� 6th )APA(.

8.يرســل البحــث حســب املواصفــات الفنيــة بصيغــي )Word( و )Pdf( مــع الســرية الذاتيــة للباحــث أو الباحثــة أو الباحثــن بعــد تعبئــة 
أمنــوذج)أ( وأمنــوذج)ب(- وميكــن احلصــول عليهمــا مــن املوقــع اإللكــرتوين جمللــة العلــوم اإلنســانية: https://uohjh.com - إىل 

.J.Humanities@uoh.edu.sa :الربيــد اإللكــرتوين للمجلــة
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المشرف العام 

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د. ماجد بن محّيا الحيسوني

هـــيئــة التحــريــر

رئيس هيئة التحرير

أ.د. بنّيان بن باني الرشيدي

أمين هيئة التحرير

د. بشير بن علي اللويش

أعضاء هيئة التحرير

أ.د. عبدالرحمن بن فريح التميمي
أ.د. مبروك بن حمود الشايع

د. سالم بن عبيد المطيري
د. منى بنت سليمان الذبياني
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الهيئة االستشارية

أ.د. فهد بن سليمان الشايع
جامعة الملك سعود – مناهج وطرق تدريس

Dr. Nasser Mansour
University of Exeter. UK –  Education

أ.د. محمد بن مترك القحطاني
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – علم النفس

أ.د. علي مهدي كاظم
جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان - قياس وتقويم

أ.د. ناصر بن علي العجمي
جامعة الملك سعود – التقييم والتشخيص السلوكي

أ.د. حمود بن فهد القشعان
جامعة الكويت –  الخدمة االجتماعية

Prof. Medhat H. Rahim
Lakehead University – CANADA

Faculty of Education

أ.د. رقية طه جابر العلواني
جامعة البحرين – الدراسات اإلسالمية

أ.د. سعيد يقطين
جامعة محمد الخامس- سرديات اللغة العربية

Prof. François Villeneuve
University of Paris 1 Panthéon�Sorbonne

Professor of archeology

أ. د. سعد بن عبد الرحمن البازعي
جامعة الملك سعود-األدب اإلنجليزي

أ.د.محمد شحات الخطيب
جامعة طيبة -فلسفة التربية
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رقم الصفحةاسم البحثم

1

درجــة مســاهمة اإلدارة المدرســية فــي تفعيــل أداء المكتبــة فــي المــدارس 
الحكوميــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن فــي لــواء الرمثــا وســبل تطويرهــا 
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درجة مساهمة اإلدارة المدرسية في تفعيل أداء المكتبة في المدارس الحكومية من 
وجهة نظر المعلمين في لواء الرمثا وسبل تطويرها

املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى درجــة مســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر   
املعلمــن يف لــواء الرمثــا وســبل تطويرهــا، وأبــرز الصعــوابت الــي تواجههــا اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة، والتعــرف إىل الفــروق تبعــاً 

الدراســة.  ملتغــريات 
ولتحقيــق هــدف الدراســة أعــدت الباحثتــان أداات الدراســة ومهــا: االســتبانة، وأســئلة املقابلــة. وقــد مت التحقــق مــن صدقهمــا   
وثباهتمــا أداات الدراســة. ووزعــت االســتبانة ابلطريقــة الطبقيــة العشــوائية علــى عينــة الدراســة املكونــة مــن )120( معلــم ومعلمــة، منهــم )97( 
معلــم ومعلمــة أجابــوا عــن أداة االســتبانة يف حــن أجــاب )23( معلمــاً ومعلمــة عــن أســئلة املقابلــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة 
املتوســطات احلســابية الكليــة عــن فقــرات الدراســة حــول مســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة جــاءت متوســطة، حيــث جــاءت 
فقرتــن »تعقــد نــدوات وحماضــرات تثقيفيــة ألمهيــة املكتبــة وفائدهتــا ، وغــرس حــب االطــالع وقــراءة الكتــب يف نفــوس الطلبــة« ابملرتبــة األوىل 
وبدرجــة مرتفعــة، حيــث وجــاءت فقــرة »اســتثمار أوقــات الفــراغ مــن خــالل االســتفادة مــن املراجــع مــن املكتبــة« ابملرتبــة األخــرية وبدرجــة 
منخفضــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة املتوســطات احلســابية الكليــة عــن فقــرات الصعــوابت الــي تواجههــا اإلدارة املدرســية يف تفعيــل 
أداء املكتبــة املدرســية جــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث إذ جــاءت فقــرة »ضيــق الوقــت« ابملرتبــة األوىل وبدرجــة مرتفعــة، مث »ميزانيــة املدرســة 
ال تكفــي« ابملرتبــة الثانيــة وبدرجــة مرتفعــة، مث »ال يوجــد قاعــة للمكتبــة مناســبة« يف املرتبــة الثالثــة وبدرجــة مرتفعــة، بينمــا جــاءت فقــرة »عــدم 
اســتغالل أوقــات الفــراغ » ابملرتبــة األخــرية وبدرجــة منخفضــة. وأظهــرت النتائــج أيضــا عــدم وجــود فــروق تعــزى ألثــر اجلنــس واخلــربة، ووجــود 
وفــروق تعــزى ألثــر املؤهــل العلمــي لصــاحل املاجســتري. وأظهــرت نتائــج الدراســة أيضــاً أن فقــرة تقــدمي امليزانيــة الكافيــة ملكتبــة املدرســة وتوفــري 
مســتلزماهتا يف جمــال ســبل التطويــر يف تفعيــل أداء املكتبــة قــد جــاءت ابملرتبــة األوىل حــول ســبل التطويــر يف تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس 
حيــث جــاءت الفقــرة تقــدمي امليزانيــة الكافيــة ملكتبــة املدرســة وتوفــري مســتلزماهتا ابملرتبــة األوىل. وأوصــت الباحثتــان بضــرورة تكثيــف ســبل 

التعريــف ابملكتبــة املدرســية، والعمــل علــى تزويدهــا ابلكتــب احلديثــة.
الكلمات املفتاحية: املكتبة، تفعيل، أداء، اإلدارة املدرسية.

Abstract
	 The	study	aimed	at	identifying	the	contribution	of	school	administration	in	activating	per�
formance of the library in	public	schools	from	the	point	of	view	of	the	teachers	in	Ramtha	and	how	
to	develop	it.	Also,	it	identified	the	difficulties	faced	by	the	school	administration	in	activating	library	
performance.	In	order	to	achieve	the	study’s	objective,	the	researchers	prepared	two	tools.	:	The	ques�
tionnaire,	and	an	 interview.	The	validity	and	consistency	of	 the	 tools	were	verified	and	distributed	
on	a	random	layered	way.	The	case	study	was	composed	of	120	teachers.	97	of	them	answered	study	
while	23	answered	the	questions	of	the	interview.	The	results	of	the	study	showed	that	the	degree	of	
the	total	means	for	the	items	of	the	study	on	the	contribution	of	the	school	administration	in	activating	
the	performance	of	the	library	was	medium.	Two	items	included	«holding	seminars	and	educational	
lectures	on	the	importance	of	the	library	and	its	usefulness»	and	«instilling	love	of	reading	books	in	
the	students»	were	first	ranked	with	a	high	degree.	The	item	of	«Leisure	investment	through	the	use	of	
references	in	the	library»	was	last	ranked	with	a	low	degree.	The	results	of	the	study	showed	that	the	
degree	of	medium	items	in	terms	of		difficulties	were	faced	by	the	school	administration	in	activating	
the	performance	of	the	school	library	showed	that	the	item	of	«time	constraint»	was	first	ranked	with	a	
high	degree,	then	the	item	of	«school	budget	is	not	enough»	was	second	rank	with	a	high	degree	while	
«there	is	no	appropriate	room	for	the	library»	was	third	ranked	with	a	high	degree,	and	the	item	of	«do	
not	exploit	leisure	time»	was	last	ranked	with	a	low	degree.	The	results	showed	that	there	were	no	dif�
ferences	due	to	the	effect	of	sex	and	experience	while	there	were	differences	due	to	the	Master	degree.	
The	results	of	the	study	also	showed	the	ways	of	library	development	where	the	item	of	“	“providing	
adequate	budget	and	requirements	for	the	library	of	the	school»	was	first	ranked.	The	researchers	rec�
ommended	the	necessity	of	intensifying	ways	of	introducing	the	school	library	and	providing	it	with	
modern	books.

Key Words: library; performance, activation, school administration.
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درجة مساهمة اإلدارة المدرسية في تفعيل أداء المكتبة في المدارس 
الحكومية من وجهة نظر المعلمين في لواء الرمثا وسبل تطويرها

املقدمة:
لقــد أدركــت األمــم املتقدمــة أمهيــة العلــم وأثــره يف تقدمهــا   
الــذي بواســطته  فالتعليــم هــو األســاس  ورقيهــا إىل قمــم احلضــارة. 
تبــى العقــول البشــرية منــذ الصغــر وحــى هنايــة املراحــل الدراســية. وال 
يقتصــر التعليــم مبرحلــة معينــة، بــل إن التعليــم املســتمر أمــر مطلــوب 
يف حيــاة اإلنســان لتجديــد معلوماتــه وخرباتــه. وقــد ارتبــط التعليــم 
مبصــادر املعرفــة مــن مطبوعــات ومــواد غــري مطبوعــة. ولقــد أصبحــت 
املدرســة اليــوم مؤسســة اجتماعيــة وتربويــة مهمــة، تعمــل علــى هتيئــة 
الفرص؛ لتحقيق النمو الشــامل يف التعليم جلميع الطلبة، وإعدادهم 
مــن أجــل بقــاء اإلنســان، وبنــاء األجيــال وتطويرهــا، وأتكيــد القيــم 
الروحيــة،  مــن مجيــع اجلوانــب  الصــاحل  واألخــالق، وبنــاء اإلنســان 
ليكــون  واالجتماعيــة؛  واجلســمية،  والعقليــة،  والنفســية،  واخللقيــة، 
إنســاانً متــوازايً ســوايً، ومواطنــاً قــادراً علــى النهــوض مبجتمعــة علــى 

أســاس علمــي وعمــل مســتقيم.
وعليــه؛ بــرز االهتمــام جبميــع عناصــر ومكــوانت العمليــة   
الرتبوية والعنصر األساسي هو املعلم الذي ال ميكن للعملية التعليمية 
أن تنجــح إال مــن خاللــه، والــذي يقــوم بتلقــن الطــالب املعلومــات 
واملعــارف ابلطــرق والوســائل املختلفــة. وعنصــر املنهــج الدراســي وهــو 
جممــل املعلومــات واألهــداف الــي ينبغــي أن يتــم توصيلهــا للطــالب، 
يســاعده علــى التفكــري اإلبداعــي والنقــدي. وعنصــر الطــالب وهــم 
الــذي تقــوم العمليــة التعليميــة أبكملهــا مــن أجلهــم، ودائمــا مــا يتــم 
قيــاس مــدى تفاعــل الطــالب مــع العمليــة التعليميــة ومــدى اســتفادته 
العمليــة  لســري  نظــام  وضــع  علــى  يســاعد  اإلدارة  وعنصــر  منهــا. 
التعليميــة حــى تســتطيع أن حتقــق أهدافهــا، وتقــوم بوضــع النظــام 
اخلــاص هبــا مثــل: تنظيــم ســاعات الدراســات، وســاعات املخصصــة 
لــكل مــادة، ووقــت الرتقيــة أو األنشــطة املختلفــة. والعنصــر األخــري 
مــكان الدراســة وهــو الفصــل أو الصــف الدراســي أو املــكان الــذي 
التعليميــة يف املراحــل املختلفــة، وتوفــري  املــواد  فيــه الطــالب  يتلقــى 
البيئــة املناســبة للدراســة ومنهــا املكتبــة ملســاعدة الطلبــة علــى مجــع 

املعلومــات )دليــل التعليــم األول ابلشــرق األوســط، 2020(.
تعليميــاً  ورافــداً  ثقافيــة  قنــاًة  املدرســية  املكتبــة  تعــد   
التعلــم  مهــارات  الطلبــة  إكســاب  وســائل  مــن  ووســيلة  مهمــاً، 
الــذايت الــي أصبحــت مــن املهــارات األساســية يف التعليــم، إضافــة 
إىل دورهــا يف دعــم املنهــج ســواء أكان داخــل املكتبــة أم خارجهــا. 
وتعــد اخلدمــة املكتبيــة ضروريــة يف املراحــل التعليميــة املختلفــة، إذ 
تشــكل عنصــراً هامــاً مــن عناصــر التعليــم املدرســي، ملــا هلــا أثــر علــى 
املعــريف  النمــو  علــى  مــن شــأهنا  التقليــل  النمــو وهلــا آاثر ال ميكــن 
واللغــوي واالجتماعــي. وتــربز أمهيــة املكتبــة املدرســية لعــدة عوامــل 
الرتفــاع  نتيجــة  أبمهيتهــا  الوعــي  وزايدة  الفــرد،  تنميــة  أمههــا:  مــن 
املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي لشــرائح عديــدة مــن أفــراد اجملتمــع 

.)2014 )إمساعيــل، 
وتتميــز املكتبــات ومراكــز املعلومــات ابلتغــريات املتواصلــة   
والتطــورات املتتابعــة يف ضــوء معطيــات العصــر احلديــث، مــن أبرزهــا 
لتطــور  حتميــة  نتيجــة  الــي كانــت  اإللكرتونيــة،  املكتبــات  ظهــور 
املعلومــات واالتصــاالت. وقــد أدى ذلــك إىل حتــوالت جذريــة يف 

تنقلهــا،  الــي  الوســائط  املعلومــات ومعاجلتهــا، ويف  وســائل حفــظ 
كمــا غــريت يف أشــكال تنظيــم املعلومــات وتبادهلــا، وهلــا أثــره اإلجيــايب 
للمســتفيدين.  ومتطــورة  مناســبة  معلوماتيــة  خدمــات  تقــدمي  يف 
وميكــن للمكتبــة تقــدم خدمــات مل يكــن ابإلمــكان توفريهــا والقيــام 
هبــا بواســطة املكتبــات التقليديــة، ويعــود ذلــك للميــزات الــي تنفــرد 
هبــا املكتبــة ممــا جعــل لوجودهــا أمهيــة كبــرية ســواء للمســتفيدين أو 
 Rana Ahmed S. Abuzaidl,( املكتبيــن أو الناشــرين

.)2006
الرتبيــة  أهــداف  حتقيــق  يف  املدرســية  املكتبــة  وتســهم   
احلديثــة لتشــمل تزويــد الطالــب واملعلــم واإلداري ابملعلومــات، حيــث 
حتتــوي علــى مصــادر التعلــم الوظيفيــة، والكتــب التثقيفيــة، وكتــب 
التســلية، والقصــص وغريهــا. ونظــراً ألمهيــة املكتبــة املدرســية فقــد قــام 
عبــد اهلــادي وعبــد الشــايف وشــحاته )1999( بذكــر اجلوانــب الــي 

وهــي كاآليت: املدرســية  املكتبــة  لــدور  امتــداداً  تعــد 
أ- دور املكتبة املدرسية يف دعم املنهج املدرسي

إّن املعلومــات الــي يكتســبها الطلبــة مــن خــالل الكتــاب   
املدرســي أو مــن خــالل عمليــة التدريــس داخــل الصــف ال متثــل إال 
قــدراً يســرياً إذا مــا قورنــت ابحلجــم الكبــري للمعرفــة اإلنســانية ومنوهــا 
املســتمر، ومــن هنــا ينبغــي النظــر إىل كــون الكتــاب املدرســي نقطــة 
بدايــة حتصيــل املعرفــة وليــس النهايــة، وال ميكــن الطالــب أن يكســب 
اخلــربات واملهــارات الكافيــة لنمــوه الشــامل منفــرداً، حيــث يؤكــد عبــد 
اهلــادي )1997( أبنــه جيــب أن يوظــف الكتــاب املدرســي كإطــار 
عــام حيــدد االجتاهــات واملفاهيــم األساســية، ويــرتك احلريــة للطالــب 
التعليميــة  املصــادر  يف  بنفســه  املعلومــات  عــن  والتنقيــب  للبحــث 
املوجــودة ابملكتبــة املدرســية حــى يكتســب األســاس الســليم للتعلــم 
الــذايت والتعليــم املســتمر. ويشــري العلــي )1997( إىل أن املكتبــة 
الدراســي إذا وفــرت مــن  املنهــج  فّعــال يف دعــم  املدرســية هلــا دور 

خالهلــا اخلدمــات التاليــة:    
- توفــري الكتــب واملراجــع والــدورايت يف املــواد الســمعية والبصريــة 

الــي حتتــاج إليهــا املناهــج واملقــررات الدراســية املختلفــة.
مســاعدة املعلمــن يف احلصــول علــى املعلومــات الــي تعمــل علــى إثــراء 
معلوماهتــم املهنيــة حــول املناهــج واملقــررات الدراســية عــن طريــق 

تقــدمي مصــادر املعلومــات الــي تتصــل مبناهجهــم ومناشــطها.
- تقــدمي خدمــات اإلرشــاد املرجّعــي للطــالب ومســاعدهتم للوصــول 
احباثهــم  إلجنــاز  املراجــع  ابســتخدام  واملعلومــات  احلقائــق  إىل 

الدراســية. وتكليفاهتــم 
ب- دور املكتبة املدرسية يف دعم األنشطة الرتبوية

متثــل األنشــطة الــي تقدمهــا املكتبــة املدرســية بيئــة تربويــة   
ثريــة تيســر للمتعلــم ممارســة خــربات متنوعــة متكنــه مــن مهــارات التعلــم 
الــذايت واملســتمر، وتكســبه املعــارف واملهــارات واالجتاهــات املرغوبــة 
مثــل:  اإلجيابيــة  القيــم  فيــه  وتغــرس  الطلبــة،  شــخصيته  تكويــن  يف 
التعــاون، النظــام، حتمــل املســؤولية الفرديــة، والتفاعــل مــع اجلماعــة. 
وحــى تتمكــن املكتبــة مــن تفعيــل دورهــا يف دعــم األنشــطة الرتبويــة 
البــد أن تتمتــع بســتة مصــادر للمعلومــات تتكامــل فيمــا بينهــا لتقــدمي 
املعلومــات الالزمــة ملســاندة األنشــطة، وهــي: الكتــب، الــدورايت، 
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املــواد الســمعية والبصريــة، وملفــات البيــاانت اآلليــة، واقــراص الليــزر، 
ســبل  وتوفــري  عليهــا،  واالطــالع  اســتخدامها  تيســري  عليهــا  كمــا 
الراحــة للحصــول علــى املعلومــات الالزمــة )عبــد الشــايف، 1999(.

ج- دور املكتبة املدرسية يف دعم عملية التثقيف
يتعلــم  اإلنســان  أو  الطالــب  أن  املؤكــدة  احلقائــق  مــن   
وينمــو ثقافيــا مــن خــالل اتصالــه ابملؤثــرات الداخليــة واخلارجيــة لبيئتــه 
الثقافيــة والطبيعيــة واالجتماعيــة، وتســخري كافــة االمــكاانت احلديثــة 
أكانــوا  املســتفيدين ســواء  احتياجــات  لتلبيــة  املدرســية؛  املكتبــة  يف 
املتجــددة  املطبوعــة  املصــادر  توفــري  طريــق  عــن  معلمــن  أم  طــالاب 
كالــدورايت، وتوفــري األجهــزة والتقنيــات احلديثــة، كاإلنرتنــت الــي 

.)2002 )الناتــوت،  منهــا  املســتفيد  أمــام  اآلفــاق  تفتــح 
د- دور املكتبة املدرسية يف دعم وترسيخ القيم االجتماعية

حتتــوي املكتبــة املدرســية علــى كتــب تدعــو إىل التحلــي   
ابألخــالق احلميــدة، وروح التآخــي وغريهــا مــن القيــم االجتماعيــة. 
فيــربز أمــن املكتبــة هــذه اخلصــال وتقريبهــا إىل ذهــن الطالــب عــن 
طريــق الكتــاب اجليــد واملصــادر الســمع بصريــة )الناتــوت، 2002(.    

قصور يف تفعيل أداء املكتبة املدرسية
أوجه القصور يف تفعيل أداء املكتبة املدرسية، منها: 

- قلة قاعات املطالعة يف معظم املدارس.
- االفتقار إىل املستلزمات الرئيسة.

- تغيب املعايري ملباين املكتبات املدرسية.
- يغلب على الكتب املتوافرة يف املكتبات املدرسية الطابع األديب. 
- نــدرة بعــض الكتــب ذات الطابــع السياســي، والكتــب العلميــة 

 .)2009 )علــي، 
- قلة االهتمام ابملكتبة، وتوفري حاجاهتا. 

لتعــرف علــى درجــة  الدراســة؛  هــذه  هنــا جــاءت  مــن   
املــدارس  يف  املكتبــة  أداء  تفعيــل  يف  املدرســية  اإلدارة  مســامهة 
اململكــة  الرمثــا( يف  )لــواء  املعلمــن يف  نظــر  مــن وجهــة  احلكوميــة 
األردنيــة اهلامشيــة، وســبل تطويرهــا، والتعــرف علــى أبــرز الصعــوابت 

املكتبــة. أداء  تفعيــل  يف  املدرســية  اإلدارة  تواجههــا  الــي 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعتــرب املكتبــة املدرســية مــن أهــم املراجــع واملصــادر الــي   
تثــري املســرية الرتبويــة لــكل مــن الطالــب واملعلــم واإلداري، واملكتبــة 
املدرســية هــي الرافــد األساســي للحركــة العلميــة والثقافيــة واملعرفيــة، 
والدراســات  املدرســي،  للمنهــج  األساســية  احملــاور  أحــد  وتشــكل 
الــي أشــارت إليهــا مثــل: دراســة علــي )2009(، ودراســة الشــنربي 
 Rana Ahmed S. Abuzaidl,( ودراســة   )2009(
تلبيــة  الــذايت، وتســعى املكتبــة إىل  2006( وتعــد مصــدر للتعلــم 
احتياجــات روادهــا علــى اختــالف ميوهلــم وقدراهتــم ومهاراهتــم مبــا 
توفــره هلــم مــن مصــادر معلوماتيّــة وأجهــزة ومــواد تعليميــة وخدماتيّــة، 
املتنوعــة ويقــع علــى عاتقهــا  الرتبويــة  وتعمــل علــى دعــم األنشــطة 
تكويــن اجملتمــع القــارئ وتنميــة مهــارات البحــث العلمــي. ولذلــك 
ال ميكــن التقليــل مــن قيمتهــا الرتبويــة والثقافيــة. ومــن هنــا تشــكل 
اإلدارة املدرســية الــي أتخــذ ابملفهــوم احلديــث للرتبيــة جانبــاً مهمــاً مــن 
جوانــب العمــل يف تفعيــل أداء املكتبــة للمجتمــع املدرســي؛ ولذلــك 

البــد أن تعــد املكتبــة إعــداداً جيــداً بتوفــري املصــادر التعليميــة علــى 
اختــالف أنواعهــا، واختيــار الركــن املناســب هلــا. وال تســتطيع املكتبــة 
أداء وظائفهــا الرتبويــة والثقافيــة والرتفيهيــة إال يف ظــل اإلدارة الواعيــة 
الــي تبــذل كافــة جهودهــا لتوفــري مســتلزمات املكتبــة املدرســية وبنــاء 
علــى ذلــك تــرى الباحثتــان أن هنــاك أوجــه قصــور وضعــف يف دور 
اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة املدرســية. وتتلخــص مشــكلة 

الدراســة مــن خــالل األســئلة التاليــة:
املكتبــة يف  أداء  تفعيــل  املدرســية يف  مــا درجــة مســامهة اإلدارة  1ـ 
الرمثــا؟ لــواء  املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف 

2ـ مــا أبــرز الصعــوابت الــي تواجههــا اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء 
املكتبــة املدرســية يف املــدارس احلكوميــة يف لــواء الرمثــا؟

3ـ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة     
)=0,05	α( ملعرفــة درجــة مســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيــل 
املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن  أداء املكتبــة يف 

تعــزى )للجنــس، املؤهــل العلمــي، اخلــربة(؟
4ـ مــا ســبل تطويــر دور اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة يف 

املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف لــواء الرمثــا؟
أهداف الدراسة:

املدرســية يف  اإلدارة  مســامهة  مــدى  عــن  درجــة  عــن  الكشــف  1ـ 
نظــر  وجهــة  مــن  احلكوميــة  املــدارس  يف  املكتبــة  أداء  تفعيــل 

تطويرهــا. وســبل  الرمثــا  لــواء  يف  املعلمــن 
2. التعــرف علــى الصعــوابت الــي تواجــه اإلدارة املدرســية يف تفعيــل 

أداء املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة يف لــواء الرمثــا.
 α(         3. إجياد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
0,05=( ملعرفــة درجــة مســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء 
املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن تعــزى 

)للجنــس، املؤهــل العلمــي، اخلــربة(.
4. معرفة السبل لتطوير دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة 

يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف لــواء الرمثــا.
أمهية الدراسة: 

أتيت أمهية الدراسة احلالية على النحو اآليت:   
يلقــي  الــذي  املوضوعــات  أهــم  مــن  موضوعــاً  الدراســة  تتنــاول  1ـ 
الضــوء علــى دور اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة يف 

احلكوميــة. املــدارس 
2.تركــز هــذه الدراســة علــى أمهيــة املكتبــة املدرســية ومــا هلــا مــن دور 
مهــم يف دعــم العمليــة الرتبويــة وتعزيــز املنهــج الدراســي وتبســيط 

حمتــواه، ودعــم األنشــطة الرتبويــة داخــل املدرســة وخارجهــا. 
3. يســهم هــذه الدراســة يف إثــراء البيئــة الرتبويــة ونشــر الثقافــة العامــة 

مــن خــالل تفعيــل أداء املكتبــة املدرســية.
مصطلحات الدراسة:

تعرف مصطلحات الدراسة على النحو اآليت:   
عرفهــا أمحــد )2000( أبهنــا: جمموعــة مــن الوظائــف   
واملهام واملســؤوليات املتوقعة والي ميكن أن يقوم هبا تنظيم أو قطاع 

اجملتمــع. داخــل  معينــة  أهــداف  لتحقيــق  املؤسســة 
الباحثتــان إجرائيــاً: هــي مــا يقــع علــى عاتــق  وتعرفهــا   
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درجة مساهمة اإلدارة المدرسية في تفعيل أداء المكتبة في المدارس 
الحكومية من وجهة نظر المعلمين في لواء الرمثا وسبل تطويرها

اهليئــة اإلداريــة املتمثلــة مبديــر املدرســة مــن أعبــاء ومهــام ومســؤوليات 
إداريــة وتربويــة ويتوقــع منهــا بــذل كافــة اجلهــود مــن أجــل تفعيــل أداء 

املدرســي. اجملتمــع  خلدمــة  املدرســية  املكتبــة 
اإلدارة املدرسية: 

وهــي اجلهــود املنســقة الــي يقــوم هبــا مديــر املدرســة مــع   
حتقيــق  بغيــة  وغريهــم  وإداريــن  مدرســن  مــن  معــه  العاملــن  مجيــع 
األهــداف الرتبويــة داخــل املدرســة حتقيقــاً يتماشــى مــع مــا هتــدف إليــه 
األمــة مــن تربيــة أبنائهــا تربيــة صحيحــة علــى أســاس ســليم )أبــو الوفــا، 
1995: 40(. وعرفهــا عبــود )1995(: أهنــا نظــام ذو أهــداف 
يتــم حتقيقهــا ابلتخطيــط الســليم للعمــل ومــن خــالل التوزيــع والتنســيق 
ومتابعــة التنفيــذ مث تقــومي اإلدارة إىل جانــب اســتخدام احلوافــز إلاثرة 
إطــار  يف  ومتفاعلــة  متكاملــة  التنظيــم  مســؤوليات  وجعــل  الدوافــع 
مجاعــي تســوده روح التعــاون ويتــم بعالقــات إنســانية. وكمــا عرفهــا 
مصطفــى )2002( أبهنــا: جمموعــة عمليــات وظيفيــة متــارس بغــرض 
تنفيــذ مهــام بواســطة آخريــن عــن طريــق ختطيــط وتنظيــم وتنســيق 
ورقابــة جمهوداهتــم وتقوميهــا وتــؤدي هــذه الوظيفــة مــن خــالل التأثــري 

يف ســلوك األفــراد وحتقــق أهــداف املدرســة.
وتعرفهــا الباحثتــان إجرائيــاً أبهنــا: جمموعــة مــن العمليــات   
الــي يقــوم هبــا مديــر املدرســة  اإلداريــة والرتبويــة والفنيــة واألنشــطة 
مــع مجيــع العاملــن معــه يف املدرســة مــن معلمــن وإداريــن مــن أجــل 
األهــداف  لتحقيــق  املدرســة  داخــل  املدرســية  املكتبــة  أداء  تفعيــل 

املنشــودة.  الرتبويــة 
املكتبة املدرسية: 

جمموعــة مــن املــواد املطبوعــة والســمعية والبصريــة املركزيــة   
يف املدرســة حتــت إشــراف اختصاصــن مهنيــن مؤهلــن )عبــد اهلــادي 
وآخرون، 1999: 19(. ويعرفها عليان )2001( أبهنا: مؤسسة 
علميــة ثقافيــة تربويــة هتــدف إىل مجــع وحفــظ مصــادر املعلومــات 
املختلفــة  وابلطــرق  املطبوعــة،  وغــري  املطبوعــة  املختلفــة  أبشــكاهلا 
لشــراء اإلهــداء والتبــادل، وتنظيمهــا، وفهرســتها وتصنيفهــا وترتيبهــا، 
وتقدميهــا للمجتمــع املدرســي املكــون مــن التالميــذ واهليئتــن اإلداريــة 
والتدريســية، مــن خــالل عــدد مــن اخلدمــات املكتبيــة )كاإلعــارة، 
واإلرشــاد، والتصويــر( وذلــك عــن طريــق أمــن املكتبــة أو متخصــص 

منــدوب يف جمــال املكتبــات.
وعرفتهــا الباحثتــان إجرائيــاً أبهنــا: املــكان الــذي يتلقــى   
بــه املتعلمــن والرتبويــن شــى أنــواع املعــارف واملعلومــات والــي تســاعد 
علــى دعــم املســرية الرتبويــة والعمليــة التعليميــة مــن خــالل مصادرهــا 

املتنوعــة. وخدماهتــا 
حدود الدراسة وحمدداهتا

اقتصرت حدود هذه الدراسة على اآليت:       
احلدود املوضوعية:

  اقتصــرت هــذه الدراســة التعــرف علــى درجــة مســامهة 
اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة مــن 

تطويرهــا. وســبل  الرمثــا  لــواء  يف  املعلمــن  نظــر  وجهــة 
احلــد البشــري: طبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن معلمــي املــدارس 

احلكوميــة يف لــواء الرمثــا.

احلد الزماين:
طبقــت هــذه الدراســة يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن   

.2018/2019 العــام 
احلد املكاين: 

          اقتصــر تطبيــق هــذه الدراســة علــى املــدارس احلكوميــة يف 
لــواء الرمثــا.

الدراسات السابقة:  
تنــاول عــدد مــن الباحثــن يف الدراســات الســابقة حــول   
الدراســات.   لبعــض هــذه  يلــي عــرض  املــدارس، وفيمــا  املكتبــة يف 
املدرســية-الواقع  املكتبــة  حــول  دراســة   )2009( علــي  أجــرى 
والطموح دراســة ميدانية للمكتبات املدرســية يف املرحلتن اإلعدادية 
والثانويــة يف اجلمهوريــة الســورية واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي 
أنــه ال  النتائــج  للدراســة. وأظهــرت  واعتمــد علــى االســتبانة كأداة 
يتوافــر يف الكثــري مــن املــدارس قاعــات مكتبيــة حمققــة للشــروط مثــل: 
املوقــع املناســب، واملســاحة املناســبة والشــروط الصحيــة اجليــدة مــن 
إضــاءة وهتويــة، كمــا ال يوجــد قاعــة مكتبــة يف بعــض املــدارس. وال 
توجــد قاعــة مطالعــة يف معظــم املــدارس وأن وجــدت لــدى عــدد قليــل 
منهــا فهــي تفتقــر إىل مســتلزماهتا الرئيســة. وتغيــب املعايــري املوجــودة 
ملبــاين املكتبــات املدرســية وقاعــات املطالعــة. يغلــب علــى الكتــب 
املتوافرة يف املكتبات املدرســية الطابع األديب مث الكتب ذات الطابع 

السياســي والكتــب العلميــة علــى الرغــم مــن ندرهتــا.
أمــا دراســة الشــنربي )2009( حــول واقــع اســتخدام   
املكتبــة املدرســية يف تدريــس مقــرر التاريــخ للصــف الثــاين الثانــوي 
املكتبــة  ومــادة  التاريــخ  مــادة  معلمــات  نظــر  وجهــة  مــن  االديب 
والبحــث مبــدارس مكــة املكرمــة. فقــد اســتخدمت االســتبانة كأداة 
ابلطريقــة  اختيارهــم  مت  معلمــة   )102( بلغــت  عينــة  علــى  دراســة 
العشــوائية. وأظهــرت نتائــج الدراســة إىل أن دور معلمــة التاريــخ يف 
اســتخدام املكتبــة املدرســية ال يتــم ابلصــورة املأمولــة بدرجــة متوســطة. 
وأن أمهيــة دور املكتبــة يف دعــم مقــرر التاريــخ جــاءت بدرجــة مرتفعــة. 
ويوجــد فــروق لصــاحل فئــة ســنوات اخلــربة  16 - 20 ســنة، وال 

والتخصــص.  العلمــي  املؤهــل  ملتغــريي  تعــزى  فــروق  توجــد 
تعــرف  إىل  هدفــت  دراســة   )2012( دكاك  أجــرى   
والســادس  اخلامــس  الصفــن  تالميــذ  عنــد  املطالعــة  ظاهــرة  حجــم 
مــن مرحلــة التعليــم األساســي، وزايرة املكتبــة املدرســية مــن قبلهــم. 
وطبقت أداة االســتبانة على طلبة الصفن اخلامس والســادس مبدينة 
دمشــق، وأظهــرت النتائــج التأثــري الواضــح لعمــل األبويــن وخاصــة 
األم، وتعزيــز املطالعــة عنــد األبنــاء، والتأثــري الواضــح ألمــن املكتبــة 
ومعلــم اللغــة العربيــة يف تعزيــز املطالعــة، الرتبــاط دوريهمــا ابلكتــاب 

إليهمــا.  التالميــذ  وحاجــة  والقصــة، 
واشــنطن  يف   IDAHO معهــد  هبــا  قــام  دراســة  ويف   
أتثــري  حــول   )Impact	 of	 School	 Iibararies,	 2009(
جنــاح  يف  وأتثريهــا  واإلدارة  املدرســن  لــدى  املدرســية  املكتبــات 
التالميــذ، وهدفــت الدراســة إىل: حتديــد احتياجــات احلصــول علــى 
مصــادر املكتبــة ويعــد مــن أهــم مصادرهــا املعلــم وعامــل املكتبــة حيــث 
أهنمــا مكمــالن لبعضهمــا البعــض، واملكتبــة تــزود الطلبــة ابلتطويــر 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

االحــرتايف. إن املكتبــة تعتمــد علــى خطــوات معينــة لتطويرهــا، ودور 
املعــريف  اتســاع حمصــول  أساســي يف  عنصــر  هــو  املكتبــة  املعلــم يف 
لــدى الطلبــة، وقــد خلصــت نتائــج الدراســة أن الطلبــة يكونــون أكثــر 
جناحــا عندمــا تــؤدي املكتبــات دورا فاعــال فضــال عــن دور األســاتذة 

واملديريــن.
دراســة   )currylance,2004( كوريالنــس  وأجــرت   
حــول املكتبــات وحتصيــل الطــالب أمهيــة املكتبــات املدرســية لتحســن 
واليــة كولــورادو يف  وتطويرهــا يف  االختبــارات  الطلبــة يف  مهــارات 
مــن خــالل  ابتدائيتــن  الدراســة يف مدرســتن  الــوالايت، واجريــت 
دراســة مقارنــة، وتبــن أن نســبة 88 % مــن نتائــج الطــالب الدراســية 
برانمــج   CSAB واملســماة ب  املعروفــة  ابملعايــري  مقارنــة  حتســنت 
نتائــج  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  يف كولــورادو.  الطــالب  تقييــم 
امتحــاانت الطــالب يف املــدارس الــي يوجــد فيهــا مكتبــات متنوعــة 
أهنــا أفضــل مــن نتائــج امتحــاانت الطــالب يف املــدارس الــي يوجــد 

عاديــة.  مكتبــات  فيهــا 
دراســة   )Ansenberg,	 2008( انزنبــريج  وأجــرى   
عنواهنــا دور أمــن املكتبــة املدرســية الثانويــة كمــا يــراه مديــرو ومعلمــو 
إىل  التعــرف  الدراســة  هــذه  هدفــت  إذ  الثانويــة،  املــدارس  وأمنــاء 
التصــورات، إذ مت إجــراء هــذه الدراســة مــن خــالل النظريــة والتطبيــق 
حبيــث يتنــاول اجلانــب النظــري الــدور املثــايل الــذي جيــب أن يكــون 
الواقــع،  ارض  علــى  وتطبيقــه  واملعلمــن  املدرســة  مديــر  دور  عليــه 
أمــن  تواجــه  الــي  املعوقــات  أهــم  تعــرف  أيضــا  الدراســة  وهدفــت 
املكتبة املدرســية يف أداء دوره، واســتخدمت الدراســة أداة مت توزيعها 
علــى عينــة نســبتها 30 %مــن جمتمــع الدراســة األصلــي لعــام 1999، 
وقــد خلصــت نتائــج الدراســة إىل أن درجــة رضــا أمنــاء املكتبــات 
املدرســية عــن دورهــم احلــايل كانــت مرتفعــة. أن درجــة رضــا املعلمــن 
عــن دور أمــن املكتبــة كانــت منخفضــة. أن درجــة رضــا املديريــن عــن 

دور أمــن املدرســة منخفضــة جــدا.
الــدور  عنواهنــا   )Church,	 2008( شــريش  دراســة   
التدريســي ألمــن املكتبــة كمــا يــراه مديــرو املــدارس األساســية، إذ 
للــدور  املــدارس  مديــري  تصــورات  إىل  التعــرف  الدراســة  هدفــت 
الرتبــوي الــذي يقــوم ب هامــن املكتبــة، ومصــادر هــذه التصــورات، 
مديــرا   426 بلغــت  عينــة عشــوائية  علــى  الدراســة  إجــراء  وقــد مت 
مدرســيا يف واليــة فرجينيــا مــن خــالل إجــراء مقابــالت واســتباانت 
إن  التاليــة  النتائــج  إىل  الدراســة  خلصــت  إذ  املــدراء  هــؤالء  علــى 
مديــري املــدارس هلــم دور نشــط تعليميــا يف املكتبــات املدرســية يؤثــر 
أتثــريا اجيابيــا يف تعليــم الطــالب. أن هنــاك دورا تربــواي يقــوم بــه أمــن 
املكتبــة كمعلــم لديــه مهــارات أدبيــة، وشــريك يف العمليــة الرتبويــة 
هــذه  دعــم  تلعــب دورا يف  الرتبويــة  والقيــادة  اإلدارة  أن  التعليميــة. 
املكتبــات، وتؤكــد االجتاهــات التعليميــة احلديثــة علــى أمهيــة املكتبــة 
املدرســية ومــا تؤديــه مــن دور فاعــل يف حتقيــق أهــداف التعليــم. أن 
املكتبــة تســاعد الطــالب علــى النمــو املتكامــل، إذ هتــدف إىل إاتحــة 
الفــرص الكافيــة لتعليمهــم وفــق أســس تربويــة ســليمة، فضــال عــن 

منوهــم منــوا متــوازان مــن كافــة النواحــي. 
أمــا دراســة هريتــزل )2007	Hartzell,( بعنــوان كيــف   

ميكــن لصانعــي القــرار الرتبــوي إن يصبحــوا ممثلــن للمكتبــة املدرســية، 
الــي هدفــت التعــرف إىل مــدى إدراك املدريــن املدرســين واملعلمــن 
للمكتبــة املدرســية يف املرحلــة األساســية، وبكيفيــة حتفيــز املهــارات 
املتعلقــة ابملعلومــات يف حمافظــة ابينتــاون، كمــا هدفــت إىل املســامهة 
املكتبــة  فاعليــة  مــن  تزيــد  الــي  التوصيــات  مــن  جمموعــة  طــرح  يف 
املدرســية. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 15 مديــرا مدرســيا و385 
معلمــا ومعلمــة، إذ مت توزيــع أداة الدراســة علــى عينــة الدراســة وقــد 
اســتجاب 15 مديــرا ومديــرة ابإلضافــة إىل 105 معلــم ومعلمــة. إذ 
وصلــت نســبة االســتجابة إىل 89.5 % وأشــارت نتائــج الدراســة 
إىل أن املعلمــن واملعلمــات يف املدرســة اســتخدموا كال مــن املكتبــة 
املدرســية واملكتبــات األخــرى اخلارجيــة مــن اجــل تلبيــة احتياجاهتــم 
قــد  املدرســين  املديريــن  وان  املنهــاج.  يف  عليهــم  املقــررة  املدرســية 
هنــاك  وان  املدرســية.  املكتبــات  تطويــر  يف  مشــكالت  واجهــوا 
حاجــة إىل تدريــب املعلمــن واملعلمــات يف املهــارات املكتبيــة ومجــع 

املعلومــات. 
Rana Ahmed S. Abu�( زيــ  وأبــو  ران  دراســة  د 

ابملصــادر  املدرســية  املكتبــة  إدمــاج  عنواهنــا   )zaidl,	 2006
االلكرتونيــة ضمــن بيئــة رقميــة ومســتوى الرضــا مــن هــذه املصــادر 
هدفــت  إذ  الســعودية.  العربيــة  يف  اجلامعــات  علــى  حالــة  دراســة 
الدراســة تعــرف دور املدرســة يف مســاعدة الطلبــة يف عمليــة التعلــم، 
كمــا  املنهجيــة،  دراســتهم  حــول  ابملعلومــات  الطلبــة  يف  ودورهــا 
هدفــت الدراســة إىل االطــالع علــى املشــاكل واملعوقــات الــي تواجــه 
عمليــة التفاعــل بــن الطالــب واملكتبــة املدرســية، ابإلضافــة إىل معرفــة 
مــدى اســتخدام الطلبــة للمكتبــة املدرســية، ودراســة مــدى الرضــا عــن 
للطلبــة، ولقــد اعتمــدت  الــي تقدمهــا املدرســية  املــواد االلكرتونيــة 
الدراســة علــى البيــاانت الــي مت مجعهــا بواســطة اســتبانه الكرتونيــة يف 
مدرســة البيــان الثاويــة للبنــات، ومدرســة جــدة الثانويــة يف لســعودية 
العربيــة. وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج وهــي: أن 92.2 % مــن 
عــدد الطلبــة كانــوا غــري راضــن عــن جــودة املوجــودات االلكرتونيــة 
يف املكتبــة املدرســية، وان 1 % مــن املســتجيبن قــد أشــاروا إىل إن 
التنظيــم الــدوري االلكــرتوين كان ســيئا. وان العالقــة مــا بــن البيئــة 
املدرســية املتمثلــة يف اإلدارة املدرســية والطاقــم التعليمــي، وبــن الطلبــة 

املدرســي. اإلداري  اإلطــار  مفقــودة يف 
دراســة كلونيــك )2001	Kolencik,( عنواهنــا املديــر   
التعاونيــة يف جمتمــع  بنــاء الشــراكة  املدرســي واملعلم-أمــن املكتبــة: 
للمديــر  املدرســية  القيــادة  إن  إىل  الدراســة  هدفــت  إذ  املدرســة، 
املدرســي يف دعــم الربامــج الرتبويــة ملكتبــة املدرســة ســامهت بشــكل 
عمليــة  إىل حتســن  تــؤدي  والــي  املدرســة،  ثقافــة  تنميــة  اجيــايب يف 
بــن  املســتمر  التعــاون  أن  النتائــج إىل  إذ توصلــت  للطلبــة،  التعلــم 
املدير املدرســي واملعلم وأمن املكتبة يســاهم يف زايدة فاعلية العملية 
التعليميــة. وان معظــم املديريــن املدرســين مل يتمكنــوا مــن متييــز الــدور 
التعليمــي الــذي ميكــن )للمعلــم –أمــن املكتبــة( أن حيققــه يف حالــة 
مت تشــجيع أمنــاط التعــاون فيمــا بينهــم. إن املــدارس الــي تبــن النهــج 
املنتظــم كانــت  التعــاون  أمنــاط  وشــجعت  املعلمــن،  بــن  التعــاوين 

أســرع.  فيهــا  التعليمــي  عمليــة اإلصــالح 
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درجة مساهمة اإلدارة المدرسية في تفعيل أداء المكتبة في المدارس 
الحكومية من وجهة نظر المعلمين في لواء الرمثا وسبل تطويرها

التعليق على الدراسات السابقة:
                القــت تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس اهتمامــاً مــن 

الباحثــن والدارســن. 
أمهيــة املوضــوع؛ إذ أن معرفــة مســامهة اإلدارة املدرســية   
يف تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس وحتديــد الصعــوابت الــي تعيــق 
حتقيــق ذلــك تســعى هــذه الدراســة لـــمعرفتها وتفاديهــا والعمــل علــى 

. حلهــا
يف  الســابقة  الدراســات  عــن  احلاليــة  الدراســة  وتتميــز   
حماولتهــا الكشــف عــن دور اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة 

املــدارس. يف 
الســابقة  الدراســات  عــن  احلاليــة  الدراســة  تتميــز  كمــا   
اجلنــس،  مثــل:  املدروســة  املتغــريات  اســتعرضها يف جممــل  والــي مت 

واخلــربة. العلمــي،  واملؤهــل 
كمــا أن الدراســة احلاليــة تعــى ابلتعــرف علــى الســبل   
لتطويــر دور اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس.

   منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
بتصميــم  تتعلــق  الــي  اإلجــراءات  اجلــزء  هــذا  تضمــن   

الدراســة وتنفيذهــا، مــن حيــث منهــج الدراســة، وجمتمــع الدراســة، 
فضــاًل  وثباهتــا،  صدقهــا  مــن  والتحقــق  الدراســة،  وأداة  وعينتهــا، 
عــن إجــراءات الدراســة، واملعاجلــة اإلحصائيــة الــي اســتخدمت يف 

النتائــج. اســتخراج 
منهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي   
الــذي يقــوم علــى وصــف البيــاانت وحتليلهــا وتبويبهــا والربــط بــن 

الدراســة. ألغــراض  ملالءمتهــا  نظــراً  مدلوالهتــا 
جمتمع الدراسة:

مــدارس  معلمــي  مــن   )308( الدراســة  جمتمــع  تكــون   
الثــاين مــن  الدراســي  الفصــل  الرمثــا ابألردن يف  لــواء  احلكوميــة يف 

.2018/2019 املوافــق   1439/1440 الدراســي  العــام 
عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن )97( مــن معلمــي املــدارس   
العشــوائية،  ابلطريقــة  واختــريوا  ابألردن.  الرمثــا  لــواء  يف  احلكوميــة 
واجلــدول )1( يوضــح توزيــع عينــة الدراســة وفقــاً ملتغــريات الدراســة.

أدوات الدراسة:
األدب  إىل  الرجــوع  بعــد  الدراســة  اســتبانه  إعــداد  مت   
االســتبانة يف صورهتــا  أتلفــت  وقــد  الســابقة،  والدراســات  النظــري 
األوليــة مــن 25 فقــرة موزعــة علــى جمالــن. كمــا مت إجــراء مقابلــة مــع 
)23( مــن معلمــي املــدارس احلكوميــة يف لــواء الرمثــا لإلجابــة علــى 
ســؤال املقابلــة وهــو الســؤال الرابــع، ومت حســاب التكــرارات والنســب 
املئويــة إلجــاابت عينــة الدراســة مــن قبــل احمللــل اإلحصائــي كمــا هــو 

.)8( رقــم  موضــح يف جــدول 
صدق األداة:

مت عــرض أداة الدراســة علــى )5( حمكمــن مــن أعضــاء   
مــن  و)3(  حائــل  جامعــة  يف  الرتبيــة  قســم  يف  التدريســية  اهليئــة 
معلمــي مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف لــواء الرمثــا ابألردن، حيــث قامــوا 

مبراجعــة فقــرات األداة وإبــداء الــرأي حــول مــدى وضوحهــا وانتمائهــا 
للمجــال، ويف ضــوء مقرتحاهتــم مت تعديــل وحــذف بعــض الفقــرات 

فقــرة.   )21( الدراســة  فقــرات  لتصبــح 
ثبات أداة الدراسة: 

للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، فقــد مت التحقــق بطريقــة   
املقيــاس،  بتطبيــق   )test-retest( االختبــار  وإعــادة  االختبــار 
وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعن علــى جمموعــة مــن خــارج عينــة الدراســة 
مكّونــة مــن )20( معلــم ومعلمــة، ومــن مث مت حســاب معامــل ارتبــاط 
بريســون بــن تقديراهتــم يف املرتــن. ومت أيضــاً حســاب معامــل الثبــات 
بطريقــة االتســاق الداخلــي حســب معادلــة كــرو نبــاخ ألفــا، واجلــدول 
رقــم )2( يبــن معامــل االتســاق الداخلــي وفــق معادلــة كــرو نبــاخ ألفــا 
وثبــات اإلعــادة واعتــربت هــذه القيــم مالئمــة لغــاايت هــذه الدراســة.

النسبةالتكرارالفئات

4041.2ذكرالجنس

5758.8أنثى

3334.0من 3-1 سنواتالخربة

1010.3من 10-4 سنوات

5455.7أكرث من 10 سنوات

3940.2بكالوريوساملؤهل العلمي

3233.0ماجستري

2626.8دكتوراه

97100.0املجموع

جدول )1( يوضح التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسة

االتساق الداخيلثبات اإلعادةاملجال

0.940.95مساهمة تفعيل أداء املكتبة

0.930.92صعوبات تفعيل أداء املكتبة

جدول )2( يوضح معامل االتساق الداخلي كرو نباخ ألفا وثبات اإلعادة
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

إجراءات الدراسة:
بعــد التحقــق مــن صــدق أداة القيــاس وثباهتــا، وحتديــد   
عينــة الدراســة، وزعــت االســتبانة علــى أفــراد عينــة الدراســة. وبلــغ 
ثالثــة  وحــذف  اســتبانة،   )100( العائــدة  االســتباانت  عــدد 
اســتباانت بســبب عــدم اكتمــال االجابــة عليهــا وبذلــك أصبحــت 
اســتبانة،   )97( احلاســوب  إىل  أدخلــت  الــي  االســتباانت  عــدد 

املناســبة.  اإلحصائيــة  الطــرق  حبســب  حتليلهــا  وجــرى 
املعيار اإلحصائي:

أدوات  لتصحيــح  الثالثــي  ليكــرت  ســلم  اعتمــاد  مت   
بــن  مــن  واحــدة  درجــة  فقراتــه  مــن  فقــرة  كل  إبعطــاء  الدراســة، 
درجاتــه الثــالث )عاليــة، متوســطة، منخفضــة( وهــي متثــل رقميــاً )3، 
ألغــراض  التــايل  املقيــاس  اعتمــاد  مت  وقــد  الرتتيــب،  علــى   )1  ،2

حتليــل النتائــج: مــن 1.66-1.00 قليلــة، ومــن 1.67-2.33 
3-2.34كبــرية. ومــن  متوســطة، 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال االول:

أداء  تفعيــل  يف  املدرســية  اإلدارة  مســامهة  درجــة  مــا    
لــواء  يف  املعلمــن  نظــر  وجهــة  مــن  احلكوميــة  املــدارس  يف  املكتبــة 

؟ لرمثــا ا
املتوســطات  اســتخراج  مت  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة   
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة مســامهة اإلدارة املدرســية يف 
تفعيــل أداء املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن 

ذلــك. يوضــح  أدانه  واجلــدول  الرمثــا،  لــواء  يف 
 

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
الدرجةاملعياري

مرتفعة2.41.760تعقد ندوات وحماضرات تثقيفية ألمهية املكتبة وفائدهتا16
مرتفعة2.41.760غرس حب االطالع وقراءة الكتب يف نفوس الطلبة112
مرتفعة2.34.748االملام أبمهية دور املكتبة يف املدرسة31
متوسطة2.20.702 تشارك اإلدارة يف وضع تصورات خمتلفة لتفعيل املكتبة43

 تقدم إدارة املدرسة حبلول واقعية ملشكالت الطالب حول استخدام52
متوسطة2.03.684املكتبة

 مالءمة مصادر املكتبة املدرسية من كتب وخمطوطات ووسائط69
متوسطة2.00.577متعددة صوتية وافالم وشفافيات

متوسطة1.98.559اقرتاح املراجع الي تفيد الطلبة واملعلمن ابلتعاون مع امناء املكتبة77
متوسطة1.97.637تشجع وحتفز استخدام املكتبة85
متوسطة1.90.568العمل على تزويد املكتبة مبختلف الكتب98

 تنظيم يوما مفتوحا الستخدام املكتبة من قبل مجيع العاملن يف104
منخفضة1.61.686املدرسة

منخفضة1.54.693احتواء املكتبات على الدورايت العلمية املختلفة1110
منخفضة1.54.693تنمية قدرة التعلم الذايت ابلرجوع اىل املكتبة1113
منخفضة1.48.694 العمل على توفري ميزانية كافية لتوفري كل حاجات املكتبة1311
منخفضة1.48.694استثمار اوقات الفراغ من خالل االستفادة من املراجع من املكتبة1314

متوسطة1.92.530مسامهة تفعيل أداء املكتبة

جدول )3( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة مسامهة اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة يف املدارس 
احلكومية من وجهة نظر املعلمني يف لواء الرمثا مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )3( اجلــدول  يبــن   
تراوحــت مــا بــن )2.41-1.48(، حيــث جــاءت الفقــراتن )6 
و12( ونصهمــا “تعقــد نــدوات وحماضــرات تثقيفيــة ألمهيــة املكتبــة 
نفــوس  يف  الكتــب  وقــراءة  االطــالع  حــب  و“غــرس  وفائدهتــا“، 

الطلبــة“ يف املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب بلــغ )2.41(، بينمــا 
جــاءت الفقــراتن )11 و14( ونصهمــا “العمــل علــى توفــري ميزانيــة 
كافيــة لتوفــري كل حاجــات املكتبــة”، و”اســتثمار أوقــات الفــراغ 
مــن خــالل االســتفادة مــن املراجــع مــن املكتبــة” ابملرتبــة األخــرية 
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درجة مساهمة اإلدارة المدرسية في تفعيل أداء المكتبة في المدارس 
الحكومية من وجهة نظر المعلمين في لواء الرمثا وسبل تطويرها

ومبتوســط حســايب بلــغ )1.48(. وبلــغ املتوســط احلســايب ملســامهة 
تفعيــل أداء املكتبــة ككل )1.92(. وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إىل 
أن اإلدارة املدرســية هلــا دور مهــم يف تفعيــل أداء املكتبــة املدرســية 
ملــا هلــا مــن أمهيــة وفائدهتــا ابلنســبة للطلبــة وللمعلمــن والعاملــن يف 
املدرســة واالســتفادة مــن الكتــب والــدورايت واملراجــع الــي حتتويهــا 
املكتبــة مناســبة ملختلــف املراحــل الدراســية. تتفــق هــذه النتيجــة مــع 
نتيجــة دراســة الشــنربي )2009( مــن حيــث أمهيــة دور املكتبــة يف 
دعــم مقــرر الدراســي. وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة دراســة 
دكاك )2012( مــن حيــث التأثــري الواضــح ألمــن املكتبــة واملعلــم يف 

تعزيــز املطالعــة، الرتباطهــا ابلكتــاب والقصــة، وحاجــة التالميــذ إىل 
الكتــب.

السؤال الثاين:
مــا أبــرز الصعــوابت الــي تواجههــا اإلدارة املدرســية يف   
تفعيــل أداء املكتبــة املدرســية يف املــدارس احلكوميــة يف لــواء الرمثــا؟

املتوســطات  اســتخراج  مت  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة   
اإلدارة  تواجههــا  الــي  للصعــوابت  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية 
املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة املدرســية يف املــدارس احلكوميــة يف 

ذلــك. يوضــح  أدانه  واجلــدول  الرمثــا،  لــواء 

يبــن اجلــدول )4( أن املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت   
والــي   )1( رقــم  الفقــرة  جــاءت  حيــث   ،)1.48-2.41( بــن  مــا 
حســايب  ومبتوســط  األوىل  املرتبــة  يف  الوقــت“  “ضيــق  علــى  تنــص 
˝عــدم  ونصهــا   )3( رقــم  الفقــرة  جــاءت  بينمــا   ،)2.41( بلــغ 
بلــغ  الفــراغ˝ ابملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب  أوقــات  اســتغالل 
)1.48(. وبلــغ املتوســط احلســايب للصعــوابت تفعيــل أداء املكتبــة 
إىل  النتيجــة  هــذه  تعــزى  قــد  متوســطة.  وبدرجــة   )2.07( ككل 
ومتابعــة  اإلداريــة  ابألعمــال  املديــر  وانشــغال  الوقــت  ضيــق  أن 
املعلمــن والطلبــة وجمالــس اآلابء وأنشــطة املدرســة والعمــل علــى حــل 
املشــكالت واختــاذ القــرارات وغريهــا مــن األعمــال الــي تقــع علــى 
عاتــق مديــر املدرســة ممــا يــؤدي إىل ضعــف تفعيــل املكتبــة املدرســة، 
وســوء اســتغالل أوقــات الفــراغ للمديــر يؤثــر يف تفعيــل أداء املكتبــة 
املدرســية. مل تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الــي قــام هبــا معهــد 

 Impact	 of	 School	 Iibararies,( واشــنطن  يف   IDAHO
2009( مــن حيــث أن املديريــن يكونــون أكثــر جناحــا عندمــا تــؤدي 

فاعــال. دورا  املكتبــات 
السؤال الثالث: 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى   
الداللة )=0,05	α( مســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيل أداء املكتبة 
يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف لــواء الرمثــا تعــزى 

واخلــربة،(؟ العلمــي،  واملؤهــل  )للجنــس، 
املتوســطات  اســتخراج  مت  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة   
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيــل 
أداء املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف لــواء 
الرمثــا حســب متغــريات اجلنــس، واملؤهــل العلمــي، واخلــربة واجلــدول 

ذلــك. يبــن  أدانه 

الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقراتالرقمالرتبة
مرتفعة2.41.760ضيق الوقت11
مرتفعة2.40.759 ميزانية املدرسة ال تكفي27
مرتفعة2.36.753ال توجد قاعة مكتبة مناسبة35
متوسطة2.00.577عدم التشجيع الستخدام املكتبة44
متوسطة1.95.528عدم توفر املراجع الكافية52
متوسطة1.89.557عدم الشعور ابالرتياح داخل املكتبة66
منخفضة1.48.694عدم استغالل اوقات الفراغ73

متوسطة2.07.553الصعوابت تفعيل أداء املكتبة

جدول )4( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للصعوابت اليت تواجهها اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة 
املدرسية يف املدارس احلكومية يف لواء الرمثا مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

العدداالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفئاتاملتغري

1.96.33840ذكراجلنس

1.89.63357أنثى

جدول رقم )5( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملسامهة اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة يف املدارس 
احلكومية من وجهة نظر املعلمني يف لواء الرمثا حسب متغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة
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يبن اجلدول )5( تبايناً ظاهرايً يف املتوسطات احلسابية   
واالحنرافــات املعياريــة ملســامهة اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء املكتبــة 
يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف لــواء الرمثــا بســبب 

اختــالف فئــات متغــريات اجلنــس، واملؤهــل العلمــي، واخلــربة ولبيــان 
داللــة الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية مت اســتخدام 

حتليــل التبايــن الثالثــي جــدول )6(.

العدداالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفئاتاملتغري
1.96.04433من 3-1 سنواتاخلربة

2.07.13010من 10-4 سنوات
1.87.70554أكثر من 10 سنوات

1.66.53339بكالوريوساملؤهل العلمي
2.21.58932ماجستري
1.95.04426دكتوراه

اتبع - جدول رقم )5( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملسامهة اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة يف 
املدارس احلكومية من وجهة نظر املعلمني يف لواء الرمثا حسب متغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة

دكتوراهماجستريبكالوريوساملتوسط الحسايباملؤهل العلمي

1.66بكالوريوس

*2.21.55ماجستري

1.95.29.26دكتوراه

جدول رقم )6( يوضح حتليل التباين الثالثي ألثر اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة على مسامهة اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء 
املكتبة يف املدارس احلكومية من وجهة نظر املعلمني يف لواء الرمثا

يتبن من اجلدول )6( اآليت:  
- عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α=0.05( تعــزى ألثــر 
اجلنــس، حيــث بلغــت قيمــة ف 1.798 وبداللــة إحصائيــة 

بلغــت 0.183.
- عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α=0.05( تعــزى ألثــر 
1.239 وبداللــة إحصائيــة  قيمــة ف  بلغــت  اخلــربة، حيــث 

.0.294 بلغــت 
- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α=0.05( تعــزى ألثــر املؤهــل 
العلمــي، حيــث بلغــت قيمــة ف 12.097	وبداللــة إحصائيــة 
بلغــت 0.000،	ولبيــان الفــروق الزوجيــة الدالــة إحصائيــا بــن 
املتوســطات احلســابية مت اســتخدام املقــارانت البعديــة بطريقــة 

شــيفيه كمــا هــو مبــن يف اجلــدول )7(. 
وتعــزى هــذه النتيجــة ان اســتجابة الفئــة املســتهدفة علــى   
أداة الدراســة أظهــرت عــدم وجــود فــروق بــن اجــاابت املعلمــن ســواء 
فــروق  يوجــد  حــن  يف  اخلــربة،  وكذلــك  منهــم  اإلانث  أو  الذكــور 
تعــزى للمؤهــل العلمــي قــد يعــود االختــالف يف الدرجــة العلميــة الــي 
حصلــوا عليهــا املعلمــن ســواء بكالوريــوس وماجســتري ودكتــوراه. مل 
تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الشــنربي )2009( مــن حيــث 
وجــود فــروق تعــزى ألثــر اخلــربة لصــاحل فئــة ســنوات اخلــربة 20-16 
ســنة، مل تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الشــنربي )2009( 

مــن حيــث عــدم وجــود فــروق تعــزى ملتغــري املؤهــل العلمــي.

دكتوراهماجستريبكالوريوساملتوسط احلسايباملؤهل العلمي
1.66بكالوريوس
*2.21.55ماجستري
1.95.29.26دكتوراه

جدول )7( يوضح املقارانت البعدية بطريقة شيفيه ألثر املؤهل العلمي على مسامهة اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة يف 
املدارس احلكومية من وجهة نظر املعلمني يف لواء الرمثا

.)α	=	0.05( دالة عند مستوى الداللة*
داللــة  ذات  فــروق  وجــود   )7( اجلــدول  مــن  يتبــن   
إحصائيــة )α=0.05( بــن بكالوريــوس وماجســتري وجــاءت الفــروق 

لصــاحل املاجســتري. وتعــزى هــذه النتيجــة إىل أنــه كلمــا زادت مؤهــل 
يكــون  قــد  املاجســتري  لصــاحل  وجــاءت  النتيجــة  ارتفعــت  العلمــي 
الســبب قلــة عــدد الفئــة املســتهدفة احلاصلــن علــى درجــة الدكتــوراه. 
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درجة مساهمة اإلدارة المدرسية في تفعيل أداء المكتبة في المدارس 
الحكومية من وجهة نظر المعلمين في لواء الرمثا وسبل تطويرها

مل تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الشــنربي )2009( مــن 
العلمــي. املؤهــل  ملتغــري  تعــزى  فــروق  وجــود  عــدم  حيــث 

السؤال الرابع: 
           ما سبل تطوير دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة 

يف املدارس احلكومية من وجهة نظر املعلمن يف لواء الرمثا؟

التكــرارات  اســتخراج  مت  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة   
والنســب املئويــة لســبل تطويــر دور اإلدارة املدرســية يف تفعيــل أداء 
املكتبــة يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف لــواء الرمثــا 

ذلــك. يبــن  أدانه  واجلــدول 

النسب املئويةالتكراراتاملوضوعالرقم
730.435تقدمي امليزانية الكافية ملكتبة املدرسة وتوفري مستلزماهتا1

2
 توفري املراجع والكتب واملصادر التعليمية املقروءة واملسموعة والبصرية والسمع بصرية

 كالفيديوهات والتلفزيون واحلاسوب واالقراص والشفافيات والوسائل التعليمية املتعلقة مبحتوى
املناهج الدراسية املختلفة

521.74

521.74.االهتمام ابلرتبية املكتبية وخلق جو مالئم لنمو عادة القراءة وحب االطالع لدى الطلبة3

28.695 إرشاد الطلبة يف املكتبة لتتعرف على ميوهلم واجتاهاهتم ولتحسن مستواهم التحصيلي4

 تقسيم الكتب يف اقسام متسلسلة ومرتابطة حسب املوضوع تساعد يف البحث عن الكتاب5
28.695أو استعارته

 إبراز دور املكتبة يف دعم النشاطات الرتبوية فيما يتعلق ابملقررات الدراسية الي تثريها6
28.695ابملعلومات املختلفة

23100اجملموع

جدول رقم )8( يوضح التكرارات والنسب املئوية لسبل تطوير دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل أداء املكتبة يف املدارس احلكومية 
من وجهة نظر املعلمني يف لواء الرمثا

يبــن اجلــدول )8( أن التكــرارات والنســب املئويــة قــد   
تراوحــت مــا بــن )30.435-8.695(، حيــث جــاءت الفقــرة 
رقــم )1( والــي تنــص علــى “تقــدمي امليزانيــة الكافيــة ملكتبــة املدرســة 
وتوفــري مســتلزماهتا” يف املرتبــة األوىل وبتكــرار بلــغ )7( تكــرارات 
وبنســبة مئويــة )30.435(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )4( ونصهــا 
“ابــراز دور املكتبــة يف دعــم املقــررات الدراســية” ابملرتبــة األخــرية 

.)8.695( مئويــة  وبنســبة  تكــرار   )2( بلــغ  وبتكــرار 
  وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن امهية املكتبة يف املدرسة 
مــن خــالل توفــري املراجــع والكتــب املختلفــة والــدورايت واألقــراص 
الطالــب  تفيــد  والــي  الدراســية  املــواد  حــول  املتعلقــة  والفيديوهــات 
واملعلــم واإلدارة املدرســية ومجيــع العاملــن فيهــا، وهــذا يتطلــب مــن 
إدارة املدرســة توفــري الوقــت املناســب لتتيــح للطلبــة اســتخدام املكتبــة 
والرتكيــز عليهــا وتفعيــل أداء املكتبــة املدرســية بصــورة أفضــل. تتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة علــي )2009( مــن حيــث جيــب أن 
توجــد قاعــة مطالعــة وإن وجــدت لــدى عــدد قليــل منهــا فهــي تفتقــر 

الرئيســة. إىل مســتلزماهتا 

التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة مبا أييت:  

يتعلــق  فيمــا  الرتبويــة  النشــاطات  دعــم  يف  املكتبــة  تســاهم  أن   -
الدراســية. ابملقــررات 

لتوفــري كل  ميزانيــة كافيــة  وتوفــري  املدرســية  ابملكتبــة  االهتمــام   -
املكتبــة. حاجــات 

- العمــل علــى اســتثمار أوقــات الفــراغ مــن خــالل االســتفادة مــن 
املراجــع املتوفــرة لــدى املكتبــة. 

مفتوحــاً  يومــاً  تنظيــم  خــالل  مــن  املدرســية  ابملكتبــة  االهتمــام   -
املدرســة. يف  العاملــن  مجيــع  قبــل  مــن  املكتبــة  الســتخدام 

- العمــل علــى توفــري املراجــع والكتــب والــدورايت العلميــة املختلفــة 
يف املكتبــة. 

ومراحــل  خمتلفــة  دراســية  عينــات  علــى  مماثلــة  دراســات  إجــراء   -
خمتلفــة. دراســية 
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املراجع:
أواًل: املراجع العربية

أبــو الوفــا، مجــال. )1995(. دور اإلدارة املدرســية يف هتيئــة املــوارد 
املعرفــة  دار  القاهــرة:  اختــاذ.  يف  للمشــاركة  البشــرية 

اجلامعيــة.   
أمحــد، إبراهيــم. )2000(. اجلوانــب الســلوكية يف اإلدارة املدرســية. 

القاهــرة: دار الفكــر العــريب.
املرجــع يف أدب األطفــال.  إمساعيــل، حممــود حســن. )2000(. 

القاهــرة: دار الفكــر العــريب.
دكاك، أمــل محيــدي. )2012(. دور املكتبــة املدرســية يف تعزيــز 
املطالعــة لــدى تالميــذ الصفــن اخلامــس والســادس مــن 
مرحلــة التعليــم األساســي. دراســة ميدانيــة يف مــدارس 
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املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى اجتاهــات طلبــة جامعــة حائــل حنــو العمــل التطوعــي، وســبل تفعيلــه ضمــن رؤيــة )2030(،   
والكشــف عــن وجــود فــروق يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة وفقــا ملتغــريات الدراســة، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وطُبِّقــت علــى 
عينــة عشــوائية قوامهــا )1172( طالبــاً وطالبــة، وأظهــرت الدراســة النتائــج اآلتيــة: أن دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي وجماالتــه حصلــت علــى 
تقديــرات مرتفعــة، أمــا معوقــات ممارســة الطالــب للعمــل التطوعــي فقــد جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا أوضحــت عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ) α≤0.05(  فأقــل يف املتوســطات احلســابية ملســتوى معوقــات ممارســة الطالــب للعمــل التطوعــي تُعــزى 
ملتغــري النــوع االجتماعــي، كمــا بينــت وجــود فــروق ظاهريــة تعــزى ملتغــري الكليــة واملســتوى الدراســي، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
)α≤0.05( فأقــل تبعــاً ملتغــري تقــدمي مبــادرات يف العمــل التطوعــي، وذلــك لصــاحل مــن قــدم مبــادرات يف العمــل التطوعــي، وخرجــت الدراســة 
مبجموعــة مــن التوصيــات واملقرتحــات منهــا: األخــذ مبــا طرحــه الطــالب مــن ســبل االرتقــاء ابلعمــل التطوعــي، كتثقيــف وتوعيــة الطلبــة ابلعمــل 
التطوعــي، وحثهــم علــى املشــاركة فيــه، وحتفيــز الطــالب مــادايً ومعنــوايً هبــدف القيــام ابلعمــل التطوعــي، ودعــم املبــادرات التطوعيــة املقدمــة 
مــن قبــل الطلبــة مــن خــالل تبنيهــا ومتابعتهــا مــن قبــل إدارة اجلامعــة ممثلــة بوحــدة اخلطــة االســرتاتيجية، وتكثيــف الــدورات الــي تتعلــق ابلعمــل 
التطوعــي يف اجلامعــة مــن قبــل متخصصــن مــن خــالل عقدهــا يف مجيــع الكليــات، وتفعيــل الســجل املهــاري التطوعــي مــن قبــل عمــادة شــؤون 

الطــالب، ويكــون علــى شــكل وثيقــة ترفــق بســجل الطالــب األكادميــي عنــد خترجــه.

الكلمات املفتاحية: اجتاهات طلبة اجلامعة، إدارة العمل التطوعي، رؤية )2030(.
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Abstract
 The	study	aimed	to	identify	the	attitudes	of	students	of	the	University	of	Hail	towards	volun�
teering	and	ways	to	activate	it	within	the	vision	of	2030,	and	to	discover	the	existence	of	differences	in	
the	estimates	of	the	members	of	the	study	sample	according	to	the	variables	of	the	study,	and	the	study	
used	the	descriptive	approach	and	was	applied	to	a	random	sample	of	)1172)	students,	and	the	study	
showed	the	following	results:	The	motives	for	the	practice	of	volunteer	work	and	its	fields	obtained	
high	estimates,	while	the	obstacles	for	the	student’s	practice	of	volunteering	work	came	in	a	medium	
degree,	as	she	showed	that	there	were	no	statistically	significant	differences	at	the	level	of	significance	
)α	=	0.05)	and	less	in	the	mathematical	averages	of	the	level	of	obstacles	for	the	student’s	practice	of	
volunteering.	The	gender	variable,	as	indicated	by	the	presence	of	apparent	differences	due	to	the	va�
riable	of	the	college	and	the	academic	level,	and	the	presence	of	statistically	significant	differences	at	
)α	=	0.05)	and	less	depending	on	the	variable	to	provide	initiatives	in	volunteer	work,	in	favor	of	those	
who	have	offered	initiatives	in	volunteer	work,	and	the	study	came	out	with	a	group	of	Recommenda�
tions	and	proposals,	including:	Taking	the	students’	ways	of	advancing	volunteer	work	as	education	
and	awareness	of	students	 into	volunteer	work	and	urging	 them	 to	participate	 in	 it	and	motivating	
students	financially	and	morally	with	the	aim	of	doing	volunteer	work,	and	supporting	volunteer	ini�
tiatives	presented	by	students	through	adoption	and	follow-up	by	the	university	administration	repre�
sented	The	unity	of	the	strategic	plan,	the	intensification	of	the	courses	related	to	volunteering	at	the	
university	by	specialists	through	holding	them	in	all	colleges,	and	activating	the	voluntary	skill	record	
by	the	Deanship	of	Student	Affairs	and	the	Deanship	of	Admission	and	Registration	and	is	in	the	form	
of	a	document	attached	to	the	student’s	academic	record	upon	graduation.

Key Words:University	Student	Trends,	Voluntary	Work	Management,	Vision	)2030)

 * )قدم هذا البحث لدعم املبادرات التطوعية اخلاصة ابخلطة االسرتاتيجية اخلاصة جبامعة حائل2020/2019(.
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املقّدمة:
يعــد الشــباب طاقــة متجــددة، فهــم أدوات احلاضــر وأهــم   
طاقاتــه وقدراتــه. والشــباب هــم العنصــر الرئيــس يف بنــاء املســتقبل، 
وعلــى عاتقهــم ســتواجه التحــدايت املســتقبلية، وعليهــم يتوقــف جنــاح 
اجملتمعــات وتطورهــا عــن طريــق حســن اســتثمار وتوظيــف طاقاهتــم 
وقدراهتم بعدِّهم رأس مال بشري لإلسهام يف هنضة اجملتمع وتقدمه، 
خصوصــا عندمــا يشــكل الشــباب قطاعــا واســعاً مــن الســكان كمــا 
الــي  يف اململكــة العربيــة الســعودية فالشــباب هــم الطاقــة احلقيقيــة 
دفــع مســرية  اآلمــال يف  عليهــا  ُوتعقــد  الكثــري،  إعدادهــا  ينفــق يف 
التنميــة الشــاملة، ممثلــن طليعــة التغيــري. ومــن بــن اجملــاالت املهمــة 
الــي يســتطيع الشــباب أتديــة دور مهــم فيهــا، مشــاركتهم الفاعلــة يف 
العمــل التطوعــي الــذي أصبــح يكتســب أمهيــة متزايــدة يومــا بعــد يــوم، 
حيــث أصبــح مــن املســلم بــه أن البلــدان املتقدمــة والناميــة ال تســتطيع 
ســد احتياجــات أفرادهــا وجمتمعاهتــا دون مســاعدة جهــات أخــرى 
تقــوم إبكمــال دورهــا يف تلبيــة تلــك االحتياجــات، ومــن هنــا يــربز 

دور العمــل التطوعــي.
بــه  ترتقــي  حضــاراي  ســلوكا  التطوعــي  العمــل  وميثــل   
الزمــان، ألنــه أصبــح ميثــل رمــزًا  قــدمي  اجملتمعــات واحلضــارات منــذ 
للتكاتــف والتعــاون بــن أفــراد اجملتمــع مبختلــف مؤسســاته، حيــث 
والعمــل  اخلــري  معــاين  بــكل  وثيقــا  ارتباطــا  التطوعــي  العمــل  ارتبــط 
منــذ األزل، وذلــك ابعتبــاره  البشــرية  الصــاحل عنــد كل اجملتمعــات 
ممارســة إنســانية، وال شــك أن للعمــل التطوعــي أمهيــة كبــرية تؤثــر 
ومــن كافــة  واجملتمــع،  واألســرة  الفــرد  حيــاة  يف  إجيــايب  بشــكل 
املســتوايت االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة، حيــث ميثــل العمــل 
ابعتبــاره  االجتماعــي،  التكافــل  ملبــدأ  عمليــا  جتســيداً  التطوعــي 
جمموعــة مــن األعمــال اإلنســانية واخلرييــة واجملتمعيــة، ويعــد العمــل 
االجتماعــي التطوعــي مــن أهــم الوســائل املســتخدمة للمشــاركة يف 
النهــوض مبكانــة اجملتمعــات يف عصــران احلــايل، بــل إن تعقــد الظــروف 
أكــرب  احلاجــة  جعــل  االجتماعيــة،  االحتياجــات  وزايدة  احلياتيــة، 
لوجــود منظمــات تطوعيــة ومجعيــات خرييــة فاعلــة تقــف جنبًــا إىل 
جنــب مــع اجلهــات احلكوميــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات )الفريــح،  

.)2011
وميثــل العمــل التطوعــي رافــًدا للتنميــة الشــاملة، يعكــس   
الــدول  حتــرص  لــذا  بــالده؛  بــدوره يف هنضــة  املواطــن  وعــي  مــدى 
املــدارس  يف  يــدرس  التطوعــي كعلــم  العمــل  إدراج  علــى  املتقدمــة 
واملعاهــد واجلامعــات والــدورات التدريبيــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين 
األهلي، وطرح مفهومه وأهدافه وجماالته يف العديد من اإلصدارات 
)خميمــر، 2012(. ويعــد الشــباب اجلامعــي طاقــة متجــددة لفهــم 
أدوات احلاضــر وأهــم طاقاتــه وقدراتــه، فهــم العنصــر الرئيــس يف بنــاء 
املســتقبل، وعلــى عاتقهــم ســتواجه التحــدايت املســتقبلية، وعليهــم 
اســتثمار  حســن  طريــق  عــن  وتطورهــا  اجملتمعــات  جنــاح  يتوقــف 
هــم رأس مــال بشــري لإلســهام يف  وتوظيــف طاقاهتــم وقدراهتــم بعدِّ
هنضــة اجملتمــع وتقدمــه، خصوصــا عندمــا يشــكل الشــباب قطاعــا 
واســعاً مــن الســكان كمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، فالشــباب 
تعقــد عليهــم اآلمــال يف دفــع مســرية التنميــة الشــاملة واملتمثلــة بعمليــة 

التحــول الوطــي 2030، ممثلــن طليعــة التغيــري )موقــع رؤيــة اململكــة 
.)2030 الســعودية  العربيــة 

ولقــد أولــت رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية )2030(   
عنايــة كبــرية ابلعمــل التطوعــي بوصفــه رافــدا تربــواّي تنمــواي واجتماعيــا 
ألنــه يــؤدي دوراً فاعــاًل يف خفــض نســبة البطالــة مــن )11.6 %( 
إىل )7%( مــن جهــة، والعمــل علــى رفــع إســهام القطــاع غــري الرحبــي 
البشــرية  القــوى  اثنيــة، وحيــرك  مــن جهــة  احمللــي  الناتــج  إمجــايل  يف 
يف العمــل واإلنتــاج مــن جهــة اثلثــة بوصفــه رافــدا مــن روافــد املــوارد 
البشــرية ليصــل عــدد املتطوعــن إىل مليــون متطــوع يف القطــاع غــري 

.)2016 االقتصاديــة،  الشــؤون  )جملــس  ســنوايً  الرحبــي 
وقد ظهرت توصيات تؤكد ضرورة تبي مكاتب ومراكز   
حتقيــق الرؤيــة يف اجلهــات احلكوميــة واألهليــة املعنيــة ابلتوعيــة ابلرؤيــة، 
ومــا تضمنتــه مــن أهــداف وجمــاالت، العمــل التطوعــي، وإعــداد أدلــة 
التعليــم،  إجرائيــة ملمارســة العمــل التطوعــي، وأن تقــوم مؤسســات 
ومنهــا اجلامعــات علــى وجــه اخلصــوص، بتبــي خطــٍط طموحــة للعمــل 
العمــل  وتطبيــع  مــن طاقاهتــم  لإلفــادة  الطلبــة  تســتهدف  التطوعــي 

التطوعــي يف نفوســهم )املطــوع، 2019(.
العلميــة  والبحــوث  الدراســات  نتائــج  أكــدت  لقــد   
كدراســة النايــف واملطــريي واأللفــي )2018( والعتيــي )2016( 
والسلطان )2009( حمورية دور الطالب يف تنفيذ املهام واألعمال 
التطوعيــة مبؤسســاهتم التعليميــة وجمتمعاهتــم احملليــة؛ وقــد أشــارت هــذه 
الدراســات إىل أن هنــاك أســبااًب مؤديــة إىل عــزوف الشــباب اجلامعــي 
اجلامعيــة،  األســباب  ومنهــا  التطوعيــة  األعمــال  يف  املشــاركة  عــن 
وعــدم وجــود دورات تدريبيــة تؤهــل الطلبــة ملمارســة العمــل التطوعــي، 
كمــا أن هنــاك أســبااًب شــخصية تتعلــق بتخــوف الطالــب مــن حتمــل 
مســؤولياته جتــاه العمــل التطوعــي، وعــدم امتالكهــم مهــارات املشــاركة 
ابلعمــل التطوعــي، إال أن الواقــع الفعلــي جلامعــة حائــل يشــري إىل 
أشــار  التطوعــي كمــا  العمــل  يف  اجلامعــة  طــالب  مشــاركة  ضآلــة 
إليهــا تقريــر عمــادة شــؤون الطــالب 1440، وتقريــر عمــادة اجلــودة 
التطوعــي يف جامعــة  العمــل  بوابــة  لعــام 1439 )موقــع  والتطويــر 

.)2019 حائــل، 
ولقــد اختــري موضــوع الدراســة ابعتبــاره جــزًءا مــن مبــادرة   
إســهام  أبمهّيــة  ميــاانً  إ  هبــا جامعــة حائــل  قامــت  التطوعــي  للعمــل 
شــرحية طلبــة اجلامعــة ممثّلــة بطلبتهــا يف عــدد مــن الفعاليّــات الــي ختــدم 
جمتمعهــم وبلدهــم، ويف مقّدمــة ذلــك العمــل التطّوعــي، إذ ال تنميــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة دون إســهام الشــباب، ومنهــم طلبــة اجلامعــات 
حيــث ميثّلــون الفئــة العمريّــة القــادرة علــى ذلــك، وبــروح صادقــة مــن 
الــوالء لوطنهــم. أييت ذلــك لتقــدمي مــا ميكــن أن يســهم يف تفعيــل 
وتطويــر العمــل التطّوعــي وتوســيعه ليشــمل أكثــر مــن منحــى ممــا خيــدم 

مســرية اململكــة العربيــة الســعودية احلضاريــة املعاصــرة ويفّعلهــا.
مشكلة الّدراسة:  

شــخصية  يف  فلســفتها  حتقيــق  إىل  اجلامعــات  تســعى   
الطلبــة مــن خــالل العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة املتعلقــة ابملنهــاج، 
أن  إال  املختلفــة،  أنديتهــا  عــرب  الالمنهجيــة  األنشــطة  إىل  إضافــة 
الطلبــة  مشــاركة  وحجــم  التطوعــي  العمــل  ومفاهيــم  التطــوع  ثقافــة 
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بــه ســجلت تراجعــاً ملموســاً، ووفقــاً ملــا أشــارت إليــه نتائــج مســح 
اهليئــة العامــة لإلحصــاء )GaStats, 2019( الــذي هــدف إىل 
التعــرف علــى نســبة إســهام الشــباب يف األعمــال التطوعيــة، والــذي 
غطــى جمــاالت العمــل التطوعــي الــي تشــمل كل عمــل غــري مدفــوع 
األجــر فقــد أظهــرت نتائــج تقريــر مســح العمــل التطوعــي 2018 أن 
نســبة إمجــايل املتطوعــن )الســعودين وغــري الســعودين( مــن إمجــايل 
بلغــت       قــد  فأكثــر  15 ســنة  أعمارهــم  ــن 

َ
مل اململكــة  عــدد ســكان 

)الذكــور  الســعودين  املتطوعــن  نســبة  بلغــت  فيمــا   )% 14.7(
واإلانث( ملــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر )16.8 %(، وهــذه نســبة 

اململكــة 2030. قليلــة حســب رؤيــة 
وعلــى الرغــم مــن أمهيــة العمــل التطوعــي يف ســبيل تقــدم   
األمــم ومــا أكدتــه نتائــج الدراســات؛ كدراســة املطــوع )2019( 
الــي أظهــرت أن األبعــاد الرتبويــة للعمــل التطوعــي يعكــس حتــدايً 
يواجــه املؤسســات الرتبويــة الرمسيــة وضــرورة إجيــاد آليــات ختطيطيــة 
وتقنيــة بشــرية تعمــل علــى تفعيــل تلــك األبعــاد يف ضــوء املتغــريات 
العتيــي  دراســة  أكدتــه  ومــا  التنميــة،  ملواكبــة  التحــدايت  وتوجيــه 
العــرب )2012( ودراســة  )2016( والشــاجيي )2015( وعــز 
الســلطان )2009( مــن حموريــة دور الطــالب ابجلامعــات يف تنفيــذ 
املهــام واألعمــال التطوعيــة يف مؤسســاهتم التعليميــة وجمتمعاهتــم الــي 
يعيشــون فيهــا، علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الواقــع الفعلــي جلامعــة 
حائــل يشــري إىل ضآلــة مشــاركة طــالب اجلامعــة يف العمــل التطوعــي 
كمــا ذكــر النايــف وآخــرون )2018( بدراســتهم الــي أجريــت حــول 
ثقافــة العمــل التطوعــي، والــي أشــارت إىل فحــص كافــة ســجالت 
اجلمعيــات اخلرييــة واألنديــة االجتماعيــة مبنطقــة حائــل مــن خــالل 
ســجالت اجمللــس التنســيقي للجمعيــات اخلرييــة والــي أوضحــت نــدرة 

مشــاركة طــالب جامعــة حائــل يف العمــل التطوعــي. 
وإدراكا مــن جامعــة حائــل ألمهيــة مشــاركة الطــالب يف   
األعمــال التطوعيــة، فقــد أقــر جملــس اجلامعــة بنــاء اخلطة االســرتاتيجية 
للجامعــة الــي تضمنــت مبــادرات عــدة منهــا مبــادرة تفعيــل العمــل 
التطوعــي، وأســندهتا لعمــادة شــؤون الطــالب لتنفيذهــا، والــي بدورهــا 
قامــت ببنــاء خطــة لتفعيــل العمــل التطوعــي مــن خــالل إعــداد دراســة 
خاصــة للوقــوف علــى اجتاهــات الطــالب حنــو العمــل التطوعــي، كــي 

تكــون منطلقــا هلــذه املبــادرة.
وبنــاء علــى تقريــر عمــادة شــؤون الطــالب الصــادر يف   
العــام الدراســي 1440 الــذي أشــار إىل اقتصــار املشــاركة يف العمــل 
التطوعــي علــى مشــاركات وأنديــة حمــدودة، وتقريــر عمــادة اجلــودة 
الشــديد يف مشــاركة  الضعــف  الــذي أشــار إىل  والتطويــر 1439 
طــالب جامعــة حائــل يف اخلدمــات الــي تتعلــق ابجملتمــع. بنــاء عليــه 
اجتاهــات  اآليت:«مــا  الرئيــس  ابلســؤال  الدراســة  مشــكلة  حــددت 
طلبــة جامعــة حائــل حنــو العمــل التطوعــي وســبل تفعيلــه ضمــن رؤيــة 

اآلتيــة: األســئلة  الســؤال  مــن  ويتفــرع  )2030(؟« 
1.مــا دوافــع ممارســة طــالب جامعــة حائــل للعمــل التطوعــي مــن 

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟
2.مــا معوقــات ممارســة الطــالب جبامعــة حائــل للعمــل التطوعــي مــن 

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟

3.مــا جمــاالت العمــل التطوعــي جبامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر أفــراد 
عينــة الدراســة؟

 4.مــا ســبل االرتقــاء ابلعمــل التطوعــي جبامعــة حائــل ضمــن التوجــه 
حنــو رؤيــة )2030( مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟

داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  5.هــل 
)α≤0.055( يف تقديرات أفراد عينة الدراســة حول )دوافع، 
للمتغــريات  تبعــا  التطوعــي  العمــل  ومعوقــات(  وجمــاالت، 
)النــوع االجتماعــي، والكليــة، واملســتوى الدراســي، والــدورات 

التطوعيــة(. واملبــادرات  التدريبيــة، 
أهداف الدراسة:

مــن  إىل وضــع جمموعــة  التوصــل  إىل  البحــث  يهــدف   
األســاليب اإلجرائيــة لالرتقــاء ابلعمــل التطوعــي جبامعــة حائــل ضمــن 

علــى: التعــرف  خــالل  مــن   )2030( رؤيــة  حنــو  التوجــه 
1. بيــان دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة 

الدراســة.
2.  الكشــف عــن معوقــات ممارســة الطالــب للعمــل التطوعــي مــن 

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة.
الطالــب  هبــا  يرغــب  الــي  التطوعــي  العمــل  جمــاالت  إيضــاح    .3

الدراســة. عينــة  أفــراد  نظــر  مــن وجهــة  جبامعــة حائــل 
أفــراد عينــة  التطوعــي مــن وجهــة نظــر  4. ســبل االرتقــاء ابلعمــل 

الدراســة.
5. الكشــف عــن تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة الجتاهــات طلبــة 
ضمــن  تفعيلــه  وســبل  التطوعــي،  العمــل  حنــو  حائــل  جامعــة 
رؤيــة )2030( يف ضــوء متغــريات النــوع االجتماعــي، الكليــة، 
التطوعيــة. املبــادرات  التدريبيــة،  الــدورات  الدراســي،  املســتوى 

أمهية الدراسة:
ميكــن بيــان أمهيــة الدراســة مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة   

اآليت: النحــو  علــى 
1.من الناحية النظرية:

• تشــجيع اإلســالم علــى االخنــراط يف مســرية األعمــال الّتطوعيّــة؛ 
االجتماعيــة  القيــم  وانتشــار  جتمعــات 

ُ
امل تكافــل  تعــزز  لكوهنــا 

جتمــع، وقــد بّينــت الكثــري مــن اآلايت واألحاديــث 
ُ
بــن أفــراد امل

الّنبويّــة ذلــك عــرب رد فضــل أعمــال اخلــري وأثرهــا.
حضــارايًّ  جانبــاً  بوصفــه  التطوعــي  العمــل  ثقافــة  ونشــر  أتصيــل   •

اإلســالمي. واجملتمــع  اإلســالمية  للرتبيــة 
• مشــول العمــل التطوعــي مجيــع نواحــي احليــاة املختلفــة اإلنســانية 
والتعليميــة والبيئيــة والصحيــة وغريهــا مــن اجملــاالت الــي تدعــم 
متطلبــات املواطنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، كمــا يشــمل 
والثــروات  العامــة  املمتلــكات  علــى  احلفــاظ  التطوعــي  العمــل 
والشــعور  واملستشــفيات  واجلامعــات  كاملــدارس  الوطنيــة 
ابملســؤولية واالنتمــاء حنوهــا، وال ميكــن للمواطنــة أو االنتمــاء 
والنهــوض مبؤسســاته. الوطــن  اقــرتن خبدمــة  إذا  إال  يكتمــل،  أن 

• ارتبــاط هــذه الدراســة ابلعمــل التطوعــي الــذي حيظــى ابهتمــام كبــري 
علــى املســتوى العــريب والــدويل؛ إلســهامه يف حــل الكثــري مــن 
املشــكالت االجتماعيــة والثّقافيــة، وقــد جــاءت هــذه الدراســة 
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يف حماولــة إلثبــات العالقــة بــن االخنــراط يف العمــل التطوعــي 
وزايدة مســتوى االنتمــاء الوطــي واملواطنــة الّصاحلــة.

• يســتمد هــذا البحــث أمهيتــه مــن منزلــة العمــل التطوعــي، ومالــه 
مــن دور إجيــايب يف تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي بوصفــه أحــد 
احليــاة،  جوانــب  شــى  يف  الشــاملة  للنهضــة  املهمــة  األســس 

اجملتمــع وآتزره. لتكافــل  اعتبــاره عالمــة ابرزة  وميكــن 
وتســخريه  العلمــي  البحــث  دور  إبــراز  الدراســة يف  هــذه  تســهم   •
خلدمــة القضــااي اجملتمعيــة املهمــة وإســهامه يف خدمــة اجملتمــع 

التطوعــي. والعمــل 
2.من الناحية التطبيقية:

• قــد تفيــد هــذه الدراســة يف التعــرف علــى اجتاهــات طــالب جامعــة 
حائــل حــول العمــل التطوعــي وســبل االرتقــاء بــه.

• ميكــن أن تســهم هــذه الدراســة يف تنميــة اجتاهــات الطــالب حنــو 
العمــل التطوعــي وتنميــة قيــم املواطنــة لديهــم.

إســهام  درجــة  عــن  اجلامعــة  يف  للمعنيــن  راجعــة  تغذيــة  تقــدمي   •
اجلامعــة يف تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي واجتاهــات الطلبــة حنــوه.

مصطلحات الدراسة:
عــن  نظمــت  عصــي  عقلــي  اســتعداد  حالــة  هــو  االجتــاه:    .1
اســتجابة  توجيــه  علــى  وتعمــل  الشــخصية،  التجــارب  طريــق 
الفــرد لألشــياء واملواقــف الــي تتعلــق هبــذا االســتعداد )حممــد، 

.)2006
ويعــرف إجرائيًّــا أبنــه: االســتعداد اإلجيــايب لطلبــة جامعــة   
ذلــك. يف  ورغبتهــم  التطوعــي  العمــل  يف  لإلســهام  حائــل 

2. العمل التطوعي: هو بذل جهد أايًّ كان نوع اجلهد دون مقابل 
ويعــرف   )2009 )املالكــي،  الفــرد  مــن  ذايت  وبدافــع  مــادي 
إجرائيًّــا: أبنــه الدرجــة الفعليــة الــي مت احلصــول عليهــا مــن خــالل 
لــدى  التطوعــي  العمــل  العينــة لدرجــة ممارســة  أفــراد  تقديــرات 
طلبــة جامعــة حائــل والــي مت التوصــل إليهــا مــن خــالل األداة 

الــي مت بناؤهــا لتحقيــق هــذا الغــرض.
حدود الدراسة: 

مت حتديد إطار الدراسة احلالية ابحلدود اآلتية:  
اجتاهــات  دراســة  علــى  الدراســة  اقتصــرت  املوضوعيــة:  1.احلــدود 
طلبــة جامعــة حائــل حنــو العمــل التطوعــي وســبل تفعيلــه ضمــن 

رؤيــة )2030( يف ضــوء بعــض املتغــريات.
2. احلــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة يف الفصــل الدراســي األول 

مــن العــام 2019.
3.احلــدود املكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى طــالب جامعــة حائــل 

يف اململكــة العربيــة الســعودية.
اإلطار النظري:

أواًل: املدخل للعمل التطوعي
إنَّ التطــوع يُعــد رمــزاً مــن رمــوز تقــدم األمــم وازدهارهــا؛   
فاألّمة كلَّما كانت فاعلة يف األنشطة التطوعية، أّدى ذلك إىل زايدة 
تقّدمهــا ورُقّيهــا، كمــا أن التعقيــد الطــارئ علــى احليــاة االجتماعيــة 
وتطــور الظــروف املعاشــية، والتغــريات االقتصاديــة، واألمنيــة، والتقنيــة 

املتســارِعة كل ذلــك يفــرُض أوضاًعــا وظروفًــا جديــدة، ممَـّـا يتطلــب 
أن تتضافــر اجلهــود -الرمسيــة واجملتمعيــة كافــة- ملواجهــة هــذا الواقــع، 
ومواجهــة هــذه األوضــاع، وهنــا أييت َدوُر العمــل التطوُّعــي الفعَّــال 

واملــؤازر للجهــود الرمسيَّــة )الســرحان واجلرايــدة، 1434(.
وكان اإلســالم ســباقاً يف احلديــث عــن العمــل التطوعــي،   
مبــا يشــتمل عليــه مــن حقائــق ومضامــن وتشــريعات يف جمــال العقائــد 
والعبــادات واملعامــالت، فــإن أحكامــه مبنيــة علــى اإللــزام وااللتــزام، 
العبوديــة،  معــى  لتحقيــق  هبــا،  اإلتيــان  جيــب  املفروضــة  فاألعمــال 
وأمــا األعمــال التطوعيــة املســاندة واملكملــة للواجبــات فقــد شــرعت 
وتــرك أمــر حتديــد وقتهــا ومقدارهــا ونوعهــا ووجهتهــا لضمــري املســلم 
ومــا يتمتــع بــه مــن وعــي وإدراك وأخــالق وأرحييــة، فتحركــه نــوازع 
اخلــري وتدفعــه عوامــل الشــفقة علــى نفســه واآلخريــن، وحيفــزه شــعوره 
ابالنتمــاء إىل هــذا اجملتمــع، وقــد حــدد اإلســالم األبعــاد واملنطلقــات 
األساســية والغــاايت الســامية الــي يرتكــز عليهــا العمــل التطوعــي مبــا 
يقــوي اجملتمــع، يقــول هللا تعــاىل: »اعبــدوا ربكــم وافعلــوا اخلــري لعلكــم 
تفلحــون« )احلــج:77(. ويقــول النــي صلــى هللا عليــه وســلم:« ال 
)البخــاري،  لنفســه«  حيــب  مــا  ألخيــه  حيــب  حــى  أحدكــم  يؤمــن 

.)1406
يف  التطوعــي  العمــل  وأبعــاد  مالمــح  ظهــرت  ولقــد   
النفــع  ومعياريــة  املباشــر  واحلــث  املشــروعية  حيــث  مــن  اإلســالم 
وانتظــار األجــر مــن هللا ســبحانه وتعــاىل، واإلطــار العقــدي واإلميــاين 
الــذي ينظــم العمــل، وتــزداد أمهيــة العمــل التطوعــي يف الوقــت احلاضــر 
نتيجــة عجــز احلكومــات منفــردة عــن القيــام بدورهــا التنمــوي وأتمــن 
حاجــات األفــراد، دون تعــاون وتضافــر اجلهــود مــع جهــات أخــرى 
تســهم بشــكل متــواٍز يف هــذا اجملــال. فالعمــل التطوعــي مــن أهــم 
األعمــال الــي جيــب أن يعتــي هبــا اإلنســان، وعمــل اخلــري اببــه واســع، 
حيــث إن كل جمتمــع فيــه احملتــاج إىل مســاعدة مــن مــأكل ومشــرب 
وملبــس ومســكن، والبــد أن يكــون هــذا العمــل خالصــاً لوجــه هللا 
تعــاىل، فقــد ابت العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية يف بنــاء اجملتمــع 

.)1425 )العامــر، 
وقــد اطلــع الباحثــون علــى دراســات خمتلفــة ذات صلــة   
كدراســة عــارف )2003( الــي هدفــت إىل معرفــة اجتاهــات طلبــة 
الدراســة  اســتخدمت  وقــد  التطوعــي،  العمــل  اجلامعــة حنــو ظاهــرة 
املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومت اختيــار عينــة عشــوائية تكونــت مــن 
وتوصلــت  الــوادي،  جنــوب  جامعــة  مــن كليــات  طالبــاً   )440(
الدراســة إىل وجــود اجتاهــات ســالبة لعينــة الدراســة ككل حنــو العمــل 
يــدل علــى عــدم وجــود درجــة  التطوعــي وفــق أبعــاد املقيــاس، ممــا 
النشــاط التطوعــي، وعــدم  لــدى الطلبــة أبمهيــة  كافيــة مــن الوعــي 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــري اجلنــس، والتخصــص، 
الكشــف  إىل   )2009( الســلطان  دراســة  أشــارت  كمــا  والبيئــة. 
التطوعــي،  العمــل  ممارســة  حنــو  اجلامعــي  الشــباب  اجتاهــات  عــن 
وماهيــة األعمــال التطوعيــة الــي يرغبــون يف ممارســتها، وكذلــك حتديــد 
ابألعمــال  اجلامعــي  الشــباب  التحــاق  دون  حتــول  الــي  املعوقــات 
التطوعيــة. وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي مــن خــالل تطبيــق 
اســتبانة علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مكونــة مــن )373( طالبــاً مــن 
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الطــالب الذكــور جبامعــة امللــك ســعود، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة 
عــن أن متوســط ممارســة الشــباب اجلامعــي للعمــل التطوعــي ميثــل 
مســتوى ممارســة ضعيفــا جــداً، وأوضحــت نتائــج الدراســة اجتاهــات 
إجيابيــة حنــو العمــل التطوعــي، حيــث جــاء فيهــا مســاعدة ورعايــة 
نتائــج  أشــارت  كمــا  املرضــى،  زايرة  ويليهــا  واحملتاجــن،  الفقــراء 
الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتاهــات 
الشــباب اجلامعــي حنــو حمــاور ممارســة العمــل التطوعــي، واملعوقــات 
التطوعــي،  العمــل  اجلامعــي يف  الشــباب  الــي حتــول دون مشــاركة 
واألســاليب واآلليــات الالزمــة لتفعيــل مشــاركة الشــباب يف العمــل 

التطوعــي تعــزى إىل أي مــن متغــري الكليــة أو التخصــص.
وقــام القصــاص )2011( بدراســة هدفــت إىل توضيــح   
بعض املهام التخطيطية ملواجهة معوقات مشــاركة الشــباب اجلامعي 
الوصفــي،  املنهــج  واســتخدمت  التطوعــي،  العمــل  يف  الســعودي 
وطبقــت علــى عينــة قوامهــا )175( طالبــا، وتوصلــت إىل وضــع 
تصــور مقــرتح للمهــام التخطيطيــة ملواجهــة معوقــات العمــل التطوعــي. 
وهدفــت دراســة أنــدرا  )Andrea.M. Mearthur, 2011( إىل 
التعــرف علــى العوامــل الــي تؤثــر يف ممارســة الشــباب للعمــل التطوعــي 
خصوصــاً أولئــك الشــباب الذيــن يقومــون خبدمــات تطوعيــة بطريقــة 
وتوصلــت  الوصفــي،  املنهــج  الدراســة  اســتخدمت  مباشــرة.  غــري 
املباشــرة  غــري  التطوعيــة  األعمــال  مــن  العديــد  وجــود  إىل  الدراســة 
الــي ميارســها الشــباب، وهنــاك عــدد مــن التحــدايت الــي تواجههــم 
كغمــوض دورهــم يف األعمــال التطوعيــة، وغيــاب التمكــن، وعــدم 
هــذه  مثــل  إدارة  عــن  واملســؤولن  املتطوعــن  بــن  النفــوذ  توزيــع 

األنشــطة.
 Susanne Klizing,( كمــا بينــت دراســة ســوزان  
اجلامعــات  التطوعــي يف  العمــل  علــى  التشــجيع  ضــرورة   )2011
األوروبيــة، حيــث إن جمــال التطــوع مــا زال تقليــدايًّ يف أورواب علــى 
الرغــم مــن وجــود دعــوات للعمــل التطوعــي يف بعــض اجلامعــات، 
لرســم خارطة للحالة الراهنة للبحوث عن العمل التطوعي يف أورواب 

واملمارســة. النظريــة  بــن  وتبادهلــا  املعرفــة  نقــل  ولإلســهام يف 
 )2011( وحممــد  حجــازي  مــن  كل  وأوضحــت   
اجتاهــات الفتــاة اجلامعيــة حنــو العمــل التطوعــي يف اجملتمــع الســعودي، 
وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي، وطبقــت الدراســة علــى 
عينــة مكونــة مــن )4000( طالبــة، وتوصلــت الدراســة إىل وضــع 
تصــور مقــرتح لــدور اخلدمــة االجتماعيــة يف تنميــة اجتاهــات القيــادة 

الســعودي. اجملتمــع  يف  التطوعــي  العمــل  حنــو  اجلامعيــة 
وقــام اخلــدام )2013( بدراســة هدفــت إىل الكشــف   
عــن اجتاهــات الشــباب اجلامعــي حنــو ممارســة العمــل التطوعــي، وقــد 
 )300( قوامهــا  عينــة  علــى  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم 
اجتاهــات  اتســام  اآلتيــة:  النتائــج  إىل  الدراســة  وتوصلــت  طالــب 
أفــراد عينــة الدراســة بشــكل عــام ابإلجيابيــة حنــو العمــل التطوعــي. ال 
يوجــد فــروق ذات داللــة تعــزى ملتغــري التخصــص واملســتوى الدراســي 

والعمــر.
 )Gage,Thpe, 2013( اتاب  جيــج  قــام  كمــا   
ومعوقــات  املتطوعــن  دوافــع  علــى  التعــرف  إىل  هدفــت  بدراســة 

التطــوع بــن طلبــة اجلامعــة جبامعــة بنســلفانيا، واســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )340( 
طالبــاً، وأظهــرت النتائــج أن غالبيــة الطلبــة ميارســون التطــوع حســب 
قدراهتــم، وأن املنظمــات الــي تركــز علــى اخلدمــات اإلنســانية أكثــر 
أمهيــة مــن بــن جمــاالت العمــل التطوعــي. وهدفــت دراســة عــزازي 
العمــل  لتدعيــم  اســرتاتيجية  رؤيــة  مالمــح  رســم  إىل   )2014(
التطوعــي داخــل اجلامعــات الســعودية، واســتخدم الباحــث املنهــج 
الوصفــي، وقــد اســتخدمت الدراســة اســتبانة مت تطبيقهــا علــى عينــة 
البحــث املكونــة مــن )259( طالبــة جتمــع بــن التخصصــات العلميــة 

واألدبية.  
وقــد أشــارت الدراســة امليدانيــة إىل ضعــف شــديد يف   
املشــاركة يف العمل التطوعي، حيث بلغت نســبة املشــاركة )47.2( 
مــن إمجــايل الطالبــات، وقــد توصلــت الدراســة إىل رؤيــة اســرتاتيجية 
خــالل  مــن  الرتبويــة  املؤسســات  داخــل  التطوعــي  العمــل  لتدعيــم 
واإلدارة  التدريــس  وطــرق  اجلامعــات  داخــل  الالصفيــة  األنشــطة 

للجامعــات. اإلبداعيــة 
والكبيســي  الزيــود  دراســة  مــن  كل  هدفــت  كمــا   
)2014( إىل التعــرف علــى توجيهــات طلبــة جامعــة البــرتاء حنــو 
العمــل التطوعــي، ومناقشــة أهــداف التوجــه حنــو العمــل التطوعــي 
وقــد  التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  وجماالتــه، واســتخدمت 
طبقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة  مــن )320(  طالبــاً وطالبــًة، 
وتوصلــت الدراســة إىل أن أهــم أهــداف التوّجــه حنــو العمــل التطوعــي 
هــو خدمــة اجملتمــع، وتنميتــه، واإلســهام يف معاجلــة مشــكالته مــن 
والــي  التطوعــي،  الطلبــة يف عملهــم  الــي جتــذب  اجملــاالت  خــالل 
احتــل اجلانــب الصحــي فيهــا األولويــة ليتلــوه اجملــال البيئــي، وابلنســبة 
للمعوقــات فقــد مثــل العامــل االقتصــادي أهــم معــوق. كمــا أظهــرت 
الدراســة عــدم وجــود فــروق إحصائيــة يف اجتاهــات الطلبــة للتوجــه حنــو 

الســكن. ومــكان  اجلنــس  ابختــالف  التطوعــي  العمــل 
أمــا دراســة العتيــي )2016( فقــد هدفــت إىل التعــرف   
علــى أمهيــة العمــل التطوعــي لــدى طلبــة جامعــة شــقراء. اســتخدمت 
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وطبقــت علــى عينــة مكونــة مــن 
)583( طالبــا ابجلامعــة، وأظهــرت النتائــج موافقــة عينــة الدراســة 
علــى األســباب املؤديــة إىل عــزوف الطلبــة عــن املشــاركة يف األعمــال 
التطوعيــة بنســبة )78.4 %( وموافقــة الطلبــة علــى أمهيــة العمــل 
التطوعــي بنســبة ) 88 %(، كمــا جــاءت األســباب اجلامعيــة أواًل 
توصــل  تدريبيــة  عــدم وجــود دورات  )80.8 %(، ومنهــا  بنســبة 
الطلبة إىل ممارســة العمل التطوعي، مث األســباب الشــخصية بنســبة ) 
76 %(، كمــا أظهــرت عــدم وجــود فــروق يف وجهــات نظــر الطلبــة 
الدراســي، يف  واملســتوى  الكليــة  لنــوع  تعــزى  األســباب  هــذه  حنــو 
حــن توجــد فــروق تعــزى للجنــس ولصــاحل اإلانث. أمــا دراســة عطــا 
)2015( فقــد اســتهدفت التعــرف علــى عالقــة اجتاهــات الطــالب 
حنــو العمــل التطوعــي بقيــم املواطنــة لــدى طــالب الســنة التحضرييــة 
جبامعــة امللــك فيصــل، وتكونــت عينــة البحــث مــن )120طالبــا(، 
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وقــد أظهــرت النتائــج: ضعــف 
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مســتوى اجتاهــات الطــالب حنــو العمــل التطوعــي، وضعــف وعــي 
لــدى  املواطنــة  قيــم  بــن  عالقــة  ووجــود  املواطنــة،  بقيــم  الطــالب 

الطــالب واجتاهاهتــم حنــو العمــل التطوعــي
ويف دراســة الفــرا )2018(  الــي هدفــت إىل التعــرف   
علــى درجــة ممارســة طلبــة اجلامعــات الفلســطينية مبحافظــات غــزة 
ولتحقيــق  لديهــم،  القياديــة  ابملهــارات  وعالقتهــا  التطوعــي  للعمــل 
)التحليلــي(،  الوصفــي  املنهــج  الباحثــة  اتبعــت  الدراســة  أهــداف 
مــن          عشــوائية  بطريقــة  اختيارهــا  مت  الــي  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
)350( طالبــا وطالبــة، وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج اآلتيــة: بلــغ 
الــوزن النســي ملمارســة طلبــة اجلامعــة العمــل التطوعــي )%48.27(

كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة    
إحصائيــة يف اســتجاابت الطلبــة حــول ممارســتهم للعمــل التطوعــي 
تعــزى ملتغــري اجلنــس، والتخصــص، واملعــدل الرتاكمــي، وتوجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت الطلبــة حــول ممارســتهم للعمــل 

اجلامعــة. ملتغــري  تعــزى  التطوعــي 
ومــن الدراســات ذات العالقــة دراســة النايــف وآخريــن   
)2018( الــي هدفــت إىل الكشــف عــن أســباب إحجــام طــالب 
جامعــة حائــل عــن ممارســة العمــل التطوعــي، مــن خــالل اإلفــادة مــن 
التجــارب احملليــة والعامليــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن )2852( طالبــا، وأظهــرت النتائــج أن حمــوري 
املعوقــات الــي تتعلــق ابملتطــوع وابجلامعــة جــاءت بدرجــة كبــرية، كمــا 
بينــت أســباب إحجــام طــالب جامعــة حائــل عــن ممارســة العمــل 

اجلامعــة وخارجهــا.  داخــل  التطوعــي 
املطــوع  دراســة  أيضــاً  الصلــة  ذات  الدراســات  ومــن   
التطوعــي  العمــل  جمــاالت  معرفــة  إىل  هدفــت  الــي   )2019(
وأبعــاده الرتبويــة يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030، والــي 
الدراســة  نتائــج  التحليلــي، وأظهــرت  الوصفــي  املنهــج  اســتخدمت 
وجماالتــه  التطوعــي  والعمــل  اجملتمعيــة  التنميــة  بركائــز  الرؤيــة  عنايــة 
وأبعــاده الرتبويــة، كمــا أظهــرت ارتفــاع تكــرار تعزيــز اهلويــة اإلســالمية 

املعلومــايت. والتمكــن  التطوعــي،  ابلعمــل  اخلاصــة 
وأخــرياً قــام مخــاس )2019( بدراســة هدفــت إىل بيــان   
مســتوى اجتاهــات طلبــة اجلامعــة حنــو العمــل التطوعــي يف اجلامعــات 
عينــة  وتكونــت  الوصفــي،  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت  العراقيــة. 
إىل  الدراســة  وتوصلــت  وطالبــة،  طالــب   )7102( مــن  الدراســة 
املرحلــة اجلامعيــة اجتاهــات إجيابيــة  لــدى طلبــة  النتائــج اآلتيــة: أن 
حنــو العمــل التطوعــي، وقــد ذكــر الشــهراين )1438( أدواراً للعمــل 

اآليت: يف  متثلــت  التطوعــي 
وفــق  توعيــة وغــرس حــب مســاعدة اآلخريــن  املســجد يف  أ. دور 

شــرعية. نظــرة 
ب. الرتبيــة األســرية مــن خــالل التنشــئة االجتماعيــة وغــرس حــب 

التطــوع منــذ الصغــر.
ج. دور املؤسســات التعلميــة مــن مــدارس وجامعــات مــن خــالل 
املناهــج والربامــج العمليــة يف جمــال التطــوع؛ كالــزايرات للجهــات 

اخلرييــة وحــث الطــالب علــى التطــوع.

د. دور وســائل اإلعــالم يف توعيــة اجملتمــع وإبــراز دور املتطوعــن يف 
مســاعدة اجلمعيــات اخلرييــة لتحقيــق أهدافهــا.

اثنيا: مفهوم العمل التطوعي أنواعه وفوائده
1.مفهوم العمل التطوعي: 

مــن  فهنــاك  التطوعــي،  للعمــل  مفاهيــم  عــدة  هنــاك   
الباحثــن مــن يقصــره علــى اجلهــود الــي يقــوم هبــا أفــراد أو مواطنــون 
غــري مهنيــن، فهــو »جهــود إنســانية تتــم مــن قبــل أفــراد اجملتمــع حيــث 
قبــل  مــن  الــذايت  والدافــع  الرغبــة  أســاس  علــى  اجلهــود  هــذه  تقــوم 
الشــخص املتطــوع، أي أنــه عمــل اختيــاري انبــع مــن أدوار الشــخص 
نفســه وإدراكــه لــدوره وأمهيتــه يف اجملتمــع، ابإلضافــة إىل أنــه يتضمــن 
نوعــا مــن اإليثــار، إذ إن الشــخص املتطــوع ال يتوقــع عائــدا مــاداي 

.)2017 )الشــهوان،  تطوعــه«  مقابــل 
كمــا ينظــر فريــق آخــر لــه مبفهــوم أعــم فيعرفــه علــى أنــه:   
»عمــل )جهــد( أو متويــل أو رأي )فكــر( يقــوم بتقدميــه شــخص أو 
كيــان مــا إىل شــخص أو كيــان آخــر حيتــاج إليــه دون مقابــل مــادي 
أو غــريه، ويكــون هــذا النشــاط ذا أغــراض اجتماعيــة أو تنمويــة« 

.)2015 ورحــال،  )اهلــران 
2.أنواع العمل التطوعي:

أ. العمل التطوعي الفردي: 
وهــو ســلوك اجتماعــي ميارســه الفــرد مــن تلقــاء نفســه   
وبرغبــة منــه ودون أي مــردود مــادي، ويقــوم علــى اعتبــارات أخالقيــة 

دينيــة.  أو  إنســانية  أو  اجتماعيــة  أو 
ب. العمل التطوعي املؤسسي: 

حيتــل العمــل التطوعــي يف كثــري مــن مؤسســات اجملتمــع   
أمهيــة كبــرية، وتســهم )مجعيــات ومؤسســات أهليــة وحكوميــة( يف 
اجلهــود  مجــع  يف  يســهم  املؤسســي  العمــل  إن  إذ  اجملتمــع،  تطويــر 
والطاقــات االجتماعيــة املبعثــرة، فتســتطيع املؤسســات االجتماعيــة 
املختلفــة أن جتعــل مــن اجلهــود املبعثــرة متــآزرة ذات أثــر كبــري وفعــال 

.)2017 )الشــهوان،  بينهــا  التنســيق  ومت  اجتمعــت  مــا  إذا 
3.فوائد العمل التطوعي: 

ميكــن تصنيــف الفوائــد اإلجيابيــة للعمــل التطوعــي فيمــا   
يتعلــق ابلفــرد، ومــا يتعلــق ابجملتمــع وميكــن توضيــح ذلــك فيمــا يلــي: 
 1.تقويــة الرتابــط والتكاتــف بــن أفــراد اجملتمــع: وذلــك ألّن فئــة مــن 
أفــراد اجملتمــع نفســه هــم مــن يقومــون هبــذه األعمــال، ومــن مثّ 
يــزداد الرتابــط فيمــا بينهــم، وتصبــح عالقاهتــم أقــوى مــن الســابق.

وإبرازهــا  اجملتمــع  يف  املختلفــة  املشــكالت  حــل  يف  اإلســهام   .2
معاجلتهــا.  وحماولــة 

3.إجيــاد عالقــات اجتماعيــة بــن األفــراد قيــادات اجملتمــع، وكذلــك 
مــع املؤسســات احلكوميــة االجتماعيــة واحملليــة.

4. حماولــة تغطيــة القصــور الــذي تعــاين منــه بعــض املؤسســات بتوفــري 
املبالــغ املاليــة الــي تصرفهــا الدولــة علــى القــوى البشــرية، ومــن 
مثّ إمكانيــة صرفهــا علــى أمــور أخــرى تفيــد اجملتمــع )الكنــدري، 

.)2016
اثلثاً: العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية

بــدأ العمــل التطوعــي يف اململكــة منــذ أقــدم العصــور يف   
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أشــكال خمتلفــة تتــالءم والبيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع 
إال يف  املؤسســي  الشــكل  الوقــت، ومل أيخــذ  ذلــك  الســعودي يف 
الســتينيات اهلجريــة بعــد توحيــد اململكــة وبنــاء وأتســيس الدولــة علــى 
أســس حديثــة، حيــث شــهدت تلــك الفــرتة بدايــة املســرية التنمويــة 
إبنشــاء البــى التحتيــة والتجهيــزات األساســية، ومــن مث االهتمــام برفــع 
مســتوى األســرة واجملتمــع. وكان مــن أولــوايت الدولــة إنشــاء مصلحــة 
للضمــان االجتماعــي ملســاعدة احملتاجــن والفقــراء ورعايتهــم انطالقــا 
مــن مبــادئ العقيــدة اإلســالمية، وذلــك يف ســبيل حتقيــق التكافــل 
االجتماعــي بــن النــاس. ويف عــام 1354 أنشــئت مجعيــة اإلســعاف 
اخلــريي يف مكــة املكرمــة واحنصــرت خدماهتــا يف تقــدمي اخلدمــات 
اإلســعافية للحجــاج يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ومدينــة جــدة. 
التطوعــي،  للنشــاط  املنظمــة  الالئحــة  صــدرت   1383 عــام  ويف 
ومســي بنظــام اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة االجتماعيــة األهليــة، 
النســائية اخلرييــة مبدينــة جــدة،  العــام نفســه اجلمعيــة  وتكونــت يف 
ومجعيــة النهضــة النســائية ابلــرايض. ويف عــام 1383 صــدر مرســوم 
اهلــالل األمحــر تطويــرًا جلمعيــة اإلســعاف  ملكــي إبنشــاء مؤسســة 
اخلــريي وأصبحــت مؤسســة حكوميــة واعــرتف هبــا دوليًّــا، وأصبحــت 
العضــو احلــادي والتســعن يف احتــاد مجعيــات اهلــالل األمحــر والصليــب 
األمحــر الدوليــة. كمــا أنشــئت يف عــام 1387 مجعيــة اتروت اخلرييــة 
للخدمــات االجتماعيــة ابملنطقــة الشــرقية )الغامــدي، 2009(. 

رابعاً: رؤية اململكة العربية السعودية للعمل التطوعي: 
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 مل تغفــل جانًبــا   
ــا مــن جوانــب تطويــر اململكــة، وهــو جانــب العمــل التطوعــي،  مهمًّ
حيــث تطمــح الســعودية مــن خــالل رؤيتهــا 2030 إىل تطويــر جمــال 
العمــل التطوعــي، ورفــع نســبة عــدد املتطوعــن إىل مليــون متطــوع 
قبــل هنايــة عــام 2030، وإن دل هــذا األمــر علــى شــيء فإنــه يــدل 

علــى اهتمــام احلكومــة ابإلنســان الســعودي ابعتبــاره الوســيلة الرئيســة 
للتنميــة وغايتهــا. وتنطلــق جتربــة العمــل التطوعــي يف اململكــة مــن 
إدراك عميــق وإميــان مــن احلكومــة الرشــيدة أبمهيــة العمــل التطوعــي 
ســاعد  إجيابيًّــا  مناخــاً  لــه  وفــرت  املســتقبل، حيــث  بنــاء  ودوره يف 
علــى منــوه، كمــا أن لــه مكانتــه اخلاصــة يف خطــط التنميــة، حيــث 
مــن ضمــن  الوطــي، وكان  التحــول  أبعــاد لربانمــج  مت حتديــد )8( 
أبعــاده برانمــج تعزيــز التنميــة اجملتمعيــة وتطويــر القطــاع غــري الرحبــي 
الــذي مــن ضمــن أهدافــه التشــجيع علــى العمــل التطوعــي، وذكــر 
العمــل  تواجــه  الــي  التحــدايت  أبــرز  الوطــي  التحــول  برانمــج  يف 
التطوعــي،  العمــل  اجملتمــع يف  أفــراد  قلــة مشــاركة  التطوعــي وهــي: 
كمــا مت تقــدمي حلــول للتغلــب علــى مــا يواجــه العمــل التطوعــي عــرب 
تشــجيع العمــل التطوعي:)تشــجيع مشــاركة املواطنــن يف األنشــطة 
التطوعيــة، والتأكــد مــن جاهزيــة البنيــة النظاميــة إلجيــاد فــرص تطــوع 
أكثــر وأفضــل لــزايدة عــدد املتطوعــن وإثــراء جتارهبــم، وخلــق أتثــري 
علــى حياهتــم وبيئتهــم، وإكســاهبم مهــارات عمليــة تزيــد مــن قدرهتــم 
علــى إجيــاد فــرص عمــل مالئمــة(. وأيضــاً مت تطويــر اســرتاتيجية حمــددة 

لتحقيــق اهلــدف عــرب:
منظومــة . 1 ببنــاء  التطوعــي:  للعمــل  اجملتمعــي  التبــي  تشــجيع 

للتمكــن، وثقافــة وحمفــزات للتطــوع، وحتفيــز فــرص املشــاركة 
التطوعيــة مبــا يعــود ابألثــر علــى اجملتمــع.

ببنــاء . 2 اجملتمــع:  يف  وأثرهــا  التطوعيــة  املشــاركة  فــرص  زايدة 
متكــن  إىل  ابإلضافــة  التطوعيــة  املشــاركة  لتمكــن  منظومــة 
وتنظيــم العمــل التطوعــي يف القطــاع غــري الرحبــي واحلكومــي 
)موقــع رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030(. وميكــن إبــراز 

التطوعــي مــن خــالل شــكل رقــم )1(  املؤشــرات للعمــل 

خامســاً: إدارة العمــل التطوعــي جبامعــة حائــل: إن إدارة العمــل 
التطوعــي هــي إحــدى اإلدارات جبامعــة حائــل حتــت إشــراف عمــادة 
إعــداد وأتهيــل طــالب وطالبــات  الطــالب، وتعمــل علــى  شــؤون 
التطوعــي، وغــرس مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة،  للعمــل  اجلامعــة 
وخدمــة الوطــن، واملواطنــة الصاحلــة للفــرد واجملتمــع، وتزويــد الشــباب 
ابملهــارات الــي متكنهــم مــن القيــام ابألعمــال التطوعيــة علــى أســس 
العامــة  اخلدمــة  أعمــال  مــن  وغريهــا  وأكادمييــة  علميــة  صحيحــة 
والشــراكة التطوعيــة مــع اجلهــات ذات العالقــة. وقــد اشــتمل تقريــر 
للعــام  التطوعــي  العمــل  إبدارة  اخلــاص  الطــالب  شــؤون  عمــادة 

الدراســي )1440( علــى مــا أييت:
1. رؤيــة إدارة العمــل التطوعــي جبامعــة حائــل: صناعــة الطــالب 
والطالبــات الصاحلــن املميزيــن الذيــن يتحلــون بصفــات املســلم 
املعاصــر املبــادر الســاعي خلدمــة دينــه ووطنــه، وتكريــس ثقافــة 

التطــوّع لــدى طــالب اجلامعــة، وتعزيــز آفــاق املشــاركة النوعيّــة 
طــالب  مســتوى  مــع  وعلميًّــا  أكادمييًّــا  تتــالءم  الــي  واملتميّــزة 

وطالبــات اجلامعــة.
2. رســالة إدارة العمــل التطوعــي جبامعــة حائــل: تطويــر ثقافــة 
العمــل التطوعــي يف اجلامعــة واجملتمــع، وغــرس مفهــوم املبــادرة 
والشــعور ابملســؤولية، وجتســري العالقــة بــن اجلامعــة واجلهــات 

التطّوعــي. ذات العالقــة ابلعمــل 
3. االســرتاتيجية العامــة إلدارة العمــل التطوعــي جبامعــة حائــل: 
مساعدة طالب وطالبات اجلامعة أبناء هذا الوطن الغايل على 
إعــادة تواصلهــم مــع هويتهــم اإلســالمية والوطنيــة، واســتغالل 
طاقاهتــم وأوقاهتــم يف أعمــال ذات قيمــة تعــزز انتماءهــم لوطنهــم 

وجمتمعهــم وشــعورهم ابملســؤولية.

شكل رقم )1( )موقع رؤية اململكة العربية السعودية 2030(
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دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

4.األهداف: تتحدد أهداف إدارة العمل التطوعي مبا يلي:
للطالــب كمواطــن  املتكامــل  البنــاء  يف  لدورهــا  اجلامعــة  أداء   .1

االجتماعيــة. مســؤوليته  يستشــعر 
2. دعم وتعزيز ثقافة التطوّع ومهاراهتا لدى طالب اجلامعة.

اجملتمــع يف  مؤسســات  مــع  والتعــاون  الشــراكة  فــرص  توســيع   .3
التطــوّع. جمــال 

4. تنميــة قــدرات الطــالب والطالبــات علــى التواصــل مــع اجملتمــع 
مــن خــالل قــراءة واعيــة للواقــع.

األطــر  وأتســيس  اجلامعــة  لطــالب  التطــوّع  مبــادرات  تبــّي   .5
لتنفيذهــا. اإلشــراقية 

6. مســاعدة وحتفيــز طــالب وطالبــات اجلامعــة علــى إنتــاج أعمــال 
اجلامعــة  يف  تعّلمــوه  مــا  بتطبيــق  علميّــة  وابتــكارات  ومشــاريع 
إلنتــاج مشــاريع تقــّدم بشــكل تطّوعــي للجهــات ذات العالقــة 
ابلعمــل التطّوعــي مــن أجــل أن ختــدم هــذه املشــاريع اجملتمــع.

املســؤولية  حتّمــل  علــى  قادريــن  حمرتفــن  متطوعــن  إعــداد   .7
االجتماعيــة وجاهزيــن لالخنــراط يف اجلهــات الرمسيــة الــي تعــي 

التطوعــي. ابلعمــل 
8. إقامــة املشــاريع والربامــج واملهرجــاانت الســنوية الــي تعــي بنشــر 
ثقافــة العمــل التطّوعــي، ودمــج طــالب اجلامعــة يف األعمــال 

التطّوعيــة املختلفــة خلدمــة وطنهــم وجمتمعهــم.
ذات  للجهــات  الســنوية  التطّوعيــة  الفــرص  معــارض  إقامــة   .9
العالقــة، وإقامــة جمموعــة مــن احملاضــرات والنــدوات وورش العمــل 
يقدمهــا حماضــرون حمليــون ودوليــون مــن ذوي االختصــاص يف 
يف  واإلعالميــة  التعليميــة  املؤسســات  دور  تتضمــن  مواضيــع 
واالجتماعيــة  الســلوكية  واآلاثر  التطوعــي،  ابلعمــل  االرتقــاء 
للتطــوع، وأثــر العمــل التطوعــي يف النهضــة احلضاريــة والتقــدم 

املــدين.
العمــل  وبرامــج  لفــرص  ومتنّوعــة  موّســعة  خيــارات  طــرح   .10
التطوعــي لطــالب اجلامعــة مبــا يتــالءم مــع اهتماماهتــم املختلفــة، 
والتســجيل يف هذه الربامج بشــكل دوري وإلكرتونيًّا من خالل 

)بوابــة العمــل التطّوعــي( علــى موقــع اجلامعــة علــى اإلنرتنــت
 Skills مهــاري  بســجل  مســتقباًل  الطالــب  يتخــرج  أن   .12
Transcripts إضافــًة إىل ســّجله األكادميــي، يؤهلــه ويرفــع 
مــن قدراتــه ومهاراتــه لالندمــاج يف مســتقبله الوظيفــي، ويفســح 
لــه فــرص وجمــاالت ســوق العمــل، حيــث يتــم إدراج ســاعات 
العمــل التطوعــي ضمــن متطلبــات التخــرج مــن اجلامعــة )موقــع 

بوابــة العمــل التطوعــي يف جامعــة حائــل، 2019(.
الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 
اقتضــت طبيعــة الدراســة االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي   
للكشــف عــن اجتاهــات طلبــة جامعــة حائــل حنــو العمــل التطوعــي 
مــن وجهــة نظــر الطلبــة؛ ألن املنهــج الوصفــي املتعمــق هــو الــذي 
العلميــة  واملشــاكل  الظواهــر  بوصــف  العلمــي  الباحــث  فيــه  يقــوم 
املختلفــة، وحــل املشــكالت والتســاؤالت الــي تقــع يف دائــرة البحــث 
العلمــي، مث يتــم حتليــل البيــاانت الــي مت مجعهــا عــن طريــق املنهــج 

الوصفــي، حــى ميكــن إعطــاء التفســري والنتائــج املناســبة عــن تلــك 
الظاهــرة، كمــا يســتطيع الباحــث العلمــي كذلــك عــن طريــق املنهــج 
بــن  التحليلــي أن يضــع الظواهــر املختلفــة يف املقــارانت  الوصفــي 
الظواهــر املشــاهبة، وحــى ميكــن جتميــع البيــاانت املختلفــة عــن الفــروق 
واملتشــاهبات بــن تلــك الظواهــر، وهــي مــن أهــم املميــزات الــي متيــز 
املنهــج الوصفــي التحليلــي عــن غــريه مــن املناهــج العلميــة، وتعــزز 
اســتخداماته يف البحث العلمي بشــكل كبري ألن هذا املنهج يعتمد 
علــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي يف الواقــع ويعــرب عنهــا تعبــرياً كميًّــا، 
فالتعبــري الكيفــي يصــف الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، ويقــدم وصفــاً 
رقميًّــا يوضــح مقــدار الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع 
الظواهــر املختلفــة األخــرى )زايــد، 2007(، ومــن هنــا تضمنــت 
الدراســة مســحاً مكتبيًّــا وذلــك ابلرجــوع إىل املراجــع واملصــادر لبنــاء 
األدبيــات الســابقة، واالســتطالع امليــداين بواســطة أداة الدراســة الــي  
اقتضتهــا طبيعــة الدراســة واملقارنــة مــع الدراســات األخــرى، وتفســري 

النتائــج.
إجراءات الدراسة: 

        لقد مت إجراء الدراسة بطريقة علمية وفق اخلطوات اآلتية:
الدراســة  إلجــراء  حائــل  جامعــة  إدارة  موافقــة  علــى  1.احلصــول 
القبــول  عمــادة  مــن  حائــل  طلبــة  أعــداد  علــى  واحلصــول 

.)2019/2020( الدراســي  للعــام  والتســجيل 
2.تصميم أداة الدراسة من قبل فريق البحث.

ذوي  مــن  احملكمــن  مــن  جمموعــة  علــى  الدراســة  أداة  3.عــرض 
التطوعــي. والعمــل  اإلدارة  يف  االختصــاص 

4.إعداد أداة الدراسة بصورهتا النهائية.
4.حتديد أفراد عينة الدراسة الي مشلت مجيع كليات اجلامعة.

التطوعــي  العمــل  منســقي  علــى  إلكرتونيًّــا  الدراســة  أداة  5.توزيــع 
املختلفــة. اجلامعــة  يف كليــات  الطــالب  علــى  لتعميمهــا 

مــن  والتأكــد  املعــادة  االســتجاابت  بتدقيــق  البحــث  فريــق  6.قــام 
الدراســة. ألغــراض  وصحتهــا  ســالمتها 

7.عــرص نتائــج اســتجاابت الطــالب علــى حملــل إحصائــي، الــذي 
بــدوره قــام مبعاجلتهــا إحصائيــاً ابســتخدام الربانمــج اإلحصائــي 

.)spss(
جمتمع الدراسة وعينته: 

البكالوريــوس  طلبــة  مــن مجيــع  الدراســة  جمتمــع  تكــّون   
جبميــع الكليــات يف جامعــة حائــل، والبالــغ عددهــم )27646( 
طالبــا   )1172( مــن  الدراســة  َعيِّنــة  وتكونــت  وطالبــة،  طالبــا 
وطالبــة، وقــد مت اختيارهــا ابلطريقــة العشــوائية الطبقيــة، الــي تناســب 
طبيعــة جمتمــع الدراســة مــن خــالل توزيــع أفــراد الَعيِّنــة وفــق عــدد مــن 
املتغــريات وهــي: )النــوع االجتماعــي، الكليــة، املســتوى الدراســي، 

التطوعيــة(. املبــادرات  التدريبيــة،  الــدورات 
أداة الدراسة: 

لتحقيــق أهــداف الدراســة مت إعــداد اســتبانة لقيــاس هــذه   
اجلــزء األول علــى  اشــتمل  مــن جزأيــن،  األهــداف، وقــد تكونــت 
البيــاانت األوليــة ألفــراد الَعيِّنــة )النــوع االجتماعــي، الكليــة، املســتوى 
الدراســي، الــدورات التدريبيــة، املبــادرات التطوعيــة(، واجلــزء الثــاين 
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رئيســة.  حمــاور  أربعــة  علــى 
صدق أداة الدراسة وثباهتا: 

قــام فريــق البحــث بتطبيــق أدوات الدراســة علــى عينــة   
مكونــة مــن )1172( طالبــا وطالبــة مــن طلبــة جامعــة حائــل، وذلــك 
الدراســة،  والثبــات ألداة  الصــدق  معامــالت  مــن  التحقــق  هبــدف 

اآليت: وفــق  الدراســة  وتناولتهــا 
أ-صدق احملكمني: 

 )10( علــى  األوليــة  بصورهتــا  االســتبانة  عــرض  مت   
واخلدمــة  الرتبويــة  اإلدارة  يف  االختصــاص  ذوي  مــن  حمكمــن 
االجتماعيــة جبامعــة حائــل مــن محلــة الدكتــوراه، وقــد طُلــب إليهــم 
حتديــد درجــة مالءمــة الفقــرات الــواردة يف االســتبانة ودرجــة مشوليتهــا 
يف بيــان اجتاهــات طلبــة جامعــة حائــل حنــو العمــل التطوعــي وســبل 
تفعيلــه ضمــن رؤيــة )2030( يف ضــوء بعــض املتغــريات، ودرجــة 
وضــوح الفقــرات وســالمتها اللغويــة، وكذلــك إبــداء أي تعديــالت 
مقرتحــة وحــذف الفقــرات غــري الضروريــة. وبعــد إعــادة االســتبانة مت 

إجــراء التعديــالت املقرتحــة الــي اتفــق عليهــا )%80( مــن احملكمــن 
توصياهتــم. يف 

ب-صدق املقياس: 
مت التحقــق مــن دالالت صــدق أداة الدراســة وذلــك مــن   
خــالل اســتخدام الصــدق البنائــي، حيــث مت التحقــق مــن الصــدق 
البنائــي مــن خــالل التحقــق مــن إجيــاد معامــل االرتبــاط بريســون بــن 
كل فقــرة مــن فقــرات مقيــاس اجتاهــات طلبــة جامعــة حائــل حنــو 

ذلــك. يوضــح   )1( واجلــدول  التطوعــي،  العمــل 
بــن كل  جــدول رقــم )1( معامــالت ارتبــاط بريســون   
فقــرة مــن فقــرات مقيــاس اجتاهــات طلبــة جامعــة حائــل حنــو العمــل 
التطوعــي وســبل تفعيلــه ضمــن رؤيــة )2030( والدرجــة الكليــة علــى 

الفقــرة إليــه  تنتمــي  الــذي  الفرعــي  واجملــال  املقيــاس 

اجملال األول: دوافع ممارسة العمل التطوعي
رقم 
الفقرة

معامل ارتباط الفقرة ابجملال 
الذي تنتمي إيل

معامل ارتباط الفقرة 
ابملقياس الكلي

رقم 
الفقرة

معامل ارتباط الفقرة ابجملال 
الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط الفقرة 
ابملقياس الكلي

1**625**0.4399**0.708**0.487
2**0.675**0.43610**0.717**0.493
3**0.653**0.41911**0.723**0.510
4**0.676**0.44312**0.703**0.470
5**0.643**0.42713**0.752**0.506
6**0.704**0.44414**0.736**0.498
7**0.709**0.47715**0.729**0.500
8**0.692**0.463

اجملال الثاين: معوقات ممارسة الطالب للعمل التطوعي
1**0.451**0.1799**0.646**0.389
2**0.651**0.38410**0.659**0.397
3**0.477**0.28011**0.769**0.470
4**0.711**0.38712**0.753**0.473
5**0.677**0.40213**0.765**0.434
6**0.728**0.39814**0.757**0.470
7**0.753**0.40615**0.471**0.304

جدول رقم )1( معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة من فقرات مقياس اجتاهات طلبة جامعة حائل حنو العمل التطوعي وسبل 
تفعيله ضمن رؤية )2030( والدرجة الكلية على املقياس واجملال الفرعي الذي تنتمي إليه الفقرة
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

اجملال الثالث: جماالت العمل التطوعي الي يرغب الطالب جبامعة حائل املشاركة فيها
1**0.670**0.5459**0.719**0.545
2**0.734**0.55010**0.643**0.475
3**0.661**0.49211**0.729**0.540
4**0.718**0.47912**0.679**0.551
5**0.729**0.50513**0.576**0.422
6**0.690**0.54514**0.682**0.522
7**0.681**0.53315**0.711**0.551
8**0.747**0.580

اتبع - جدول رقم )1( معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة من فقرات مقياس اجتاهات طلبة جامعة حائل حنو العمل التطوعي 
وسبل تفعيله ضمن رؤية )2030( والدرجة الكلية على املقياس واجملال الفرعي الذي تنتمي إليه الفقرة

دالــة   **)α≤0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا  دالــة   *
)α≤0.01( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا 

االرتبــاط  معامــالت  أن  جــدول)1(  مــن  يالحــظ   
بــن كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة تراوحــت بــن 
)0.179–0.580(، وقــد جــاءت مجيــع الفقــرات علــى املقيــاس 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.01( و)0.05(، 
فيمــا تراوحــت معامــالت االرتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس 
والدرجــة الكليــة علــى اجملــال األول: دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي 
بــن )0.625 – 0.729(، وقــد جــاءت مجيــع الفقــرات علــى 
 )0.01( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  املقيــاس 
و)0.05(، يف حــن تراوحــت معامــالت االرتبــاط بــن كل فقــرة 
مــن فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة علــى اجملــال الثــاين: معوقــات 
ممارســة الطالــب للعمــل التطوعــي بــن )0.451– 0.769(، وقــد 
الفقــرات علــى املقيــاس ذات داللــة إحصائيــة عنــد  جــاءت مجيــع 
مســتوى الداللــة )0.01( و)0.05(، كذلــك تراوحــت معامــالت 
االرتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة علــى 
اجملــال الثالــث: جمــاالت العمــل التطوعــي الــي يرغــب الطالــب جبامعــة 
جــاءت  وقــد   ،)0.747–0.576( بــن  فيهــا  املشــاركة  حائــل 
مجيــع الفقــرات علــى املقيــاس ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )0.01( و)0.05(، وهــذا مؤشــر علــى أن املقيــاس يتمتــع 
مبؤشــرات صــدق بنائــي مرتفعــة تدلــل علــى مــدى صالحيتــه لقيــاس 

مــا وضــع لقياســه وهــو قيــاس الضغــط املــدرك.

ج- ثبات املقياس: 
الدراســة  أداة  ثبــات  دالالت  مــن  التحقــق  مت  حيــث   
تقديــر  وقــد مت  الداخلــي،  االتســاق  اســتخدام  مــن خــالل  وذلــك 
دالالت ثبــات االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة ابســتخدام معادلــة 
كرونبــاخ ألفــا، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات للمجــال األول 
الثــاين  وللمجــال   ،)0.923( التطوعــي  العمــل  ممارســة  دوافــع 
معوقــات ممارســة الطالــب للعمــل التطوعــي )0.909(، وللمجــال 
الثالــث جمــاالت العمــل التطوعــي الــي يرغــب طالــب جامعــة حائــل 
يف املشــاركة هبــا )0.921(، وملقيــاس اجتاهــات طلبــة جامعــة حائــل 
حنــو العمــل التطوعــي وســبل تفعيلــه ضمــن رؤيــة )2030( الكلــي 
مــدى  عــن  يعــرب  وهــذا  جــدًّا،  مرتفعــة  قيمــة  وهــي   ،)0.912(

الدراســة. غــرض  لتحقيــق  ومناســبتها  األداة  صالحيــة 
           عــرض النتائــج ومناقشــتها: وفيمــا يلــي عــرٌض لنتائــج 

الدراســة وفــق أســئلتها:
أواًل: النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال األول الــذي ينــص 
علــى »مــا دوافــع ممارســة طــالب جامعــة حائــل للعمــل التطوعــي 
مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟« ولإلجابــة عــن الســؤال 
األول مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتبــة 
ومســتوى دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي لــدى طــالب جامعــة حائــل 
بشــكل عــام ولــكل فقــرة مــن فقــرات األداة مرتبــة تنازليًّــا، ويظهــر 

اجلــدول )2( ذلــك.

املستوىاملعيارياالحنراف احلسايباملتوسط الفقرةرتبة الفقرةالفقرةرقم 

مرتفع12.790.47يسهم العمل التطوعي لدى الطالب اجلامعي يف الرغبة يف خدمة جمتمعه.2
مرتفع22.740.51يستثمر العمل التطوعي طاقات ومواهب طلبة اجلامعة.11
مرتفع32.710.53يسهم العمل التطوعي يف عمل الورش واملؤمترات والندوات واحللقات الدراسية.12

جدول رقم )2( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى دوافع ممارسة العمل التطوعي لدى طالب جامعة 
حائل 
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رقم 
رتبة الفقرةالفقرة

الفقرة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املستوىاملعياري

مرتفع42.700.55يعزز العمل التطوعي انتماء ووالء طلبة اجلامعة للوطن.7

مرتفع52.700.53يقوي العمل التطوعي شخصية الطالب اجلامعي.1

مرتفع62.690.55ينمي العمل التطوعي احلوار واالنفتاح والتسامح بن طلبة اجلامعة.9

مرتفع72.680.55يكسب العمل التطوعي خربة للمتطوع اجلامعي يف اجملال العلمي.5

مرتفع82.680.56يعد العمل التطوعي فرصة يف اختيار العمل املناسب للمتطوع اجلامعي حسب رغبته.15

مرتفع92.680.55ينشر العمل التطوعي الوعي الصحي والبيئي بن طلبة اجلامعة.10

مرتفع102.680.56يؤدي العمل التطوعي إىل تفاعل الشباب اجلامعي مع قضااي ومشكالت اجملتمع.14

مرتفع112.640.58يساعد العمل التطوعي يف استثمار وقت فراغ الطالب اجلامعي.3

مرتفع122.620.59يعد العمل التطوعي أساساً للتغيري وتقدم اجلامعة على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.13

مرتفع132.600.61يقّوم العمل التطوعي سلوك طلبة اجلامعة.8

مرتفع142.570.62حيقق العمل التطوعي التنافس اإلجيايب بن طلبة اجلامعة.6

مرتفع152.460.67خيفف العمل التطوعي املشكالت االجتماعية يف اجلامعة.4

مرتفع2.660.39الكلي

اتبع - جدول رقم )2( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى دوافع ممارسة العمل التطوعي لدى طالب 
جامعة حائل 

مــن جــدول )2( أن مســتوى دوافــع ممارســة  يالحــظ   
العمــل التطوعــي لــدى طــالب جامعــة حائــل بشــكل عــام  كان 
مرتفًعــا، إذ بلــغ املتوســط احلســايب الكلــي )2.66(، وجــاءت مجيــع 
بــن  املتوســطات احلســابية  تراوحــت  إذ  الفقــرات مبســتوى مرتفــع، 
النظــري  اإلطــار  مــع  النتيجــة  هــذه  وتنســجم   ،)2.46–2.79(
للدراســة؛ ألن مرحلــة اجلامعــة تؤثــر بشــكل مــا يف اجتاهــات طلبــة 
يتعلمــون  لكوهنــم  اجلامعــات،  يف  التطوعــي  العمــل  حنــو  اجلامعــة 
اجتاهــات مــن خــالل التفاعــل مــع اآلخريــن، وكل ذلــك تســبب يف 
كــون الطلبــة ميتلكــون إدراكات مرتفعــة للعمــل التطوعــي، وهــذا مــا 
أدى بــدوره إىل تكويــن اجتاهــات إجيابيــة حنــو العمــل التطوعــي ألن 
كل فرد مزود ابســتعداد للعمل وللقيام بنشــاط للتنفيس عن طاقته، 
مــع  الدراســة  الطلبــة يف اجلامعــة. وتتفــق هــذه  ينطبــق علــى  وهــذا 
كل مــن دراســة اخلــدام )2013( ودراســة مخــاس )2019( اللتــن 
أظهــرات اجتاهــات إجيابيــة حنــو العمــل التطوعــي، إال أهنــا اختلفــت مــع 
دراســة كل مــن عــارف )2003( والســلطان )2009( وعــزازي 
الــي   )2018( وآخريــن  والنايــف   )2015( وعطــا   )2014(

لــدى  التطوعــي  النشــاط  أبمهيــة  الوعــي  يف  ســلبية  نتائــج  أظهــرت 
الطلبــة. وجــاءت يف املرتبــة األوىل الفقــرة )2( الــي نصُّهــا "يســهم 
العمل التطوعي لدى الطالب اجلامعي يف الرغبة يف خدمة جمتمعه" 
مبســتوى مرتفــع، مبتوســط حســايب مقــداره )2.79(، فيمــا جــاءت 
يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة )11( الــي نصُّهــا "يســتثمر العمــل التطوعــي 
طاقــات ومواهــب طلبــة اجلامعــة" مبســتوى مرتفــع، مبتوســط حســايب 
مقداره )2.74(، وجاءت يف املرتبة اخلامسة عشرة واألخرية الفقرة 
)4( الي نصُّها "خيفف العمل التطوعي املشكالت االجتماعية يف 

اجلامعــة" مبســتوى مرتفــع، مبتوســط حســايب مقــداره )2.46(.
ــه  اثنيــاً: النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثــاين الــذي نصُّ
"مــا معوقــات ممارســة الطــالب جبامعــة حائــل للعمــل التطوعــي مــن 
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟" ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مت 
حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومســتوى 
معوقــات ممارســة الطالــب للعمــل التطوعــي يف جامعــة حائــل بشــكل 
عــام ولــكل فقــرة مــن فقــرات األداة مرتبــة تنازليًّــا، ويظهــر اجلــدول 

)3( ذلــك.

رقم 
املتوسط رتبة الفقرةالفقرةالفقرة

احلسايب
االحنراف 
املستوىاملعياري

مرتفع12.530.66ينشغل الطالب بكثرة الواجبات املطلوبة يف املقررات الدراسية خالل العام الدراسي.9

مرتفع22.430.71يفتقد الطالب اجلامعيون للحوافز املادية واملعنوية للمشاركة يف األعمال التطوعية.8

جدول رقم )3( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى معوقات ممارسة الطالب للعمل التطوعي يف جامعة 
حائل 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

رقم 
رتبة الفقرةالفقرة

الفقرة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املستوىاملعياري

ينشغل الطالب بكثرة الواجبات املطلوبة يف املقررات الدراسية خالل 9
مرتفع12.530.66العام الدراسي.

يفتقد الطالب اجلامعيون للحوافز املادية واملعنوية للمشاركة يف األعمال 8
مرتفع22.430.71التطوعية.

يفتقد جدول الطالب الدراسي ساعات فراغ للمشاركة يف األعمال 10
مرتفع32.370.71التطوعية.

تضعف املوارد واإلمكاانت الالزمة ملمارسة األعمال التطوعية يف 11
متوسط42.350.71اجلامعة.

متوسط52.340.72تفتقد اجلامعة إىل برامج منظمة تنظم العمل التطوعي بن الطالب.4

يضعف إعداد وتنظيم ندوات وورش العمل يف اجلامعة، اخلاصة 14
متوسط62.300.70ابألعمال التطوعية.

متوسط72.300.70يفتقد الطلبة ألهداف حمددة للعمل التطوعي يف اجلامعة بشكل دقيق.12
متوسط82.300.73يتغيب دور أندية كليات اجلامعة التطوعية مبؤسسات اجملتمع املختلفة.13

يتغيب دور أعضاء هيئة التدريس يف حتفيز الطالب ملمارسة العمل 6
متوسط92.270.76التطوعي.

متوسط102.260.73يتغيب الدور اإلعالمي عن التوعية أبمهية العمل التطوعي يف اجلامعة.2
متوسط112.220.76ينعدم ربط األعمال التطوعية حباجات وميول واهتمامات الطالب.7
متوسط122.040.72يتعقد اإلجراء املتبع يف االلتحاق أبندية العمل التطوعي الطالبية.5

متوسط131.800.79متنعي الظروف العائلية من املشاركة ابلعمل التطوعي يف اجلامعة.15
منخفض141.550.73يسهم العمل التطوعي يف عدم تقبل اجملتمع للتطوع.3
منخفض151.490.73يعد التطوع مضيعة للوقت واجلهد وغري مطلوب1

متوسط2.170.48الكلي

اتبع - جدول رقم )3( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى معوقات ممارسة الطالب للعمل التطوعي يف 
جامعة حائل 

للعمــل  الطالــب  ممارســة  معوقــات  عــن  ابلكشــف   
التطوعــي يف جامعــة حائــل بشــكل عــام  يالحــظ مــن خــالل جــدول 
)3( أن املتوســط احلســايب الكلــي جــاء مبعــدل )2.17(، وجــاءت 
مجيــع الفقــرات مرتاوحــة مــا بــن املســتوايت الثالثــة املرتفــع واملتوســط 
 2.53( بــن  احلســابية  املتوســطات  تراوحــت  إذ  واملنخفــض، 
َنّصهــا  الــي   )9( الفقــرة  األوىل  املرتبــة  يف  وجــاءت   ،)1.49  –
»ينشــغل الطــالب بكثــرة الواجبــات املطلوبــة يف املقــررات الدراســية 
خــالل العــام الدراســي« مبســتوى مرتفــع، مبتوســط حســايب مقــداره 
)2.53(، فيمــا جــاءت يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة )8( الــي نّصهــا  
للمشــاركة  واملعنويــة  املاديــة  للحوافــز  اجلامعيــون  الطــالب  »يفتقــد 
يف األعمــال التطوعيــة« مبســتوى مرتفــع، مبتوســط حســايب مقــداره 

)2.43(، وجــاءت يف املرتبــة اخلامســة عشــرة واألخــرية الفقــرة )1( 
الــي نّصهــا »يعــد التطــوع مضيعــة للوقــت واجلهــد وغــري مطلــوب« 

 .)1.49( مقــداره  حســايب  مبتوســط  منخفــض،  مبســتوى 
ويــرى الباحثــون أن ســبب ظهــور هــذه النتيجــة بدرجــة   
متوســطة هــو أن العمــل التطوعــي املؤسســي والفــردي يواجــه عقبــات 
حتــد مــن فاعليتــه، فمنهــا مــا هــو مرتبــط ومتعلــق ابملتطــوع نفســه 
ورغبتــه وجديتــه يف التطــوع، ومنهــا مــا هــو مرتبــط بنــوع العمــل الــذي 
يــود أن يتطــوع بــه، أو ابلعقبــات الــي تتعلــق ابجلهــات أو املؤسســات 
نفســها، أضــف إىل ذلــك مســائل تتعلــق بُبعــد أو قــرب املــكان مــن 
قــد يرتتــب عليــه تبعــات ماليــة ال يتحملهــا املتطــوع،  املتطــوع ممــا 
فاملتطــوع حباجــة إىل حتفيــز بكافــة األشــكال مــايل ومــادي ومعنــوي، 



إتجاهات طلبة جامعة حائل نحو العمل التطوعي وسبل تفعيله ضمن رؤية )2030( 

في ضوء بعض المتغيرات
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إىل  حتتــاج  الــي  املؤسســات  أو  اجلهــات  يف  يتوفــر  ال  مــا  وهــذا 
متطوعــن. وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزيــود وآخــر )2014( 
الــي أشــارت إىل أن أســباب العــزوف عــن العمــل التطوعــي لــدى 

عينــة الدراســة جــاء بدرجــة مرتفعــة. 
الــذي  الثالــث  الســؤال  عــن  ابإلجابــة  املتعلقــة  النتائــج  اثلثــاً: 
َنّصــه »مــا  جمــاالت العمــل التطوعــي جبامعــة حائــل مــن وجهــة 

نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟« مت حســاب املتوســطات احلســابية 
واالحنرافــات املعياريــة والرتبــة ومســتوى جمــاالت العمــل التطوعــي 
الــي يرغــب طالــب جامعــة حائــل يف املشــاركة هبــا بشــكل عــام، 
ولــكل فقــرة مــن فقــرات األداة مرتبــة تنازليًّــا، ويظهــر اجلــدول 

)4( ذلــك

رتبة الفقرةرقم الفقرة
الفقرة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املستوىاملعياري

مرتفع12.610.63تقدمي العون يف املؤسسات الصحية )املستشفيات(12
مرتفع22.600.64رعاية املساجد ودور القرآن.14
مرتفع32.560.66الربامج التطوعية يف جمال رعاية الفقراء.1
مرتفع42.530.69رعاية املسنن.8
مرتفع52.520.68احلفاظ على البيئة وجتميلها.3
مرتفع62.510.68رعاية ذوي احلاجات اخلاصة.2

مرتفع72.490.71املشاركة يف األسواق اخلريية.15
مرتفع82.460.70اجملاالت الثقافية.6
مرتفع92.450.73رعاية الطفولة.9

مرتفع102.450.73احتفاالت الوطن مبناسباته املختلفة يف الصيف.13
مرتفع112.440.71برامج املوهوبن.7

مرتفع122.420.72جمال الدفاع املدين.11
مرتفع132.370.77مكافحة التدخن.5
مرتفع142.360.77مكافحة املخدرات.4

متوسط152.280.77تقدمي العون للمؤسسات العاملة يف اجملال الرايضي.10
مرتفع2.470.49الكلي

جدول رقم )4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى جماالت العمل التطوعي اليت يرغب طالب جامعة 
حائل يف املشاركة 

يالحــظ مــن جــدول)4( أن مســتوى جمــاالت العمــل   
التطوعــي الــي يرغــب طالــب جامعــة حائــل يف املشــاركة هبــا بشــكل 
 ،)2.47( الكلــي  احلســايب  املتوســط  بلــغ  إذ  مرتفًعــا،  عــام كان 
واحــدة  فقــرة  ابســتثناء  مرتفــع  مبســتوى  الفقــرات  مجيــع  وجــاءت 
بــن  احلســابية  املتوســطات  وتراوحــت  متوســط،  مبســتوى  جــاءت 
الــي  الفقــرة )12(  املرتبــة األوىل  )2.61–28.2(، وجــاءت يف 
)املستشــفيات(«  الصحيــة  املؤسســات  يف  العــون  »تقــدمي  َنّصهــا 
مبســتوى مرتفــع مبتوســط حســايب مقــداره )2.61(، وتتفــق هــذه 
احتــل  الــذي   )2014( والكبيســي  الزيــود  دراســة  مــع  النتيجــة 
اجملــال الصحــي فيهــا املرتبــة األوىل، لكوهنــا ممارســة ميســورة وممكنــة، 
واجلهــد،  املــال  يف  تكلفــة  دون  الوقــت  مــن  جــزء  بــذل  فيكفيهــم 

وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة )14( الــي َنّصهــا »رعايــة املســاجد 
ودور القــرآن« مبســتوى مرتفــع، مبتوســط حســايب مقــداره )2.60(، 
وجاءت يف املرتبة اخلامســة عشــرة واألخرية الفقرة )10( الي َنّصها 
»تقــدمي العــون للمؤسســات العاملــة يف اجملــال الرايضــي« مبســتوى 
متوســط، ومبتوســط مقــداره )2.28(. وتشــري هــذه النتيجــة إىل أنــه 
ينبغــي علــى اجلامعــة أن تســتثمر استشــعار الطلبــة ووعيهــم أبمهيــة 
العمــل التطوعــي مــن خــالل تشــجيعهم علــى املشــاركة يف األعمــال 
الباحثــون حصــول  الالزمــة. ويعــزو  التطوعيــة، وهتيئــة اإلمكانيــات 
مجيــع اجملــاالت علــى درجــة مرتفعــة إىل إجيابيــة الطلبــة يف املرحلــة 
اجلامعيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة حبصــول اجملــاالت الــي يرغــب الطالــب 
اجلامعــي يف التوجــه إليهــا علــى درجــة مرتفعــة مــع كل مــن دراســة 
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الســلطان )2009( والزيــود وآخــر )2014( واملزيــن )2015( 
و)Gage,Thapa, 2013( الــي ركــزت علــى أن املنظمــات 

تتوجــه حنــو اخلدمــات اإلنســانية.
رابعــاً: اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع الــذي نّصــه: هــل توجــد فــروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( يف تقديرات 

أفــراد عينــة الدراســة حــول )دوافــع، وجمــاالت، ومعوقــات( تبعــا 
للمتغــريات )النــوع االجتماعــي، والكليــة، واملســتوى الدراســي، 

والــدورات التدريبيــة، واملبــادرات التطوعيــة(.
1.النوع االجتماعي:

  املتوسط العددالفئةاجملال
احلسايب                 

 االحنراف    
درجات   قيمة تاملعياري

الداللةاحلرية

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

3812.580.42ذكر
-5.2171170**0.000

7912.700.37أنثى

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

3812.160.46ذكر
-0.37411700.709

7912.170.49أنثى

جماالت العمل التطوعي 
الي يرغب الطالب يف 

املشاركة هبا

3812.420.48ذكر
-2.5081170*0.012

7912.500.49أنثى

اجتاهات الطلبة حنو العمل 
التطوعي

3812.390.29ذكر
-3.7811170**0.000

7912.460.31أنثى

جدول رقم )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار )T-Test( لفحص داللة الفروق ملستوى اجتاهات 
الطلبة حنو العمل التطوعي تعزى ملتغري النوع االجتماعي

دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )α = 0.05(** دالة إحصائيًّا 
)α = 0.05( عند مستوى الداللة

فــروق  توجــد  ال  أنــه  أعــاله  جــدول)5(  مــن  يالحــظ   
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05(، فأقــل 
يف املتوســطات احلســابية ملســتوى معوقــات ممارســة الطالــب للعمــل 
التطوعــي تعــزى ملتغــري النــوع االجتماعــي، هــذا يــدل علــى عــدم وجود 
فــروق يف مســتوى اجتاهــات الطــالب حنــو العمــل التطوعــي تعــزى 
ملتغــري اجلنــس ذلــك كــون اجلامعــة فتحــت االشــرتاك ابلعمــل التطوعــي 
للجميــع وال متيــز بــن الطــالب والطالبــات، بــل تشــجع علــى املســاواة 
بــن اجلنســن يف توفــري الفرصــة واحلــق يف العمــل واملشــاركة واملســؤولية 
الطــالب يف  أن  املشــاركة، كمــا  فالــكل ســواء يف حــق  اجملتمعيــة، 
وطــي  حــس  ولديهــم  املشــاركة،  ثقافــة  ميتلكــون  أصبحــوا  اجلامعــة 
عــاٍل يدفعهــم للمشــاركة الوطنيــة، يف حــن توجــد فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )= 0.05( فأقــل يف املتوســطات 
احلســابية ملســتوى )دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي، جمــاالت العمــل 
التطوعــي الــي يرغــب الطالــب يف املشــاركة هبــا، اجتاهــات الطلبــة حنــو 
العمــل التطوعــي( تعــزى ملتغــري النــوع االجتماعــي، وذلــك لصــاحل 
أنثــى؛ ألن املتوســط احلســايب هلــن أعلــى  مــن نوعهــم االجتماعــي 
مــن املتوســط احلســايب ملــن نوعهــم االجتماعــي ذكــر. وختتلــف هــذه 
النتيجــة مــع دراســة كل مــن عــارف )2003( واخلــدام )2013( 
أظهــرت مجيعهــا  الــي   )2018( والفــرا   )2014( وآخــر  والزيــود 
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة. إال أهنــا اتفقــت مــع دراســة 
النظــر  فــروق يف وجهــات  الــي أظهــرت وجــود  العتيــي )2016( 

تعــزى ملتغــري النــوع االجتماعــي ولصــاحل اإلانث.
2.الكلية: 

حجم الكلية
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي الي 
يرغب الطالب يف املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

السنة 
2362.620.392.140.512.500.492.420.32التحضريية

جدول رقم )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحجم العينة ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من 
وجهة نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري الكلية
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حجم الكلية
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي الي 
يرغب الطالب يف املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

842.650.432.210.492.470.522.440.31إدارة األعمال
1082.670.402.260.422.490.492.470.29اآلداب والفنون

762.740.292.320.442.530.462.530.27الرتبية
482.660.472.170.512.310.532.380.33التمريض

22.930.092.500.332.770.242.730.00الشريعة والقانون

الصحة العامة 
واملعلومات 

الصحية
1702.780.312.050.512.580.432.470.25

52.590.262.390.162.250.362.410.17الصيدلة
352.510.422.210.382.260.452.330.23الطب
1652.650.432.160.512.420.522.410.34العلوم

العلوم الطبية 
262.740.332.090.442.610.342.480.25التطبيقية

472.610.372.180.512.400.542.400.37كلية اجملتمع
512.570.422.250.372.360.492.390.27اهلندسة

182.770.232.300.182.510.302.530.16طب األسنان
علوم وهندسة 
1012.610.412.150.462.430.502.390.31احلاسب اآليل

11722.660.392.170.482.470.492.430.30الكلي

اتبع - جدول رقم )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحجم العينة ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل 
التطوعي من وجهة نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري الكلية

يالحــظ مــن جــدول )6( أنــه توجــد فــروق ظاهريــة يف   
املتوســطات احلســابية ملســتوى اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي 
مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة حائــل تعــزى ملتغــري الكليــة، وملعرفــة 

مــا تــؤول الفــروق إليــه مت اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي 
إذا  مــا  علــى  التعــرف  هبــدف   ،)One Way ANOVA(

الكليــة. ملتغــري  تبعــا  إحصائيــة  داللــة  ذات  الفــروق  كانــت 

حجم الكلية
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي الي 
يرغب الطالب يف املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

السنة 
2362.620.392.140.512.500.492.420.32التحضريية

جدول رقم )7( حتليل التباين األحادي (One Way ANOVA)  ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من وجهة 
نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري الكلية
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حجم الكلية
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي الي 
يرغب الطالب يف املشاركة 

هبا
اجتاهات الطلبة حنو 

العمل التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

السنة 
2362.620.392.140.512.500.492.420.32التحضريية

842.650.432.210.492.470.522.440.31إدارة األعمال
1082.670.402.260.422.490.492.470.29اآلداب والفنون

762.740.292.320.442.530.462.530.27الرتبية
482.660.472.170.512.310.532.380.33التمريض
الشريعة 
22.930.092.500.332.770.242.730.00والقانون

الصحة العامة 
واملعلومات 

الصحية
1702.780.312.050.512.580.432.470.25

52.590.262.390.162.250.362.410.17الصيدلة
352.510.422.210.382.260.452.330.23الطب
1652.650.432.160.512.420.522.410.34العلوم

العلوم الطبية 
262.740.332.090.442.610.342.480.25التطبيقية

472.610.372.180.512.400.542.400.37كلية اجملتمع
512.570.422.250.372.360.492.390.27اهلندسة

182.770.232.300.182.510.302.530.16طب األسنان
علوم وهندسة 
1012.610.412.150.462.430.502.390.31احلاسب اآليل

11722.660.392.170.482.470.492.430.30الكلي

اتبع - جدول رقم )7( حتليل التباين األحادي (One Way ANOVA) ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من 
وجهة نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري الكلية

دالــة   **)α = 0.05(الداللــة مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة   *
)α=0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 

يالحــظ مــن جــدول )7( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة   
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فأقــل يف املتوســطات 
احلســابية ملســتوى )دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي، معوقــات ممارســة 
الــي يرغــب  التطوعــي  العمــل  التطوعــي، جمــاالت  الطالــب للعمــل 
الطالــب يف املشــاركة هبــا، اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي( 
تعــزى ملتغــري الكليــة ألن هنــاك كليــات لديهــا اهتمــام ابملشــاركة يف 

قليلــة  بنســبة ظاهريــة   ولكــن  مــن غريهــا،  أكثــر  التطوعــي  العمــل 
كمــا ظهــر لــدى كليــة طــب األســنان والصحــة العامــة واملعلومــات 
الصحيــة، ويُعــزى ذلــك إىل قلــة أعــداد الطلبــة يف هــذه الكليــات، 
والزيــود   )2009( الســلطان  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وختتلــف 
والكبيســي )2014( والعتيــي )2016( الــي أظهــرت عــدم وجــود 

إحصائيــة.  داللــة  ذات  فــروق 
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3.املستوى الدراسي:

املستوى 
الدراسي

حجم 
العينة

معوقات ممارسة الطالب للعمل دوافع ممارسة العمل التطوعي
التطوعي

جماالت العمل التطوعي اليت 
يرغب الطالب يف املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

3962.640.392.120.512.520.482.430.30سنة أوىل

2392.710.392.100.532.440.532.410.34سنة اثنية

2452.650.402.220.442.470.442.450.29سنة اثلثة

سنة رابعة 
2922.670.382.260.402.430.492.450.29فأكثر

11722.660.392.170.482.470.492.430.30الكلي

جدول رقم )8( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحجم العينة ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من وجهة 
نظر طلبة جامعة حائل تُعزى ملتغري املستوى الدراسي

يالحــظ مــن جــدول )8( أنــه توجــد فــروق ظاهريــة يف   
املتوســطات احلســابية ملســتوى اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي 
مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة حائــل تُعــزى ملتغــري املســتوى الدراســي، 
تــؤول الفــروق إليــه مت اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن  وملعرفــة مــا 

األحــادي )One Way ANOVA(، هبــدف التعــرف علــى 
تبعــا ملتغــري املســتوى  الفــروق ذات داللــة إحصائيــة  مــا إذا كانــت 

ذلــك. يوضــح   )9( وجــدول  الدراســي 

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناجملال
احلرية

متوسط 
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

0.82430.275بن اجملموعات

1.8000.145 178.27911680.153داخل اجملموعات

 179.1031171اجملموع

معوقات ممارسة 
الطالب للعمل 

التطوعي

4.81431.605بن اجملموعات

7.044**0.000 266.11211680.228داخل اجملموعات

 270.9261171اجملموع

جماالت العمل 
التطوعي الي يرغب 
الطالب يف املشاركة هبا

1.50730.502بن اجملموعات

2.1150.097 277.31911680.237داخل اجملموعات

 278.8261171اجملموع

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

0.26230.087بن اجملموعات

0.9500.416 107.33111680.092داخل اجملموعات

 107.5931171اجملموع

جدول رقم )9(  حتليل التباين األحادي )One Way ANOVA( ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من وجهة 
نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري املستوى الدراسي

دالــة   **  )α=0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة   *
   )α=0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

يالحــظ مــن جــدول)9( أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة   
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فأقــل يف املتوســطات 
احلســابية ملســتوى )دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي، جمــاالت العمــل 

التطوعــي الــي يرغــب الطالــب يف املشــاركة هبــا، اجتاهــات الطلبــة حنــو 
العمــل التطوعــي( تُعــزى ملتغــري املســتوى الدراســي، يف حــن توجــد 
 ،)α=0.05(الداللــة مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
فأقــل يف املتوســطات احلســابية ملســتوى )معوقــات ممارســة الطالــب 
أن  يعــي  ممــا  الدراســي،  املســتوى  ملتغــري  تُعــزى  التطوعــي(  للعمــل 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

جــاءت  اجتاهاهتــم  الدراســية  مســتوايهتم  اختــالف  علــى  الطلبــة 
ابلدرجــة نفســها ، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن العتيــي 

.)2013( واخلــدام   )2016(

3.تقدمي مبادرات يف العمل التطوعي:

تقدمي مبادرات 
يف العمل 
التطوعي

حجم 
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي 
الي يرغب الطالب يف 

املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

عدم وجود 
7012.620.422.190.482.440.492.420.31مبادرات

2192.690.362.140.492.490.492.440.29مبادرة واحدة
772.760.282.100.532.530.492.460.28مبادراتن

أكثر من ثالث 
1752.750.332.160.462.530.492.480.30مبادرات

11722.660.392.170.482.470.492.430.30الكلي

جدول رقم )10( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحجم العينة ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من وجهة 
نظر طلبة جامعة حائل تُعزى ملتغري تقدمي مبادرات يف العمل التطوعي

يالحــظ مــن جــدول )10( أنــه توجــد فــروق ظاهريــة يف   
املتوســطات احلســابية ملســتوى اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي 
مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة حائــل تُعــزى ملتغــري تقــدمي مبــادرات يف 
العمــل التطوعــي، وملعرفــة مــا تــؤول الفــروق إليــه مت اســتخدام اختبــار 

حتليــل التبايــن األحــادي )One Way ANOVA(، هبــدف 
التعــرف علــى مــا إذا كانــت الفــروق ذات داللــة إحصائيــة تبعــا ملتغــري 

تقــدمي مبــادرات يف العمــل التطوعــي.

مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناجملال

دوافع ممارسة العمل التطوعي

3.56331.188بن اجملموعات

7.902**0.000 175.54111680.150داخل اجملموعات

 179.1031171اجملموع

معوقات ممارسة الطالب للعمل 
التطوعي

0.95030.317بن اجملموعات

1.3700.250 269.97611680.231داخل اجملموعات

 270.9261171اجملموع

جماالت العمل التطوعي الي يرغب 
الطالب يف املشاركة هبا

1.54630.515بن اجملموعات

2.1710.090 277.28011680.237داخل اجملموعات

 278.8261171اجملموع

اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي

0.66230.221بن اجملموعات

2.4100.066 106.93111680.092داخل اجملموعات

 107.5931171اجملموع

جدول رقم )11(  حتليل التباين األحادي (One Way ANOVA)  ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من وجهة 
نظر طلبة جامعة حائل تُعزى ملتغري تقدمي املبادرات 
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 **)α =0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة *  
)α=0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة 

يالحــظ مــن جــدول )11( أنــه ال توجــد فــروق ذات   .
)α=0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 

فأقــل يف املتوســطات احلســابية ملســتوى )معوقــات  ممارســة الطالــب 
للعمــل التطوعــي، جمــاالت العمــل التطوعــي الــي يرغــب الطالــب يف 

املشــاركة هبــا، اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي( تعــزى ملتغــري 
تقــدمي مبــادرات يف العمــل التطوعــي، يف حــن توجــد فــروق ذات 
يف  فأقــل   ،)α =0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 
التطوعــي(  العمــل  ممارســة  )دوافــع  ملســتوى  احلســابية  املتوســطات 
تُعــزى ملتغــري تقــدمي مبــادرات يف العمــل التطوعــي، وملعرفــة ملــن تــؤول 
الفــروق مت إجــراء املقــارانت البعديــة الــي يوضحهــا اجلــدول )12(.

عدم وجود تقدمي مبادرات يف العمل التطوعي
أكثر من ثالث مبادراتنمبادرة واحدةمبادرات

مبادرات

عدم وجود 
مبادرات

0.133-*0.142-*0.066-*الفرق بن متوسطن
0.0290.0020.000مستوى الداللة

مبادرة واحدة
0.067-0.077-0.066*الفرق بن متوسطن

0.0290.1360.089مستوى الداللة

مبادراتن
0.1420.0770.010*الفرق بن متوسطن

0.0020.1360.856مستوى الداللة

أكثر من ثالث 
مبادرات

0.010-0.1330.067*الفرق بن متوسطن
0.0000.0890.856مستوى الداللة

جدول رقم )12( املقارانت البعدية بني متوسطني ملستوى دوافع ممارسة العمل التطوعي تبعا ملتغري تقدمي مبادرات يف العمل 
التطوعي

يتضــح مــن نتائــج جــدول )12( انــه توجــد فــروق ذات   
داللــة إحصائيــة عنــد )α=0.05(،  فأقــل بــن متوســطي مســتوى 
دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي تبعــا ملتغــري تقــدمي مبــادرات يف العمــل 
التطوعــي، وذلــك بــن مــن مل يقــدم مبــادرات يف العمــل التطوعــي 
مــن جهــة، ومــن قــدم مبــادرات يف العمــل التطوعــي )مبــادرة واحــدة، 
مبــادراتن، أكثــر مــن ثــالث مبــادرات( مــن جهــة أخــرى، وذلــك 
واحــدة،  )مبــادرة  التطوعــي  العمــل  مبــادرات يف  قــدم  مــن  لصــاحل 
مبادراتن، أكثر من ثالث مبادرات( ألن املتوسط احلسايب ملستوى 
احلســايب  املتوســط  مــن  أعلــى  التطوعــي  العمــل  ملمارســة  دوافعهــم 

ملســتوى دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي ملــن مل يقــدم مبــادرات يف 
حائــل  جامعــة  أن  إىل  ذلــك  الباحثــون  ويعــزو  التطوعــي.  العمــل 
عملــت علــى إطــالق محلــة مســابقة املبــادرات التطوعيــة للطــالب 
ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــالب، وقــد قدمــت للطلبــة حوافــز ماديــة 
ومعنويــة ملــن يقــدم مبــادرات ذات نوعيــة تســهم يف خدمــة اجلامعــة 
واجملتمــع احمللــي، ممــا دفــع الطــالب إىل التقــدم أبكثــر مــن مبــادرة 

الــي أظهرهتــا تقييمــات مبــادرات الطــالب. النتائــج  حســب 
5.عدد الدورات التدريبية يف جمال العمل التطوعي:

عدد 
الدورات 

التدريبية يف 
جمال العمل 

التطوعي

حجم 
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي اليت 
يرغب الطالب يف املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو العمل 
التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

1662.730.312.140.492.480.492.450.27دورة واحدة

752.720.342.150.522.500.502.450.28دوراتن

ثالث دورات 
1102.770.312.200.462.530.502.500.29فأكثر

جدول رقم )13( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحجم العينة ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من 
وجهة نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال العمل التطوعي
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عدد 
الدورات 

التدريبية يف 
جمال العمل 

التطوعي

حجم 
العينة

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

معوقات ممارسة الطالب 
للعمل التطوعي

جماالت العمل التطوعي اليت 
يرغب الطالب يف املشاركة هبا

اجتاهات الطلبة حنو العمل 
التطوعي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

1662.730.312.140.492.480.492.450.27دورة واحدة

752.720.342.150.522.500.502.450.28دوراتن

ثالث دورات 
1102.770.312.200.462.530.502.500.29فأكثر

مل أشرتك يف 
8212.630.422.170.482.460.482.420.31أي دورة

11722.660.392.170.482.470.492.430.30الكلي

اتبع - جدول رقم )13( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحجم العينة ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل 
التطوعي من وجهة نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال العمل التطوعي

يالحــظ مــن جــدول )13( أنــه توجــد فــروق ظاهريــة يف   
املتوســطات احلســابية ملســتوى اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي 
مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة حائــل تُعــزى ملتغــري عــدد الــدورات 
التدريبيــة يف جمــال العمــل التطوعــي، وملعرفــة مــا تــؤول الفــروق إليــه 

 One Way( األحــادي  التبايــن  حتليــل  اختبــار  اســتخدام  مت 
ANOVA(، هبــدف التعــرف علــى مــا إذا كانــت الفــروق ذات 
داللــة إحصائيــة تبعــا ملتغــري عــدد الــدورات يف جمــال العمــل التطوعــي.

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناجملال
احلرية

متوسط 
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

دوافع ممارسة العمل 
التطوعي

3.05631.019بن اجملموعات

6.759**0.000 176.04711680.151داخل اجملموعات

 179.1031171اجملموع

معوقات ممارسة 
الطالب للعمل 

التطوعي

0.33130.110بن اجملموعات

0.4760.699 270.59511680.232داخل اجملموعات

 270.9261171اجملموع

جماالت العمل 
التطوعي الي يرغب 
الطالب يف املشاركة 

هبا

0.50430.168بن اجملموعات

0.7060.549 278.32111680.238داخل اجملموعات

 278.8261171اجملموع

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

0.66030.220بن اجملموعات

2.4020.066 106.93311680.092داخل اجملموعات

 107.5931171اجملموع

جدول رقم )14( حتليل التباين األحادي )(One Way ANOVA) ( ملستوى اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي من 
وجهة نظر طلبة جامعة حائل تعزى ملتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال العمل التطوعي

دالــة   **  )α=0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة   
 .)α=0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

  يالحــظ مــن جــدول)14( أنــه ال توجــد فــروق ذات 
يف  فأقــل   )α=0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 

للعمــل  الطالــب  ممارســة  )معوقــات  ملســتوى  احلســابية  املتوســطات 
يف  الطالــب  يرغــب  الــي  التطوعــي  العمــل  جمــاالت  التطوعــي، 
املشــاركة هبــا، اجتاهــات الطلبــة حنــو العمــل التطوعــي( تعــزى ملتغــري 
عــدد الــدورات التدريبيــة يف جمــال العمــل التطوعــي، يف حــن توجــد 
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 )α=0.05(الداللــة مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
العمــل  ممارســة  )دوافــع  ملســتوى  احلســابية  املتوســطات  يف  فأقــل 
العمــل  التدريبيــة يف جمــال  الــدورات  عــدد  ملتغــري  تُعــزى  التطوعــي( 

التطوعــي، وملعرفــة مــا تــؤول الفــروق إليــه مت إجــراء املقــارانت البعديــة 
.)15( اجلــدول  يوضحهــا  الــي 

مل أشرتك يف أي دورةثالث دورات فأكثردوراتندورة واحدةعدد الدورات التدريبية يف جمال العمل التطوعي

دورة واحدة
0.101*0.035-0.014الفرق بن متوسطن

0.7940.4640.002مستوى الداللة

دوراتن
0.0490.087-0.014-الفرق بن متوسطن

0.7940.3990.063مستوى الداللة

ثالث دورات 
فأكثر

0.136*0.0350.049الفرق بن متوسطن

0.4640.3990.001مستوى الداللة

مل أشرتك يف أي 
دورة

0.136-*0.1010.087-*الفرق بن متوسطن

0.0020.0630.001مستوى الداللة

جدول رقم )15(  املقارانت البعدية بني متوسطني ملستوى دوافع ممارسة العمل التطوعي تبعا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف 
جمال العمل التطوعي

يتضــح مــن نتائــج جــدول )15(  أنــه توجــد فــروق ذات   
داللــة إحصائيــة عنــد )α=0.05(، فأقــل بــن متوســطي مســتوى 
دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي تبعــا ملتغــري عــدد الــدورات التدريبيــة 
يف جمال العمل التطوعي، وذلك بن من مل يشــرتك يف أي دورة من 
الــدورات التدريبيــة يف جمــال العمــل التطوعــي مــن جهــة، ومــن اشــرتك 
التطوعــي )دورة  العمــل  التدريبيــة يف جمــال  الــدورات  يف عــدد مــن 
واحــدة، ثــالث دورات فأكثــر( مــن جهــة أخــرى، وذلــك لصــاحل مــن 
اشــرتك يف عــدد مــن الــدورات التدريبيــة يف جمــال العمــل التطوعــي 
)دورة واحدة، ثالث دورات فأكثر( ألن املتوســط احلســايب ملســتوى 
احلســايب  املتوســط  مــن  أعلــى  التطوعــي  العمــل  ملمارســة  دوافعهــم 
ملســتوى دوافــع ممارســة العمــل التطوعــي ملــن مل يشــرتك يف أي دورة 

مــن الــدورات التدريبيــة يف جمــال العمــل التطوعــي.
ــة عــن الســؤال اخلامــس الــذي نّصــه »مــا ســبل  خامســاً: اإلجاب

االرتقــاء ابلعمــل التطوعــي جبامعــة حائــل ضمــن التوجــه حنــو رؤيــة 
)2030( مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟«، لإلجابــة عــن 
الســؤال اخلامــس املتعلــق بســبل االرتقــاء ابلعمــل التطوعــي جبامعــة 
حائــل ضمــن التوجــه حنــو التحــول الوطــي )2030(، مت إجــراء 
النتائــج  أظهــرت  وقــد  املفحوصــن،  الســتجاابت  نوعــي  حتليــل 
 )% 42( بنســبة  مســتجيبا   )1172( أصــل  مــن   )496( أن 
دون  الســؤال  تــرك  فبعضهــم  فكــرة،  أبي  للســؤال  يســتجيبوا  مل 
أدري(،  أعــرف، ال  أعلــم، ال  بـــ)ال  إجابــة والبعــض اآلخــر علــق 
بنســبة             )1172( أصــل  مــن   )676( للســؤال  اســتجاب  فيمــا 
)58 %( مــن املســتجيبن، وقــد مت حســاب التكــرارات والنســب 

.)16( اجلــدول  يظهرهــا  الــي  املئويــة الســتجاابهتم، 

النسبة املئويةالتكرارالفكرة

%12318.20تثقيف وتوعية الطلبة ابلعمل التطوعي وحثهم على املشاركة فيه.

%11617.16حتفيز الطالب ماداي ومعنواي هبدف القيام ابلعمل التطوعي.

%9013.31تكوين جلنة منظمة ومكونة من أعضاء حمددين للتطوع )كنوادي األقسام والكليات(

%8312.28العمل على ختفيف األعباء الدراسية واملهام على الطلبة ليتمكنوا من القيام ابلعمل التطوعي.

%7511.09الوضوح والتنظيم يف األعمال التطوعية.

%7210.65إجياد مكان واضح وحمدد للقيام ابلعمل التطوعي يف اجلامعة.

جدول رقم )16( التكرارات والنسب املئوية لسبل االرتقاء ابلعمل التطوعي جبامعة حائل ضمن التوجه حنو التحول الوطين 
)2030( من وجهة نظر طلبة جامعة حائل
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

النسبة املئويةالتكرارالفكرة

%12318.20تثقيف وتوعية الطلبة ابلعمل التطوعي وحثهم على املشاركة فيه.

%11617.16حتفيز الطالب ماداي ومعنواي هبدف القيام ابلعمل التطوعي.

%9013.31تكوين جلنة منظمة ومكونة من أعضاء حمددين للتطوع )كنوادي األقسام والكليات(

%8312.28العمل على ختفيف األعباء الدراسية واملهام على الطلبة ليتمكنوا من القيام ابلعمل التطوعي.

%7511.09الوضوح والتنظيم يف األعمال التطوعية.

%7210.65إجياد مكان واضح وحمدد للقيام ابلعمل التطوعي يف اجلامعة.

%7010.36فتح اجملال واإلكثار من الفرص التطوعية داخل وخارج اجلامعة.

%619.02اإلكثار من ورش العمل والدورات واملبادرات وجعلها حمفزات للطالب.

%558.14اإلعالن عن العمل التطوعي داخل اجلامعة قبل القيام به. 

%537.84إقامة األنشطة الي تساعد على االرتقاء ابلعمل التطوعي.

%426.21اعتماد شهادات العمل التطوعي عند التخرج.

%405.92وجود خطة واضحة ومنظمة للعمل التطوعي.

%395.77حتسن البيئة اجلامعية املناسبة إلقامة األعمال التطوعية.

%334.88إسهام أعضاء هيئة التدريس يف األعمال التطوعية وتقبلهم له.

%263.85العمل على النظر جبودة األعمال التطوعية وليس كثرهتا.

%213.11تعاون ودعم اجلامعة لألعمال التطوعية واملتطوعن.

%152.22توفري الوقت واإلمكانيات للطالب للمشاركة ابلعمل التطوعي.

%91.33الدعم املايل واملعنوي لنوادي الطالب يف الكلية.

%71.04العمل على القيام ابلتطوع يف مدن أخرى.

%50.74قياس احتياجات الوطن للعمل التطوعي.

%30.44البحث عن برامج توعية يف مجيع اجملاالت.

اتبع - جدول رقم )16( التكرارات والنسب املئوية لسبل االرتقاء ابلعمل التطوعي جبامعة حائل ضمن التوجه حنو التحول 
الوطين )2030( من وجهة نظر طلبة جامعة حائل

تبن من النتائج خالل اجلدول )16( أن أعلى فقرتن   
نســبة مهــا فقــرة »تثقيــف وتوعيــة الطلبــة ابلعمــل التطوعــي وحثهــم 
علــى املشــاركة فيــه« وبنســبة مئويــة بلغــت ) 18.2% (، ويعــزو 
التطوعــي  العمــل  ثقافــة  الباحثــون ذلــك إىل وضــوح مفهــوم تعزيــز 
أن الوطــن للجميــع، وفقــرة »حتفيــز الطــالب مــاداي ومعنــواي هبــدف 
بلغــت )17.16 %(.  التطوعــي« وبنســبة مئويــة  القيــام ابلعمــل 
يف حــن أن أدىن فقرتــن متثلتــا ابلفقــرة »البحــث عــن برامــج توعيــة 
وفقــرة   ،)% 0.44( بلغــت  مئويــة  وبنســبة  اجملــاالت«  مجيــع  يف 
»قيــاس احتياجــات الوطــن للعمــل التطوعــي« وبنســبة مئويــة بلغــت    
)0.74 %(، ويعــزو الباحثــون ذلــك إىل عــدم قــدرة الطلبــة علــى 
االطــالع والوصــول إىل برامــج ودراســات تقيــس ذلــك، ونــدرة توجيــه 

الــي تناســب اهتماماهتــم وميوهلــم.  الطلبــة إىل اجملــاالت 

التوصيات:
           يف ضــوء نتائــج الدراســة يوصــي الباحثــون ابإلجــراءات 

اآلتيــة:
1. تدريــب الطــالب مــن قبــل خــرباء عمــل تطوعــي ابملشــاركة مــع 
املؤسســات اجملتمعيــة املعنيــة ابلعمــل التطوعــي مبنطقــة حائــل، 
مبــا يتوافــق مــع إمكاانهتــم وقدراهتــم قبــل مشــاركتهم الفعليــة يف 

التطوعيــة. املبــادرات 
2.عمــل منتــدايت ثقافيــة للطــالب عــن العمــل التطوعــي، تشــرف 
إبــداء  علــى  ملســاعدهتم  جائــل؛  جبامعــة  اإلعــالم  إدارة  عليــه 
التطوعــي. العمــل  التعبــري، وتبــادل اخلــربات حــول  الــرأي، وحريــة 

3.تقــدمي عمــادة شــؤون الطــالب املســابقات واملنافســات والرحــالت 
االنتمــاء  لتدعيــم  والبيئــة؛  اجلامعــة  بــن  تربــط  الــي  التطوعيــة 
والــوالء للوطــن لــدى الطــالب، وحــب الوطــن، والرغبــة الصادقــة 

يف املشــاركة يف النهــوض بــه.
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4.عمــل موقــع إلكــرتوين تشــرف عليــه إدارة العمــل التطوعــي جبامعــة 
حائــل، يتــم فيــه اإلعــالن عــن اخلطــة الســنوية للجامعــة يف العمــل 
التطوعــي، واجلــدول الزمــي هلــا، وفتــح ابب التســجيل للراغبــن 
يف املشــاركة علــى اإلنرتنــت، وتعبئــة اســتمارة البيــاانت اخلاصــة 

بــكل عمــل، وســبل التواصــل مــع املتطوعــن.
5.إضافــة نقــاط تقييــم للعمــل التطوعــي الــذي يقــوم بــه عضــو هيئــة 

التدريــس داخــل اســتمارة تقــومي األداء الســنوية اخلاصــة بــه.
6. إقامــة نــواٍد يف كليــات جامعــة حائــل املختلفــة لتســجيل الراغبــن 
مــن الطــالب للمشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، والــي ميكــن 
املبــادرات  وأعضــاء  مشــريف  مــن  األعضــاء  بعــض  يتوالهــا  أْن 

التطوعيــة.
املبــادرات  عــن كــم وكيــف  وبيــاانت  معلومــات  قاعــدة  إنشــاء   .7
التطوعيــة، وجماالهتــا، وأهدافهــا، ومــدى النجــاح الــذي حتققــه، 
وتكــون اجلهــة املســؤولة عنــه وحــدة اخلطــة االســرتاتيجية جبامعــة 

حائــل.
شــؤون  عمــادة  قبــل  مــن  التطوعــي  املهــاري  الســجل  تفعيــل   .8
الطــالب وعمــادة القبــول والتســجيل ويكــون علــى شــكل وثيقــة 

ترفــق بســجل الطالــب األكادميــي عنــد خترجــه.
9.تقــدمي املبــادرات الــي تعــاجل القصــور يف أي جانــب مــن جوانــب 
اجملتمــع، واملقدمــة مــن الطلبــة، للمجتمــع عــرب مواقــع التواصــل 
اإلعــالم  إدارة  إشــراف  وحتــت  اجلامعــة،  وموقــع  االجتماعــي 
ابجلامعــة؛ ليســهم العمــل التطوعــي يف تنميــة شــاملة للمجتمــع 

وأفــراده.
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ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتاِف المْصَدِر  اْخِتاُف َتَعدِّ
َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا

املستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث موضوعــاً مهمــا شــغل النحــاة قدميــا وحديثــا، وهــو موضــوع التعــدي واللــزوم يف النحــو العــريب، ويهتــم بزاويــة   
نظــر خاصــة، وهــي عالقــة التعــدي واللــزوم ابملصــادر )املشــتقات( مــن خــالل التســاؤل عــن حجــم أثــر اختــالف املصــادر يف اختــالف الفعــل 
تعديــة ولزومــا، وقــد اســتطعنا يف هــذا العمــل أن جنتهــد يف تقــدمي إجابــة عــن التســاؤل الســابق حاولنــا فيهــا أن نتوخــى املوضوعيــة يف التحليــل، 
والـــأمانة يف النقل، والتثبت يف الرتجيح، وخلصنا إىل نتيجة مفادها أن أثر املصادر يف األفعال تعدية ولزوما أثر حمســوس ومشــاهد ال ميكن 

إنــكاره أو جتاهلــه. ولعلــه يكــون فاحتــا لشــهية الباحثــن لتنــاول هــذا اإلشــكال إثبــاات ملــا توصلنــا إليــه أو تصحيًحــا لــه.
مادة شؤون الطالب، ويكون على شكل وثيقة ترفق بسجل الطالب األكادميي عند خترجه.

الكلمات املفتاحية:  اختالف، التعدي، اللزوم، املصدر.

Abstract
This	research	deals	with	a	topic	that	occupied	an	important	position	among	old	and	modern	

grammarians	of	Arabic;	this	research	is	interested	in	a	specific	view,	which	is	the	relation	of	transitivity	
and intransitivity with the maṣdar )derivations)	through	a	quest	of	the	effect	of	the	maṣdars )deriva�
tions)	on	variation	of	transitivity	and	intransitivity	of	verbs.	This	work	attempted	to	offer	an	answer	
to	the	previous	question	with	an	objective	analysis	of	integrity.	We	ended	up	with	a	conclusion	that	
there	is	an	effect	of	maṣdars )derivations)	of	verbs	on	their	transitivity	versus	intransitivity,	and	it	is	
impossible	to	deny	it.	This	might	lead	scholars	to	investigate	this	topic	to	confirm	or	refuse	what	we	

came	up	with.	

Key Words:	Difference, Transitivity, Intransitivity, the infinitive
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مقدمة:
مل يكن حبثنا هذا انجًتا عن فراغ أو ُمتولًِّدا من مصادفة،   
ــُه ظــروف منهجيــة وتســاؤالت معرفيــة رافقتــي منــذ مــا يزيــد  بــل أَْمَلْت
علــى ســنوات أربــٍع، فقــد بــدا يل رأي مل تــزده األايم إال رســوخاً أن 
هنــاك ارتباطًــا جوهــرايًّ بــن صياغــة املصــدر وظاهــرة التَـَّعــدِّي واللُّــُزوم، 
مث اســتحالت هــذه املالحظــة العلميــة بعــد أن كتــب يل االســتعانة 
مبــا تتيحــه املكتبتــان النَّْحِويَّــة واملعجميــة إىل مــا ُيشــبه القناعــة، كمــا 
زاد مــن متسُّــكي هبــا أّن مطالعــة أمهــات املعاجــم وكــربايت أصــول 
الــدرس النحــوي قــد جعلتــي أســتنتُج أنَّ هنــاك أفعــااًل ختتلــف تعديــًة 
ولزوًمــا الختــالف ورود مصادرهــا، رغــم أهنــا تّتحــد يف البِنيــة مثــل: 
)جــرب، وصــدَّ، ورجــع، ...( وهكــذا عقــدُت العــزم وقــررت ركــوب 
موجة املوضوع مســتعينا ابهلل أواًل مث مستأنســا مبا ســأقدمه من جهد 
حاولــت فيــه أال أكــون أســريًا للمقــوالت اجلاهــزة، وقــد كان تنــاويل 

هلــذا املوضــوع حمكوًمــا ابلتصميــم املنهجــي اآليت: 
1 – مفهوم الّتعدِّي واللُُّزوم بن القدماء واحملدثن.

2 – أثر املصدر يف األفعال تعدية ولزوًما من خالل مناذج. 
3 – مصادر األفعال الثالثية بن القياس والسماع 

4 –جــداول ملَحقــة حلــاالت مصــدر )فـََعــَل( الثالثــي مــن خــالل 
للجوهــري. الصحــاح 

ومل أطلّــع علــى مــن تنــاول هــذا املوضــوع مــن الباحثــن يف 
مؤلفاهتــم وأحباثهــم الــي كتبــت يف قضيــة التعــدي واللــزوم، وإن كان 
هنــاك إشــارات مــن بعــض الباحثــن فإهنــا مل متــس صلــب املوضــوع 

وفحــواه. 
متهيد: 

تطرح قضية املصدر يف عالقته بظاهريت الّتعدِّي واللُّزوم   
تســاؤاًل عميًقــا يف مضمونــه ثــرايًّ يف مادتــه، فحــوى هــذا الســؤال مــا 
طبيعــة العالقــة الــي تربــط األفعــال -متعديــة والزمــة- مبصادرهــا؟ أو 
بعبــارة أدّق، هــل ختتلــف األفعــال تعديــة ولزوًمــا الختــالف املصــادر؟ 
وحتتــاج اإلجابــة عنــه مــن الباحــث أن يتــزايَّ بِــزِيِّ النُّحــاة، وأن يســتعن 
ِبَســْمِت أهــل املعاجــم، ذلــك أنَّ مصــادر الفعــل الثُّالثــي أكثــر مــن 
أن حُتصــى أو تـَُعــدَّ، فهــي -وإن حــاول النحــاة مــن خــالل وضــع 
تغــدو مســتعصمة مســتعصية  ذلــك  مــع  فإهنــا  هلــا-  أقيســة وأوزان 
علــى احلصــر، وهــو مــا جيعــل مــن قضيــة الســماع أمــرًا وارًدا ال منــاَص 
منــه ِلَمــْن أراد التثبّــت يف ضبــط املصــادر أو ســعى ملعرفــة العالقــة 
الــي حيدثهــا املصــدر يف الفعــل تعديــة أو لزومــا، وهنــا جيــد الباحــث 
نفســه منفتحــا علــى كتــب املعاجــم الــي تُغذِّيــِه مبــا فــات النُّحــاة مــن 
مصــادر مساعيــة مل يكلــف الّنحــاة أنفســهم عنــاء حصرهــا، وحنــن هنــا 
ســنأخذ علــى عاتقنــا مهمــة البحــث يف هــذا املوضــوع ذي الصبغــة 
الرتكيبيــة، حماولــن قــدر اإلمــكان األخــذ مبــا تقتضيــه احليطــة املنهجيــة 

مــن االبتعــاد عــن اخلالصــة الســهلة واألحــكام اجلاهــزة. 
وتكمــن أمهيّــة هــذا البحــث يف كونــه جيمــع بــن احلقلــن   
النحــوّي واملعجمــّي ِمــن خــالل دراســة ابب مــن أكثــر أبــواب النحــو 
أمهيــًة هــو ابب املصــدر الــذي يـَُعــدُّ األصــل واملنبــع واملــورد علــى أشــهر 
األقــوال، آخذيــن بعــن احلســبان أن موضــوَع حبثنــا مقصــوٌر علــى 

القيــاس  عمليّــي  إىل  تســتند  بطبيعتهــا  هــي  الــي  الّثالثيّــة  املصــادر 
مصــادر حمصــورٌة  هــي  الــي  املصــادر  مــن  لغريهــا  والّســماع خالفًــا 
مقيســٌة ال تثــري شــهّية ابحــث، ويفــرض علــيَّ الضمــري املنهجــي أالَّ 
ــه، إذ  أغمــط َمــْن ســبقنا مــن الّدراســن لقضّيــي الّتعــدي واللُّــزوم حقَّ
إنَّ مــن أكثــر الدراســات الــي تناولــت هــذا املوضــوع هــي دراســات 
اهتماًمــا  يُــوِل  مل  أنَـّـه  غــرَي  الّشمســان،  أوس  أيب  الدكتــور  أســتاذان 
لعالقــة املصــادر ابلتعــدي واللُّــزوم، كمــا أننــا قــد وقفنــا علــى دراســة 
ســابقة تتداخــل مــع موضوعنــا وإن كان اختالفهــا عنهــا ابداًي للعيــان 
ِفْكــرًة وهدفًــا وهــي بعنــوان: أثــر التعــدي واللــزوم يف تنــوع املصــادر 
الثالثيــة. دراســة األســتاذ حممــود احلســن، وهــي مــن منشــورات اجملمــع 
اللغــوي الســوري بدمشــق )جملــد 83، جــزء33( فهــي وإن كانــت 
أقــرب الدراســات ملوضوعنــا فإهنــا خمتلفــة عنــه هدفــا وغايــة، فهــي 
تنطلــق مــن التعــدي واللــزوم مــن أجــل بلــوغ غايــة حمــددة هــي معرفــة 
أثــر الّتعــّدي واللُّــُزوم يف تنــوع املصــادر الّثالثيــة، أّمــا حنــن فإننــا ننطلــق 
مــن املصــادر لكــي نكتشــف أثرهــا ودورهــا يف إحــداِث تعــدٍّ أو لــزوم، 
وذكــر صاحــب الدراســة أن هنــاك اعتبــارات حتكمــت بصــوغ األبنيــة 
املصدريــة يف مراحــل وضــع اللغــة. وللنحــاة والصرفّيــن جهــود جّبــارة 
يف تنــاول املصــادر ودراســتها حــّى أهنــم أفــردوا هلــا مصّنفــات خاّصــًة؛ 
تبــى  وعليهــا  النحــوي،  الــدرس  هبــا وألمهيتهــا يف  لعنايتهــم  وذلــك 

قواعــد، وهبــا ختتلــف املــدارس الّنحويــة.
املبحث األول: مفهوم التعدي واللزوم بني القدماء واحملدثني 

إّن احلديث عن أثر اختالف الّتعّدي واللُُّزوم الختالف   
املصــادر يســتوجب ِمنــا منهجيًّــا أن نقــدَم لــه مبدخــل يتنــاول مفهــوم 
التعــدي واللــزوم بــن القدمــاء واحملدثــن، ذلــك أنــه ال ســبيل ملعرفــة 
أثــر املصــادر يف تعديــة األفعــال ولزومهــا قبــل معرفــة التعــدي واللــزوم 
ماهيّــة ومفهوًمــا، وقــد كان اللُّغــوي الفرنســي فاندريــس حمقًّــا حــن 
قــال: »أمــا التمييــز بــن املتعــدي والــالزم الــذي يلعــب دورا هامــا 
يف النحــو الكالســيكي فأساســه ليــس أمــن مــن ســالفه، والنحــاة 
يســريون دون انقطاع على هذا التمييز، وبلغوا يف تســليمهم به حدا 
جعلهــم يعفــون أنفســهم مــن عنــاء حتديــده كأنــه إحــدى البديهيــات. 
والواقــع أنــه ال شــيء أبعــد منــه عــن التحديــد« )1369: 144(. 
إن قضيــة التعــّدي واللــزوم -وإن رآهــا الناظــر قضيــة َبَدِهيَّــًة فإنــه إذا 
دقَّــَق النظــر ســتبدو لــه َقضيَّــًة شــائكًة- خيتلــُط فيهــا اخليــط األبيــض 
ابخليــط األســود مــا مل نســتعْن آبراء رائــدٍة اســتطاعت أْن جتلّــي اخليــط 
األســود مــن اخليــط األبيــض يف إشــكال التعــّدي  واللُّــزوم، ولعــلَّ 
أكثــر هــذه اجلهــود النَّحويــة رايدة أربعــة آراء متثــل نقــاوة التصــورات 
للنحــو  اآلراء  هــذه  تنتمــي  واللــزوم،  التعــدي  مفهــوم  عــن  املتاحــة 
القــدمي يف جــزء منهــا، كمــا أن للدراســات النحويــة املعاصــرة حظهــا 
يف اختياراتنــا، فقــد ارأتينــا وحنــن بصــدد حتديــد مفهومــي التعــدي 
واللــزوم أن نتبــى رأيــن قدميــن أحدمهــا لســيبويه واآلخــر البــن هشــام 
دون أْن جيعلنــا ذلــك نســتنكف عــن بقيــة اآلراء النحويــة األخــرى 
وإن كانــت إشــارتنا هلــا ِلَماًمــا، يقــوم تصــور ســيبويه لقضيــة التعــدي 
التعــدِّي واللُّــُزوم  تــرى أنَّ األفعــال مــن حيــث  واللــزوم علــى فكــرة 

تنقســم إىل صنفــن: 
أحدمهــا: صنــٌف ال يوصــف بِتـََعــدٍّ وال لُــُزوٍم، وقــد َمثَّــَل لــه ابألفعــال 
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الناقصــة الــي هــي خاليــة مــن معــى احلــدث كاألفعــال الناســخة.
والثاين: صنٌف ميكن أن يوصف ابلتعدي واللزوم، وهذا نوعان:

 أ – أفعال الزمة: وهي األفعال الي تكتفي بفاعلها واســم احلدث 
منها دون أن تتجاوزها فتطلب مفعوال به مثل: جلس، وقعد.

 ب – أفعــال متعديــة: وهــي األفعــال الــي ال تكتفــي ابلفاعــل بــل 
تتجــاوزه فتقــع علــى املفعــول بــه مثــل: ضــرب، وفهــم.

وهذه القســمة فيما يبدو لنا قســمة رائجة تلقَّاها الناس 
يــوع مــا مل يكتــب لغريهــا. ولكــي  ابلقبــول وكتــب هلــا مــن االنتشــار والذُّ
ال نُلمــَز أبحاديَّــة الــرأي فإنــه يتحتَّــم علينــا أن نشــفع ِقســمة ســيبويِه 
ــابقة للفعــل مــن حيــث التعــدي واللــزوم بقســمة أخــرى نســتلهمها  السَّ
ــم الفعــل مــن حيــث  مــن العالمــة ابــن هشــام األنصــاري الــذي َقسَّ
الفعــل حبســب  قّســمت  أنــواع: »وقــد  ســبعة  إىل  واللــزوم  التعــدي 

املفعــول بــه تقســيما بديعــًا«، وهــي علــى النحــو اآليت:
البتــة  بــِه  مفعــوال  يْطلــب  اَل  َمــا  مفعــوال حدَهــا  يطلــب  ال  1-مــا 

عالمــات.  لــه  َوذكــرُت 
2 – ما يتعدى إىل واحد دائما ابجلارِّ. 

3 – ما يتعدى لواحد بنفسه دائماً. 
4 – ما يتعدى إىل واحد اترة بنفسه واترة ابجلارِّ.

5-مــا يتعــدى لواحــد لنفســه اترة وال يتعــدى أخــرى ال بنفســه وال 
ابجلــار.

6 – ما يتعدى إىل اثنن، وقسمته قسمن.
7 – ما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل، وهو ســبعة )ابن هشــام، د.ت: 

 .)354
وقــد اعتمــد هــذه القســمة ابــن الصائــغ يف شــرحه ِلُملحــة 
اإلعراب )1424: 329(، وسبقهم إىل هذه القسمة ابن اببشاذ 

يف شرحه للُجمل )1397: 122(.
وقــد راقــت هــذه القســمة لبعــض الباحثــن املعاصريــن مــن 
أمثــال عيــد الــذي يــرى أنَّ هــذه القســمة الســبعية قــد صــدق عليهــا 
زعــم صاحبهــا ومــا وصفهــا بــه مــن بداعــة حيــث يقــول: »واحلــّق أنَّــه 
حتــّدث عــن هــذا املوضــوع بطريقــة رائعــة حبيــث ميكــن أن أضيــف 
إىل كلمتــه الســابقة القــول أبن هــذا التقســيم مل ُيْســَبْق بــه ومل يلحــق 
بــه، ويف هــذه الفكــرة ينبغــي االعــرتاف مبتابعتــه بصــورة عامــة وإن 
اختلــف منهــج العــرض وأســلوبه وأمثلتــه« )1395: 633(. وأمــا 
ابــن برهــان فقــد اختلــف عــن النحــاة يف تقســيمه مــن الناحيــة اللفظيــة 
فقــال: »والفعــل منــه متصــرف، ومنــه غــري متصــرف، واملتصــرف منــه 
مــا مل ينبــئ مــن لفظــه عــن حلولــه يف حيــز غــري الفاعــل، وذلــك مــا ال 
يتعــدى، حنــو: قــام وقعــد، ومنــه مــا أنبــأ عــن ذلــك، وهــو املتعــدي« 

.)107/1 :1404(
التعــدي  مبفهــوم  املعاصريــن  النُّحــاة  بعــض  ُعــِيَ  وقــد 
واللــزوم وأســالوا فيــه مــن املــداد مــا مل جيــفَّ بـَْعــُد، وحنــن هنــا ســنختار 
فهــو  األول  الــرأي  أمــا  ســابقا،  فعلنــا  رأيــن كمــا  اآلراء  هــذه  مــن 
للدكتــور شــوقي ضيــف الــذي قّســم الفعــل مــن حيــث التعــدي واللــزوم 
تقســيما ثنائيًّــا اعتمــد فيــه علــى القــول املشــهور الــذي ابت كاملواضعــة 

الــي جَتــب مــا قبلهــا، إذ يــرى أن الفعــل قســمان: فعــل الزم وهــو مــا 
ال يكــون لإلنســان عمــل فيــه كالســجية مثــل الشــرف والكــرم، وفعــل 
متعــدٍّ: وهــو الــذي يكــون لإلنســان فيــه عمــل إرادي، ولذلــك ال 
يكتفــي بفاعــٍل فــال بــدَّ لــه مــن مفعــول )1392: 64(، والناظــر يف 
هــذه القســمة ســيكون أمــام التبــاس جيــب علينــا أن نرفعــه وهــو أن 
هــذه القســمة قســمة انقصــة غــري حاصــرة لألفعــال أبنواعهــا املختلفــة؛ 
إذ إن القــارئ عنــد اســتقراء األفعــال ســيكون أمــام أفعــال الزمــة ال 
يصــدق عليهــا هــذا القيــد الــذي يقرتحــه د. ضيــف؛ ففعــالن مثــل: 
جــاء وقــام، ليســا انجتــن عــن عمــل اضطــراري ال إرادي كمــا يدعــي، 

ومهــا مــع ذلــك فعــالن الزمــان. 
ولعــلَّ َمــَردَّ اختــالل هــذه القســمة عائــٌد -مــن وجهــة نظــر 
الباحــث- إىل أنَّ الرجــَل هنــا يؤلّــف يف غــري اختصاصــه وصنعتــه 
املعهــودة. ولعلَّــه مــن غــري املنصــف أن يتحــدَّث شــخص عــن الّتعــدِّي 
واللُّــُزوم ُدون أن يكــون أليب أوس الشَّمســان َســْهٌم مضــروٌب وحــظٌّ 
فقــد  القضيّــة،  املشــتغلن هبــذه  مــن أكثــر  فهــو  مــن حديثــه؛  وافــٌر 
ّخصَّــَص هلــا أغلــب مؤّلفاتــه وصاحــب هذيــن املفهومــن حقبــاً مــن 
الزمــن، وهــو مــا جيعــل مــن آرائــه مرجًعــا ال يكمــن إغفالــه، يُقسَّــم 
الدكتور أبو أوس الشمســان الفعل من حيث التَّعّدي ِقســمًة رابعيًة 
حبثــي  هلــا يف  تطرقــت  وقــد   )751 :1406 )الشمســان،  فريــدًة 
واللــزوم(: »...  التعــدي  الشمســان حــول قضيــة  أوس  أيب  )رؤيــة 
مقرتحــا – أي الشمســان - أن يكــون العــالج األجنــع حلــلِّ معضلــة 
التَـَّناقــض هــذه هــو األخــذ بزمــام ثنائيــة أخــرى هــي الفعــل املتعــدي 
والفعــل املعــّدى، انطالقــا مــن أن الفعــل املتعــدي وضعــاً يصــدق علــى 
كل فعــل يســتجيب لشــروط وضوابــط التعــدي املعروفــة، أمــا الفعــل 
الفعــل  ذلــك  الشمســان  بــه  يعــي  فهــو مصطلــح جديــد  املعــّدى: 
الــذي أخــرج مــن دائــرة اللــزوم إىل جمــال الّتعــّدي مــع كونــه الزمــا 
يف األصــل، وميكــن هلــذا العــالج أن يســتخدم يف الضفــة األخــرى 
ضفــة اللــزوم، فنتخلــص مــن ثنائيــة )يتعــدى وال يتعــدى( الــي هــي 
ثنائيــة نكــدة؛ لنكــون أمــام مصطلــح جديــد هــو )الــالزم يف مقابــل 
املْلــَزم( علــى أســاس أن الفعــل الــالزم وضعــاً هــو الفعــل الــذي حيقــق 
ْلــَزم فهــو فعــل متعــٍد 

ُ
شــروط وضوابــط اللــزوم املعروفــة، أمــا الفعــل امل

يف األصــل لكنــه ســلك ســلوك الــالزم« )الشــمري، 1441: 22(، 
ويؤخــذ علــى هــذا التقســيم- وإن كان قــد جــدد مــن حيــث املفاهيــم 
فجــاء مبفهومــن جديديــن مهــا الفعــل امللــزم والفعــل املعــّدى- أنــه قــد 
أحــدث بذلــك ارتبــاكاً يف املصطلــح، فالنُّحــاة قبلــه كانــوا يســتخدمون 
مصطلــح الفعــل املعــّدى مرادفًــا للفعــل املتعــّدي، إذ يقــول ابــن مالــك 

 :)104  :1428(
َعاَلَمُة الِفْعِل اْلُمَعـــــــــدَّى َأْن َتِصـْل  * َهـا َغــــــــيـِْر َمْصَدٍر بِــــــِه حَنُْو 

َعِمْل
حــددوا  قــد  أهنــم  جيــد  النحــاة  يف كتــب  املتأمــل  إن   
عالمتــن ابرزتــن متيــزان الفعــل املتعــدي عــن الــالزم مهــا: أن يتصــل 
ابلفعــل هــاء ضمــري غــري املصــدر يعــود علــى اســم ســابق، واشــرتطوا 
يف هــذا االســم أال يكــون مصــدراً أو ظرفًــا. اثنيــا: أن يبــى منــه اســم 
مفعــول اتم، ومــع أن األول حمــل إمجــاع فإننــا جنــد األصــوات املعرتضــة 
علــى هاتــن العالمتــن مــن بعــض النحــاة املتأخريــن كالصبــان وعبــاس 



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 
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حســن وغريهــم. وأمــا الــالزم فإنــه: »اَل يتعــدَّى، َأي اَل يكــون ِمْنــُه 
صفــة علــى َطرِيــق مفُعــول، َوَذلِــَك َأن املتعــدِّي ُهــَو َمــا َكاَن ِمْنــُه ِصفــة 
علــى َطريَقــة اْلَمْفُعــول بعــد ذكــر اْلَفاِعــل، فَيكــون قــد تعــدَّى الفاعــَل 

)ابــن ســيده، 1421: 281/4(. ْفعــول« 
َ
امل ِإىَل  الذِّْكــر  يف 

حتديــد  إشــكال  داخــل  االنتبــاه  يســرتعي  َمــا  َأهــمَّ  إنَّ    
معايــري  بتحديــد  املتعلقــة  العقبــة  تلــك  واللــزوم،  التعــدي  مفهومــي 
اث النَّحــويَّ علــى غــزارة  التفريــق بــن املتعــّدي والــاّلزِم؛ َذلــك َأنَّ الــرتُّ
التفريــق  حَيُــز يف مفصــل  مل  فإنــه  القضيّــة  هــذه  عــن  فيــه  مــا ُكتِــَب 
ــارم بــن هذيــن الصنفــن ممــا جيعــل الســؤال مشــروًعا عــن طبيعــة  الصَّ
التضــاد  قبيــل  مــن  املتعــّدي ابلــاّلزم، هــل هــي  تربــط  الــي  العالقــة 
حبيــث يســتحيل أن يتــوارَدا َعلَــى حمــل واحــد؟ أم َأنَّ األمــر أســهل مــن 
ذلــك، فالتَـَّعدِّيــة واللُّــُزوم ليســا بينهمــا مــن التنافــر أْن َيِصــال إىل درجــة 

فحســب؟ خمتلفــان  مهــا  وإمنــا  التناقــض 
إنَّ اإلجابــة علــى هذيــن التســاؤلن لــن تكــون بصيغــة   
اث  الــرتُّ يف  نفتــَش  أن  َحْســبنا  اجلازمــة،  »نعــم«  أو  احلامســة  »ال« 
ترجيًحــا  عليهــا  نعلــق  مث  املتاحــة  اإلجــاابت  أفضــل  عــن  النَّحــوّي 
أو تفنيــًدا. يــرى ابــن مالــك يف كتابــه )التســهيل( أنَّ العالقــة بــن 
املتعــّدي والَـّـالزِم أبعــد مــا تكــون عــن عالقــة التضــاد: »وال يتميــز 
املتعــدي مــن الــالزم ابملعــى والتعلــق، فــإن الفعلــن قــد يتحــدان معــى 
وأحدمهــا متعــد واآلخــر الزم كصدقتــه وآمنــت بــه ونســيته وذهلــت 
ابــن مالــك  عنــه ...« )1410: 149/2(، فاملعــوَّل عليــه عنــد 
للتفريــق بــن املتعــّدي والــاّلزِم ليــس املعيــار الــداليل وإمنــا هــو معيــار 
صناعــي حنــوي قــدمي يتمثــل يف أن املتعــدي يقبــل االتصــال بضمــري 
النصــب اتصــاال مطــردا. ومل يســلم رأي ابــن مالــك هــذا مــن االنتقــاد 
إذ إن ســهام النقــد ومعــاول اهلــدم قــد اهنالــت عليــه مــن أحــد شــراح 
كتابــه )التســهيل( إذ يقــول انظــر اجليــش: »ومــا قالــه مــن أن املتعــّدي 
ــا  ال يتميــز مــن الــاّلزِم ابملعــى والتعلُّــق، خــالف قــول األكثريــن، وأمَّ
مــا ذكــره مــن أن الفعلــن قــد يّتحــدان معــى، وأحدمهــا متعــدِّ واآلخــر 
قـْتُــُه، وآمْنــُت بِــِه، إىل آخــر األمثلــة الــي ذكرهــا؛ فلــك أن  الزم، كَصدَّ
متنــع احتــاد معــى الفعلــن يف مجيــع مــا أورده، وهــو الظاهــر«. فالــذي 
عليــه الكثــرة الكاثــرة مــن النحــاة أن عالقــة املتعــّدي ابلــالزِم أشــبه 
مــا تكــون بعالقــة التضــاد، وأن الفيصــل يف الّتفريــق بينهمــا منصــبٌّ 
علــى الداللــة والتعلّــق خالفًــا البــن مالــك، »فيقــال: معــى آمنــُت بِــِه 
قتــه؛ إذ قــد يصــدق اإلنســان غــريه وال يؤمــن  أخــصُّ مــن معــى صدَّ
بــه. وكــذا إذا حقــق الناظــر نظــره، أمكنــه أن يفــرق بــن معــى نســيته 

وذهلــت عنــه، وكــذا بقيــة األمثلــة« )1428: 1725/4(.
َوِمـــمَّْن َعــاجَل هــذا اإلشــكال معاجلــًة موفَّقــًة أبــو حيــان   
يف )التذيــل والتكميــل( الَـّـذي تعــرَّض ملختلــف جوانــب التســاؤلن 

فقــد  أبعادمهــا  تســتويف كل  آراء متضاربــًة  فيهمــا  وقــّدم  الســابقن، 
نقــل يف البدايــة رأي ابــن مالــك القائــل أبن التعــدي واللــزوم ميكــن 
أن يتعايشــا يف كنــف واحــد فيــأيت الفعــل الواحــد متعــداي والزمــا مث 
عّقــب عليــه بــرأي آخــر يــرى اســتحالة تــوارد التعــدي واللــزوم علــى 
حمــل واحــد ألهنمــا ضــدان، وبعــد ذلــك خلــص لــرأي رمبــا يكــون هــو 
مجــاع رأيــه، وهــو بطــالن دعــوى اســتحالة اجتمــاع التعــدي والــالزم 

.)7/8  :1417( واحــد  فعــل  يف 
ــابق الــذي مــؤدَّاُه: هــل هنــاك  وعطًفــا َعلَــى ُســؤالنا السَّ
واســطة بــن التَـَّعــّدي والــاّلزِم؟ لنقــف عنــد رأي نقلــه العليمــي يف 
فعلــن  أن  فيــه  يــرى   )308 /1 التصريــح )د ت:  حاشــيته علــى 
مــن قبيــل »شــكر ونصــح« اللذيــن يتعــداين بنفســيهما كمــا يتعــّداين 
حبــرف اجلــر مــع احتــاد الصيغــة واملعــى ميكــن اعتبارمهــا واســطة بــن 
الفعلــن علــى  يقــول: »فيســتعمل كال هذيــن  إذ  املتعــّدي والــاّلزم 
ســبيل املثــال متعديــن يف مثــل نصحتــه وشــكرته علــى اهلديــة كمــا 
يســتعمالن الزمــن يف حنــو نصحــت لــه وشــكرت لــه حســن إصغائــه 
متعّديــن  اســتعماهلما  يكــون  شــاهبهما  ومــا  الفعلــن  هذيــن  فمثــل 
لغــة قبيلــة واســتعماهلما الزمــن لغــة قبيلــة أخــرى وقــد عــدَّ بعــض 
النحــاة هــذا النــوع مــن األفعــال قســماَ مســتقاًل بذاتــه، فليــس هــو مــن 
قبيــل املتعــّدي وال مــن قبيــل الــاّلزِم«. فهــذه إجابــة ميكــن االســتناد 
إليهــا للقــول أبن هنــاك مــا يشــبه املنطقــة الوســطى أو احلــد الفاصــل 
بــن املتعــّدي والــاّلزِم، وهــذا مــا ميكــن أن يشــكل أحــد التفســريات 
املمكنــة للظاهــرة الــي حنــن بصــدد دراســتها أاَل وهــي أثــر اختــالف 

تعــّدي الفعــل ولزومــه الختــالف املصــدر.
املبحــث الثــاين: أثــر املصــدر يف األفعــال تعديــة ولزوًمــا مــن خــالل 

مناذج
أكثــر  مــن  الثالثيــة  األفعــال  مصــادر  أن  املعلــوم  مــن   
القيــاس والســماع،  بــن مســي  نظــرا لكوهنــا جتمــع  تشــعبا  املصــادر 
فبالرغــم ممــا بذلــه النُّحــاة يف القــدمي مــن حمــاوالت جلمــع القواعــد الــي 
علــى أساســها تقــاس هــذه املصــادر فــإن كثــرة هــذه املصــادر وتردُّدهــا 
بن القياس والّســماع جعل النحاة يعجزون عن حصر األقيســة الي 
عليهــا بنــاء املصــادر الثالثيــة مفســحن اجملــال أمــام خيــار الســماع 
فيهــا، ولعــل ابــن يعيــش تطــرق هلــذا االختــالف احلــادث بــن مصــادر 
األفعــال الثالثيــة وغــري الثالثيــة حيــث قــال: »والثالثيــة خمتلفــة أفعاهلــا 
املاضيــة واملضارعــة، فالختــالف الثالثيــة اختلفــت مصادرهــا«، وذكر 
أن أبنيــة مصــادر الثالثــي اثنــان وســبعون مصــدرا، وأبنيــة األفعــال 
اثنان وثالثون بناًء )ابن يعيش، 1434: 62/6؛ 64(، وزاد ابن 
احلاجــب بناءيــن مهــا: بغايــة، وكراهيــة، وهــذا مــا جعــل ابــن مالــك 
حيــس ابحلــرج الناتــج عــن حماولــة حصــر األبنيــة الثالثيــة القياســية، إذ 
يكثــر مــن االســتثناء داخــل كل قاعــدة إذ يقــول )1428: 123(: 

فـَْعٌل                ِقياُس              َمصدِر            اْلُمَعدَّى  
زِم               اببُُه               فـََعْل   وَفِعَل               الالَّ

زِم               ِمْثَل               قـََعَدا      وفـََعَل              الالَّ
ما مْل              يُكْن             ُمْستـَْوِجًبا              ِفعااَل 

ِمْن          ذي            ثالثٍة                  َكَردَّ   
َردَّا           كَفرٍَج         وكَجًوى               وََكَشَلْل
لُه             فُعول       ٌ ابطِّراٍد                  كَغَدا

أْو            فـََعاَلاًن         فَاْدِر                أْو فـَُعااَل
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

َتفــرض  القواعــَد  َأنَّ  يُِقــرُّ  أنَـّـه  مــع  هنــا  مالــك  فابــن   
االعــرتاف أبن ِقيــاس مصــدر فـََعــل  املتعّديــة هــو )فـَْعــل(، وقيــاس 
الوصفــي اضطــرَّ ألن  الواقــع  أَمــام  فإنَـّـه  )فـُُعــول(  هــو  منهــا  الــاّلزِم 
يفتــح ابب الّســماع، وهــو يف ذلــك يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه ســيبويه: 
فاألفعــال تكــون مــن هــذا علــى ثالثــة أبنيــة وفعــل يفعــل وفعــل يفعــل 
ويكــون املصــدر فعــل واالســم فاعــال، ولعــل ســيبويه هنــا قــد وجــد 
أن االرهتــان للمنحــى الــداليل يســتوجب فتــَح ابب الســماع، إذ إن 
بعــض املصــادر الــي يكــون قياســها أن جتــيء علــى فعــل قــد وردت 
علــى فُعــول مــع العكــس إذ يقــول: »والعــرب ممــا يبنــون األشــياء إذا 
تقاربــت علــى بنــاء واحــد، ومــن كالمهــم أن يدخلــوا يف تلــك األشــياء 
غــري ذلــك البنــاء ، وذلــك حنــو النفــور والشــبوب والشــب، فدخــل 
هــذا يف ذا البــاب كمــا دخــل الُفُعــول يف َفعلتــه والَفْعــل يف فَعلــت« 

.)12/4  :1408(
لــدى  االمجــاع  يشــبه  مــا  القاعــدة  هــذه  أخــذت  وقــد   
ــم انطلقــوا مــن أنَّ عالمــات الفعــل الدالــة علــى  النُّحــاة القدامــى؛ إذ إهنَّ
لزومــه أن يقــع املصــدر منــه علــى وزن )فعــول( يقــول األنبــاري: »فأمــا 
قولــه دخلــت البيــت، فذهــب أبــو عمــر اجلرمــي إىل أن )دخلــت( 
فعــل متعــد إىل البيــت فنصبــه كقولــك: بنيــت البيــت ومــا أشــبه ذلــك، 
وذهــب األكثــرون إىل أن )دخلــت( فعــل الزم، وقــد كان األصــل فيــه 
أن يســتعمل مــع حــرف اجلــر، إال أنــه حــذف حــرف اجلــر اتســاعا 
وهــذا هــو الصحيــح، والــذي يــدل علــى أن دخلــت فعــل الزم أن 
مصــدره جيــيء علــى فعــول، وهــو مــن مصــادر األفعــال الالزمــة كقعــد 
 :1420 الــربكات،  )أبــو  ذلــك«  وأشــباه  جلوســا  وجلــس  قعــودا 
أو  بنفســه  تعديتــه  اختلــف يف  فقــد  )دخــل(  الفعــل  وأمــا   )143
بواســطة كثــري مــن النحــاة، وقــد ورد مصــدر هــذا الفعــل )دْخــاًل ، 
وُدُخــواًل(، ذهــب األخفــش إىل أنــه يتعــدى بنفســه، وذهــب الفارســي 
إىل أنــه يتعــدى بـــ )يف(، وذكــر ابــن اببشــاذ أنــه فعــٌل موقــوف علــى 
الســماع وأصلــه أن يتعــدى حبــرف جــر، ولكنــه اتســع حــذف اجلــار 
اهــا بنفســه؛ ألنــه ضــد  معــه لكثــرة اســتعماله، وأنكــر علــى مــن عدَّ
خرج )1397: 207/2(، وقد عكس الّدينوري قول ابن اببشاذ 
عنــد حديثــه عــن الفعــل )دخــل( فقــال: »ومنــه مــا كان متعــداي بغــري 
حــرف جــر، فأدخــل عليــه حــرف اجلــر توســعا » )1411: 166(، 

ولعــلَّ أبــو حيــان أكثــر تفصيــاًل يف الفعــل )َدَخــَل(  عنــد قولــه تعــاىل:َّ  
)الفجــر: 29 -30( : »َوَتعــدَّى فادُخلِــي أواًل بفــي، َواثنِيــا ِبغَــري 
فَــاٍء، َوَذلِــَك أَنَـّـُه ِإَذا َكاَن املدُخــوُل ِفيــه َغيـْــَر ظــرٍف حقيقــي تعــدت 
النــاِس، ومنــه:   ِغَمــاِر  َوَدَخلــُت يف  األمــر،  َدَخلَــْت يف  بفــي،  ِإليــه 
ــا َحِقيِقيًّــا، تـََعــدَّْت إليــه يف الغالــب بغــري  َوِإَذا َكاَن املدُخــوُل فيــه َظْرًف
َوَســاطِة يف« وهــو قــول ســيبويه )1406: 477/10(. وأمــا د. 
احلمــوز فقــد ذهــب إىل أن الفعــل يصــل إىل مفعولــه بنفســه وبواســطة 
فــال داعــي وال حاجــة إىل تكلــف تقديــر جــار؛ ألنــه ورد يف التنزيــل 

.)22  :1406(
وقد ذهب أبو حيان إىل أن فـََعَل الالَّزِم ينقاس مصدره   
علــى )فـُُعــول( غــري أنَّــه هــو اآلخــر قــد اصطــدم بصخــرة الواقــع الــداليّل 
فلجــأ لالســتثناء إذ يقــول: »مــا مل يغلــب عليــه فعالــة أو فعــال أو 
فعــالن فينــدر فيــه فعــول حينئــذ« )1418: 491(. وقــد وجــدان 

هــذا االســتثناء جيــر ذيلــه علــى النحــوي املعاصــر حســن، فقــد اضطــر 
لكــي يثبــت أبن وزن فـُُعــول هــو قيــاس مصــدر فـََعــَل الــالزم، وأن 
فـَْعــاًل هــو قيــاس املتعــدي ألن يقــع يف شــرك االســتثناء، إذ يقــول: 
»مــا مل يكــن معتــل العــن أو داال علــى تنقــل أو حركــة متقلبــة أو 
مــرض...« وهنــا نكــون أمــام اســتثناءات تــكاد تفــرغ القاعــدة مــن 

.)195  :1395( حمتواهــا 
وقــد تطــور هــذا االســتثناء الحًقــا عنــد بعــض الباحثــن   
)فـَْعــل(  ابختصــاص  القائلــة  للقاعــدة  رفــض  شــكل  علــى  فأصبــح 
ابملتعــدِّي و)فـُُعــول( ابلــالزم فبعــض الدراســات املنجــزة عــن الشــعر 
اجلاهلــي قــد اســتنتجت مــن خــالل احتكامهــا للواقــع الوصفــي أن 
املصــادر الــي جــاءت علــى )فـَْعــٍل( متثّــل املتعــّدي والــاّلزِم دون تقيــد 
ذلــك  1404: 139(، ولعلَّهــا يف  قيــاس )املنصــور،  أو  بســماع 
الدكتــور الشمســان )1407: 26( إىل  يــرى  اســتندت كمــا  قــد 
مذهــب الفــراء الــذي يــرى فيــه أن االســتخدام اللهجــي لــه دور يف 
جميء املصدر على )فـَْعٍل أو فـُُعول( على أســاس أن األوىل حجازية 
والثانيــة لنجــد، ويــرى د. جــواد علــي –وهــذا الــرأي نقلــه صــالح 
الزعبــالوي يف كتابــه دراســات يف النحــو- رأاي خاصــاً يف املوضــوع 
هــو أن الفــرق بــن )فعــل وفعــول( فــرق داليل، فمــا كان داللتــه تتعلــق 
ابحلركــة والســكون فمصــدره يكــون فْعــل صمــد صْمــداً، ومــا دل علــى 
الســكون فــاألوىل أن يكــون علــى فعــول وقــد شــرح ذلــك بقولــه: 
»والظاهــر أن هــذا الــذي ابتــدع الصمــود حســبه مبعــى الثبــات فأطــال 
مصــدره كاجللــوس والقعــود ... ويف قصــر مصــدر الفعــل صمــد ...« 
)زعبــالوي، د ت: 205( فالقضيــة عنــده قضيّــة ِدالليّــة ال قياســية، 
فــإذا كانــت داللــة الفعــل داللــة حركيــة يكــون مصــدره علــى فـَْعــل، 
وإذا كانــت داللتــه دالــة علــى الســكون فحقــه أن أييت علــى فـُُعــول.

وإذا كانــت آراء النحــاة عــن أثــر اختــالف املصــادر يف 
تعديــة األفعــال ولزومهــا قــد أخــذت األشــكال الســابقة فإنــه جيــب 
ولعلنــا  القضيــة،  املعاجــم حــول  علمــاء  آراء  علــى  نعــرج  أن  علينــا 
يف حبثنــا عــن آراء املعجميــن حــول اختــالف تعديــة الفعــل ولزومــه 
الختالف املصدر نكون أمام رؤيتن إحدامها ترى يف القياس خيارا 
ال منــاص منــه ينــدرج ضمنهــا رأي األزهــري الــذي يقــول: »املتعــّدي 
مــن األفعــال ال تــكاد تقــع مصادرهــا علــى فـُُعــول إال شــاذًّا، وقــد قــال 
الفــراء: غررتــه ُغــرورا« )1418: 19/8(، وأمــا الرؤيــة الثانيــة فإهنــا 
تســتند للســماع وال تــرى حرًجــا مــن ورود الفعــل علــى صيغــي فـَْعــل و 
فـُُعــول عنــد صياغــة املصــدر منــه، يقــول ابــن ســيده يف )احملكــم( عنــد 
مــادة بــرأ: »بــرأ هللا اخللــق يربؤهــم بــَـْرأ وبــُـُروًءا خلقهــم يكــون ذلــك يف 
اجلواهــر األعــراض« )1417: 286/2( ويقــول الفــريوز آابدي: 

»بــرأ هللا اخللــق كجعــل بــَـْرأً وبــُـُروًءا« )1426: 34/1(. 
وقــد كان اجلوهــري أكثــر دقــة وتفصيــال إذ نــراه يقــر أبن   
الفعــل الواحــد قــد يــرد بصيغتــن إحدامهــا متعديــة يكــون املصــدر 
منهــا علــى القيــاس الــذي هــو فعــل، والصيغــة األخــرى الزمــة تتفــق 
يف مصدرهــا مــع مــا يقتضيــه مصــدر الفعــل الــالزم ممثــال لذلــك جبــرب 
إذ يقــول: »يقــال جــربت العظــم جــربا جــرب العظــم بنفســه جبــورا أي 
اجنــرب وقــد مجــع العجــاج بــن املتعــدي والــالزم: »قــد جــرب الديــن اإللــه 

.)607/2  :1404( فجــرب« 



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 
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قيــاس  فـُُعــول  علــة ورود  عــن  الســؤال مطروًحــا  ويبقــى   
انتــج  األمــر  هــل  املتعــدي،  ملصــدر  قياًســا  وَفعــل  الــالزم  مصــدر 
عــن اتفــاق أملتــه إمــالءات اعتباطيــة ال حتتــاج الكثــري مــن التفســري 
عنهــا؟  الكشــف  جيــب  وعلــة  تفســريا  لألمــر  أن  أم  والتأمــل؟ 
تتعــدد اإلجــاابت عــن هذيــن التســاؤلن بــن مــن يــرى أن   
األمــر جمــرد اعتبــاط أملتــه الوقائــع اللغويــة الــي هــي بطبيعتهــا أقــرب 
إىل الوصفيــة منهــا إىل املعياريّــة، وهــذا الــرأي قريــب ممــا ذهــب إليهــا 
قــد كلفــوا  األقدمــن  أن  مــع  الشَّمســان )1407: 24(  أســتاذان 
أنفســهم عناء إجياد تفســري للقضية، فهذا الســهيلي يرى أن الســبب 
يف كــون )فـُُعــول( مصــدرًا للفعــل الــالزم هــو اجتمــاع الثقــل فيهمــا، 
فلــزوم حالــة واحــدة مشــعر ابلثقــل وتعــدد احلــركات يف فـُُعــول منبــئ 
عــن الثقــل وهبــذا جيتمــع ثقيــالن » فــكان خفــة اللفــظ يف هــذا البــاب 
مــوازايً للمعــى الــذي هــو ثبــوت يف حمــل الفعــل واختصــاص بــه وعــدم 
جتــاوز لــه، فمــا لــزم مكانــه فهــو الثقيــل، ومــا جتــاوزه وتعــداه فهــو 
اخلفيــف لفظــا ومعــى« )1398: 321( وهــذا التفســري خــالف 
مــا جــرت عليــه العــرب يف ســنن كالمهــا ومــا وضــع عليــه النحــاة 
قواعدهــم ال يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الســهيلي هنــا، ولعــل أفضــل 
تفســري مــا ذهــب إليــه ابــن ِجــيَّ مــن أن الســبب يف جمــيء املتعــدي 
علــى فعــل هــو معيــار الكثــرة فتخــريوا هلــا أســهل األوزان وأخفهــا. 
وهــو رأي يشــايع فيــه ابــن جــي ســيبويه الــذي يــرى أنَّ )فـَْعــل( أكثــر 
األوزان أصالــة حــى غــدا صاحلــا ألن يتــوارد عليــه املتعــدي والــالزم 
)1408: 15/4(، ويــكاد يكــون هــذا التفســري أكثــر التفســريات 
أقــلَّ  لكونــه  األصــل  هــو  )فـَْعــل(  أنَّ  يــرى  الــذي  رواًجــا  النحويــة 
مل  أفعــاال  هنــاك  أن  واحلقيقــة  احلــركات،  أخــف  والفتحــة  األصــول 
تلتــزم يف الضفتــن خــط القيــاس الــذي ُرســم هلــا، بــل وردت مصــادر 
جــاءت مصــادر  )فعــل( كمــا  علــى وزن  الالزمــة  األفعــال  لبعــض 
للفعــل املتعــدي علــى وزن )فعــول(، مــع أن هــذا بقــي يف خانــة النــدرة 
والقلــة وهــو مــع ذلــك خمتلــف عنــد النحــاة، فســلوك مصــادر الفعــل 
الــالزم مســلك )فـَْعــٍل( وورودهــا عليــه ليــس مســاواًي لعــدول مصــادر 
الفعــل املتعــدي عــن قياســها وإتياهنــا علــى وزن )فـُُعــول(، فِخفــة وزن 
)فـَْعــل( وكثــرة ورود املصــادر عليــه يســتباح فيــه مــا ال يســتباح يف 
غريهــا، إذ نــرى ســيبويه يــؤول ورود الفعــل املتعــدي علــى وزن )فعــول( 
ويــرى فيهــا أمــرًا مســتغراًب إذ يقــول: »وأمــا دخلتــه دخــوال ووجلتــه 
ولوجــا فإمنــا هــي وجلــت فيــه ودخلــت فيــه« )1408: 10/4(. 
وسنســعى مــن خــالل هــذا البحــث إىل أْن نقــف علــى 
أثــِر اختــالِف الفعــِل تعديــًة ولزوًمــا الختــالف املصــادر مــن خــالل 
منــاذج اخرتانهــا اختيــارا اعتمــدان فيهــا علــى رؤيــة منهجيــة مؤداهــا 
ورود هــذ األفعــال الثالثــة ملبيــة لألهــداف املنهجيــة هلــذا العمــل، 
ا وُصُدوداً،  وهذه األفعال الثالثة هي: َجبـََر َجرْباً وُجُبوراً، وَصدَّ صدًّ
وَرَجــَع رَجْعــاً ورجوعــاً، هــذه األفعــال قــد ورد فيهــا املصــدر علــى وزين 
فـَْعــٍل وفـُُعــول نظــرا لكــون هــذه األفعــال  -كمــا ترشــد لذلــك املعاجــم 
وتذكــر كتــب النحــو- قــد وردت بصيغــي اللــزوم والتعــدي، ولكــي 
نتأكــد مــن صحــة االفــرتاض الــذي بــي حبثنــا عليــه فإنــه ســتكون لنــا 

وقفــات مــع هــذه األفعــال كل فعــل علــى حــدٍة:
جرب: جرْباً جبوراً 	-أ

ورد الفعــل َجبـَــَر متعــّداًي والزًمــا وذلــك انتــج عــن كــون 
مصدره ورد بصيغي َجرْب وُجُبور على أســاس أن املصدر َجرْب قياس 
الفعــل املتعــدي، واملصــدر فـُُعــول قيــاس مصــدر الــالزم، وقــد اجتمــَع 

اللُّــزوم والتعــّدي مــن جــرب يف بيــت العجــاج )الرجــز(: 
قد جرب الدين اإلله فجرب

الــالزم  بــن  تفريقــه  يف  صرحيــا  دريــد  ابــن  وقــد كان   
واملتعــّدي مــن جــرب إذ يقــول: »َجبــَـَر الَعظْــُم ُجبُــورا، وَجــرَبه هللاُ َجــرْبا« 
)1395: 265(، يف حــن كان ابــن األنبــاري يف كتابــه )الزاهــر( 
أكثــر تفصيــاًل إذ يقــول: »ومتيــم تقــول جــربت الرجــل علــى كــذا، 
أجــربه جــربا وجبــورا، ويقــال جــربت اليتيــم والفقــري أجــربه جــربا وجبــورا 
فجــرب الفقــري جــربا وجبــورا واجنــرب اجنبــارا« )1412: 81(، فهــي 
إًذا مــن ابب تداخــل اللغــات فهــي تتعــدى يف لغــة وال تتعــدى يف 
لغــة أخــرى، وقــد صــرّح األزهــري أبن تعديــة جــرب لغــة متيــم إذ يقــول: 
»ومتيــم تقــول جربتــه علــى األمــر أجــربه جــربا وجبــورا بغــري ألــف« 
)1418: 43(، ولعــل أكثــر اآلراء تطابقــا مــع تصــوران هــو رأي 
اجلوهــري الــذي فــّرق بــن جــرب الالزمــة الــي مصدرهــا جبــور وجــرب 
املتعديــة الــي مصدرهــا علــى فـَْعــل، إذ يقــول: »جــربت العظــم جــربا، 

.)607/2  :4041( جبــورا«  بنفســه  العظــم  وجــرب 
وهــو رأي الزبيــدي نقــاًل عــن شــيخه يف )اتج العــروس(   
إذ يقــول: »وقــد خلــط املصنــف بــن مصــدري الــالزم واملتعــدي، 
والــذي يف الصحــاح التفصيــل بينهمــا فاجلبــور كالقعــود مصــدر الــالزم 
واجلــرب مصــدر للمتعــدي وهــو الــذي يعضــده القيــاس« )1385: 
349/10(. وقــد كان ابــن درســتويه يف كتابــه )تصحيــح الفصيــح( 
خمالفــا للتصــور الــذي انطلقنــا منــه إذ يــرى أن جــرب متعديــة كلهــا وأن 
مــا جــاء منهــا الزمــا إمنــا هــو متعــدٍّ يف األصــل ُعــدي حبــرف اجلــر مث 
نــزع اخلافــض عنــه يقــول ابــن درســتويه انقــال عــن اخلليــل: »إمنــا قالــوا 
ْــرًا وُجُبــورا كمــا قالــوا يف رجــع رجعتــه ُرُجوعــا وَرْجًعــا وحنــو  جربتــه َجبـ
ذلــك، إذ جيــوز أن يكــون أصلــه أن يتعــدى حبــرف اجلــر مث حيــذف 
اجلــار ويعمــل الفعــل لنفســه« )1419: 41(، وهــذا مــا يتفــق مــع 
رؤية أيب أوس الشمسان عند حديثه عن الفعل ) كفر( الذي يرى 
أنــه انتقــل مــن دائــرة التعــدي إىل دائــرة اللــزوم وهــو يف األصــل متعــٍد 

بنفســه مبعــى غطــى )1406: 751(.
صدَّ: صدًّا ُصدوًدا 	-أ

العــن وضمهــا وهــذا  املضــارع بكســر  وردت صــدَّ يف   
مــا يرجــح كــون الفعــل يــرد الزمــا ومتعــداي، كمــا أنــه قــد ورد املصــدر 
يقــول هللا تعاىل:)البقــرة: 217(،  فـَْعــٍل وفـُُعــول،  منهــا علــى وزين 
: »صــدَّ  أمحــد  بــن  اخلليــل  يقــول   ،)61 )النســاء:  تعــاىل:  وقولــه 
ا وهــو شــدة الضحــك واجللبــة قــال هللا تعــاىل:  )الزخــرف:  َيصــد َصــدًّ
ا أي عدلتــه  57( أي يضحكــون، وصددتــه عــن كــذا أصــده صــدًّ
عنــه وصــددت عنــه بنفســي ُصــُدودا« )اخلليــل، د ت: 80/7(، 
فاخلليــل هنــا يتطابــق كالمــه مــع فكــرة حبثنــا القائلــة ابختــالف الفعــل 
الختــالف مصــدره، فصــدَّ مضمومــة العــن يف املضــارع الــي هــي 
متعديــة مصدرهــا يــرد علــى فعــل، بينمــا صــدَّ املكســورة العــن يف 
املضــارع جــاء مصدرهــا علــى فـُُعــول. ويقــول األزهــري: »صــده يصــده 
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يُصــدون  »قــرئ  الفــراء  قــال   ،)43 )النمــل:  تعــاىل:  وقــال  صــدا، 
يـَُقــال:  قلــت:   ... ويُصــد،  يصــد  صــد  تقــول  والعــرب  ويِصــدون 
ُه َصــّداً فَصــّد َيُصــّد، َيْســَتِوي ِفيــِه لفــظ  صــددُت فــاَلان َعــن أمــرِه أُصــدُّ
زِم« )األزهــري، 1418(، وقــد تطابــق اجلوهــري فيمــا  اْلَواقِــع َوالــالَّ
ذهــب إليــه مــع تصــوران الســابق إذ يقــول: »صــد عنــه يصــد صــدوًدا 
أعــرض، وصــده عــن األمــر صــداً« )1404: 495/2(، وهــو رأي 
فّصلــه القيســي الــذي فــرق بــن )صــدَّ( الالزمــة ذات املصــدر الــذي 
هــو الصــدود، و)صــدَّ( املتعديــة الــي ابهبــا الصــّد )1429: 11/ 
6878(، وهبــذا نكــون أمــام صنفــن مــن )صــدَّ( صــد يف نفســه 

ُصــُدوداً، وَصــدَّ غــريه َصــًدا. 
مل يكــن االهتمــام هبــذا اإلشــكال ُدولــة بــن املعجميــن   
وحدهــم وإن كاَن للمفســرين يف هــذه القضيــة إســهام جلــل، ونقــف 
هنــا عنــد بعــض مــن اآلراء يف املســألة خمتلفــة، أحدهــا ملّكــيِّ القيســي 
الــذي جعــل القضيّــة خالفيّــة بــن البصريــن والكوفيــن حــن قــال: 
عنــده  واملصــدر  اخلليــل،  عنــد  للمصــدر  اســم  هــو  »وُصــُدوداً: 
الصــد، وهــو مصــدر عنــد الكوفيــن، والصــد أيضــاً مصــدر عندهــم 
)1405: 201(. وهــو رأي البــن عطيــة الــذي يــرى أن الصــدود 
ليــس مصــدرا، واملصــدر هــو الصــد )1422: 73/2(، وممــن َأاَبَن 
يف املســألِة وفّصــل صاحــب الــدر املصــون الســمن احللــي: الــذي 
يــرى أن الصــدود مصــدر صــد الــالزم، مصــدر املتعــدي ) د ت: 

.)14/6
 رجع رجْعا رُُجوعاً 	-أ

فــإن مضارعهــا يرجــع وقــد جــاء مصدرهــا  وأمــا رجــع   
علــى )فـَْعــٍل وفـُُعــول( فهــي بذلــك َتــرُِد متعديــة والزمــة فمثــال الــالزم 
َّ )األعــراف: 150(، وأمــا املتعديــة كقــول هللا تعــاىل:َّ  قولــه تعــاىل: 
َّ )امللــك: 4(، وقــد تكــون القــراءة القرآنيــة  )الواقعــة: 87(، وقولــه: 
هــي احلــد الفاصــل بــن املتعــدي والــالزم وحمــل اختالفهــم فقــد ذكــر 
أبــو حيــان يف تفســريه )البحــر احمليــط( عنــد قولــه تعــاىل:َّ )البقــرة: 
: تـَْرِجــُع، ِبَفْتــِح التــاء  210(: »قـَــَرأَ ابــُن عاِمــٍر، َومَحْــَزُة، َوالكســاِئيُّ
وََكســِر  مفتوحــة  اِبلتَّــاِء  ويعقــوب:  الُقــرآِن،  يــِع  مجَِ يف  اجْلِيــِم  وََكْســِر 
ــبـَْعِة: ابليــاء  يــِع القــرآن، َعَلــى َأنَّ: َرَجــَع، الزٌم َواَبِقــي السَّ اجليــِم يف مجَِ
َوفـَْتــِح اجْلِيــِم َمْبِنيًــا للمفعــول، َوَخارَِجــُة عــن اَنفِــٍع: يـُْرَجــُع ابليــاء. َوفـَْتــِح 
اجلِيــِم َعلَــى َأْن َرَجــَع ُمتـََعــدٍّ. وَِكاَل االســتعمالن لَــُه يف لســان العــرب« 
)1420: 346/2( وقــد َوَرَد مصــدر املتعــّدي يف اآليــة الكرميــة:  
بــن حلــزة  احلــارث  قــد ورد يف معلقــة  أنــه  11(، كمــا  )الطــارق: 

)اخلفيــف(:  اليشــكري 
فـَتـََرى َخْلَفَها ِمَن الرَّْجِع َوالَوقْــــــــ ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع منينا كأنه إهباء

وورد عند محيد اهلاليل )الطويل(: 
فلو أنَّ َربـًْعا َردَّ َرْجًعا ِلَسائٍل      َأَشاَر إيلَّ الرّبُع أو لتكّلما

وكقول اآلخر)الطويل(: 
ولو أن َربـًْعا ردَّ َرْجَع حتية لرّدت لنا رجع السالم طلوهلا

وقــد أورد ابــن ســيده يف أثنــاء حديثــه يف مــادة )رجــع(   
ومرجعــة:  ورجعــى  ورجعــان  ورجوعــا  رجعــا  يرجــع  »رجــع  قولــه: 
انصرفــوا، ويف التنزيل:)العلــق: 8(، وفيــه: )هــود: 4( حــكاه ســيبويه 

فيمــا جــاء مــن املصــادر الــي مــن فعــل يفعِــل علــى مفعــل ابلكســر وال 
جيــوز أن يكــون هاهنــا اســم مــكان« )ابــن ســيده، 1417(، وقــد 
تناوهلا الفيومي يف املصباح املنري يف مادة )رجع( إذ يقول: »الرجوع 
العــود إىل مــا كان منــه البــدء، والرجــع اإلعــادة، أي رجــع كان الزمــا 
يقــال  الرجــع،  واقعــا  ومصــدره  الرجــوع،  الزمــا  فمصــدره  واقعــا  أو 
رجعتــه َرْجًعــا فرجــع ُرُجوعــا« وقــد أورد هنــا قــوال وضّعفــه مفــاده: أن 
الّرجــع يكــون مصــدرًا لــالزِم واملتعــدِّي )الفيومــي، 1414: رجــع(. 
وهكــذا جنــد أن أهــل املعاجــم يفصلــون بــن َرَجــَع الــالزم الــذي قيــاس 
مصــدره فـُُعــول وبــن رجــع املتعــّدي الــذي قيــاس مصــدره فـَْعــل، وهــذا 
الــرأي ميثــل لــّب التصــور الــذي انطلقنــا منــه يف هــذا البحــث، مــع 
أن املوضوعيــة املنهجيــة تقتضــي منــا أن نتنــاول خمتلــف جوانــب هــذا 
املوضــوع مــن خــالل حمــور خصصنــاه ألهــم مظاهــر القيــاس والســماع 

يف مصــادر فعــل وهــو احملــور القــادم مــن هــذه الدراســة. 
وهنــا نكــون أمــام صنفــن مــن )َرَجــَع(: َرَجــَع مــن الرُّجــوع 
الــذي هــو العــودة وهــو ِفعــٌل الزم، ورجــع مبعــى أعــاد الشــيء ومصــدره 
َرْجــٌع وهــو فعــل متعــدٍّ، وهــذا ليــس غريبــا فيشــرتك مــع هــذه األفعــال 
الثالثــة )جرب-صــّد – رجــع( يف هــذا احلكــم أفعــال أخــرى منهــا 
الفعــل: مــرَّ الــذي مضارعــه مَيـُـرُّ وقــد ورد منــه مصــدران أحدهــم شــائع 
رائــج هــو )ُمــُرور( مــع أنــه مل يكــن املصــدر األقيــس؛ ألنَّ املصــدَر 
األكثــر ِقياًســا هــو )مــرٌّ( علــى وزن فـَْعــٍل كقــول األعشــى )البســيط(:
كَأّن ِمْشيـََتها ِمْن بـَْيِت جاَرهِتا َمرُّ السَّحابِة، ال َريٌث، وال َعَجُل

وكذلــك الفعــل )وقــف( َوقـًْفــا ووُقوفًــا يتعــدى وال يتعــدى 
قــال اخلليــل يف كتابــه )العــن(: »وقــف: الَوقْــُف: مصــدر قولــك: 
َوقـَْفــُت الدابــة وَوقـَْفــُت الكلمــة َوْقفــاً، وهــذا جمــاوز، فــإذا كان الزمــاً 
قلت: َوقـَْفُت ُوُقوفًا« )اخلليل، د ت: 223/15(، وأورد اجلوهري 
هــذا الفعــل يف الصحــاح وعلــق عليــه بقولــه: »وأَْوقـَْفُتهــا ابأللــف لغــٌة 
رديئــة. وليــس يف الــكالم أوقفــت إال حــرف واحــد« وحكــى قــوال 
ينقضــه وهــو عــن أيب عبيــد عــن األصمعــي واليزيــدي: »أهنمــا ذكــرا 
عــن أيب عمــرو بــن العــالء أنــه قــال: لــو مــررت ِبَرُجــل َواِقــف َفقلــت 
 )1440/4 :1404(  « لرأيتــه حَســناً  َهُهنَــا  أوقفــك  َمــا   - لَــُه 
فتبــن هنــا أن هــذه األفعــال أتيت متعديــة والزمــة ومنهــا قــول امــرئ 

القيــس )الطويــل(: 
ِقفا نـَْبِك من ِذْكرى َحبيٍب وَمْنِزِل  . 
ِبِسْقِط اللِّوى بني الدَُّخْوِل َفَحْوَمِل 

واألفعال اليت جاءت على هذا كثرية جدا. 
وممــن أشــار إىل عالقــة املصــدر ابلفعــل تعديــة ولزومــا 
حيــث ميتــاز الفعــل عــن اآلخــر مبصــدره هــو أبــو الســعود )1414: 
أي   :)249 )البقــرة:  تعــاىل:  هللا  لقــول  تفســريه  عنــد   )242/1
بيــت املقــدِس واألصــُل فصــَل نفَســه، وملــا احتــد  انفصــل هبــم عــن 
فاعلُــه ومفعولُــه شــاع اســتعمالُه حمــذوَف املفعــول حــى نــزل منزِلــة 
القاِصــِر كـ)انفصــل( وقيــل فَصــل فُصــواًل وقــد ُجــّوز كونــه أصــاًل برأســه 
ممتــازًا مــن املتعــدي مبصــدره كوقــف وقوفــاً ووَقفــه وقفــاً وكصــدَّ ُصــدوداً 

ورَجــع رجوعــاً ورَجعــه رجًعــا. 



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 

العدد  السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة  5859 العدد السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة 

املبحث الثالث-مصادر األفعال الثالثية بني السماع والقياس: 
إن اختــاذ القيــاس وســيلة حلصــر مصــادر الفعــل الثالثــي   
)فـََعــَل: فْعــل وفـُُعــول( يــكاد يكــون أمــراً غــري ذي ابٍل، ذلــك أنــه 
ابلنظــر إىل أن القيــاس ال يغطــي كل مســاحات الفعــل واســتعماالته 
فــإن اللجــوء إىل الســماع والقــول بــه ســيكون أمــرا حتميــا ال منــاص 
منــه، وللنحــاة تعليــالت حــول عــدم قياســيتها وذلــك ألهنــا مل جتــر 
علــى ســنن واحــد كأمســاء الفاعــل واملفعــول واملشــتقات بــل اختلفــت 
ســائر اختــالف األجنــاس، وملــا جــرت جمــرى األمســاء كان حكمهــا 
حكــم اللغــة الــي حتفــظ وال يقــاس عليهــا )ابــن يعيــش، 1434: 
44/6(. وذكــر السرقســطي يف كتابــه )األفعــال( هــذا القــول: »وأمــا 
مصــادر الثالثيــة فغــري حمظــور عليهــا بقيــاس، إمنــا يُنتهــى فيهــا إىل 

.)3/1  :1403 )السرقســطي،  الســماع« 
إن الرجــوع إىل كتــب املعاجــم جيعلنــا أمــام حقيقــة انصعــة 
هي أن أي تفسري ملصادر الفعل الثالثي- فـََعَل )فـَْعل، فـُُعول( البد 
لــه لكــي يكــون تفســريًا مقنًعــا مــن أن يتــزايَّ بِــزِيِّ الّشــمول ألننــا عنــد 

اســتقراء مصــادر فـََعــَل الثالثــي ســنكون أمــام العينــات اآلتيــة:
 أ – طائفــة مــن األفعــال وردت علــى القيــاس الــذي هــو )فـَْعــل( يف 
حالــة التعــدي و)فـُُعــول( يف حالــة اللــزوم، وتــكاد تكــون هــذه الطائفــة 

مــن األفعــال هــي األكثــر.
ب -أفعال وردت على القياس اترة وعلى السماع أيضا فهي ذات 

مصادر متعددة يتعايش داخلها القياسي والسماعي.
ج – أفعال مل يرد يف مصادرها إال السماع فحسب.  

وقد يكون من املتوقع الذي ال يفاجئ أحًدا يف قضيتنا 
هــذه قضيــة اختــالف تعديــة الفعــل ولزومــه الختــالف املصــادر وجــود 
مواقــف متباينــة حوهلــا، ففــي حــن جنــد أن أكثرهــم مييــل إىل اعتبــار 
القضيــة قضيــة حيكمهــا القيــاس الــذي يقــودان لالعــرتاف أبن صيغــة 
فـَْعل هي املقيسة يف فـََعَل املتعدية، وأن صيغة فـُُعول هي املقيسة يف 
فـََعــَل الــالزم وهــذا مــا ســارت عليــه آراء النحــاة وإن وجــدان بعضهــم 
تعديــة  األفعــال  الختــالف  القياســية  احلالــة  مشوليــة  بعــدم  يعــرتف 
ولزومــا، ولعــل يف اجلــدول املرفــق هبــذا احملــور إجابــة تســتند إىل منطــق 
اإلحصــاء والتطبيــق العملــي، فقــد مجعنــا فيــه كل حــاالت  مصــدر 
ــل الثالثــي )املهمــوز، والصحيــح، واملعتــل( مــن خــالل الصحــاح  فـََع
للجوهــري، وإذا كان أكثــر النحــاة قــد جعــل مــن القضيــة أمــر قياســيا 
خيضــع لقوانــن ومســلمات مســبقة، فــإن بعــض النحويــن واللغويــن 
مل جيارِِهــم يف هــذا الــرأي، بــل يــرى أن اختــالف لغــات العــرب حاجــة 
جلــأوا إليهــا وأهنــا  جمــرد اختــالف هلجــي وهــو رأي لألخفــش نقلــه 
الســيوطي يف كتابــه املزهــر إذ يقــول: »اختــالف لغــات العــرب إمنــا 
جــاء مــن ِقبــل أن أول مــا وضــع منهــا وضــع علــى خــالف وإن كان 
كلــه مســوقا علــى صحــة وقيــاس مث َأحدثــوا مــن بعــُد أْشــَياء كثــرية 
للحاجــة إليهــا غــري أهنــا علــى قيــاس مــا كان ُوِضــَع يف األصــل خمتلفــا 
» )الســيوطي د.ت: 55/1(، وقــد كان الفــراء أكثــر صراحــة يف 
فعــل  جــاءك  »إذا  يقــول:  إذ  قياســين  وفعــول(  )فعــل  وزن  رفــض 
ممــا مل يســمع فاجعلــه فْعــاًل ألهــل احلجــاز، وفعــول لنجــد«، وقــد 
اســتطاعت ابحثــة معاصــرة هــي الدكتــورة ومسيــة املنصــور أن تتجــاوز 

رأي الفــراء الســابق فقــد قادهــا اســتقراؤه األبنيــة املصــادر يف الشــعر 
اجلاهلــي ألن ختــرج بنتيجــة مؤداهــا أنــه ال دور للفروقــات اللهجيــة 
يف صياغــة املصــدر إذ تقــول: »لوحــظ أن تعــدد االنتمــاءات القبليــة 
للشــعراء ال يعكــس أثــرا مباشــرا يف تعــدد صياغــة املصــادر، ويتضــح 
ذلــك مــن عــدم التفريــق بــن املصــدر يف وزن فعــل واملصــدر بــوزن 
فعــول«، وجنــد رأاي للمستشــرق األملــاين بروكلمــان يــكاد يتطابــق مــع 
رأي الفــراء إذ يقــول: »إن األحبــاث احلديثــة أثبتــت أن اختــالف 
الصيــغ املصدريــة يرجــع إىل اختــالف هلجــي« )1404: 356(.

أهــم  مــن  الدراســة  هــذه  أن  إىل  هنــا  اإلشــارة  وجتــدر 
اهتمامهمــا  وإن كان  املصــادر،  قضيــة  تناولــت  الــي  الدراســات 
منصبــا علــى جانــب األبنيــة فقــط ومل تعــاجل عالقــة اختــالف املصــدر 
ابلتعــدي واللــزوم الــذي هــو اإلشــكال الــذي تتأســس عليــه دراســتنا 
فعــول  ابملتعــدي  فعــل  املصــدر  ارتبــاط  إشــكال  يف  تــزد  ومل  هــذه، 
ابلــالزم علــى أن جعلــت مــن القضيــة قضيــة بيئيــة ال حيكمهــا قيــاس، 
وهــي هنــا تصــرّح بكوهنــا تشــايع الفــراء يف رأيــه حــول هــذه املصــادر 

 .)139  :1404 )املنصــور، 
ولكــي نقــف علــى جــادة الصــواب يف مســألة املصــادر 
الثالثيــة ومذاهــب النحــاة حــول الســماع والقيــاس فيهــا ال بــد لنــا أوال 
أن ننطلــق مــن حقيقــة مؤداهــا أن العلمــاء انقســموا يف هــذه القضيــة 
ثالثــة أقســام، ولعلــي أخلــص مــا ذكــره د. حممــد دغريــري )1412: 

92( يف هــذه املســألة فإنــه مجــع شــتات األقــوال املتفرقــة: 
يــرى  وال  ســيبويه  مذهــب  وهــو  األكثــر  يف  القيــاس  جــواز  أوال: 
أصحــاب هــذا املذهــب ضــرورة للســماع عنــد حتقــق القيــاس، 

للفــراء.  أيضــا  ونســبه  لألخفــش،  أيضــا  نســب  وقــد 
اثنيــا: أن مصــادر األفعــال الثالثيــة ال تــدرك إال ابلســماع وال جيــوز 
ربطهــا ابلقيــاس، وهــو مذهــب أمحــد بــن ســهل، ونفطويــه، وابــن 

القوطيــة، وابــن جــودي، وابــن احلاجــب والفيومــي. 
اثلثــا: جــواز القيــاس مــع وجــود الســماع، وهــو مذهــب الفــراء وهــو 
املشــهور يف كتــب النحــاة املتقدمــن واملتأخريــن. وذكــر الدكتــور 
دغريــري حــول هــذا الــرأي: »تــكاد جتمــع كتــب املتأخريــن ومــن 
اتبعهــم مــن احملدثــن علــى أن هــذا الــرأي هــو مذهــب الفــراء«. 
فقــد وقــع اضطــراب يف حتديــد مذهــب الفــراء إال أن الدكتــور 
توقــف مــع هــذا الــرأي كثــريا ومل يرتضــه قــوال للفــراء بــل رده، 
وذكــر أن رأي الفــراء هــو مذهــب ســيبويه الــذي جييــز القيــاس 
يف أكثــر املصــادر عنــد فقــد الســماع. وقــال الدكتــور دغريــري 
تبــن حقيقــة مذهــب  الــي  العلمــاء  بعــد ســرد طويــل ألقــوال 
الفــراء »وال أظنــي يف حاجــة بعــد كالم الفــراء نفســه، وتلميــذه، 
ومــن نقــل عنــه، مــن أن أقــرر أن مذهــب الفــراء ال خيتلــف عــن 

مذهــب ســيبويه«.  
فالفــراء ال خيتلــف عــن ســيبويه إال يف الصيغــة املقيــس 
عليهــا، ذلــك أن ســيبويه قــد مــال لكــون صيغــة )فـَْعــل( هــي األصــل 
مســتندا إىل كثــرة شــيوعها يف القــرآن الكــرمي، يف حــن يــرى الفــراء 
أن صيغــة )فعــول( هــي األصــل معتمــدا يف ذلــك لكوهنــا لغــة جنــد 

وشــيوعها لديهــم. 
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وبعــد هــذا العــرض فــإين أوافــق الدكتــور دغريــري فيمــا 
أحــد  هــو  األول:  ألمريــن:  وذلــك  الفــراء  مذهــب  إليــه يف  ذهــب 
أســباب كتابــة هــذا البحــث. والثــاين: اختــالف املتقدمــن واملتأخريــن 
وجْعــل  وفعــول  فعــل  الصيغتــن  هاتــن  ومســاع  قيــاس  يف  واحملدثــن 

القضيــة قضيــة هلجيــة خاصــة. 

وحنــن يف هــذا احملــور ال خنفــي ميولنــا للجانــب التطبيقــي 
فسنســعى -مــا أمكننــا ذلــك- ألن نقــدم مقاربــة إحصائيــة جزئيــة 
نتعــرف مــن خالهلــا علــى أهــم حــاالت ورود القيــاس والســماع يف 

ــَل الثالثــي مــن خــالل منــاذج مــن معجــم الصحــاح:  مصــادر فـََع

الفعلالقياسالسماعالورود

بدأفـُُعولفـَْعلَبْدًءا

برأفـُُعولفـَْعلبـَْرًءا

بـَْهأ، بـُُهوًءا

َجْفًأ

فـَْعل وفـُُعول

فـَْعل

فـُُعول

فـُُعول

هبأ

جفأ

َجْسًأ

َحْتًأ، َحتـًْوا

َحْزًءا

َحْشًأ

فـَْعل

-

-

-

فـُُعول

فـَْعل

فـَْعل

فـَْعل

جسأ

حتأ

حزأ

حشأ

حطأفـُُعولفـَْعلَحْطًأ

خبأفـَْعل-َخْبًأ

ُخُذوًءا

َخْسًأ، ُخُسوًءا

-

فـَْعل

فـُُعول

فُعول

خذأ

            خسأ= متعد والزم

خألفـُُعولفـَْعلَخأْلً

درأفـُُعول-ُدُروءا

دأبفـَْعل-َدأْبً

ذرأفـَْعل-َذْرًءا

رأبفـَْعل-َرأْبً

َرأْتً

َرأث

َرْفًأ

-

-

-

فْعل

فْعل

فـَْعل

رأت

رأث

رفأ                                            

رقأفُعولفْعلَرْقًأ، رُُقوءًا

رمأفُعولفْعلَرْمأ، ُرُموءًا

زكأفُعولفْعلزَْكًأ

زنفُعولفْعلَزْنً، وزنوًءا

َسْرًءا

َسْوًءا

َشْطًأ

فْعل

-

-

فُعول

فـَْعل

فـَْعل

سرأ

سوأ

شطأ

جدول رقم )1( يوضح حاالت املصدر من خالل الفعل املهموز 



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 
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َشْقأ، ُشُقوءًا

َشنـًْئا

فْعل

-

فُعول

فـَْعل

شقأ

شنأ

صبأفعولفْعلَصْبًأ، ُصُبوًءا

ضبأفعولفْعلَضْبأ، ُضُبوًءا

َضْنًأ، ُضُنوءًا

ضْوًءا، ُضُوًءا

فْعل

فعل

فعول

فعول

ضنأ

            ضوأ= متعد والزم

طرأفعولفْعلَطْرًءا، وطروًءا

عبأفـَْعل-َعبـًْئا

قبًئا

ُقُموًءا

قـُُنوًءا

فـَْعل

-

-

فعول

فعول

فعول

قبأ

قمأ

قنأ

كثأفعولفـَْعلَكْثًأ

ُكُدوًءا

َكْشًئا

َكْفًئا

-                   

-                   

-                   

فعول

فْعل

فْعل

كدأ

كشأ

كفأ

َلْطًئا

َمْسًئا

َمنـًْئا

                  فـَْعل

فْعل

-

فعول

فعول

فـَْعل

لطأ

مسأ

منأ

نبأفعولفـَْعلنـَْبأ، نـُُبوًءا

نتأفعولفـَْعلنـَْتًأ، نـُُتوًءا

جْنًئا

َنْدًأ

-                   

-                    

فْعل

فْعل

جنأ

ندأ

نزأفعولفـَْعلنـَْزأً، نـُُزوًءا

نسأفـَْعلنْسًئا

نشأفـُُعولفـَْعلَنْشًأ، ُنُشوًءا

نصأفـَْعل-َنْصًئا

نكأفْعل-َنْكًئا

نـَْوًءا

َوْجًأ

َوْذًءا

وْمًئا

فـَْعل

-

-

فـَْعل

فعول

فْعل

فْعل

فعول

انء

وجأ

وذأ

ومأ

اتبع - جدول رقم )1( يوضح حاالت املصدر من خالل الفعل املهموز 
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الفعلالقياسالسماعالورود

هْدًءا، ُهُدوًءا

َهْذًءا

فـَْعل

-

فعول

فعل

هدأ

هذأ

هرأفْعل-َهْرًءا

اتبع - جدول رقم )1( يوضح حاالت املصدر من خالل الفعل املهموز 

عدد األفعالعدد املصادرنسبة القياسنسبة السماعنسبة القياس مع السماع        القياس املتعدد

% 3.22                            % 25.80% 22.58% 48.387862

جدول رقم )2( يوضح نسبة القياس والسماع يف مصادر فعل املهموز 

الفعلالقياسالسماعالورود

ثقب = متعد والزمفْعل + فعول  -ثقب، وثقوب

جلب – متعد ولزمفْعل-جلْبا

حسبفـَْعل-حْسبا

حضبفعول -حضوب

خبَّفعولفْعلخبًّا

خدبفْعل-خْداًب

خلبفْعلخْلبًا

دأبفعول فْعلدْأاًب

ذبفْعل-ذابًّ

رطبفْعلفعولرطْباً، ورطواًب

رسبفعولرسوب

زعبفْعل-زعْبا

سبَّفْعلسْبا

سكب = متعد والزمفْعل + فعول-سْكبا، وسكواب

سلبفْعلسْلبا

شجب - متعد والزمفعل + فعول-شجباً، وشجواب

شحبفعولشحوب

شذبفعولفْعلشْذاًب

شطبفْعل-شْطبًا

شعبفْعل-شْعبًا

شغبفْعل-شْغبا

صبفْعل-صبًّا

عبفْعل-عبًّا

عتبفعولفْعلعتبًا

جدول رقم )3( يوضح حاالت املصدر من الفعل الصحيح من خالل ابب الباء 



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 
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عصبفْعل-عْصبًا

علبفْعل-عْلبا

غلبفْعل-غْلبًا

قبفعول-قبوب

قصبفْعل-قْصبا

قطبفْعل-قْطبا

كتبفْعل-كْتبا

كثبفْعل-كْثبا

كسبفْعلكْسبًا

حلبفْعلحلْبًا

لزبفعول-لزوب

لَعبفعولفْعللْعبًا

لغبفعول-لغوب

نتبفعولنتوب

نضبفعول-نضوب

نطبفْعل-نْطبًا

وجبفعولوجواب

وظبفعول-وظوب

اتبع - جدول رقم )3( يوضح حاالت املصدر من الفعل الصحيح من خالل ابب الباء 

عدد األفعالعدد املصادرنسبة القياسنسبة السماعنسبة القياس مع السماع         القياس املتعدد

% 2.38                       % 2.29       % 14.29% 76.194742

جدول رقم )4( يوضح نسبة القياس والسماع يف مصادر فعل الصحيح من خالل ابب الباء

الفعلالقياسالسماعالورود

أتىفْعل-أْتوًا

أسىفْعل-أْسوًا

أوىفعول-أُويًّ

أبىفعولفْعلأْبوًا

بتافعولفْعلبْتواً، وبـُُتوءًا

بدافعول-بدوءا

برافْعل-بَرواً، وبـَْراًي

بغىفْعلبْغيًا

ثىفْعل-ثْنيًا

جدول )5( يوضح جميء حاالت املصدر من فعل يف ابيب الياء الواو 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الفعلالقياسالسماعالورود

جأىفعولجْأاي

جرىفعولجْراًي

جعافْعلجْعوا

حذافعولفْعلحْذوًا

حسافعولحسوًا

حشافْعل-حشوًا

حالفْعلحلواً، حليًا

حنافعولحنوًا

خبافعولخبًوا

خذافعولفْعلخْذوًا

خزافْعلخْزوًا

خالفعولخلوًا

خفافعولخفوًا

دحافْعلدْحوًا

درىفعلدْراًي

دفافْعلدْفوًا

دانفعولُدنُوًا

ذأىفعلذأوًا

رأىفْغلرْأاًي

رابفْعلرْبوًا

راتفْعلرْتوًا

ردىفعولفْعلرْداًي

رسافعولرسوًا

رانفعولرنوًا

زىبفْعلزبْيًا

زدافْعلزْدوًا

زهىفعولفْعلزْهوًا

سىبفْعلسبيًا

سخافْعلسْخوًا

سدىفْعلسْدوًا

سطافعولفْعلسْطوًا

سعىفعولفْعلسْعيًا

سفىفْعلسفيًا

اتبع - جدول )5( يوضح جميء حاالت املصدر من فعل يف ابيب الياء الواو 



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 
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الفعلالقياسالسماعالورود

سقىفْعلسْقيًا

سالفعولُسُلوًا

مسافعولمسوًا

سهافعولفعلسْهوًا

شأىفعلشْأوًا

شجىفْعلشْجوًا

شحافْعلشْحوًا

شدىفْعلشْدوًا

شصافعول-ُشُصوًا

شوىفْعلشيًّا

صتافعولفْعلصْتوًا

صرافْعلصْراًي

صغىفعولُصُغوًا

ضبافْعلضْبوًا

ضرافعولفْعلضروًا

ضغافعولفْعلضغوًا

طفافعولفْعلطْفواً، وطُفوًا

طمافعول -ُطُموًا

طوىفْعل-طيًّا

طهافْعلطْهياً، وطْهوًا

عجافْعل-عْجوًا

قتافْعلقتواً، وقتيا

قدافعولفْعلقْدوًا

قشافْعل-قْشوًا

قفافْعل-قفواً، وقفيًا

كبافعولكْبوًا

كرىفْغلكْراًي

حلافْعلحْلوًا

لغافعولفْعللْغوًا

هلافعولفْعلهلوًا

مأىفْعلمأايً، ومؤًا

حمافْعلحْموًا

نىفعولفْعلناًي

اتبع - جدول )5( يوضح جميء حاالت املصدر من فعل يف ابيب الياء الواو 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الفعلالقياسالسماعالورود

حنافْعلحْنوًا

نفافْعلنْفيًا

منا = متعد والزمفْعل + فعولمنْياً، ومنوًا

هنىفْعلهنْيًا

وحىفْعلوْحيًا

ودىفْعلوْداًي

وشىفْعلوشْيًا

وعىفْعلوْعيًا

وىففعولوفيًا

وىلفْعلوليًا

هدىفْعلهْداًي

هذافعولفْعلهْذوا

مهىفعولفْعلمهيًا

اتبع - جدول )5( يوضح جميء حاالت املصدر من فعل يف ابيب الياء الواو 

عدد األفعالعدد املصادرنسبة القياسنسبة السماعنسبة القياس مع السماع         القياس املتعدد

%  1.13                      % 2.72        % 43.79% 61.3688

جدول رقم )6( يوضح نسبة السماع والقياس يف مصادر فعل يف ابيب الياء والواو

ــَة مــا كنَّــا  يَتبــُن لنــا مــن خــالل اجلــداول الســابقة ِصحَّ
قــد انطلقنــا منــه ســابًقا وهــو أن وزن فـَْعــٍل نظــرا خلفتــه وســهولته فــإن 
عــدول مصــدر فـََعــَل الثالثــي عــن قياســه يكــون بــوروده علــى هــذا 
الــوزن، ويف هــذا أتكيــٌد ملقولــة قــد كنــا نقلناهــا عــن أحــد الباحثــن 
وهــي أن »فـَْعــل« تــكاد تكــون صاحلــة للمصدريــة يف فعــل بصنفيهــا 

املتعــدي والــالزم مــع كــون القيــاس قــد يقــول بغــري هــذا.
النتائج:

احنســرت ظــالل حبثنــا وجــف  لنــا –وقــد  وبعــد: حيــق 
مــداده – أن جنمــل أهــم اخلالصــات الــي اســتنتجناها مــن مصاحبتنــا 

للموضــوع يف النقــاط اآلتيــة: 
1 – أن هناك ارتباطًا وثيًقا بن اختالف املصادر واختالف الفعل 
تعديــًة ولزوًمــا، وأن هــذه العالقــة تشــتدُّ وتتوطَـّـُد أحيــاان لتبلــغ 
درجــة قصــوى مــن الرتابــط كمــا هــو احلــال يف مصــدر »فـَْعــل« 
يف املتعــدي، وترتاخــى هــذه العالقــة وتلــن كمــا هــو احلــال مــع 

املصــدر »فعــول« يف الــالزم. 
2-أننــا قــد وقفنــا مــن خــالل تتُّبــع ظاهــرة التعــدَّي واللــزوم يف عالقتهــا 
ابملصــادر علــى حقيقــة ُمؤدَّاهــا أن هــذه العالقــة قــد بلغــت حــداً 
مــن الرتابــط حبيــث يــرد الفعــل الواحــد بصيغــي التعــدي واللــزوم 
بســبب اختــالف مصدريــه مــع أن بنيــة الفعــل واحــدة كمــا هــو 

احلــال مــع »َجبــَـَر وَجلَــَب وَشــَجَب« وغريهــا. 

3 – أن اإلحصــاء امليــداين ملصــادر »فـََعــَل« قــد جعلنــا أمــام نتيجــة 
َمفادهــا أن اختــالل االرتبــاط بــن الّتعــّدي واللــزوم وبــن املصــادر 
قــد ورد مــن بوابــة املصــدر »فـَْعــل« فــوردت طائفــة مــن األفعــال 
تســلك  فلــم  علــى »فـُُعــول«  تكــون  أن  مــن حقهــا  الــي كان 
هــو  الــذي  الســماع  خيــار  اختــارت  بــل  هلــا  املرســوم  طريقهــا 

»فْعــل«. 
التوصيات: 

والســماعية  القياســية  أبنواعهــا  الثالثيــة  املصــادر  دراســة   -  1
ابلتعــدي  وعالقتهــا  عــام  بشــكل  والرابعيــة  -أبنواعهــا- 
واللــزوم، وربطهــا ابملصــادر، ألن األفعــال ختتلــف تعديــة ولزومــا 

مصادرهــا.  الختــالف 
املعاجــم  بعــض  ألن  األخــرى؛  املعاجــم  يف  ورد  مــا  -دراســة   2
تذكــر مصــادر مل يذكرهــا اجلوهــري، وهــذا حيتــاج رســالة علميــة 

للماجســتري. 
ولعلنــا خنتــم بكلمــة اعتــذار -ذكرهــا ابــن جــي يف )كتابــه 
التنبيه(- عن ترك شيء جيب ذكره يف موضعه »ومل حيضران حينئذ. 
واخلاطــر أجــول ممــا يذهــب إليــه، وأشــد ارتكاضــا يف جهــات النظــر 
مــن أن يقــف بــك علــى انتهائــه، أو مييــط ذروة أجوالــه وأقصائــه« 

.)53 :2010(



ي الِفْعِل َوُلُزوِمِه الْخِتالِف المْصَدِر  اْخِتالُف َتَعدِّ

َفْعٌل وُفُعوٌل أْنُموذًجا 
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املراجع:
شــرح  يف  اللمحــة   .)1424( حســن.  بــن  حممــد  الصائــغ،  ابــن 
امللحــة. ]حتقيــق: إبراهيــم الصاعــدي[. )الطبعــة األوىل(. 
املدينــة املنــورة: الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي ابجلامعــة 

اإلســالمية.
ابــن الَقطَّــاع، علــي بــن جعفــر. )1403(. كتــاب األفعــال. )الطبعــة 

األوىل(. الــرايض: عــامل الكتــب.
ابــن اببشــاذ، طاهــر بــن أمحــد. )1397(. املقدمــة احملســبة. )الطبعــة 

األوىل(. الكويــت: املطبعــة العصريــة.
ابن برهان، أبو القاســم العكربي. )1404(. شــرح اللمع. )الطبعة 
والفنــون  للثقافــة  الوطــي  اجمللــس  الكويــت:  األوىل(. 

واآلداب. قســم الــرتاث العــريب.
ابــن درســتويه، عبــد هللا بــن جعفــر. )1419(. تصحيــح الفصيــح 
األعلــى  اجمللــس  القاهــرة:  األوىل(.  )الطبعــة  وشــرحه. 

اإلســالمية. للشــئون 
ابــن دريــد، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن. )1395(. مجهــرة اللغــة. 

)الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار العلــم املاليــن.
احملقــق:  املخصــص،  بــن إمساعيــل. )1417(.  علــي  ابــن ســيده، 
إحيــاء  دار  بــريوت:  األوىل(.  )الطبعــة  خليــل جفــال. 

العــريب. الــرتاث 
ابــن ســيده، علــي بــن إمساعيــل. )1421(. احملكــم واحمليــط األعظــم 

)الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار الكتــب العلميــة
ابــن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب. )1422(. احملــرر الوجيــز يف 
تفســري الكتــاب العزيــز )تفســري ابــن عطيــة(. )الطبعــة 

العلميــة الكتــب  دار  بــريوت:  األوىل(. 
ابــن مالــك، حممــد بــن عبــد هللا. )1402(. شــرح الكافيــة الشــافية. 
)الطبعــة األوىل(. مكــة املكرمــة: مطبوعــات جامعــة أم 
القــرى مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي.

ابن مالك، حممد بن عبد هللا. )1410(. شــرح التســهيل. )الطبعة 
األوىل(. القاهرة: دار هجر للنشر والتوزيع.

مالــك.  ابــن  ألفيــة   .)1428( عبــد هللا.  بــن  حممــد  مالــك،  ابــن 
األوىل(  )الطبعــة  العيــوين[.  ســليمان  وحتقيــق:  ]ضبــط 

املنهــاج. دار  الــرايض: 
ابــن هشــام، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الديــن. )د ت( شــرح شــذور 

الذهــب. )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار الفكــر.
]حتقيــق:  املفصــل.  شــرح   .)1434( الديــن.  موفــق  يعيــش،  ابــن 
إبراهيــم حممــد[. القاهــرة: دار ســعد الديــن مكتبــة العلــوم 

اآلداب.
)الطبعــة  العربيــة.  أســرار   .)1420( األنبــاري.  الــربكات،  أبــو 

األرقــم. أيب  بــن  األرقــم  دار  بــريوت:  األوىل(. 
أيب  تفســري  )د ت(.  حممــد.  بــن  حممــد  العمــادي  الســعود،  أبــو   
الكتــاب  مــزااي  إىل  الســليم  العقــل  إرشــاد  الســعود= 
العــريب. الــرتاث  إحيــاء  دار  بــريوت.  ط(.  )د  الكــرمي. 

أبــو بكــر األنبــاري، حممــد بــن القاســم. )1412(. الزاهــر يف معــاين 
مؤسســة  بــريوت:  األوىل(.  )الطبعــة  النــاس.  كلمــات 

الرســالة.
)الطبعــة  والتكميــل.  التذييــل   .)1417( األندلســي.  أبــو حيــان، 

القلــم. دار  األوىل(. دمشــق: 
)الطبعــة  الضــرب.  ارتشــاف   .)1418( األندلســي.  حيــان،  أبــو 

اخلاجنــي. مكتبــة  القاهــرة:  األوىل(. 
أبــو حيــان، األندلســي. )1420(. البحــر احمليــط. )الطبعــة األوىل(. 

بــريوت: دار الفكــر.
األزهــري، أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد. )1418(. هتذيــب اللغــة. 

)الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
البغــوي، احلســن بــن مســعود. )1420(. معــامل التنزيــل يف تفســري 
القــرآن. تفســري البغــوي. ]حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي[. 

)الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
التنزيــل وأســرار  أنــوار  بــن عمــر. )1418(.  البيضــاوي، عبــد هللا 
التأويــل، )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب.
اجلوهــري، إمساعيــل محــاد. )1404(. الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح 

العربيــة. )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار العلــم املاليــن.
حســن، عبــاس. )1395(. النحــو الــوايف. )الطبعــة األوىل(. مصــر: 

مطابــع دار املعــارف.
احلســن، حممــود. )1429(. أثــر التعــدي واللــزوم يف تنــوع املصــادر 
اجمللــد  بدمشــق.  الغربيــة  اللغــة  جممــع  جملــة  الثالثيــة. 

655-678  .)3( اجلــزء   .)83(
الــي حــذف  الفتــاح. ) 1406(. معجــم األفعــال  احلمــوز، عبــد 
القــرآن الكــرمي. )الطبعــة األوىل(. األردن:  مفعوهلــا يف 

عمــار. دار 
اخلليــل، الفراهيــدي. )د ت(. العــن. ]حتقيــق: مهــدي املخزومــي 

وإبراهيــم الســامرائي[. )د ط(. مكتبــة دار اهلــالل.
مكــة  الصرفيــة.  الفــراء  )1412(. جهــود  علــي.  دغريــري، حممــد 
أم  جامعــة  منشــورة.  غــري  ماجســتري  رســالة  املكرمــة. 

القــرى.
الدينــوري، احلســن بــن موســى. )1411(. مثــار الصناعــة. )الطبعــة 
األوىل(. الــرايض: مطبوعــات جامعــة اإلمــام حممــد بــن 

ســعود اإلســالمية.
العــروس.  اتج   .)1385( احلســيي.  حممــد  بــن  حممــد  الزبيــدي، 
)الطبعــة األوىل(. الكويــت: دار اهلدايــة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
زعبــالوي، صــالح. )د ت(. دراســات يف النحــو. )د ط( املصــدر: 

موقــع احتــاد الكتــاب العــرب.
الزخمشــري، جــار هللا. )1407(. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 
التنزيــل. )الطبعــة الثالثــة(. بــريوت: دار الكتــاب العــريب.

)د  األفعــال.  بــن حممــد. )1395(. كتــاب  السرقســطي، ســعيد 
ط(. القاهــرة: مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة 

والنشــر.
الســمن احللــي، أمحــد بــن يوســف. )1406(. الــدر املصــون يف 
علــوم الكتــاب املكنــون. )الطبعــة األوىل(. دمشــق: دار 
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الفكــر.
الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا. )1398(. نتائــج 
منشــورات  ط(.  )د  البنــا[.  حممــد  ]حتقيــق:  الفكــر. 

قاريونــس. جامعــة 
ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان. )1408(. كتــاب ســيبويه )الكتــاب(. 
األوىل(.  )الطبعــة  هــارون[.  الســالم  عبــد  ]حتقيــق: 

اخلاجنــي. مكتبــة  القاهــرة: 
الســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر. )1418(. املزهــر يف علــوم 
اللغــة وأنواعهــا. )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار الكتــب 

العلميــة.
الشــمري، إبراهيــم. )1441(. رؤيــة أيب أوس إبراهيــم الشمســان 

حــول قضيــة التعــدي واللــزوم. سينشــر قريبًــا.
الشمســان، أبــو أوس إبراهيــم. )1406(. الفعــل يف القــرآن الكــرمي 
مطابــع  الــرايض:  األوىل(.  )الطبعــة  ولزومــه.  تعديتــه 

الطيــار.
الشمســان، أبــو أوس إبراهيــم. )1407(. قضــااي التعــدي واللــزوم 
يف الــدرس النحــوي. )الطبعــة األوىل(. جــدة: مطبعــة 

املــدين.
م(.  )د  التصريــح.  علــى  يــس  حاشــية  ت(.  )د  يــس.  العليمــي، 

الفكــر. دار  دمشــق: 
عيد، حممد. )1395(. النحو املصفى. )الطبعة األوىل(. القاهرة: 

مكتبة الشــباب.
احلميــد  عبــد  ]تعريــب:  اللغــة.   .)1369( جوزيــف.  فندريــس، 
الدواخلــي، وحممــد القصــاص[. القاهــرة: مكتبــة األجنلــو 

املصريــة.
الفــريوز آابدي، جمــد الديــن. )1426(. القامــوس احمليــط. )الطبعــة 
والنشــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  بــريوت:  الثامنــة( 

والتوزيــع.
)الطبعــة  املنــري.  املصبــاح   .)1414( حممــد.  بــن  أمحــد  الفيومــي، 

العلميــة. الكتــب  دار  بــريوت:  األوىل( 
القيســي، أبــو حممــد. )1405(. مشــكل إعــراب القــرآن. )الطبعــة 

الثانيــة(. بــريوت: مؤسســة الرســالة.
القيســي، أبــو حممــد. )1429(. اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم 
ابحثــن.  جمموعــة  وأحكامــه.  وتفســريه  القــرآن  معــاين 
األوىل(.  )الطبعــة  البوشــيخي.  شــاهد  أ.د  املشــرف 

الشــارقة. جامعــة  مطبوعــات  اإلمــارات: 
املنصــور، ومسيــة عبــد احملســن. )1404(. أبنيــة املصــدر يف الشــعر 
مطبوعــات  الكويــت:  األوىل(.  )الطبعــة  اجلاهلــي. 

الكويــت. جامعــة 
انظــر اجليــش، حممــد بــن يوســف. )1428(. متهيــد القواعــد بشــرح 
تســهيل الفوائــد. )الطبعــة األوىل(. القاهــرة: دار الســالم.
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النمذجة البنائية السببية للعاقة بين الشغف والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المجمعة

املستخلص:
هتدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن العالقــة بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة جامعــة اجملمعــة ذكــورًا   
وإاناًث، يف ضــوء بعــض املتغــريات مثــل: املســتوى االقتصــادي، واجلنــس، والعمــر، والتخصــص، ومت تطبيــق مقيــاس الشــغف والعوامــل اخلمســة 
الكــربى للشــخصية مــن إعــداد الباحــث علــى عينــة )203( طالــب وطالبــة، )66( إاناًث و)632( ذكــورًا، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
االرتباطــي، وأســلوب حتليــل االحنــدار ابســتخدام برانجمــي )somA SSPS_(، وأظهــرت النتائــج وجــود ارتبــاط موجــب )طــردي( بــن كل 
مــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية ابإلضافــة إىل وجــود أتثــري ذي داللــة إحصائيــة لــكل مــن الشــغف علــى العوامــل اخلمســة 
الكــربى للشــخصية، والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية علــى الشــغف، كمــا أنــه يوجــد أتثــري لبعــض املتغــريات )اجلنــس، والعمــر، واملســتوى 
االقتصــادي، والتخصــص( ذو داللــة إحصائيــة، وعنــد مســتوى )10,0( علــى كل مــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية، كمــا 
أوصــت الدراســة مبزيــد مــن االهتمــام بســمات الشــخصية لــدى الطلبــة، واســتهدافها بربامــج إرشــادية للتعــرف علــى شــغف الطــالب وجمــاالت 

اهتمامهــم.
الكلمات املفتاحية: العوامل اخلمسة الكربى، الشغف، التخصص، اجلنس، املستوى االقتصادي، العمر.

Abstract

	 The	present	study	aims	to	investigate	the	relationship	between	passion	and	the	big	five	per�
sonality	traits	among	university	students	of	both	genders	in	the	light	of	some	variables	such	as	the	
socioeconomic	status,	gender,	age,	and	specialization.	The	passion	and	the	big	five-personality	traits	
scale	was	prepared	by	the	researcher	and	applied	on	)302)	students	of	both	genders;	)66)	female	and	
)236)	male.	The	researcher	used	the	descriptive	correlation	design	and	the	regression	analysis	design	
via	SPSS	and	Amos	software.	The	findings	 indicated	 that	 there	was	a	positive	correlation	between	
passion	and	the	big	five	personality	traits.	Furthermore,	the	findings	indicated	that	there	was	a	statisti�
cally	significant	effect	of	the	passion	on	the	big	five	personality	traits.	Finally,	the	findings	also	sho�
wed	that	there	was	a	statistically	significant	effect	of	some	variables	)the	economic	level,	gender,	age,	
and	specialization)	on	the	level	of	)0.01)	on	the	passion	and	the	big	five	personality	traits.	The	study	
recommended	paying	attention	to	students’	personality	traits	and	targeting	these	personality	traits	in	
counseling	programs	to	identify	the	students’	passion	and	their	areas	of	interest.

Key Words:The	big	five-personality	traits,	passion,	specialization,	
gender,	economic	level,	age.
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النمذجة البنائية السببية للعالقة بين الشغف والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المجمعة 

مقدمة:
تعــدُّ دراســة الشــخصية مــن أهــم املوضوعــات الــي تــؤدي 
إىل فهــم ســلوك اإلنســان، ومعرفــه دوافعــه، فهــي تتكــون مــن جمموعــة 
مــن اخلصائــص الــي ختتلــف مــن شــخص إىل آخــر، ويــؤدي هــذا 
االختــالف إىل تبايــن يف شــخصيات األفــراد؛ ممــا يــؤدي إىل تشــكيل 
املختلفــة  احليــاة  مواقــف  جتــاه  جوانــب  عــدة  مــن  األفــراد  ســلوك 

.)2015 )الشــمايل، 
كمــا أن موضــوع الشــخصية مــن املوضوعــات املهمــة 
يف جمــال علــم النفــس احلديــث، حيــث اهتــم كثــري مــن علمــاء النفــس 
ســلوك  بتفســري  تقــوم  هلــا،  نظريــة  أســس  بدراســتها وحماولــة وضــع 
اإلنســان يف إطــار منطقــي منظــم، ورغــم تعــدد الدراســات والبحــوث 
الــي تناولــت الشــخصية إال أن هــذا التنظيــم ال يــزال مثــرياً للجــدل 
طبيعتهــا،  حتديــد  يف  العلمــاء  اختلــف  فقــد  الغمــوض،  ويكتنفــه 
واملكــوانت األساســية الــي تشــتمل علىهــا، والعوامــل املؤثــرة فيهــا، 
وكيفيــة قياســها تبعــاً الختــالف منطلقاهتــم النظريــة، ممــا أعــاق ظهــور 
نظريــة متكاملــة للشــخصية مــن حيــث عــدد العوامــل والــي ميكــن يف 
ضوئهــا وصــف أيَّــة شــخصية، فقــد بلــغ عــدد هــذه العوامــل عنــد » 
كاتــل« ســتة عشــر عامــاًل اعتــربت مســات، وعنــد »أيزنــك« ثــالث 
بينمــا منــوذج »جولبــريج« و«كوســتا« و«ماكــري« مخســة  أبعــاد، 

عوامــل فقــط )أبــو هاشــم، 2010(.
املوضوعــات،  أهــم  مــن  الشــخصية  دراســة  تعتــرب  لــذا 
الــي تــؤدي إىل فهــم ســلوك اإلنســان ومعرفــه دوافعــه، فهــي تتكــون 
شــخص آلخر،ويــؤدي  مــن  ختتلــف  اخلصائــص  مــن  مــن جمموعــة 
يــؤدي  ممــا  األفــراد؛  شــخصيات  يف  تبايــن  إىل  االختــالف  هــذا 
إىل تشــكيل ســلوك األفــراد مــن عــدة جوانــب جتــاه مواقــف احليــاة 
املختلفة،وتتكــون الشــخصية وتنمــو بشــكل مســتمر منــذ الــوالدة، 
تنتــج عــن تفاعــل االســتعدادات مــع البيئــة احمليطــة جبانبيهــا املــادي 
واإلنســاين، وتعتــرب مرحلــة الشــباب مــن املراحــل املهمــة واحلساســة 
يف حيــاة اإلنســان؛ نظــرًا ملــا متتــاز بــه هــذه املرحلــة مــن اســتقاللية 
وتبلــور شــخصية جديــدة، حيــث مييــل الفــرد إىل االهتمــام بنفســه 
احليــاة  لشــريك  فيخطــط  والزواجــي،  واألســري  املهــي  ومبســتقبله 
وللمهنــة الــي تليــق بــه؛ ليحقــق مــن خــالل ذلــك مســتوى مــا مــن 
التكيــف الشــخصي واالجتماعــي، ويتميــز النمــو يف هــذه املرحلــة 
أبنــه ســريع وشــامل لــكل مظاهــر شــخصية الفــرد اجلســمية، والعقليــة، 
واالنفعاليــة، واالجتماعيــة. ومــن خــالل دخــول الشــباب يف بعــض 
األنشــطة إلثبــات الــذات وتكويــن الشــخصية ينمــو الشــغف حنــو 
نشــاط معــن، فــإذا كان الشــاب يشــارك حبريــة يف نشــاط يســمح 
لــه بكســب املهــارات، والشــعور ابلكفــاءة، ويوفــر لــه فرصــاً لتكويــن 
فعندئــذ  مفيــدة؛  اجتماعيــة  تفاعــالت  يف  واالخنــراط  الصداقــات، 

)احلارثــي، 2015(. النشــاط شــغفاً  يصبــح هــذا 
ويرتبط الشغف والولع ابحلب جملاالت احلياة وأنشطتها 
املختلفــة مثــل: األنشــطة الرتفيهيــة، والرايضيــة، واملوســيقى، والتعليــم، 
وبيئــة العمــل، وقــد تنــاول الباحثــون املفهــوم علــى نطــاق واســع يف 

ثالثــة جمــاالت خمتلفــة، وهــي: األنشــطة، ورايدة األعمــال، والعمــل، 
والشغف من موضوعات علم النفس اإلجيايب الي مل حتظ ابالهتمام 
ابلدراســة يف البيئــة العربيــة إال يف اآلونــة األخــرية، ومــا زالــت حمــاوالت 
دراســته حمــاوالت حثيثــة يف مهدهــا مثــل دراســة احلارثــي )2015( 
املرحلــة  طــالب  لــدى  ابلســعادة  وعالقتــه  الشــغف  تناولــت  الــي 
وآخــرون  »فالريانــد«  يعــد  املكرمــة، كمــا  مكــة  مدينــة  الثانويــة يف 
)2003	al,	et	Vallerand, ( أول مــن تنــاول يف دراســته 
موضــوع الشــغف، حيــث أجــرى دراســة علــى أكثــر مــن )500( 

طالــب جامعــي لالســتجابة علــى مقيــاس الشــغف.
ـ  الباحــث  علــم  حــدود  يف  ـ  عربيــة  دراســة  توجــد  ومل 
تناولــت موضــوع الدراســة احلاليــة، النمذجــة البنائيــة الســببية للعالقــة 
بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية وبعــض املتغــريات 

لــدى طلبــة اجلامعــة.
مشكلة الدراسة:

تنبثــق مشــكلة الدراســة احلاليــة مــن مالحظــات الباحــث 
ـ مــن خــالل عملــه األكادميــي ـ أن بعــض الطــالب لديهــم شــغف 
أن  حــن  يف  ابلكليــة،  صداقــات  ولديهــم  ويتفوقــون،  ابلدراســة، 
بعضهــم اآلخــر ال يهتــم ابلدراســة، ويتغيــب عــن اجلامعــة؛ ممــا دفــع 
الباحــث لدراســة أســباب وجــود الشــغف مــن الناحيــة الشــخصية.

كمــا أتيت الدراســة متســقة مــع التوجــه الدراســة مصطلــح 
الشــغف علــى الســاحة العلميــة والنفســية يف الفــرتات األخــرية؛ األمــر 
الــذي دعــا الباحــث إىل دراســة موضــوع الشــغف يف ضــوء متغــريات 
نفســية جديــدة، وذلــك انطالقــاً مــن كــون شــخصية اإلنســان تتكــون 
مــن عــدة جوانــب، منهــا الوجــداين، وهــو مــا يتعلــق مبشــاعر الفــرد 
وأحاسيســه، ويعتــرب الشــغف أحــد مكــوانت هــذا اجلانــب، والشــغف 
يؤثــر يف حيــاة الفــرد وســلوكه، وقــد حيــدد لــه أمناطــا معينــة مــن الســلوك 
وعالقاتــه،  البدنيــة،  وأحيــاانً  النفســية،  حالتــه  يف  بعــد  فيمــا  تؤثــر 

وتفاعلــه االجتماعــي )احلارثــي، 2015(. 
ويعدُّ منوذج العوامل اخلمســة الكربى يف الشــخصية من 
أوسع مناذج الشخصية انتشاراً، حيث تناولته العديد من الدراسات 
يف جمــال علــم نفــس الشــخصية، وعلــم النفــس االجتماعــي، وعلــم 
لدراســة  اإلكلينيكــي؛  النفــس  وعلــم  التنظيمــي،  الصناعــي  النفــس 
الفــروق الفرديــة. ويرتقــي منــوذج العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية 
النفســية، حيــث تتوافــر للنمــوذج معظــم معايــري  النظريــة  إىل مرتبــة 
وشــروط النظريــة اجليــدة، فالنمــوذج يتصــف ابملالءمــة، وال يتعــارض 
مع نظرايت مقبولة يف الوقت الراهن، ويعترب منوذج العوامل اخلمسة 
للتطبيــق  القابــل  العلمــي  التصنيــف  مــن  نوعــاً  للشــخصية  الكــربى 
العملــي، كمــا يعــد منوذجــاً شــاماًل، كمــا يوفــر قواعــد واســعة لوصــف 
مســات الشــخصية، وكذلــك تنظيــم وتشــخيص أمــراض الشــخصية 

)أبــو هاشــم، 2010(.
)الكساســبة،  يف  -كمــا  الدراســات  أشــارت  وقــد 
علــى  تقريبــاً  حيتــوي  أنــه  إىل   -)2018 2008( و)صالحــات، 
كل أبنيــة الشــخصية الــي مت حتديدهــا يف منــاذج أخــرى للشــخصية، 
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خصوصــاً تلــك الــي أخــذت مــن مضامــن خاصــة تعــرف كل عامــل 
علــى حــدة، وبذلــك تعــد العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية أداة 
موضوعيــة ومفيــدة لتقييــم الشــخصية، وقــد تقــدم تطــور بــن البحــث 
األساســي يف ســيكولوجية الشــخصية، وعلــم النفــس التطبيقــي، بنــاًء 
علــى مــا ســبق فــإن العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية تعــد أداًة 
مفيــدًة يف تقييــم الشــخصية، وقابلــة للتطبيــق علــى خمتلــف الثقافــات.

الســنوات  الشــباب يف  مــن مســات  أن  يعــد خافيــا  ومل 
األخــرية يف مرحلــة املراهقــة أو املرحلــة اجلامعيــة: وجــود اهتمامــات 
قــد تصــل إىل حــد الشــغف لــدى الكثــري منهــم، حــى أصبــح شــبه 
ظاهــرة منتشــرة بــن طللبــة املرحلــة اجلامعيــة، خاصــة مــع توفــر أســبابه 
وســبله مــن قنــوات فضائيــة، وألعــاب إلكرتونيــة، وإنرتنــت، وأجهــزة 
ذكيــة )احلارثــي، 2015(، ولكــن الشــغف قــد يكــون إجيابيــا، ويعــزز 
الدافــع، ويــؤدي إىل اكتســاب مهــارات جديــدة، ويصــل ابلفــرد إىل 
يكــون  قــد  أنــه  إال  التغيــري،  ومواجهــة  إدارة  مــن  مســتوايت  أعلــى 
يف بعــض األحيــان ميــال قهــراي، وإصــراراً مفرطــاً ملمارســة النشــاط؛ 
مشــاعر  الفــرد  وينتــاب  الرتكيــز،  علــى  القــدرة  فقــد  إىل  يــؤدي  ممــا 
ســلبية كالصــراع والشــعور ابلذنــب، وتســعى الدراســة إىل اإلجابــة 

عــن التســاؤالت التاليــة:
هــل توجــد عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة . 1

الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة؟
هــل توجــد عالقــة تنبؤيــة بــن كل مــن الشــغف والعوامــل اخلمســة . 2

الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة؟
هــل ميكــن التنبــؤ بتأثــري بعــض املتغــريات )اجلنــس – املســتوى . 3

اخلمســة  العوامــل  علــى  التخصص-العمــر(   – االقتصــادي 
الكــربى للشــخصية والشــغف لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة 

اجملمعــة؟
أهداف الدراسة:

هدفــت الدراســة احلاليــة إىل الوقــوف علــى الكشــف عــن 
النمذجــة البنائيــة الســببية للعالقــة بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة 
الكــربى للشــخصية وبعــض املتغــريات لــدى طلبــة اجلامعــة، وذلــك 
مــن خــالل دراســة العالقــة بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى 
دراســة  إىل  اآلخــر، ابإلضافــة  علــى  منهمــا  وأثــر كل  للشــخصية، 
أثــر بعــض املتغــريات مثــل: )العمــر، اجلنــس، لتخصــص، املســتوى 
الكــربى  اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  مــن  علــى كل  االقتصــادي( 

للشــخصية، وميكــن تلخيصهــا يف النقــاط التاليــة:
التعــرف علــى العالقــة بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى . 1

للشــخصية.
التعــرف علــى خصائــص الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى . 2

للشــخصية.
التعــرف علــى أتثــري )العمــر، جلنــس، املســتوى االقتصــادي، . 3

والتخصــص( علــى كل مــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى 
للشــخصية.

أمهية الدراسة: تظهر أمهية هذه الدراسة يف جانبن رئيسن مها: 

األمهية النظرية، واألمهية التطبيقية، وميكن اإلشارة إليهما فيما 
أييت:

أواًل: األمهية النظرية
تنبــع أمهيــة هــذه الدراســة مــن أمهيــة دراســة الشــغف؛ 
حيــث إن الشــغف عامــل نفســي، ويؤثــر يف ســلوك الطلبــة، وكذلــك 
دراســة األســباب والعوامــل الشــخصية الــي تــؤدي لوجــود الشــغف 

ونوعــه، وتتجلــى أمهيــة الدراســة احلاليــة يف:
وعالقتــه  الشــغف،  وهــو  ابالهتمــام،  جديــراً  موضوعــاً  تناوهلــا   �
اجلامعــة. طلبــة  لــدى  للشــخصية  الكــربى  اخلمســة  ابلعوامــل 

ندرة الدراســات العربية الي تناولت الشــغف، وذلك يف حدود   �
العوامــل  التعــرف عليــه يف ضــوء  الباحــث، عــالوة علــى  علــم 
اخلمســة. الكــربى للشــخصية، والــي تعــد مــن أحــدث نظــرايت 
الشخصية، وذلك يف مرحلة املراهقة ودورها املؤثر يف شخصية 

املراهــق.
اثنيا: األمهية التطبيقية

تتمثــل يف الكشــف عــن العالقــة بــن الشــغف والعوامــل    
اخلمســة الكــربى للشــخصية، واكتشــاف مــدى أتثــري الشــغف علــى 
العوامل اخلمســة الكربى للشــخصية، ومدى إمكانية االســتفادة من 
الشــغف لتعديــل بعــض الســمات الشــخصية للطلبــة، وميكــن العمــل 
مــن خــالل فهــم العالقــة بــن الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى 
للشــخصية للطلبة إىل وضع برامج وقائية، وخصوصا أن هذه الفرتة 
هــي ســن املراهقــة، والــي مــازال الفــرد يتحســس فيهــا الطريــق للوصــول 

إىل الشــخصية الســوية الناضجــة.
حمددات الدراسة:

احملــددات املوضوعيــة: وهــي مــا تتناولــه الدراســة احلاليــة مــن . 1
أســس نظريــة ملفهــوم الشــغف، والتعــرف عليــه كمؤثــر علــى 

العوامــل ااخلمســة الكــربى للشــخصية.
عينــة . 2 علــى  احلاليــة  الدراســة  تطبيــق  البشــرية: مت  احملــددات 

مــن )طــالب وطالبــات( املرحلــة اجلامعيــة جبامعــة اجملمعــة، بعــد 
أخــذ البيــاانت مــن موقــع اجلامعــة وإحصائيــات أعــداد الطلبــة 
يف كليــة الرتبيــة، حيــث إهنــا مــكان تطبيــق الدراســة احلاليــة، 

وبلــغ جمتمــع الدراســة )3433( حبســب موقــع اجلامعــة.
احملــددات املكانيــة: مت تطبيــق الدراســة احلاليــة علــى طلبةكليــة . 3

الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة.
جانبهــا . 4 احلاليــة يف  الدراســة  تطبيــق  مت  الّزمانيــة:  احملــددات 

امليــدايّن خــالل الفصــل الّدراســّي األول مــن العــام الّدراســّي 
.1441/1440

العاملــي، . 5 التحليــل  اســتخدام  مت  اإلحصائيــة:  األســاليب 
معامــل ارتبــاط بريســون، حتليــل االحنــدار ابســتخدام برانمــج 
برانمــج  ابســتخدام  التوكيــدي  والصــدق   ،)SPSS(

.)Amos (
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النمذجة البنائية السببية للعالقة بين الشغف والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المجمعة 

مصطلحات الدراسة:
� الشغف:

يعــرف »فالريانــد« الشــغف أبنــه تلــك الرغبــة القويــة الــي   
متتلــك شــخصا مــا جتــاه نشــاط معــن يفضلــه وحيبــه، ويعتــربه مهمــا، 
ويشــغل فيــه جهــدا، هــو طاقتــه ووقتــه علــى نســق منتظــم، بشــكل 
 vallerand( ابملتعــة  شــعوره  مــع  أحيــاانً،  إرادي  وغــري  إرادي 

.),2012:	 3
ويعــرف الشــغف إجرائيــاً أبنــه: »امليــل إىل النشــاط الــذي   
ميارســه الفــرد ويرغبــه، ويندمــج فيــه إراداي أو غــري إرادي، ويشــعر معــه 
ابملتعــة، واملتمثــل ابلدرجــة الــي حيصــل عليهــا املفحــوص علــى مقيــاس 

الشــغف«.
 Big Five Personality الكــربى:  اخلمســة  العوامــل 

Traits
يعــد منــوذج العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية مــن   
Gold� الــي فســرت مســات الشــخصية  أهــم النمــاذج وأحدثهــا 

2006	berg,L,((، وهــذا النمــوذج اهلرمــي يتكــون مــن مخســة 
هــي: رئيســة،  عوامــل 

:(Agreeableness) A 1( املقبولية(
اآلخريــن،  مــع  التفاعــل  العامــل كيفيــة  هــذا  يعكــس   
فالدرجــة املرتفعــة تــدل علــى أن األفــراد يكونــون أهــل ثقــة، ويتميــزون 
مشــاعر  وحيرتمــون  والتواضــع،  والتعاطــف  واإليثــار  والتعــاون  ابلــود 
وعــادات اآلخريــن، بينمــا تــدل الدرجــة املنخفضــة علــى العدوانيــة 

التعــاون. وعــدم 
:(Conscientiousness) C 2( يقظة الضمري(

يعكــس هــذا العامــل املثابــرة والتنظيــم لتحقيــق األهــداف   
ويــؤدى  منظــم،  الفــرد  أن  علــى  تــدل  املرتفعــة  فالدرجــة  املرجــوة، 
واجباتــه ابســتمرار وإبخــالص، بينمــا الدرجــة املنخفضــة تــدل علــى 
املختلفــة. للمهــام  أدائــه  أثنــاء  تركيــزاً  وأقــل  حــذراً  أقــل  الفــرد  أن 

:(Extraversion) E 3( االنبساطية(
االجتماعيــة  للمواقــف  التفضيــل  العامــل  هــذا  يعكــس   
األفــراد مرتفعــي  تــدل علــى أن  املرتفعــة  فالدرجــة  والتعامــل معهــا، 
االنبســاطية يكونــون نشــطن، ويبحثــون عــن اجلماعــة، بينمــا تــدل 

والتحفــظ. واهلــدوء،  االنطــواء،  علــى  املنخفضــة  الدرجــة 
:(Neuroticism) N 4( العصابية(

واملشــاعر  األفــكار  إىل  امليــل  العامــل  هــذا  يعكــس   
الســلبية أو احلزينــة، فالدرجــة املرتفعــة تــدل علــى أن األفــراد يتميــزون 
ابلعصابيــة، فهــم أكثــر عرضــة لعــدم األمــان، واألحــزان، بينمــا تــدل 
الدرجــة املنخفضــة علــى أن األفــراد يتميــزون ابالســتقرار االنفعــايل، 

األمــان.  وعــدم  لألحـــزان  عرضــه  وأقــل  مرونــة،  وأكثــر 
Openness to Experi� 5( االنفتاح على اخلربة(

:(ence (O

يعكــس هــذا العامــل النضــج العقلــي واالهتمــام ابلثقافــة، والدرجــة 
املرتفعــة تــدل علــى أن األفــراد خياليــون، ابتكاريــون، يبحثــون عــن 
املعلومــات أبنفســهم، بينمــا تــدل الدرجــة املنخفضــة علــى أن األفــراد 
ويعــرف  الطبيعــة.  يف  عمليــون  وأهنــم  ابلفــن،  أقــل  اهتمامــاً  يولــون 
»عبــد اخلالــق« )1996( العوامــل اخلمســة للشــخصية: أبهنــا منــوذج 
مكــون مــن مخســة حمــاور تصــف العوامــل األساســية للشــخصية، عــن 
طريــق جتميــع الســمات املرتبطــة معــاً، وإدراجهــا حتــت عامــل مســتقل، 

ميكــن تعميمــه علــى خمتلــف األفــراد والثقافــات.
ابلدرجــة  احلاليــة  الدراســة  يف  إجرائيــاً  تعــرف  كمــا   
الــي حيصــل عليهــا الطلبــة علــى مقيــاس العوامــل اخلمســة الكــربى 

الدراســة. هــذه  يف  املســتخدم  للشــخصية 
فروض الدراسة:

اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  بــن  إحصائيــاً  دالــة  عالقــة  توجــد   -
اجملمعــة. جبامعــة  الرتبيــة  طلبــة كليــة  لــدى  للشــخصية  الكــربى 

الشــغف والعوامــل اخلمســة  مــن  بــن كل  تنبؤيــة  توجــد عالقــة   -
اجملمعــة. جبامعــة  الرتبيــة  طلبــة كليــة  لــدى  للشــخصية  الكــربى 

املســتوى  )اجلنــس،  املتغــريات  بعــض  بتأثــري  التنبــؤ  ميكــن   -
االقتصــادي، التخصــص، العمــر( علــى العوامــل اخلمســة الكــربى 
اجملمعــة. جبامعــة  الرتبيــة  طلبــة كليــة  لــدى  والشــغف  للشــخصية 

اإلطار النظري:
مفهوم الشغف: 

عــرف زجيارمــي )2009	al,	et	Zigarmi( الشــغف            
املعــى،  علــى  ومعتمــدة  مســتمرة،  إجيابيــة  وجدانيــة  حالــة  أبنــه 
وحالــة الرفــاه النابعــة مــن تكــرار التقييمــات اإلدراكيــة والوجدانيــة 
ملختلــف املواقــف الــي تــؤدي إىل نــوااي وســلوكيات اثبتــه وبنــاءة، 
ويف الغالــب تقــف العاطفــة كقــوة تدفــع وتوجــه أفعالنــا، ويرتبــط 
et	al.,	1991;	Mo- )الشــغف كعاطفــة حمفــزة للعمــل والنشــاط 

فكريــة  طاقــة  الشــغف  فــإن  ولذلــك   .)Frijda  )eller2014
مــن  تنقلهــم  واحلمــاس،  التفــاين  علــى  الفــرد  تســاعد  وعاطفيــة 

 .)Day,	2004;	Kunat,	 2017( النشــاط  إىل  اخلمــول 
مــن انحيــة جيعــل  فهــو  والشــغف ســالح ذو حديــن،           
للنشــاط  مســتقلة  إبجيابيــة  فريتبــط  مبدعــاً،  شــخصاً  الفــرد  مــن 
هتــدف إىل قبــول النشــاط، وتكويــن دافــع تلقائــي للعمــل، وهــذا 
 Hodgin( النــوع يســاعد علــى اخنــراط الفــرد حبريــة يف أنشــطتهم
2002	Knee,	&(. ممــا جيعــل لديهــم تركيــزًا ورًضــا وبعــًدا عــن 
علــى  يســاعد  كمــا  احلياةاألخــرى،  وجوانــب  الصــراع  مشــاعر 
التحكــم يف أفعاهلــم، واختــاذ القــرار عنــد االخنــراط يف األنشــطة الــي 
يتحمســون هلــا )2008	Vallerand,(،	ومــن انحيــة أخــرى قــد 
يــؤدي الشــغف إىل تولــد مشــاعر ســلبية وصراعــات وإحباطــات 
مــع  العالقــات  وإفســاد  مشــاكل صحيــة،  إىل  تــؤدي  أن  ميكــن 
اكتشــف كــوانت  وقــد   .)philippe	et	 al,	2010( اآلخريــن 
)2018	Kunat,( أن الشــغف يتكــون مــن ثــالث مراحــل، هــي: 
اختيــار النشــاط، وهــدف النشــاط، والتقييــم الشــخصي للنشــاط. 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

أمناط الشغف: 
الشغف االنسجامي: 

الشــغف االنســجامي يكــون فيــه األفــراد غــري مندفعــون   
بشــكل قهــري لألهنمــاك يف النشــاط الشــغفي، إمنــا يكــون هلــم احلريــة 
يف القيــام بــه، ومــع هــذا النــوع مــن الشــغف حيتــل النشــاط أمهيــة، 
قــوة  وينتــج  االنســان،  أخــرى يف شــخصية  مــع عناصــر  ويتماشــى 
إجيابية.وبنــاء  خــربات  إىل  مواصلــة  النشــاط،  لالخنــراط يف  حتفيزيــة 
علــى ذلــك، فــإن األشــخاص ذوي الشــغف االنســجامي جيــب أن 
يكونــوا قادريــن علــى الرتكيــز بشــكل كبــري علــى أعماهلــم الــي يقومــون 
أبدائهــا، وســوف حيصلــون علــى نتائــج إجيابيــة أثنــاء قيامهــم ابلعمــل، 
كالرتكيــز، وبعــد االنتهــاء مــن أداء العمــل كالشــعور ابلرضــا التــام، 
وابلتــايل فإننــا لــن جنــد أي تعــارض أو اختــالف بــن نشــاطهم احلــايل 

 .)Ryan	&	Deci,	2003( األخــرى  واألنشــطة 
وهنــاك بعــض العوامــل الــي تشــجع علــى منــو الشــغف   
علــى  تشــجع  الــي  اآلخــر  ســلوكيات  مســألة  هــي:  االنســجامي، 
لــدى  االســتقاللية  حــول  املتمحــورة  والشــخصيات  االســتقاللية، 
األشــخاص الشــغوفن، عندمــا يكــون األمــر متعلًقــا ابلســلوكيات الــي 
تشــجع علــى االســتقاللية ميكــن أن يشــتمل األمــر علــى تشــجيع 
 Vallerand( املبــادأة وعلــى منــح إمكانيــة االختيــار. ويــرى فالرانــد
2012,( الشــخصية املتمحورة حول االســتقاللية املرتبطة بشــخصية 
هلا ميل إىل تشــجيع على تنفيذ بعض النشــاطات، أو من أجل لذة 
بســيطة. كمــا ميكــن أن يــؤدي إىل بعــض املنافــع: ارتفــاع مســتوايت 
الرضــا عــن احليــاة، والراحــة النفســية، إضافــة إىل جتــارب اإلحســاس 
Samuel	Le- اإلجيابيــة  جتــارب  ومعايشــة  اإلجيابيــة  )ابلعواطــف 

.)mieeux,	 2015:	 18

 الشغف القهري: 
يؤدي هذا النوع من الشغف إىل شعور الفرد أو حاجة   
ملحــة ال ميكــن للفــرد الســيطرة عليهــا يف تنفيــذ النشــاط، هــذا األخــري 
يصبــح بشــكل أو آبخــر أولويــة مطلقــة ابلنســبة إليــه؛ ممــا قــد يولــد 
صراعــاً مــع النشــاطات األخــرى يف حياتــه، كمــا أن منــو الشــغف 
وداخليــة،  خارجيــة  بفضلضغوطــات  يشــجع  أن  ميكــن  القهــري 
هــذه الضغوطــات ميكــن أن تؤثــر علــى بعــض املشــاعر مثــل، تقديــر 
 Samuel	Lemieeux,	2015:( االجتماعــي  والتقبــل  الــذات، 

.)19

وقد أييت نتيجة حتكم عناصر داخلية يف النشــاط الذي   
ميارســه شــخص معن، وحياول التدخل يف هويته الشــخصية. وينشــأ 
مــن الضغــوط احمليطــة ابلشــخص، ســواء مــن عناصــر البيئــة احمليطــة، 
أو مــن أشــخاص آخريــن يقومــون ابلتدخــل لتحديــد مصــريه، فعــادة 
مــا تظهــر بعــض احلــاالت الطارئــة يف النشــاط، مثــل: مشــاعر القبــول 
االجتماعــي، أو احــرتام الــذات، أو ألن اإلحســاس ابملتعــة الناتــج 
مــن االندمــاج يف النشــاط غــري مســيطر عليــه، فالنــاس ذوو الشــغف 
القهــري جيــدون أنفســهم ميارســون نشــاطا غــري مســيطر عليــه، حيتــل 
جــزًءا مــن النشــاط الــذي يرونــه مهمــا وممتًعــا. ويبــدو أن الشــغف 

جتــاه نشــاط يســيطر علــى األفــراد ليصبحــوا غــري قادريــن علــى مقاومــة 
االندمــاج يف النشــاط؛ ممــا يــؤدي إىل ظهــور الشــغف القهــري جتــاه 
ذلــك النشــاط، وهــذا قــد يكــون لــه آاثر إجيابيــة، كإتقــان املمارســة 
مــع الوقــت، وقــد ينتــج عنــه بعــض اآلاثر الســلبية، كأن يفقــد األداء 
األمثــل للنشــاط الشــغفي، وجيعــل الشــخص منغلقــا علــى نفســه، 
ويكــون حمصــوراً يف التعامــل مــع خرباتــه الذاتيــة فقــط، وال يســتفيد 

.)Hodgins	&	Knee,	2002( مــن خــربات الغــري
اثنياً: العوامل اخلمسة الكربى للشخصية: 

هــدف علــم النفــس منــذ فــرتة طويلــة إىل أتســيس منــوذج   
لوصف الشــخصية اإلنســانية، واســتخدم هذا النموذج يف تشــخيص 
.)2006 وراضــي،  )املــوايف  وعالجهــا  الشــخصية  اضطــراابت 

نظرية التحليل العاملي يف تفسري الشخصية:
العاملــي  التحليــل  اعتمــدت  الــي  النظــرايت  أبــرز  مــن   
كأســلوب إحصائــي يف اختــزال الســمات املتعــددة: نظريــة كاتــل، 

الكــربى. اخلمســة  العوامــل  ومنــوذج  إيزنــك،  ونظريــة 
نظرية كاتل: 

العاملــي-  التحليــل  فنيــات  -ابســتخدام  متكــن كاتــل   
مــن حتديــد الســمات الــي تنتظــم هبــا الشــخصية، وقــد متخــض عــن 
هــذا النهــج العلمــي مســات متعــددة جتســدت يف اختباراتــه » عوامــل 
 :1989 وأبوعــوف،  وعزالديــن  والشــرقاوي  )منصــور  الشــخصية 
47(. ويصنــف كاتــل الســمات إىل مســات فريــدة ومســات مشــرتكة، 
مــن  وألن الســمات التفرديــة خاصــة ابلفــرد؛ فإنــه ال يعريهــا كثــرياً 
وهــي  املشــرتكة،  الســمات  علــى  يؤكــد  بــل  البحــث،  يف  اهتمامــه 
الــي يتســم هبــا مجيــع األفــراد، ويــرى كاتــل أن الســمات أتخــذ ثالثــة 
أشــكال، هــي: مســات القــدرة، ومســات املــزاج، والســمات الديناميــة 

.)59  :1977 )الشــماع، 
نظرية أيزنك:

يــرى أيزنــك أن هنــاك ثالثــة عوامــل أو أبعــاد أساســية   
. للشــخصية

العامل املمتد من العصابية إىل قوة األان.  -
العامل املمتد من االنطواء لالنبساط.  -

 :2000 هللا،  )عبــد  للســواء  الذهانيــة  مــن  املمتــد  العامــل   -
. )10

منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية:
يعــد منــوذج العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية األكثــر   
ألنــه  وذلــك  املعاصــر؛  النفــس  علــم  يف  انتشــاراً  واألكثــر  مالءمــة، 
يتكــون مــن مخســة عوامــل خمتلفــة واثبتــة نســبياً خــالل مراحــل احليــاة، 
الرئيســة  األبعــاد  العوامــل  هــذه  املتعــددة. وتصــف  الثقافــات  وعــرب 

.)Costa	 &	McCrae	 ,	 1992( دقيقــاً  وصفــاً  للشــخصية 
كما يعد من أهم النماذج وأحدثها الي فســرت مسات الشــخصية، 
لكونــه شــاماًل يهتــم بوصــف وتصنيــف العديــد مــن املصطلحــات أو 
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النمذجة البنائية السببية للعالقة بين الشغف والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المجمعة 

املفــردات الــي تصــف مســات الشــخصية الــي يتبايــن فيهــا األفــراد 
 .)Saucier,	2002:	2(

إىل جتميــع  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  منــوذج  ويهــدف   
أشــتات الســمات املتناثــرة يف فئــات أساســية، وهــذه الفئــات مهمــا 
وجودهــا  علــى  حمافظــة  تبقــى  فإهنــا  منهــا  وحذفنــا  إليهــا  أضفنــا 
كفئــات أو عوامــل، وال ميكــن االســتغناء عنهــا أبي حــال يف وصــف 

.)18  :2002 )كاظــم،  اإلنســانية  الشــخصية 
 )Costa&	McCrae,1983( ويعــد كوســتا وماكــري  
الســمات  تقيــس  قائمــة  بتطويــر  اهتمــوا  الذيــن  العلمــاء  أهــم  مــن 
للعوامــل الشــخصية، وقامــوا بوصــف هــذه العوامــل كٍل علــى حــدة، 
وهي تقيس العوامل اخلمسة الكربى وهي: العصابية، واالنبساطية، 

الضمــري.  يقظــة  الطيبــة،  التفتــح، 
للشــخصية  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  منــوذج  ويعــد   
هيــكال هرميًــا مــن مســات الشــخصية، متثــل العوامــل اخلمســة قمــة 
الرتتيــب، ومتثــل الشــخصية أعلــى مســتوى مــن التجريــد، كمــا أن كل 
عامــل ثنائــي القطــب مثــل »االنبســاط مقابــل االنطــواء«، وينــدرج 
 Gosling,( ًحتــت كل عامــل جمموعــة مــن الســمات األكثــر حتديــدا
2003	al,	et(،	وفيمــا يلــي وصــف لعوامــل الشــخصية الكــربى. 

:Neuroticism العامل األول: العصابية
هــو عكــس االســتقرار العاطفــي، ويشــري هــذا العامــل إىل   
أن األفــراد مييلــون بصــورة كبــرية إىل عــدم االســتقرار العاطفــي، وعــدم 
الرضــا عــن النفــس، وصعوبــة التكيــف مــع متطلبــات احليــاة، كمــا 
والتشــاؤم،  ابلذنــب،  والشــعور  واإلحــراج،  ابلقلــق،  العامــل  يرتبــط 

 .)De	Read,	 2000( الــذات  احــرتام  واخنفــاض  واحلــزن، 
وتتضمــن العصابيــة امليــل إىل األفــكار واملشــاعر الســلبية، والدرجــة 
هاشــم،  )أبــو  الغضــب  ســريع  الفــرد  أن  علــى  تــدل  فيــه  املرتفعــة 
والغضــب  واخلــوف(،  )التوتــر  القلــق  مظاهرهــا:  ومــن   .)2010
الــذات  والذنــب(، ووعــي  والوحــدة  )احلــزن  )التهــور(، واالكتئــاب 
علــى  الســيطرة  )عــدم  والتهــور  ابخلجــل(،  واإلحســاس  )االرتبــاك 
والشــعور  اإلجهــاد،  أو  ابلضغــط  )الشــعور  والضعــف  الرغبــات(، 
.)2007 )الرواشــدة،  الطارئــة(  املواقــف  مواجهــة  عنــد  ابلذعــر 

:Extraversion العامل الثاين: االنبساطية
وتعــي االجتماعيــة، وكثــرة األصدقــاء، وحــب األعمــال   
)الشــعور  الــدفء  مظاهرهــا  ومــن   .)2005 )املراحبــة،  التطوعيــة 
ابلرضــا واالبتهــاج(، االجتماعيــة )حيبــون العيــش مــع اآلخريــن مــن 
أبنــاء جنســهم(، احلــزم )األفــراد املســيطرون احملبــون للقيــادة(، النشــاط 
)حيبــون احلركــة ولديهــم قــدر مــن الطاقــة(، اإلاثرة )يبحثــون دائمــا 
عــن اإلاثرة والضجــة واأللــوان الســاطعة(، املشــاعر اإلجيابيــة )التفــاؤل 

.)2007 )الرواشــدة،  واملتعــة(.  والســعادة 
  كمــا مييــل االنبســاطي إىل مزيــد مــن القيــادة، والتمتــع 
املشــاركة  البــدين واللفظــي، واأللفــة والرغبــة يف  النشــاط  مــن  مبزيــد 
لــألدوار  األســاس  متثــل  االجتماعيــة  الصــورة  وهــذه  االجتماعيــة، 
العلــوم  الفنــون،  السياســة،  املبيعــات،  يف:  املتمثلــة  االجتماعيــة 

االنطوائــي  الشــخص  مييــل  اآلخــر  الطــرف  وعلــى  االجتماعيــة، 
وهــذه  الوحــدة،  مــع  ابلراحــة  ويشــعر  والتحفــظ،  االســتقاللية  إىل 
الشــخصية االنطوائيــة متثــل األســاس لبعــض األدوار مثــل: الكتــاب، 

.)2006 )الســليم،  الطبيعــة  علمــاء 
:Openness العامل الثالث: االنفتاحية

يعكــس هــذا العامــل مــدى تقبــل الفــرد لقيــم اآلخريــن،   
واالهتمــام ابألفــكار اجلديــدة غــري التقليديــة، ويتضمــن هــذا العامــل 
العديــد مــن الســمات، كاخليــال، والتفتــح الذهــي، وقــوة البصــرية، 

 .)Zang,	 2006( والتســامح  االهتمامــات،  وكثــرة 
ويتضمــن إىل جانــب ذلــك تنــوع االهتمامــات، وحــب االســتطالع، 
واالبتــكار، والطمــوح العــايل، والدرجــة املرتفعــة فيــه تــدل علــى أن 

األفــراد مغامــرون )أبــو هاشــم، 2010(. 
ومــن مظاهــر االنفتاحيــة: اخليــال )القــدرة علــى التخيــل   
وأحــالم اليقظــة هــي وســيلة لإلبــداع(، اجلماليــة )متذوقــون للشــعر 
ابلســعادة  يعيشــون  )فهــم  املشــاعر  الفنــون(،  وأنــواع  واملوســيقي 
ومنفتحــون علــى مشــاعرهم الداخليــة(، احلركــة )الذهــاب إىل أمكنــة 
جديــدة، وحــب التجديــد والتنــوع يف األعمــال الروتينيــة املألوفــة(، 
األفــكار )الفضــول الفكــري العــايل واالنفتــاح علــى األفــكار(، القيــم 
الدينيــة والسياســية واالجتماعيــة،  القيــم  )اجلاهزيــة إلعــادة فحــص 

.)2007 )الرواشــدة،  الســلطة(  قبــول  وعــدم 
          :Agreeableness العامل الرابع: الطيبة أو املقبولية

ويتصــف  بســهولة،  ابآلخريــن  والثقــة  املوافقــة  وتعــي   
أفــراد هــذا العامــل ابلصراحــة واإلخــالص، ولكنهــم مييلــون إىل وضــع 
حاجاهتــم قبــل حاجــات اآلخريــن )املراحبــة، 2005(، ومــن مظاهــر 
الطيبــة: الثقــة )افــرتاض حســن النــوااي يف اآلخريــن(، اإليثــار )الرغبــة 
يف حتقيــق حاجــات اآلخريــن(، املطاوعــة )اللطــف وضبــط الغضــب 
يف املواقــف الطارئــة(، التواضــع )البســاطة والبعــد عــن الشــهرة(، الرقــة 
 Costa	 &	McCrae,( اآلخريــن(.  حاجــات  مــع  )التعاطــف 
1992(. ويبــدو أن األفــراد ذوي الدرجــات العليــا يف هــذا العامــل 
لديهــم ميــل إلجهــاد أنفســهم يف حماولــة ملســاعدة وإرضــاء اآلخريــن 
 Bruk	 &	Allen,( األســرة  األصدقــاء،  العمــل،  زمــالء  مثــل: 

.)2000

:Conscientiousness العامل اخلامس: يقظة الضمري
اخللقيــة يف  املعايــري  إىل  االحتــكام  يعــي  العامــل  وهــذا   
للســلوك،  الــذايت  والضبــط  التحكــم،  علــى  والقــدرة  األان،  حتريــك 
العامــل  هــذا  ويتضمــن   .)2005 )املراحبــة،  اهلــو  رغبــات  وكبــح 
وثبــات  املهــام،  وتنفيــذ  والتنظيــم،  التخطيــط  يف  الفرديــة  الفــروق 
األداء )2000	Allen,	&	Bruk(،	ومــن مظاهــر يقظــة الضمــري: 
الكفــاءة )الثقــة ابلقــدرات والقــدرة علــى التعامــل مــع احليــاة(، النظــام 
ابملبــادئ  )التمســك  الوفــاء  والوقــت(،  املــكان  يف  التنظيــم  )حــب 
األخالقيــة وااللتــزام(، املكافــأة مــن أجــل اإلجنــاز )الكفــاح مــن أجــل 
حتقيــق األهــداف(، ضبــط الــذات )الُقــدرة علــى حتفيــز النفــس مــن 
التــأيّنِ  عقــوابت(،  أو  مشــكالت  وجــود  رغــم  املهمــة  إجنــاز  أجــل 
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النتائــج(  بعــد تقديــر  تنفيــذ األعمــال إال  ابلتفكــري )الصــرب وعــدم 
)الرواشــدة،2007(.

منوذجــا  يعتــرب  أنــه  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  منــوذج  مميــزات  ومــن 
شــامال، يوفــر قواعــد واســعة لوصــف مســات الشــخصية، وكذلــك 
 .)McCrae	et	al,	2005( تنظيــم وتشــخيص أمــراض الشــخصية
لتقييــم  ومفيــدة  موضوعيــة  أداة  متثــل  اخلمســة  العوامــل  ومقاييــس 
األساســي يف  البحــث  بــن  مفيــداً  تقــدم جســراً  وقــد  الشــخصية، 
ســيكولوجية الشــخصية وعلم النفس التطبيقي )حميســن، 2005(.

ولكــن عــارض كل مــن كاتــل وأيزنــك منــوذج العوامــل   
اخلمســة الكــربى للشــخصية، حيــث يصــر كاتــل علــى وجــود أبعــاد 
الكــربى  اخلمســة  األبعــاد  مــن  بكثــري  أكثــر  للشــخصية  أساســية 
للشــخصية، يف حــن أكــد أيزنــك علــى أن العوامــل اخلمســة كثــرية 
يف عددهــا، وابلتــايل البــد مــن تقليصهــا إىل عــدد أقــل )عبــد اخلالــق 
 Paunonen	&	Ashton,( كمــا أثبــت .)واألنصــاري، 1996
2001( بونونــن وأشــتون وجــود عوامــل ســلوكية مل ُيَشــر إليهــا ضمــن 

للشــخصية. الكــربى  اخلمســة  العوامــل 
الدراســات الســابقة: تعــد دراســات جمــال الشــغف اندرة إىل نــوع 

مــا، ويعــرض الباحــث مــا توصــل إليــه مــن دراســات يف التــايل:
العالقــة  دراســة الضبــع )2019( هدفــت إىل الكشــف عــن   -
العمــل، والتســامي ابلــذات،  الــذايت يف  بــن اهلنــاء  االرتباطيــة 
والشــغف، والكماليــة العصابيــة، والتعــرف علــى مــدى إســهام 
هــذه املتغــريات يف التنبــؤ ابهلنــاء الــذايت يف العمــل لــدى معلمــات 
رايض األطفــال. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )163( معلمــة 
رايض أطفــال بســوهاج، متوســط أعمارهــن )23-10( ســنة، 
الدراســة  واســتخدمت   ،)3،99( قــدره  معيــاري  واحنــراف 
مقيــاس اهلنــاء الــذايت يف العمــل، والتســامي ابلــذات، والشــغف، 
وهــذه املقاييــس مــن إعــداد الباحــث، كمــا متــت ترمجــة مقيــاس 

الكماليــة العصابيــة. 
وأشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــات ارتباطيــة موجبــة وســلبية   -
ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0،01( بــن اهلنــاء الــذايت يف 
العمــل، وكل مــن التســامي ابلــذات )ر=0،743(، والشــغف 
)ر=- القهــري  والشــغف  )ر=0,744(،  االنســجامي 

0,514(، والكماليــة العصابيــة )ر= -0,608(، وأن هــذه 
املتغــريات تتنبــأ ابهلنــاء الــذايت يف العمــل بنســبة إســهام بلغــت 
االنســجامي كأقــوى  الشــغف  متغــري  وجــاء   ،)%  69,2  (
املتغــريات تنبــؤاً ابهلنــاء الــذايت يف العمــل لــدى عينــة الدراســة، 
مــن:  لتأثــريات كل  إحصائيــاً  دالــة  مســارات  وجــدت  كمــا 
التســامي، والشــغف ببعديــه: االنســجامي، والقهــري، الكماليــة 

العصابيــة يف اهلنــاء الــذايت يف العمــل.
التعــرف  دراســة بوكصاصــة وبوفلجــة )2018( وهدفــت إىل   -
علــى منــط الشــغف األكثــر شــيوعاً لــدى الشــباب، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن )50( مــن الشــباب املقــاول املســتفيد مــن 
الشــباب، واســتخدمت  الوطنيــة لدعــم تشــغيل  الوكالــة  قــرض 

فالرانــد  بــه  قــام  الــذي  املقــاواليت  الشــغف  اســتبيان  الدراســة 
ونتــاىل هولفــرت )2006(، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن 
عينــة عينــة الدراســة ال تعــاين مــن أي ضغــوط، وابلتــايل مزاولــة 
النشــاط املقاواليت يرتبط ابلشــغف االنســجامي، ويعد الشــغف 
االنســجامي مــن أهــم العوامــل يف جنــاح مشــروع املقــاول وإبقائــه 

علــى قيــد احليــاة.
دراســة احلارثــي )2015( هدفــت الدراســة إىل معرفــة مســتوى   -
الثانويــة  املرحلــة  طــالب  لــدى  والســعادة  الشــغف  مــن  كل 
القهــري  بنوعيــه(  الشــغف  وعالقــة  املكرمــة،  مكــة  مدينــة  يف 
واالنســجامي )ابلســعادة، وعالقــة املعــدل الرتاكمــي ابلســعادة، 
ومــا إذا كان هنــاك فــروق يف مســتوى الشــغف طبقــا ملتغــري: 
الــس، التخصــص، نــوع النشــاط املمــارس، وكذلــك الفــروق يف 
مســتوى الســعادة طبقــا ملتغــري: الســن، التخصــص، نــوع النشــاط

والوصفــي  املســحي،  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  واســتخدم   
مقيــاس  الباحــث  اســتخدم  املقــارن.  والوصفــي  االرتباطــي، 
 Vallerand تصميــم  مــن    Passion Scale الشــغف 
)2003( وترمجــة( ســالمة يونــس، 2013)ومقيــاس االزدهــار 
flourishing scale  إعــداد )Diener )2011  وترمجــة( 
علــى  طبقــت  الدراســة.  كأدوات   (2013 يونــس،  ســالمة 
عينــة بلغــت )1157) طالبــاً مــن طــالب املرحلــة الثانويــة يف 
مدينــة مكــة املكرمــة، عينــة اســتطالعية أوىل وعددهــا )50(، 
للتأكــد مــن فهــم ووضــوح عبــارات املقياســن، وعينــة اســتطالعية 
اثنيــة وعددهــا )80( للتأكــد مــن صــدق وثبــات املقياســن، 
الدراســة.  عليهــا  طبقــت   )1027( عددهــا  أساســية  وعينــة 
توصلــت الدراســة إىل وجــود مســتوايت مرتفعــة مــن الشــغف 
االنســجامي والشــغف العــام، ومســتوى متوســط مــن الشــغف 
االنســجامي  الشــغف  بــن  موجــب  ارتبــاط  وجــود  القهــري. 
والشــغف العــام ابلســعادة، وارتبــاط ســالب غــري دال للشــغف 
بــن  إحصائيــا  دال  وغــري  موجــب  ارتبــاط  وجــود  القهــري.  
القهــري،  والشــغف  االنســجامي  والشــغف  الرتاكمــي  املعــدل 
ودال إحصائيــا للشــغف العــام. عــدم وجــود فــروق يف الشــغف 
االنســجامي والشــغف القهــري والشــغف العــام حســب متغــري 
الصــف الدراســي، وعــدم وجــود فــروق يف الشــغف االنســجامي 
يف  فــروق  ووجــود  العمــر.  متغــري  حســب  القهــري  والشــغف 
الشــغف العــام لصــاحل الفئــة األصغــر مــن )15-17 ســنة(، 
وعــدم وجــود فــروق يف الشــغف االنســجامي والشــغف العــام 
حســب متغــري التخصــص، ووجــود فــروق يف الشــغف القهــري 
لصــاحل الطــالب ذوي التخصــص الشــرعي، وفيمــا خيــص نــوع 
النشــاط املفضــل، ال يوجــد فــروق يف الشــغف القهــري، ويوجــد 
مقارنــة  االجتماعــي  للنشــاط  االنســجامي  الشــغف  فــروق يف 
ابلنشــاط الرايضــي لصــاحل النشــاط الرايضــي. وكذلــك وجــود 
فــروق يف النشــاط االجتماعــي مقارنــة ابلنشــاط الثقــايف لصــاحل 
النشــاط الثقــايف، كمــا يوجــد فــروق يف الشــغف العــام للنشــاط 
االجتماعي مقارنة ابلنشــاط الرتوحيي لصاحل النشــاط الرتوحيي، 
كمــا أظهــرت النتائــج مســتوى عاليــا مــن الســعادة بشــكل عــام 
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لــدى الطــالب، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول 
مســتوى الســعادة حســب متغــري الصــف الدراســي، أو العمــر، 

أو التخصــص، أو نــوع النشــاط املفضــل.
Valle�	&	Rousseau,	2008( ودراسة فالرياند وروسيو - 

rand( الــي أجراهــا علــى الشــغف الثنائــي هتــدف إىل اختبــار 
التأثــري الســلي واإلجيــايب للــدور الوســيط علــى الســعادة النفســية، 
طبــق علــى أفــراد مــن خرجيــي اجلامعــة لديهــم شــغف لألنشــطة 
البدنيــة  لألنشــطة  االنســجامي  الشــغف  وجــود  ويف  البدنيــة، 
أدى ذلــك إىل زايدة احتماليــة الســعادة، والعكــس مــع الشــغف 
الســعادة  حــدوث  مــن  حتــد  ســلبية  آاثر  حدثــت  القهــري، 

النفســية.
دراســة هــدار )2017(: هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن   �
منــط التفكــري الســائد عنــد الطلبــة جبامعــة غردايــة، كمــا هدفــت 
إىل التعــرف علــى الســمات األكثــر شــيوعا، والــي متيــز شــخصية 
الطلبــة ذوي التفكــري اإلجيــايب وذوي التفكــري الســلي، إضافــة 
إىل الكشــف عــن الفــروق يف مســات الشــخصية تعــزى ملتغــري 
اجلنــس، وتكونــت العينــة مــن )500( طالــب وطالبــه؛ )279( 
ذكــرا، و)221( أنثــى مــن طلبــة جامعــة غراديــه يف اجلزائــر، وقــد 
توصلــت الدراســة إىل ميــل أغلبيــة طلبــة اجلامعــة حنــو التفكــري 
الســلىب، كمــا جــاءت مســة العصابيــة يف املرتبــة األخــرية لــدى 
الســمة  هــذه  احتلــت  بينمــا  اإلجيــايب،  التفكــري  ذوي  الطلبــة 
املراتــب األوىل لــدى الطلبــة ذوي التفكــري الســلي، كمــا بينــت 
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــري اجلنــس 
يف الســمات التاليــة: )االنبســاط، املقبوليــة، اليقظــة واالنفتــاح( 
لصــاحل اإلانث، مــا عــدا مســة العصابيــة فــكان الفــرق داال لصــاحل 

الذكــور.
دراســة الطروانــة )2007( هدفــت إىل التعــرف علــى العالقــة   �
بــن عوامــل الشــخصية وفعاليــة املرشــد، وكذلــك التنبــؤ ابلفاعليــة 
اإلرشــادية مــن خــالل عوامــل الشــخصية، كذلــك هدفــت إىل 
التعــرف علــى الفــروق يف عوامــل الشــخصية لــدى املرشــدين، 
النــوع االجتماعــي، وعــدد ســنوات اخلــربة  يف ضــوء متغــريات 
يف اإلرشــاد، تكونــت عينــة الدراســة مــن )59( مديــرا ومديــرة، 
مديــرايت  مخــس  علــى  موزعــن  ومرشــدة  مرشــداً  و)159( 
الدراســي  للعــام  والطفيلــة  الكــرك  حمافظــي  والتعلــم يف  للرتبيــة 
املرشــد  فعاليــة  تقييــم  مقيــاس  تطبيــق  مت   ،)2007/2006(
تطبيــق  مت  بينمــا  املــدارس،  ومديــرات  مديــري  علــى  الرتبــوي 
قائمــة العوامــل اخلمســة الكــربى يف الشــخصية علــى املرشــدين 
واملرشــدات، وتوصلــت الدراســة للنتائــج التاليــة: أن معامــالت 
االرتبــاط بــن العوامــل اخلمســة الكــربى يف الشــخصية، واألبعــاد 
الرئيســة للفاعليــة يف اإلرشــاد والدرجــة الكليــة يف األداء علــى 
املقيــاس؛ كانــت يف معظمهــا ذات داللــة إحصائيــة، وحتديــداً 
فــإن العالقــة كانــت ذات داللــة إحصائيــة بــن العوامــل اخلمســة 
الكــربى يف الشــخصية، وأبعــاد الفاعليــة اإلرشــادية التاليــة )بعــد 
تقــدمي اخلدمــات اإلرشــادية، وبعــد التواصــل مــع اإلدارة واهليئــة 

التدريســية والبيــت، وبعــد قــدرة املرشــد، علــى تنميــة االجتاهــات 
والقيم عند املسرتشــد، وبعد كفاايت املرشــد، وبعد نشــر الوعي 
اإلرشــادي يف املدرســة(، وكذلــك ال توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف كل مــن العوامــل اخلمســة الكــربى يف الشــخصية 
تعــزى إىل متغــري النــوع االجتماعــي، واملؤهــل العلمــي، وســنوات 

اخلــربة يف اإلرشــاد.
اخلمســة  العوامــل  عالقــة  دراســة   )2007( الرواشــدة  قــدم   �
الكــربى يف الشــخصية أبمنــاط الشــخصية املهنيــة لــدى هوالنــد 
لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة مؤتــه مكونــة مــن )915( طالبــا 
وطالبة، مت تطبيق قائمة العوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية 
وقائمــة التفضيــالت املهنيــة هلوالنــد املقننــن للبيئــة األردنيــة علــى 
عينة الدراسة،أشــارت نتائج الدراســة إىل وجود ارتباطات ذات 
داللــة إحصائيــة بــن العوامــل اخلمســة الكــربى يف الشــخصية 
النمــط  ارتبــط  التــايل:  النحــو  املهنيــة علــى  الشــخصية  وأمنــاط 
العصابية،وارتبــط  عامــل  مــع  ســالبة  ارتباطيــة  بعالقــة  الواقعــي 
الطيبــة،  عامــل  مــع  موجبــة  ارتباطيــه  بعالقــة  العقلــي  النمــط 
وارتبــط النمــط الفــي بعالقــة ارتباطيــه ســالبة مــع عامــل العصابيــة 
االجتماعــي  النمــط  وارتبــط  االنفتاحيــة،  عامــل  مــع  وموجبــة 
بعالقــة ارتباطيــة ســالبة مــع عامــل العصابيــة وموجبــة مــع عوامــل 
املغامــر  النمــط  وارتبــط  الضمــري،  ويقظــة  والطيبــة  االنبســاطية 
بعالقــة ارتباطيــة موجبــة مــع عامــل االنبســاطية، وارتبــط النمــط 
الطيبــة ويقظــة  ارتباطيــة موجبــة مــع عاملــي  التقليــدي بعالقــة 
الضمــري .وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن الذكــور واإلانث يف عاملــن مــن العوامــل اخلمســة الكــربى 
فــكان  املهنيــة  الشــخصية  ألمنــاط  ابلنســبة  الشــخصية،أما  يف 
التقليــدي،  والنمــط  الواقعــي،  النمــط  إىل  ميــاًل  أكثــر  الذكــور 

واإلانث أكثــر ميــاًل للنمــط العقلــي، والنمــط الفــي.
العالقــة  عــن  للكشــف  هدفــت   :)2006( الشــواورة  دراســة   �
بــن الــذكاء االنفعــايل والعوامــل اخلمســة الكــربى، لــدى عينــة 
مــن طلبــة جامعــة مؤتــه، مكونــة مــن )800( طالــب وطالبــة، 
مت اختيارهــم ابلطريقــة العشــوائية الطبقيــة العنقوديــة، واســُتخِدم 
يف هــذه الدراســة مقيــاس الــذكاء االنفعــايل بعــد التحقــق مــن 
اخلصائــص الســيكومرتية لــه، ومقيــاس تقنــن املراحبــة )2005( 
دالــة  ســلبية  عالقــة  النتائــج  وأظهــرت  األردنيــة،  البيئــة  علــى 
وعالقــة  االنفعــايل،  والــذكاء  العصابيــة  بعــد  بــن  إحصائيــاً 
اجيابيــة دالــة إحصائيــا بــن الــذكاء االنفعــايل وأبعــاد الشــخصية 

الضمــري. ويقظــة  واملقبوليــة  واالنفتاحيــه  االنبســاطية 
تعقيب على الدراسات السابقة:

إهتمــام  وجــود  الســابقة  الدراســات  مــن  يتضــح   
بعــض  تناولــت  كمــا  اجلامعــة،  طــالب  لــدى  بدراسةالشــغف 
الدراســات أثــر الشــغف علــى الســعادة، ومــا إذا كان نــوع الشــغف 
قهــرايً أو انســجامياً، وأثــره علــى الســعادة لــدى عينــات الدراســة. 
والدراســة احلاليــة هتتــم بدراســة أثــر الشــغف علــى العوامــل اخلمســة 
الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة اجلامعــة، وهــي أســاس الشــخصية، 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

وتتفــق مــع دراســة احلارثــي )2015( مــع الســعادة النفســية، ودراســة 
الضبــع )2019( يف ضــوء اهلنــاء النفســي يف العمــل، يف الشــغف 
ويف جمــال العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصيةأهنا كشــفت عــن أتثــري 
للشــخصية،  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  علــى  والتخصــص  اجلنــس 
وبعــد  االنفعــايل  الــذكاء  بــن  الســلبية  العالقــة  عــن  كمــا كشــفت 
للشــخصية وعــن  الكــربى  العوامــل اخلمســة  أحــد  العصابيــة، وهــو 
العالقــة اإلجيابيــة بــن الــذكاء االنفعــايل والعوامــل األربعــة األخــرى 
وختتلــف  الضمــري(،  ويقظــة  واملقبوليــة  واالنفتاحيــه  )االنبســاطية 
الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة يف أهنــا تبحــث عــن أثــر 
الشــغف علــى العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية، وأتفقــت  مــع 
بعــض الدراســات الســابقة  مثــل )الرواشــدة، 2007( يف االهتمــام 
بدراســة العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية لــدي طــالب اجلامعــة. 

إجراءات الدراسة: قام الباحث إبجراء الدراسة وفق اخلطوات 
التالية:

� اختيار عينة الدراسة من طلبة جامعة اجملمعة كلية الرتبية.
� إعــداد مقاييــس وأدوات الدراســة وفــق اإلطــار النظــري واملقاييــس 

املرتبطــة الــي اطلــع عليهــا الباحــث.
� تطبيــق أدوات الدراســة، وهــي مقياســا الشــغف والعوامــل الكــربى 

اخلمســة للشــخصية علــى عينــة الدراســة.
� حتليــل الدرجــات اخلــام إحصائيــاً ابســتخدام الربامــج اإلحصائيــة 

.)Amos _SPSS( املناســبةبرانجمي 
الدراســات  ضــوء  يف  ومناقشــتها  وحتليلهــا  النتائــج  اســتخالص   �

النظــري. واإلطــار  الســابقة 
منهج الدراسة:

الوصفــي  املنهــج  علــى  احلاليــة  الدراســة  اعتمــدت   
االرتباطــي مــن أجــل التعــرف علــى العالقــة بــن الشــغف والعوامــل 
اخلمســة الكــربى للشــخصية وأثــر بعــض املتغــريات )اجلنــس، العمــر، 
التخصــص، املســتوى االقتصــادي( علــى كل مــن الشــغف والعوامــل 

للشــخصية. الكــربى  اخلمســة 
جمتمع الدراسة وعينته::

ميثــل طلبــة كليــة الرتبيــة ابجملمعــة جمتمــع الدراســة احلاليــة   
عينــة  اختيــار  مت  وطالبــة،  طالبــا   )3433( الدراســة  جمتمــع  وبلــغ 
الدراســة منــه، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )302( طالــب وطالبــة 
مــن طلبةكليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة، مــا بــن التخصصــات العلميــة 
واإلنســانية، تراوحــت أعمارهــم مــا بــن )19–25( عامــاً مبتوســط 
عمــري قــدرة )22( عامــاً، واحنــراف معيــاري )0.415( مت تطبيــق 
البدايــة  للشــخصيةيف  الكــربى  اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  مقياســا 
علــى عينــة األدوات للكشــف عــن صــدق املقياســن وثباتــه، مث مت 
والطالبــات حبســب كشــوفات  الطــالب  مــن  عشــوائية  عينــة  أخــذ 
التســجيل يف القبــول والتســجيل بكليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة، بنســبة 
ولكــن  اســتبانة،   )350( توزيــع  مت  طــالب،  عشــرة  لــكل  واحــد 
البعــض مل يكمــل اإلجابــة عــن مجيــع العبــارات؛ لــذا مت اســتبعادها، 

فقــط. اســتمارة   )302( وتبقــي 
أدوات الدراسة:

مقياس الشغف من إعداد الباحث.. 1
إعــداد . 2 مــن  للشــخصية  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  مقيــاس 

حــث. لبا ا
أواًل: مقياس الشغف 

االطــالع  خــالل  مــن  املقيــاس  إبعــداد  الباحــث  قــام   
علــى اإلطــار النظــري اخلــاص مبوضــوع الشــغف وكذلــك الدراســات 
 Vallerand,( »فالريانــد«  إعــداد  الشــغف  ومقيــاس  الســابقة، 

  .)2009( يونــس  ســالمة  وترمجــة   )2003

صــدق املقيــاس: مت حســاب الصــدق العاملــي االستكشــايف، وقــام 
الباحــث بتطبيــق مقيــاس الشــغف علــى عينــة تكونــت مــن )302( 

مــن طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة.

العامل الثاينالعامل األولالعبارة العامل الثاينالعامل األولالعبارة

10،5840،038-90،107-0,656

20,026-0,309100,4170,490

30,7350,050110,2970,742

40,6720,294120,1320,712

50,7180,112130,2240,641

60,7010,072140,6090,305

70,2900,439150,4390,569

80,5470,097160,5400,503

اجلدول )1( يوضح نتائج التشبعات لعبارات مقياس الشغف

األساســية  املكــوانت  طريقــة  علــى  الباحــث  واعتمــد   
وتدويــر العوامــل بطريقــة »فرمياكــس« وأســفر التحليــل عــن عاملــن 

بعــد التدويــر ابســتخدام حمــك »جيلفــورد« الــذي يقبــل العوامــل الــي 
النتائــج كالتــايل: كانــت   )0.3( عــن  تشــبعاهتا  تزيــد 
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النمذجة البنائية السببية للعالقة بين الشغف والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المجمعة 

تفسري العوامل:
ميكن تفسري العوامل الناجتة عن التحليل العاملي   

كالتايل:
العامــل األول: بلغــت التشــبعات ذات الداللــة علــى هــذا العامــل 

)8( مفردة من اجملموع الكلي للمفردات البالغ )16( مفردة،  
هــي املفــردات )1، 3، 4، 5، 6، 8، 14، 16(، وقــد تراوحــت 
التشــبعات علــى هــذا العامــل مــا بــن )0.540( للمفــردة )16( إىل 

)0.718( للمفــردة )5( وهــذا العامــل هــو الشــغف االنســجامي.
العامــل الثــاين: بلغــت التشــبعات ذات الداللــة علــى هــذا العامــل 
)7( مفــردات مــن اجملمــوع الكلــي للمفــردات البالــغ )16( مفــردة، 
وقــد   ،)15  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9  ،7( املفــردات  وهــي 
تراوحــت التشــبعات علــى هــذا العامــل مــا بــن )0.439( للمفــردة 
)7( إىل )0.712( للمفــردة )12(، وهــذا العامــل هــو الشــغف 

القهــري.
ومت القيام ابلصدق التوكيدي للمقياس كالتايل:

وابلفعــل كان التأثــري للعبــارات بدرجــات قيمتهــا أعلــى   
مــن الواحــد، يف حــن العبــارة رقــم )2( فقــط كانــت قيمــه أتثريهــا 

حذفهــا. وابلتــايل  جدواهــا  عــدم  يؤكــد  وهــذا   )0.41(
ثبات املقياس:

مت حســاب ثبــات املقيــاس ابســتخدام ألفــا كــرو نبــاخ،   
وتبــن أنــه يســاوي )0.75( وعندمــا مت التأكــد ابســتخدام التجزئــة 
املقيــاس. ثبــات  يعــي  وهــذا   ،)0.70( النتائــج  النصفيــة كانــت 

الصورة النهائية للمقياس: 
أصبــح  املقيــاس  علــى  والثبــات  الصــدق  إجــراء  بعــد   
املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مــن)15( عبــارة موزعــة علــى بعديــن، 

القهــري. الشــغف  االنســجامي،  الشــغف  مهــا: 
تصحيح املقياس: يتم تصحيح املقياس على األساس التايل: 
دائماً = 3                   أحياانً = 2           أبدًا= 1

جتمــع درجــة األبعــاد الفرعيــة حلســاب درجــة الشــغف،   
ونظــراً ألن املقيــاس يتكــون مــن )15( عبــارة فــإن مــدى الدرجــات 
يــرتاوح بــن )45-15( درجــة، والصــورة النهائيــة للمقيــاس تتحــدد 
علــى النحــو التــايل: مــن )15-24( درجــة منخفضــة مــن الشــغف، 
مــن )25-35( درجــة متوســطة مــن الشــغف، مــن )36– 45( 

الشــغف. مــن  درجــة مرتفعــة 

اثنيا: مقياس العوامل اخلمسة الكربى
أعــد الباحــث املقيــاس مــن خــالل االعتمــاد علــى اإلطــار   
النظري والدراســات الســابقة، وأيضا بعض املقاييس الســابقة لقياس 
العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية مثــل: مقيــاس العوامــل اخلمســة 
العوامــل  ومقيــاس   ،)2008 )الكساســبة،  للشــخصية  الكــربى 
ابإلضافــة   ،)2018 )صالحــات،  للشــخصية  الكــربى  اخلمســة 
إىل مقيــاس كوســتا وماكــري للعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية 
ومقيــاس )1991	al,	et	John( ترمجــة )بقيعــي، 2015(، وقــد 
قــام الباحــث ابلتحقــق مــن اخلصائــص الســيكوميرتية للمقيــاس يف 

التــايل:
صدق املقياس:

وقــام  االستكشــايف،  العاملــي  الصــدق  حســاب  مت   
الباحــث بتطبيــق مقيــاس العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية علــى 
عينــة تكونــت مــن )302( مــن طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة. 
واعتمــد الباحــث علــى طريقــة املكــوانت األساســية وتدويــر العوامــل 
التدويــر  بعــد  عاملــن  عــن  التحليــل  وأســفر  بطريقــة »فرمياكــس«، 
ابســتخدام حمك »جيلفورد« الذي يقبل العوامل الي تزيد تشــبعاهتا 

النتائــج كالتــايل: وكانــت   ،)0.3( عــن 
تفسري العوامل:

العاملــي  التحليــل  عــن  الناجتــة  العوامــل  تفســري  ميكــن   
: يل لتــا كا

شكل )1( يوضح النموذج التخطيطي البنائي للصدق التوكيدي ملقياس الشغف

العامل اخلامسالعبارةالعامل الرابعالعبارةالعامل الثالثالعبارة العامل الثاينالعبارة العامل األولالعبارة

10,46570,54140,44420,376280,433

30,618150,37750,64380,516320.417

اجلدول )2( يوضح نتائج التشبعات لعبارات مقياس العوامل اخلمسة الكربى
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العامــل األول: بلغــت التشــبعات ذات الداللــة علــى هــذا العامــل 
 )48( البالــغ  للمفــردات  الكلــي  اجملمــوع  مــن  مفــردة   )11(
مفــردة، وهــي املفــردات )1، 3، 11، 13، 14، 19، 27، 
34، 38، 39، 41(، وقــد تراوحــت التشــبعات علــى هــذا 
للمفــردة )34( إىل )0.647(  بــن )0.384(  مــا  العامــل 

للمفــردة )11(، وهــذا العامــل هــو العصابيــة.
العامــل الثــاين: بلغــت التشــبعات ذات الداللــة علــى هــذا العامــل 
 )48( البالــغ  للمفــردات  الكلــي  اجملمــوع  مــن  مفــردة   )11(
 ،42  ،40  ،35  ،20  ،15  ،7( املفــردات  وهــي  مفــردة، 
43، 44، 45، 46، 47(، وقــد تراوحــت التشــبعات علــى 
هذا العامل ما بن )0.337( للمفردة )40( إىل )0.602( 

للمفــردة )20(، وهــذا العامــل هــو االنفتاحيــة.
العامــل الثالــث: بلغــت التشــبعات ذات الداللــة علــى هــذا العامــل 
 )48( البالــغ  للمفــردات  الكلــي  اجملمــوع  مــن  مفــردات   )8(
مفــردة، وهــي املفــردات )4، 5، 6، 12، 21، 22، 23، 
بــن  مــا  العامــل  هــذا  علــى  التشــبعات  تراوحــت  وقــد   )24
 ،)23( للمفــردة   )0.564( إىل   )6( للمفــردة   )0.323(

وهــذا العامــل هــو االنبســاطية.
العامــل الرابــع: بلغــت التشــبعات ذات الداللــة علــى هــذا العامــل 
 )48( البالــغ  للمفــردات  الكلــي  اجملمــوع  مــن  مفــردات   )6(

مفــردة، وهــي املفــردات )2، 8، 9، 10، 17، 36(، وقــد 
 )0.376( بــن  مــا  العامــل  هــذا  علــى  التشــبعات  تراوحــت 
للمفــردة )2( إىل )0.757( للمفــردة )10(، وهــذا العامــل 

هــو الطيبــة.
هــذا  علــى  الداللــة  ذات  التشــبعات  بلغــت  اخلامــس:  العامــل 
البالــغ  للمفــردات  الكلــي  اجملمــوع  مــن  مفــردات   )4( العامــل 
)48( مفــردة، وهــي املفــردات )28، 32، 37، 48(، وقــد 
 )0.417( بــن  مــا  العامــل  هــذا  علــى  التشــبعات  تراوحــت 
للمفــردة )32( إىل )0.717( للمفــردة )48(، وهــذا العامــل 

هــو يقظــة الضمــري.
ومت القيــام ابلصــدق التوكيــدي للمقيــاس كالتــايل، ويف   
حالــة هــذا املقيــاس فإنــه يتكــون مــن مخســة أبعــاد؛ لذلــك اضطــر 
حــدة. علــى  عامــل  لــكل  التوكيــدي  الصــدق  إلجــراء  الباحــث 

1- الصدق التوكيدي لعامل العصابية:
ومــن خــالل الرســم وتطبيــق برانمــج »أمــوس« تبــن عــدم   
أتثــري للعبارتــن رقــم )1،3( ومت حذفهمــا، وبــداًل مــن )11 عبــارة( 
يف عامــل العصابيــة يف الصــدق االستكشــايف أصبــح )9( عبــارات 
فقــط بعــد الصــدق التوكيــدي، والعبــارات التســع كان هنــاك أتثــري 
علــى العامــل العصابيــة أتثــري ذو داللــة إحصائيــة وعنــد مســتوى داللــة 

.)0.01( مــن  أقــل 

العامل اخلامسالعبارةالعامل الرابعالعبارةالعامل الثالثالعبارة العامل الثاينالعبارة العامل األولالعبارة

110,647200,60260,32390,484370,701

130,588350,564120,492100,757480,717

140,546400,337210,607170,725

190,594420,531220,448360,476

270,477430,444230,564

340,384440,376240,427

380,557450,434

390,547460,432

410,475470,449

اتبع - اجلدول )2( يوضح نتائج التشبعات لعبارات مقياس العوامل اخلمسة الكربى

شكل )2( يوضح النموذج التخطيطي البنائي لتأثري املتغريات على عامل العصابية
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2- الصدق التوكيدي لعامل االنفتاحية:
وابســتخدام برانمج »أموس« مت أتكيد مجيع العبارات،   
وهــي )11 عبــارة(، وكان هنــاك أتثــري علــى العامــل االنفتاحيــة أتثــري 

.)0.01( مــن  أقــل  داللــة  مســتوى  وعنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو 
3- الصدق التوكيدي لعامل االنبساطية:

وابســتخدام برانمج »أموس« مت أتكيد مجيع العبارات،   

وهــي )8 عبــارات(، كان هنــاك أتثــري علــى العامــل االنبســاطية أتثــري 
مــن)0.01(. أقــل  داللــة  مســتوى  وعنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو 

4- الصدق التوكيدي لعامل الطيبة:
ابســتخدام برانمــج »أمــوس« مت أتكيــد مجيــع العبــارات،   

شكل )3( يوضح النموذج التخطيطي البنائي لتأثري املتغريات على عامل االنفتاحية

شكل )4( يوضح النموذج التخطيطي البنائي لتأثري املتغريات على عامل االنبساطية
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وهــي )6 عبــارات(، كان هنــاك أتثــري علــى العامــل الطيبــة أتثــري ذو 
.)0.01( مــن  أقــل  داللــة  مســتوى  وعنــد  إحصائيــة  داللــة 

5- الصدق التوكيدي لعامل يقظة الضمري:
وابســتخدام برانمج »أموس« مت أتكيد مجيع العبارات،   

شكل )5( يوضح النموذج التخطيطي البنائي لتأثري املتغريات على عامل الطيبة
وهــي )4 عبــارات(، كان هنــاك أتثــري علــى العامــل يقظــة الضمــري 
أتثــري ذو داللــة إحصائيــة وعنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0.01(.

علــى  والثبــات  الصــدق  إجــراء  بعــد  للمقيــاس:  النهائيــة  الصــورة 
املقيــاس أصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مــن )38( عبــارة موزعــة 

شكل )6( يوضح النموذج التخطيطي البنائي أتثري املتغريات على عامل يقظة الضمري
االنبســاطية،  االنفتاحيــة،  )العصابيــة،  هــي:  أبعــاد،  مخســة  علــى 

الضمــري(. يقظــة  الطيبــة، 
التــايل:  املقيــاس علــى األســاس  يتــم تصحيــح  تصحيــح املقيــاس: 
موافــق = 3                  حمايــد = 2           غــري موافــق= 1

العوامــل  الفرعيــة حلســاب درجــة  جتمــع درجــة األبعــاد 
اخلمســة الكــربى للشــخصية؛ ونظــراً ألن املقيــاس يتكــون مــن )38( 
عبــارة فــإن مــدى الدرجــات يــرتاوح بــن )38-114( درجــة الصــورة 

النهائيــة.
ثبــات املقيــاس: مت حســاب ثبــات املقيــاس ابســتخدام ألفــا كــرو 

نبــاخ، وتبــن أنــه يســاوي )0.97(، وعندمــا مت التأكــد ابســتخدام 
ثبــات  يعــي  وهــذا   ،)0.95( النتائــج  النصفيــة كانــت  التجزئــة 

املقيــاس.
نتائج الدراسة:

- التحقــق مــن نتائــج الفــرض األول، والــذي ينــص علــى: »توجــد 
اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  بــني  إحصائيــاً  دالــة  عالقــة 
الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعة«، 
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث معادلــة بريســون، 

وكانــت النتائــج كالتــايل:
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عالقــة  وجــود  يتضــح  الســابق  اجلــدول  خــالل  ارتباطيــة موجبــة )طرديــة( بــن كل مــن الشــغف والعوامــل اخلمســة مــن 

داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  للشــخصية  الكــربى 
)0.01(، وقــد اتفقــت هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
احلارثــي )2015( والــي أشــارت إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة 
الثانويــة،  املرحلــة  طــالب  لــدى  النفســية  والســعادة  الشــغف  بــن 
ويفســر الباحــث ذلــك أبن الطــالب الذيــن لديهــم نــوع مــن الشــغف 
يف جانــب مــن جوانــب حياهتــم خيتلفــون بشــكل كبــري يف بنيتهــم 
متعتهــم  علــى  ينعكــس  حيــث  العاديــن  الطــالب  عــن  الشــخصية 
االنســجامي،  الشــغف  يف  وخاصــة  حيبــون،  مــا  إجنــاز  يف  الذاتيــة 
ويتفــق ذلــك مــع مــا ورد يف الدراســة مــن إطــار نظــري؛ حيــث إن 
األفراد يف هذا النوع من الشــغف يندفعون رغبة يف النشــاط؛ وذلك 
نظــراً ألمهيــة هــذا النشــاط ابلنســبة هلــم، وانســجامه مــع شــخصية 
الفــرد، وينتــج عــن ذلــك قــوة حتفيزيــة لالخنــراط يف النشــاط، أتخــذ 
الفــرد إىل خــربات إجيابيــة؛ وبنــاء علــى ذلــك فــإن األشــخاص ذوي 
الرتكيــز بشــكل كبــري  الشــغف االنســجامي يكونــون قادريــن علــى 

علــى أعماهلــم الــي يقومــون أبدائهــا، وحيصلــون علــى نتائــج إجيابيــة 
أثنــاء قيامهــم ابلعمــل برتكيــز، وبعــد االنتهــاء مــن أداء العمــل يكــون 

.)Ryan	&	Deci,	2003( التــام لديهــم شــعور ابلرضــا 
-التحقــق مــن نتائــج الفــرض الثــاين والــذي ينــص علــى: »توجــد 
اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  مــن  بــني كل  تنبؤيــة  عالقــة 
الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة اجملمعة«. 
وللتحقــق مــن نتائــج هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث معامــل 
النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول  االحنــدار، وكانــت 

التــايل:

ويوضــح اجلــدول أنــه يوجــد ارتبــاط طــردي وذو داللــة 
إحصائيــة بــن الشــغف وكل مــن االنبســاطية واالنفتاحيــة والطيبــة 

العوامل اخلمسة الكربى للشخصيةالشغف

0,365**1ارتباط بريسونالشغف

0,000مستوى الداللة

0,3651**ارتباط بريسونالعوامل اخلمسة الكربى للشخصية

0,000مستوى الداللة

جدول )3( يوضح االرتباط بني الشغف والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية

ويقظــة الضمــري، واالرتبــاط بــن الشــغف والعصابيــة طــردي ولكــن ال 
يوجــد لــه داللــة معنويــة.

)االنبســاطية  املســتقلة  العوامــل  أن  عــن  تعــرب  حيــث 
 b حــن  يف  الضمــري(  ويقظــة  والطيبــة  واالنفتاحيــة  والعصابيــة 

االحنراف املعيارياملتوسط

30,579,129الشغف

29,567,206العصابية

32،403,879االنبساطية

34,535,908االنفتاحية

20,523,332الطيبة

13,393,129يقظة الضمري

جدول )4( الوصف اإلحصائي

يقظة الضمريالطيبةاالنفتاحيةاالنبساطيةالعصابية الشغف ارتباط بريسون

10,0850,3910,2680,1300,037الشغف

0,0000,0710,0000,0290,0010,007مستوى الداللة

جدول )5( يوضح االرتباطات



العدد  السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة  8283 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الشــغف، وهــو متغــري اتبــع، وهــذا اجلــدول يوضــح معامــل االرتبــاط 
ومعامــل  والشــغف،  للشــخصية  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  بــن 
االرتبــاط هنــا )0.45( أي أن العوامــل اخلمســةالكربى للشــخصية 

الشــغف. وجــود  أســباب  مــن   )0.45( تفســر  أن  ميكــن 
ومــن خــالل حتليــل االحنــدار جنــد أنــه توجــد عالقــة ذات 
أتثــري مبســتوى داللــة أقــل مــن)0،01(، وهــذا يعــي رفــض الفــرض 

RR squareAdjusted R Std.Error of theالنموذج
Estimate

10,454a0,2060,1938,203

جدول )6( ملخص النموذج

مستوى الداللةFمتوسطات املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالنموذج

االحندار

Regression
5135,17651027,03515,2620,000b

البواقي

Residual
19783,824294292,67

24919,00299اجملموع

ANOVAa )7( جدول

الصفــري، وقبــول الفــرض البديــل، وهــو أن االحنــدار معنــوي، أي أن 
هنــاك عالقــة بــن العوامــل اخلمســة الكــربى  للشــخصية والشــغف، 
والــي   )2019( الضبــع  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  اتفقــت  وقــد 
أشــارت إىل أن متغــري الشــغف االنســجامي جــاء كأقــوى املتغــريات 
تنبــؤاً ابهلنــاء الــذايت يف العمــل لــدى عينــة الدراســة، كمــا وجــدت 

والشــغف  التســامي،  مــن:  لتأثــريات كل  إحصائيــاً  دالــة  مســارات 
ببعديــه: االنســجامي، والقهــري، الكماليــة العصابيــة يف اهلنــاء الــذايت 

يف العمــل.
ومــن هــذا اجلــدول يتبــن أن أربعــة فقــط مــن العوامــل 
إن  حيــث  الشــغف،  علــى  أتثــري  هلــا  للشــخصية  الكــربى  اخلمســة 

النموذج
Unstandardized	Coefficients Standardrized

Coefficientst.Sig
BStd. ErrorBeta

9,2536,0551,5280,128اثبت

0,2130,0700,1683,0170,003العصابية

0,5930,1390,3656,1680,000االنبساطية

0,1870,0900,1212,0800,038االنفتاحية

0,3410,1460,1242,3310,020الطيبة

0,0380,1520,0130,2470,805يقظة الضمري

Coefficiens a جدول )8( املعامالت

مســتوى الداللــة جلميــع العوامــل أقــل مــن )0،05(، وكذلــك ميكــن 
التعــرف علــى أن االنبســاطية هلــا التأثــري األكــرب، يليهــا العصابيــة، مث 
الطيبــة، وأخــرياً االنفتاحيــة. ومــن هــذا اجلــدول ميكننــا مــن خاللــه 
الوصــول إىل معــادالت االحنــدار للتنبــؤ ابلشــغف مــن خــالل العوامــل 
املتوقعــة  القيمــة  معــادالت  وتكــون  للشــخصية،  الكــربى  اخلمســة 

للشــغف كالتــايل:
Y=b0+b1Xالقيمة املتوقعة للشغف

لقيمة املتوقعة للشغف9.253+0.213	Y=*العصابية
القيمة املتوقعة للشغف9.253+0.859	Y=*االنبساطية
القيمة املتوقعة للشغفY=9.253+.187*االنفتاحية
القيمة املتوقعة للشغف9.253+0.341	=	Y*الطيبة

	Y*يقظــة	 =	 للشــغف9.253+0.038 املتوقعــة  القيمــة 
الضميــر
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وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المجمعة 

ومــن الرســومات التخطيطيــة الســابقة يتضــح أن مجيــع 
االحنــدار  حتليــل  نتائــج  ومــن  العينــة،  يف  متحقــق  اخلطيــة  شــروط 

والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية لــدى طلبــة اجلامعــة، وهكــذا يتبــن لنــا وجــود عالقــة تنبؤيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الشــغف 

رسم ختطيطي )7( يوضح أن العينة تتبع التوزيع االعتدايل

رسم ختطيطي )8( يوضح بواقي االحندار

رسم ختطيطي )8( يوضح العالقة اخلطية بني الشغف والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية
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مستوى الداللةFمربعات املتوسطاتDfجمموع املربعات ابلنسبة للشغف

اجلنس

9,943410,2431,2600,146داخل اجملموعات

49,6442580,192بن اجملموعات

59,587299الكلي

التخصص

16,374410,3991,8970,002داخل اجملموعات

54,3062580,210بن اجملموعات

70,680299الكلي

املستوى االقتصادي 

23,356410,5701,0840,345داخل اجملموعات

135,6352580,526بن اجملموعات

158,987299الكلي

العمر

7,399410,1801,0560,387داخل اجملموعات

44,0812580,171بن اجملموعات

51,480299الكلي

مستوى الداللةFمربعات املتوسطاتDfجمموع املربعات ابلنسبة للعوامل اخلمسة الكربى للشخصية

اجلنس

16,525630,2621,4380,028داخل اجملموعات

43,0622360,182بن اجملموعات

59,587299الكلي

التخصص

14,331630,2270,9530,580داخل اجملموعات

56,3492360,239بن اجملموعات

70,680299الكلي

املستوى االقتصادي 

44,565630,7071,4590,024داخل اجملموعات

114,4222360,485بن اجملموعات

158,987299الكلي

العمر

13,606630,2161,3460,050داخل اجملموعات

37,8742360,160بن اجملموعات

51,480299الكلي

يظهــر إثبــات صحــة الفــرض الثــاين، وهــو أنــه ميكــن التنبــؤ ابلشــغف 
ويف  للشــخصية.  الكــربى  اخلمســة  ابلعوامــل  عالقتــه  خــالل  مــن 
حــدود علــم الباحــث ال توجــد إال دراســة )احلارثــي، 2015( الــي 
درســت العالقــة بــن الشــغف والســعادة، والســعادة أحــد مكــوانت 
العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية، وهــذا مــا مييــز الدراســة احلاليــة 
ابهتمامهــا بدراســة العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية )العصابيــة، 
والشــغف  الضمــري(  يقظــة  املقبوليــة،  االنفتاحيــة،  االنبســاطية، 
مــن  أن كال  طاملــا  إنــه  القــول:  وميكــن  القهــري(.  )االنســجامي، 
الشــغف والعوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية يؤثــر كل منهمــا يف 
اآلخــر، وكذلــك مبعرفــة قــدر التأثــر مــن خــالل االحنــدار فيمكــن التنبــؤ 

بقيمــة إحدامهــا مبعلوميــة اآلخــر، وهــذا يفســر اختــالف األنشــطة 
لألفــراد ابختــالف الســمات الشــخصية.

علــى  ينــص  والــذي  الثالــث  الفــرض  نتائــج  مــن  التحقــق   -
»ميكــن التنبــؤ بتأثــري بعــض املتغــريات )اجلنــس، املســتوى 
العوامــل اخلمســة  العمــر( علــى  التخصــص،  االقتصــادي، 
الكــربى للشــخصية والشــغف لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة 
اجملمعــة.« وللتحقــق مــن نتائــج هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث 

حتليــل التبايــن، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول التــايل:
مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن التخصــص لــه التأثــري 
األكــرب علــى الشــغف، وذو داللــة معنويــة عنــد مســتوى أقــل مــن 

جدول )9( يوضح حتليل التباين للمتغريات األربعة على الشغف والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية
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واملســتوى  والعمــر،  اجلنــس،  مــن  أن كال  حــن  يف   ،)0،05(
اخلمســة  العوامــل  علــى  معنويــة  داللــة  ذو  أتثــري  لــه  االقتصــادي 
الكــربى  للشــخصية عنــد مســتوى أقــل مــن )0،05(، وهــذا مــا 
يفســره الباحــث أبن العوامــل اخلمســة الكــربى  للشــخصية تصــف 
بعوامــل كثــرية:  تتأثــر  وابلتــايل  جوانبهــا،  مجيــع  مــن  الشــخصية 
اجلنــس، والعمــر، واملســتوى االقتصــادي، أمــا الشــغف فهــو رغبــة 
عارمــة أو زائــدة لنشــاط مــا أو مزاولــة ســلوك معــن؛ ولــذا فهــو يتأثــر 
ابلتخصــص فقــط، حيــث املعلومــات واألفــكار هــي الــي حتــدد وجــه 
تفســري  (، ميكــن   )Amosاألمــوس برانمــج  الشــغف، وابســتخدام 

تغــري األنشــطة الــي يقــوم هبــا الفــرد ابختــالف العمــر أو املســتوي 
عمــر  مــن  فــرتة  إىل  فــرتة  مــن  يتغــري  قــد  فالشــغف  االقتصــادي، 
اإلنســان، وهذا يرجع إىل تغري العوامل اخلمســة الكربى  للشــخصية 
يف العمــر، وابختــالف املســتوى االقتصــادي مــن فــرتة إىل أخــرى ، 
أمــا ابلنســبة للجنــس فيتضــح مــن اختــالف اهتمامــات كل جنــس 
)ذكــور وإانث( حبســب مساتــه الشــخصية، وأحيــاانً يكــون التغيــري يف 
الشــغف انجتــا عــن تغــري دراســة الفــرد واختــالف قراءاتــه ومعلوماتــه.

مناقشة النتائج: 

أتثــري  أن  »األموس«يتبــن  برانمــج  نتائــج  خــالل  مــن 
العوامــل  علــى  و)0,03(  الشــغف،  علــى   )0,06( اجلنــس 
بنســبة )0،01(  التخصــص  ويؤثــر  للشــخصية،  الكــربى  اخلمســة 
اخلمســة  العوامــل  (علــى  النســبة )0،01  وبنفــس  الشــغف،  علــى 
الكــربى للشــخصية، ويؤثــر املســتوى االقتصــادي بنســبة )0,06( 
علــى الشــغف، وبنســبة )0,05( علــى العوامــل اخلمســة الكــربى 

للشــخصية، ويؤثــر العمــر بنســبة )0,03( علــى الشــغف، وبنســبة 
)0,05 ( علــى العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية، ومــن مميــزات 
برانمــج األمــوس )Amos( احلصــول علــى أكثــر مــن أثــر، وتبــادل 
التأثــري بــن املتغــريات؛ لــذا مجــع الباحــث بــن الفــرض الثــاين والثالــث 

والرابــع يف النمــوذج التــايل: 
أثــر  وجــود  يتضــح  الســابق  النمــوذج  خــالل  ومــن 

شكل)7( النموذج التخطيطي البنائي يوضح أثر املتغريات )اجلنس، التخصص، املستوى االقتصادي، العمر( على كل من 
الشغف والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية.

االقتصــادي  واملســتوى  واجلنــس،  )العمــر،  األربعــة  للمتغــريات 
الكــربى  اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  مــن  علــى كل  والتخصــص( 
مــن  العوامــل األربعــة علــى كل  للشــخصية، وختتلــف نســب أتثــري 
أن  يتضــح  للشــخصية، كمــا  الكــربى  اخلمســة  والعوامــل  الشــغف 

نســبة أتثــري العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية علــى الشــغف أعلــى 
مــن نســبة أتثــري الشــغف علــى العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية.

شكل )8( النموذج التخطيطي البنائي ملتغريات الدراسة
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ومــن هنــا يســتنتج الباحــث أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة 
للشــخصية؛  الكــربى  اخلمســة  والعوامــل  الشــغف  بــن  موجبــة 
ببعــض  أتثرمهــا  وبدراســة  البعــض،  ببعضهمــا  يتأثــران  جيعلهمــا  ممــا 
املتغــريات وجــد الباحــث أن الشــغف يتأثــر أتثــريا ذا داللــة إحصائيــة 
ابلتخصــص فقــط دون ابقــي املتغــريات؛ حيــث إن الشــغف يرتبــط 
الكــربى  اخلمســة  العوامــل  أن  حــن  الفــرد، يف  وأفــكار  مبعلومــات 
وذلــك  والعمــر؛  االقتصــادي  واملســتوى  ابجلنــس  تتأثــر  للشــخصية 
ألهنــا مســات للشــخصية تتأثــر بوضــع ومســتوى الشــخص يف اجملتمــع، 

ال أبفــكاره فقــط مثــل الشــغف.
وجــاءت هــذه الدراســة لتؤكــد علــى نتائــج الدراســات 
 )2018 وبوفلجــة،  )بوكصاصــة  دراســة  أثبتــت  حيــث  الســابقة، 
 Houlfort,	 et	 al,( هولفــورت  ودراســة   )2015 و)احلارثــي، 
2011( الــي أجريــت للكشــف عــن دور الشــغف يف جمــال العمــل 
يف  إجيابيــة  أتثــريات  ظهــور  إىل  النتائــج  وأشــارت  الســعادة،  علــى 
العمــل، وابلتــايل حــدوث الســعادة النفســية، وأن الشــغف القهــري 
ســبب عالقــة ســلبية، وأدى إىل عــدم الســعادة يف العمــل، والســعادة 

هــي أحــد مكــوانت العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية.
 Rousseau,( فالريانــد  دراســة  أثبتــت  كمــا 
Vallerand&2008( على اختالف نوع الشغف على السعادة، 
يف حــن أجــرى ســبهار )2016	al,	et	Spehar,( دراســته الــي 
هدفــت إىل التعــرف علــى العالقــة بــن الشــغف والرضــا الوظيفــي يف 
وجــود متغــري وســيط وهــو االنتمــاء، وأجريــت الدراســة علــى )278( 
موظفــا نروجييــا، وأثبتــت الدراســة أن الشــغف االنســجامي يســاعد 
القهــري  الشــغف  أن  حــن  يف  الوظيفــي،  والرضــا  االنتمــاء،  علــى 
 Kunat,( ال يســاعد علــى االنتمــاء للوظيفــة، كمــا درس كــوانت
2018( العالقــة بــن الشــغف واإلبــداع، وحــاول املقارنــة بينهمــا مــن 
خــالل دراســة املثابــرة والتدفــق، وقــد أكــدت الدراســة أن الشــغف 

ليــس مؤشــراً علــى اإلبــداع.
كمــا أثبتــت دراســات أجريــت علــى أثــر بعــض املتغــريات 
)هــدار،  دراســة  للشــخصيةمثل  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  علــى 
2017( ودراســة )الرواشــدة، 2007( واللتــان أثبتتــا أثــر اجلنــس 
علــى العوامــل اخلمســة الكــربى للشــخصية، وأكــد ذلــك أيضــاً دراســة 
)الطروانــة، 2007( الــذي أثبــت أثــر كل مــن اجلنــس والتخصــص 
واملؤهــل العلمــي، وأضــاف إليهــم )الشــواورة، 2006( أثــر الــذكاء 
دراســة  و  للشــخصية،  الكــربى  اخلمســة  العوامــل  علــى  االنفعــايل 
ومعلمــة يف  معلمــاً   187 علــى  أجريــت  الــي   )2015 )بقيعــي، 
منطقــة إربــد ابألردن، لدراســة العالقــة بــن العوامــل اخلمســة الكــربى 
الشــخصية  عوامــل  أكثــر  أن  أثبتــت  الوظيفــي،  للشــخصيةوالرضا 
شــيوعاً هــو املقبوليــة وأقلهــا شــيوعاً العصابية،كمــا توصلــت الدراســة 
إىل وجــود فــروق يف عوامــل االنبســاطية ويقظــة الضمــري تبعــاً ملتغــري 
اجلنــس ولصــاحل اإلانث، ووجــود فــروق يف االنبســاطية تبعــاً ملتغــري 
اخلربة التدريسية ولصاحل ذوي اخلربة العليا، ووجود فروق يف املقبولية 
تبعــاً ملتغــري الصفــوف الــي يدرســها املعلــم ولصــاحل الصفــوف الثالثــة 
األوىل، وأشــارت النتائــج أيضــاً إىل عــدم وجــود فــروق يف مســتوى 

أبعــاد الرضــا الوظيفــي تبعــاً جلميــع متغــريات الدراســة، ابســتثناء وجــود 
فــروق علــى بُعــدي الرضــا عــن ظــروف العمــل وطبيعتــه ،والرضــا عــن 
اجلنــس ولصــاحل اإلانث.  تعــزى إىل متغــري  املســؤولن  مــع  العالقــة 
وأخــرياً، بينــت النتائــج وجــود عالقــة إجيابيــة دالــة إحصائيــاً بــن عوامــل 
ووجــود  الوظيفــي،  والرضــا  الضمــري  ويقظــة  واملقبوليــة  االنبســاطية 
عالقــة ســلبية بــن عامــل العصابيــة والرضــا الوظيفــي، وهكــذا يتضــح 
أن الدراســة احلالية مجعت بن نتائج الدراســات الســابقة ابســتخدام 
ميــزة برانمــج )Amos(، ومنــه متكــن الباحــث مــن دراســة أثــر ســتة 

متغــريات مــع بعضهــا يف منــوذج واحــد.
التوصيات: 

التحقــق مــن فاعليــة برامــج إرشــادية لتحســن العوامــل اخلمســة   -
واختــاذ  الفــرد،  حيــاة  يف  ألمهيتهــا  نظــرآ  للشــخصية؛  الكــربى 

املصرييــة. قراراتــه 
تصميــم برامــج إرشــادية لالســتفادة مــن الشــغف االنســجامي   -

الشــباب. لــدى  وتنميتــه 
تصميــم برامــج إرشــادية للوقايــة مــن الشــغف القهــري وخصوصــا   -

لــدى طلبــة اجلامعــة.
الشــغف  بــن  ارتبــاط  الفــرض األول، وهــو وجــود  نتائــج  مــن   -
تعديــل مســات  للشــخصية، ميكــن  الكــربى  والعوامــل اخلمســة 
الشــخصية بتعديــل الشــغف وتوجيهــه الهتمامــات خمتلفــة لــدى 

لــه مســات الشــخصية. الشــباب، فتتعــدل تبعــا 
ومــن نتيجــة الفــرض الثــاين وهــو إمكانيــة التنبــؤ ابلشــغف مــن   -
جيــب  لــذا  للشــخصية؛  الكــربى  الشــخصية  العوامــل  خــالل 
اخلمســة  العوامــل  لتحســن  إرشــادية  برامــج  بتنفيــذ  االهتمــام 

املصرييــة. القــرارات  اختــاذ  لتحســن  الكــربى 
يتأثــر ابلتخصــص،  الشــغف  الثالــث أن  الفــرض  نتيجــة  ومــن   -
وابلتــايل يكــون مــن املفيــد عقــد دورات تدريبيــة لطلبــة اجلامعــة 
لــزايدة معارفهــم وتعديــل الشــغف، أمــا العوامــل اخلمســة الكــربى 
للشــخصية فهــي تتأثــر بعوامــل طبيعيــة هــي: اجلنــس، والعمــر، 

االقتصــادي. واملســتوى 
مقرتحات: 

من خالل النتائج اليت توصل إليها الباحث ميكن   
للباحث أن يقرتح املوضوعات التالية:

�  دراســة الشــغف مــع بعــض العوامــل واملتغــريات النفســية مثــل 
ابلنفــس. والثقــة  اإلبداعــي  التفكــري 

برانمــج إرشــادي لعــالج الشــغف القهــري لــدى فئــة الشــباب   �
واملراهقــن.

والــذكاء  الدراســي  التحصيــل  بــن  وســيط  الشــغف كمتغــري   �
طفــي. لعا ا

اباألمــن  وعالقتهــا  للشــخصية  الكــربى  اخلمســة  العوامــل   �
. لوظيفــي ا

أثر التفوق الدراسي على العوامل اخلمسة الكربى للشخصية.  �
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعاقتها بالتفكك األسري في 
ضوء بعض المتغيرات

املستخلص:
يهــدف البحــث إىل معرفــة طبيعــة العالقــة بــن الثقــة ابلنفــس والتفــكك األســري لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض، واعتمــد   
الباحــث علــى الطريقــة العشــوائية البســيطة يف اختيــار أفــراد عينــة البحــث والبالــغ عددهــم )163( حــداثً مــن نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة 
مبدينــة الــرايض للمشــاركة ابلبحــث، ومت بنــاء وتطبيــق مقيــاس الثقــة ابلنفــس، ومقيــاس التفــكك األســري، ومهــا مــن إعــداد الباحــث، وأبــرزت  
النتائــج  وجــود عالقــة ســالبة عكســية دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0.01( فأقــل بــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس الثقــة ابلنفــس 
)الدرجــة الكليــة واألبعــاد التاليــة: البعــد النفســي، البعــد الفســيولوجي، بعــد الطالقــة اللغويــة(، ودرجاهتــم علــى مقيــاس التفــكك األســري، 
وكانــت أبــرز توصيــات البحــث توجيــه الباحثــن واملراكــز البحثيــة إىل دراســة التفــكك األســري ومــن مث تطبيــق برامــج تربويــة ونفســية ملســاعدة 
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Abstract
 The	study	 aimed	 to	 determine	 the	 nature	 of	 the	 relationship	 between	 self-confidence	 and	
family	breakdown	among	delinquent	juveniles	in	the	city	of	Riyadh.	The	researcher	adopted	the	sim�
ple	random	sampling	method	in	selecting	the	participants	of	the	study	who	were	)n	163)	detainees	in	
the	Social	Observation	House	at	Riyadh.	The	research	employed	the	self-	confidence	scale	and	the	
family	breakdown	scale	prepared	by	the	researcher	himself.	The	study	findings	revealed	that	there	is	a	
statistically	significant	negative	relationship	at	the	level	of	)0.01)	and	below	between	the	scores	of	the	
sample	on	the	self-confidence	scale	)overall	score	and	sub-scales:	the	psychological	dimension,	the	
linguistic	fluency	and	the	Physiology)	and	their	scores	on	the	scale	of	the	family	breakdown.	In	view	
of	the	findings,	the	study	recommends	a	few	recommendations,	the	most	important	of	which	encour�
aging	researchers	and	research	centers	to	study	the	family	breakdown	and	then	apply	educational	and	
psychological	programs	to	help	those	delinquent	juveniles	who	suffer	from	family	breakdown.

Key	Words:	self-confidence,	family	breakdown,	delinquent,	juveniles,	teens.
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

املقدمة:
الثقــة ابلنفــس ليســت فقــط عمليــة ينبغــي ممارســتها، بــل   
هــي مثــرة جُينيهــا الفــرد نتيجــة لبــذور غرســها، فهــي تعتــرب انعــكاس 
لواقــع داخلــي يعمــل يف أعمــاق الشــخصية، وترتبــط ابلتكيــف العــام 
للفــرد، حيــث تعــدُّ الثقــة ابلنفــس التقييــم الــذي يضعــه الفــرد لذاتــه، 
ولــكل مــا يتمســك بــه مــن عــادات مألوفــة لديــه مــع ثقتــه بنفســه، 
الــي حتظــى  الشــخصية  املتغــريات  أهــم  أحــد  تُعــد  ابلنفــس  فالثقــة 
ابهتمــام الباحثــن؛ نظــراً ألن الثقــة ابلنفــس متثــل احلصانــة ملواجهــة 
الضغوطــات والســري يف احليــاة بنجــاح وتفــّوق )الطــواري، 2016؛ 

.)2007 الطائــي، 
وقــد يرجــع جنــوح األحــداث إىل عوامــل خمتلفــة، بعضهــا   
الثقــة ابلنفــس،  تتصــل بظــروف شــخصية للحــدث مثــل: ضعــف 
وبعضهــا يتصــل بظــروف البيئــة الــي يعيشــها احلــدث مثــل: التفــكك 
األســري، فاألســرة هلــا أمهيــة ابلغــة بوصفهــا البيئــة اجلماعيــة الــي ُيشــبع 
مــن خالهلــا احلــدث حاجاتــه النفســية والبيولوجيــة وتتــم فيهــا عمليــة 
التطبّــع، وغــرس العديــد مــن القيــم والعــادات والتقاليــد والســمات 
الشــخصية، وهــي تتــوىل القيــام بعمليــة الضبــط االجتماعــي لألبنــاء 
شــايف،  آل  2005؛  )عيــاد،  املختلفــة  لألحــداث  تعرضهــم  أثنــاء 

.)2011 عــالم،  2006؛ 
وتشــري بعض الدراســات مثل عياد )2005( أن نســبة   
كبــرية مــن األحــداث اجلاحنــن ينحــدرون مــن أســر مفككــة، إمــا 
بســبب االنفصــال، أو الطــالق، أو الغيــاب الطويــل ألحــد الوالديــن، 
أو كليهمــا؛ بســبب الســجن، أو املــرض، وأن مــا بــن 40–50 % 
حالــن إىل احملاكــم يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة جــاءوا مــن 

ُ
مــن امل

أســر مفككــة.
اهنيــار  يعــي  وتداعيهــا  األســرة  تصــدُع  أن  شــك  وال   
الوحــدة األســرية، واحنــالل األدوار االجتماعيــة املرتبطــة هبــا، وهــو 
مــا يظهــر بشــكل واضــح يف األســرة املفككــة، فهــي متثــل خطــورة 
فيمــا يرتتــب عليهــا مــن خلــل وتصــدع يف أركان اجملتمــع؛ لذلــك جــاء 
البحــث ملعرفــة الثقــة ابلنفــس لــدى شــرحية مهمــة مــن شــرائح اجملتمــع 
وهــي األحــداث اجلاحنــن، وعالقتهــا ابلتفــكك األســري يف ضــوء 

املتغــريات. بعــض 
مشكلة البحث والتساؤالت: 

مــن خــالل زايرة الباحــث لــدار املالحظــة االجتماعيــة   
ابلــرايض ولقائــه بعــدد مــن املختصــن واملســؤولن العاملــن ابلــدار 
الــي قــد تظهــر علــى األحــداث  ملعرفــة أهــم القضــااي واملشــكالت 
اجلاحنــن هبــدف دراســتها بشــكل علمــي، كانــت أبــرز املشــكالت 
الثقــة ابلنفــس ، وابلتفــكك  بعــدم  تتعلــق  هــي مشــكالت  شــيوعاً 
األسري للحدث، وحيث يرى )أحاندو، 2017؛ محد، 2008؛ 
الصحــراوي، 2009( أن الثقــة ابلنفــس مســة مرغوبــة ُتســاعد الفــرد 
علــى النجــاح يف ســبيل حتقيــق األهــداف، وتســاعده علــى أن يكــون 
إجيابيــاً، واألســرة هــي إحــدى أهــم املؤسســات االجتماعيــة الــي تقــع 
األول  املركــز  حتتــل  فهــي  والتنشــئة،  الرتبيــة  مســئولية  عاتقهــا  علــى 
ســلوكياهتم،  وتوجيــه  شــخصياهتم  وبنــاء  األبنــاء  تربيــة  والــرايدي يف 

أمــور احليــاة وختطــي املشــكالت.  وهتيئتهــم ملواجهــة 

الطــواري  دراســة  مثــل  الدراســات  بعــض  وأشــارت   
)2016(، ودراســة هارون )2016( أن ضعف الثقة ابلنفس من 
أهــم املشــكالت النفســية والســلوكية الــي قــد يعــاين منهــا املراهقــن 
واألحــداث، كمــا أن عــدم الثقــة ابلنفــس عنــد احلــدث قــد تــؤدي إىل 
العزلــة التامــة الــي قــد يصعــب معهــا تكيــف احلــدث مــع اجملتمع احمليط 
بــه. كمــا أشــارت بعــض الدراســات مثــل دراســة محــد )2008(، 
ودراســة شــلي وزيدان وحســن )2012( أن التفكك األســري يعترب 
تــزداد  املفككــة  األســرة  وأن  األحــداث،  العوامــل جلنــوح  أهــم  مــن 
هبــا نســبة حــدوث الفشــل ألبنائهــا، وتكــون أكثــر عرضــة لألمــراض 

األحــداث. واحنــراف  النفســية 
تناولــت  دراســات  يوجــد  ال  الباحــث  علــم  وحبــدود   
متغــريات البحــث معــاً لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض، وممــا 
ســبق شــعر الباحــث بوجــود مشــكلة دفعتــه إىل إجــراء البحــث، ومت 
حتديــد مشــكلة البحــث يف الســؤال الرئيــس التــايل: مــا طبيعــة العالقــة 
اجلاحنــن  األحــداث  لــدى  األســري  والتفــكك  ابلنفــس  الثقــة  بــن 

الــرايض؟ مبدينــة 
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة التالية:

مــا الفــروق يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة الكليــة( بــن . 1
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وفقــاً ملســتوى تعليــم األب 

واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل مــن جامعــي(؟
اجلاحنــن . 2 األحــداث  بــن  األســري  التفــكك  يف  الفــروق  مــا 

مبدينــة الــرايض وفقــاً ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو 
أعلــى، أقــل مــن جامعــي(؟

مــا الفــروق يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة الكليــة( بــن . 3
احلــدث  لســكن  وفقــاً  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث 
)الســكن مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، 

الســكن مــع غريمهــا(؟
اجلاحنــن . 4 األحــداث  بــن  األســري  التفــكك  يف  الفــروق  مــا 

األب،  مــع  )الســكن  احلــدث  لســكن  وفقــاً  الــرايض  مبدينــة 
غريمهــا(؟ مــع  الســكن  األبويــن،  مــع  الســكن  األم،  مــع  الســكن 

أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث على النحو التايل:  

- معرفــة طبيعــة العالقــة بــن الثقــة ابلنفــس والتفــكك األســري لــدى 
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض.

- معرفــة الفــروق إن وجــدت يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة 
الكليــة( بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وفقــاً ملســتوى 
تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى – أقــل مــن جامعــي(.

- معرفــة الفــروق إن وجــدت يف التفــكك األســري بــن األحــداث 
واألم  األب  تعليــم  ملســتوى  وفقــاً  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن 

جامعــي(. مــن  أقــل  أعلــى،  أو  )جامعــي 
- معرفــة الفــروق إن وجــدت يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة 
الكليــة( بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وفقــاً لســكن 
احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع 

األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(.
- معرفــة الفــروق إن وجــدت يف التفــكك األســري بــن األحــداث 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

مــع  )الســكن  احلــدث  لســكن  وفقــاً  الــرايض  اجلاحنــن مبدينــة 
األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع 

غريمهــا(.
أمهية البحث: تتمثل أمهية البحث فيما يلي:

أواًل/ األمهية النظرية: 
يعــد البحــث احلــايل مشــاركة مــن قبــل الباحــث للمســؤولن . 1

الثقــة  عــن  للبحــث  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  واملعنيــن 
ابلنفــس والتفــكك األســري لشــرحية مهمــة مــن شــرائح اجملتمــع 
وهــم األحــداث اجلاحنــون، فمــن وجهــة نظــر الباحــث ومــن 
خــالل عملــه تبــن أبن هــذه الشــرحية مل تنــل حقهــا الــكايف يف 

البحــث، وهــي تعتــرب شــرحية مهمــة مــن شــرائح اجملتمــع.
والدراســات . 2 البحــوث  علــى  الباحــث  اطــالع  خــالل  مــن 

الســابقة تبــن أنــه يوجــد بعــض الدراســات الــي تناولــت متغــري 
وعبدالــرزاق  واحلســيي  ايســن  دراســة  مثــل:  ابلنفــس  الثقــة 
أحانــدو  ودراســة   ،)2016( هــارون  ودراســة   ،)2010(
التفــكك  متغــري  تناولــت  الدراســات  وبعــض   ،)2017(
شــلي  ودراســة   ،)2017( دراســة حســن  مثــل:   األســري 
ولكــن   ،)2009( الغامــدي  ودراســة   ،)2012( وآخــرون 
ســابقة  ودراســات  حبــوث  يوجــد  ال  الباحــث  علــم  حبــدود 
تناولــت الثقــة ابلنفــس لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض 
املتغــريات،  بعــض  ضــوء  يف  األســري  ابلتفــكك  وعالقتهــا 
وابلتــايل تنبــع أمهيــة البحــث مــن ندرتــه، حيــث أيمــل الباحــث 
أن يفتــح هــذا البحــث اآلفــاق أمــام املزيــد مــن البحــوث يف 

مســتقباًل. اجملــال  هــذا 
قــد يســهم البحــث يف إثــراء املكتبــة العربيــة ابملزيــد عــن الثقــة . 3

ابلنفــس لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وعالقتهــا 
ابلتفــكك األســري يف ضــوء بعــض املتغــريات، األمــر الــذي قــد 
يســاعد علــى وضــع اإلرشــادات والتوصيــات الــي تُنمــي الثقــة 
ابلنفــس لــدى األحــداث اجلاحنــن مــن خــالل زايدة معرفتهــم 

إبمكاانهتــم وقدراهتــم واحلــد مــن التفــكك األســري لديهــم.
كمــا تنبــع أمهيــة البحــث يف تناولــه لألحــداث اجلاحنــن وذلــك . 4

مــن خــالل التعــرف علــى ثقتهــم أبنفســهم، ومــدى تعرضهــم 
لتفــكك أســري، ممــا يســاعد علــى وضــع حلــول للحــد مــن 
نتائــج  تكــون  أن  الباحــث  أيمــل  كمــا  األســري،  التفــكك 
هــذا البحــث نــواة لبحــوث ودراســات أخــرى يف جمــال الثقــة 
االحــداث  لــدى  األســري  التفــكك  جمــال  يف  أو  ابلنفــس، 
اجلاحنــن، وتشــجيع الباحثــن علــى عمــل دراســات وأحبــاث 
مماثلــة للحصــول علــى نظــرة شــاملة للثقــة ابلنفــس والتفــكك 

األســري، وذلــك علــى عينــات أخــرى.
اثنيًا/ األمهية التطبيقية:

ميكــن أن يســهم البحــث يف مســاعدة املســؤولن واألخصائيــن . 1
واملربــن العاملــن بــدار املالحظــة االجتماعيــة يف معرفــة الثقــة 
ابلنفــس لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وعالقتهــا 
الــذي  ابلتفــكك األســري يف ضــوء بعــض املتغــريات، األمــر 
يعطــي فكــرة واضحــة عــن احلــدث ومــن مث تطبيــق خطــوات 

اجلاحنــن، وحتســن  لألحــداث  ابلنفــس  الثقــة  لتنميــة  عمليــة 
ظــروف األســرة، ومتاســكها واحلــد مــن التفــكك األســري.

كمــا ميكــن أن ُيســهم البحــث مــن خــالل أدواتــه يف معرفــة . 2
وقيــاس  اجلاحنــن  األحــداث  لــدى  األســري  التفــكك  مــدى 
ذلــك، األمــر الــذي يســاهم يف معرفــة املشــاكل الــي قــد يعــاين 
منهــا بعــض األحــداث اجلاحنــن، وابلتــايل وضــع حلول تطبيقية 
حللهــا، ورفــع مســتوى الثقــة ابلنفــس هلــم والتماســك األســري.

قــد تســاعد النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث بتزويــد اإلدارات . 3
واملســؤولن بــدور املالحظــة االجتماعيــة بواقــع الثقــة ابلنفــس 
والتفــكك االســري لألحــداث اجلاحنــن يف البيئــة الســعودية، 
وابألشــياء الضروريــة الــي ُتســهم يف تنميــة الثقــة ابلنفــس واحلــد 
دار  علــى  القائمــن  جيعــل  ممــا  هلــم،  األســري  التفــكك  مــن 
املالحظــة يعرفــون بعــض أمنــاط الســلوك الــي قــد تظهــر علــى 
ســلوك األحــداث اجلاحنــن وتــدل علــى عــدم الثقــة ابلنفــس، 
ومــن مث تطبيــق خطــط عمليــة حملاولــة تــاليف اجلوانــب الســلبية 
 ، األســري  والتفــكك  ابلنفــس  الثقــة  عــدم  إىل  تــؤدي  الــي 

وتوجيــه ذلــك يف ضــوء نتائــج وتوصيــات البحــث.
وتوصياتــه . 4 ونتائجــه  البحــث  أدوات  ُتســاهم  أن  ميكــن  كمــا 

ومقرتحاتــه يف إعــداد برامــج إرشــادية تطبيقيــة؛ لتنميــة الثقــة 
ابلنفــس لألحــداث اجلاحنــن، وتقــدمي معلومــات عــن طــرق 
الثقــة  مســتوى  رفــع  يف  يســاهم  ممــا  ابلنفــس،  الثقــة  تطويــر 
نفســيته  علــى  إجيــايب  بشــكل  وينعكــس  للحــدث،  ابلنفــس 
وســلوكه، كمــا ميكــن أن يســتفيد الباحثــون مــن مقيــاس الثقــة 
اجلاحنــن  لألحــداث  األســري  التفــكك  ومقيــاس  ابلنفــس، 
الــذي مت إعــداده يف هــذا البحــث عــرب تطبيقــه علــى عينــات يف 

أخــرى. ودراســات  حبــوث 
حدود البحث: تتمثل حدود البحث فيما يلي: 

احلــدود املوضوعيــة: يقتصــر البحــث علــى معرفــة الثقــة ابلنفــس . 1
لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وعالقتهــا ابلتفــكك 
األســري يف ضــوء بعــض املتغــريات، ومعرفــة الفــروق يف الثقــة 
بــن  الكليــة( والتفــكك األســري  ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة 
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض وفقــاً ملســتوى تعليــم األب 
واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل مــن جامعــي(، ووفقــاً لســكن 
احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع 

األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(.
احلــدود املكانيــة: مت تطبيــق البحــث علــى األحــداث اجلاحنــن . 2

نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة الــرايض. 
احلدود الزمانية: مت تطبيق البحث عام 1439.. 3

تعريف مصطلحات البحث:
 self-confidence	of الثقــة ابلنفــس لــدى األحــداث اجلاحنــني

:delinquent	 juveniles
واالتــزان  الذاتيــة  ابلكفــاء  اإلحســاس  عــن  عبــارة  هــي   
الفــرد اســتجاابت توافقيــة  االنفعــايل، والقــدرة علــى أن يســتجيب 
جتــاه املثــريات الــي تواجهــه، وتقبــل اآلخريــن لــه، وتقبلــه لذاتــه بدرجــة 

 .)2016 )الطــواري،  مرتفعــة  أو  عاليــة 
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

ويُعــرف الباحــث الثقــة ابلنفــس لــدى األحــداث اجلاحنن   
إجرائيــاً: أبهنــا الشــعور ابلكفــاءة، وتقبُّــل الــذات الــي قــد يشــعر هبــا 
األحــداث اجلاحنــن والــي تظهــر علــى أدائهــم مــن خــالل جممــوع 
الدرجــات الــي حَيصلــون عليهــا يف مقيــاس الثقــة ابلنفــس مــن إعــداد 

البحــث. يف  تطبيقــه  مت  والــذي  الباحــث 
 family التفــكك األســري لــدى األحــداث اجلاحنــن  
breakdown of delinquent juveniles: هو عبارة 
عــن اختــالل الســلوك يف األســرة، واهنيــار الوحــدة األســرية، واحنــالل 
أو  الوفــاة  أو  الطــالق،  بنــاء األدوار األســرية ألفــراد األســرة جــراء 
.)2012 )عبــاس،  ملــدة طويلــة  غيابــه  أو  الوالديــن  أحــد  ســجن 

األحــداث  لــدى  األســري  التفــكك  الباحــث  ويُعــرف   
اجلاحنــن إجرائيــاً: أبنــه اختــالل وتفــكك األســرة الــي قــد يعــاين منهــا 
األحــداث اجلاحنــن والــي تظهــر علــى أدائهــم مــن خــالل جممــوع 
الدرجــات الــي حَيصلــون عليهــا يف مقيــاس التفــكك األســري مــن 

البحــث. يف  تطبيقــه  مت  والــذي  الباحــث  إعــداد 
 :delinquent juveniles األحداث اجلاحنون

اجلاحنــون  األحــداث  البحــث  هــذا  يف  هبــم  ويقصــد   
الذكــور دون ســن 18ســنة نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة 

.1439 لعــام  الــرايض 
اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أواًل/ اإلطــار النظــري: يتنــاول اإلطــار النظــري بعــض   
التــايل:  النحــو  علــى  للبحــث  النظريــة  اجلوانــب  أبــرز 

أواًل: الثقة ابلنفس
تكويــن  يف  اهلامــة  العوامــل  أحــد  ابلنفــس  الثقــة  تعتــرب   
وُتســهم  الفّعــال،  التكيــف  يف  مهمــاً  وعنصــراً  اإلنســان،  شــخصية 
بدرجــة عاليــة يف حتقيــق التوافــق النفســي للفــرد؛ ليتمكــن مــن العيــش 

.)2008 )زيــدان،  ومثابــر  انجــح  بشــكل 
مفهوم الثقة ابلنفس:

الثقــة ابلنفــس هــي التقييــم الــذي يُقــّوم بــه الفــرد ذاتــه   
الرفــض  اجتــاه االستحســان أو  يُعــرّب عــن  بــه عــادة، وهــو  وحيتفــظ 
)الطــواري، 2016(، ويــرى الطائــي )2007( أن الثقــة ابلنفــس 
واآلخريــن،  الــذات  حنــو  الفــرد  ابجتــاه  تتمثــل  شــخصية  مســة  هــي: 
وشــعوره  االجتماعيــة  مكانتــه  لدعــم  اخلاصــة  بقابلياتــه  وإميانــه 
للثقــة  الســابقة  املفاهيــم  أن  الباحــث  ويــرى  ابلســعادة والطمأنينــة، 
مواجهــة  علــى  والقــدرة  ابلكفــاءة  الفــرد  بشــعور  تشــرتك  ابلنفــس 

األهــداف. وحتقيــق  العقبــات 
بعض النظرايت املفسرة للثقة ابلنفس:

ســيتم عــرض موجــز لبعــض أبــرز النظــرايت الــي تناولــت   
)داود،  الدراســات  مــن  عــدد  لــه  أشــارت  ملــا  وفقــاً  ابلنفــس  الثقــة 

:)2007 الوشــلي،  2015؛ 
النظريــة اإلنســانية: تُعــد الثقــة ابلنفــس حمــوراً أساســياً لنظــرايت . 1

Carl Rog-  االجتــاه اإلنســاين، حيــث يؤكــد كارل روجــرز
ers علــى عالقــة الســواء والتوافــق النفســي واالجتماعــي وثقــة 
الفــرد بذاتــه، ويــرى أن الفــرد الــذي يــؤدي ويوظــف طاقاتــه 
والثقــة  الوجــودي،  والعيــش  اخلــربات  علــى  ابالنفتــاح  يتميــز 

أمهيــة  ابلنفــس  الثقــة  روجــرز  يعطــي  كمــا  واإلبــداع،  التامــة 
ابلغــة، فهــو ينظــر للفــرد الــذي يثــق يف نفســه ويف أحكامــه 
واختياراتــه ويعتمــد علــى نفســه أبنــه اإلنســان الصحــي الــذي 

يعمــل بنشــاط وفعاليــة.
2 . Erikson إريكســون  قــام  إريكســون:  إريــك  نظريــة 

بتقــدمي نظريــة حتتــوي علــى عــدد مــن مراحــل النمــو النفســي 
االجتماعــي للفــرد، وتنــاول يف هــذه املراحــل الثقــة ابلنفــس، 
حيــث أن أول مرحلــة جــاءت حتــت مســّمى الثقــة مقابــل عــدم 
الثقــة، وأن اإلنســان ميــر خــالل مراحــل حياتــه هبــذه املرحلــة، 
فهــي حجــر األســاس للشــخصية، فرتســيخ ثقــة الفــرد بذاتــه هلــا 
آاثر ونتائــج هامــة ملســتقبله وجناحــه يف احليــاة وحَتمــل ومواجهــة 
اإلحباطــات، والنمــو النفســي الســليم للفــرد ينتــج عندمــا ترجــح 

نســبة الثقــة علــى نســبة عــدم الثقــة.
 نظريــة ألــربت إليــس: يُعتــرب إليــس Ellis أحــد رّواد االجتــاه . 3

ليســت  مــن حولنــا  أن األحــداث  ينظــر إىل  املعــريف، حيــث 
هــي الســبب يف حزننــا وفشــلنا، وإمنــا طريقــة تفكــريان حنــو هــذه 
األحــداث هــي الــي تســبب لنــا احلــزن والفشــل، وتعتــرب الثقــة 
ابلنفــس وطريقــة التفكــري الصحيحــة مــن معايــري الشــخصية 
الســويّة والنجــاح يف احليــاة، وأن احلديــث الداخلــي اإلجيــايب 
يعــزز الثقــة ابلنفــس ويســاعد الفــرد علــى توجيــه تفكــريه للقيــام 
ابملهــارة املطلوبــة، وأن هنــاك عالقــة بــن التفكــري واالنفعــال 
والســلوك، وهــذا يعــي أن أمنــاط ســلوكنا وانفعاالتنــا مرهونــة 
مبنظومــة تفكــريان الــي تدخــل فيهــا مساتنــا الشــخصية ومفهومنــا 

لذاتنــا وثقتنــا أبنفســنا.
مكوانت الثقة ابلنفس:

         يــرى الكساســبة )2015( أن الثقــة ابلنفــس حتتــوي علــى 
عــدد مــن املكــوانت ومنهــا: 

- إميان الفرد بذاته وأنه قادر على حتقيق األهداف الي يريدها.
- الشعور ابالنتماء لآخرين، وأنه جزء متكامل معهم.

- النظر إىل خربات الفشل على أهنا فرصة للتعلم.
- التفاؤل ابملستقبل والنظرة اإلجيابية للحياة.

 - امتالك مصادر مناسبة من التعزيز 
اثنياً: التفكك األسري

إن األســرة الــي تُعــاين مــن خلــل يف التكويــن، أو عــدم   
أبنائهــا  تربيــة  يف  بدورهــا  القيــام  علــى  القــدرة  تفتقــد  قــد  اســتقرار 
احنــراف  يف  دور كبــري  لــه  األســرة  تفــكك  وإن  عليهــم،  واحلفــاظ 
األحــداث وجنوحهــم، ويف املقابــل يُعــد اســتقرار البيئــة األســرية مــن 
.)2005 )عيــاد،  لتحقيقهــا  األســرة  تســعى  الــي  األدوار  أهــم 

مفهوم التفكك األسري:
أبنــه  األســري  التفــكك   )2006( شــايف  آل  عــّرف   
تفــكك واحنــالل األســرة وقــد ينتــج عــن حــاالت الوفــاة، أو الســجن، 
أو اهلجر ألحد الوالدين، أو كليهما، أو يف حالة الطالق، أو عدم 
التكافــؤ بــن الزوجــن بســبب فــارق الســن الكبــري، ويــرى بعضهــم 
األدوار  واحنــالل   ، األســرية  الوحــدة  اهنيــار  األســري  التفــكك  أن 
االجتماعيــة املرتبطــة هبــا عندمــا يفشــل عضــو أو أكثــر عــن القيــام 
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ابلتزامــات دوره بصــورة ُمرضيــة )محــد، 2008(، ويــرى الباحــث أن 
املفاهيــم الســابقة للتفــكك األســري تشــرتك يف أن التفــكك األســري 
هــو تصــدُع واحنــالل األســرة بشــكل حيــول مــن قــدرة األســرة علــى 

املناســب. ابلشــكل  وظائفهــا  حتقيــق 
التفكك األسري ودوره يف جنوح األحداث:

جنــوح  يف  مهمــاً  دوراً  األســري  التفــكك  يلعــب   
األحــداث، حيــث إن تفــكك األســرة وتصُدعهــا بســبب الطــالق أو 
غيــاب أحــد الوالديــن، أو الشــجار الدائــم بــن الوالديــن، أو هجــر 
الــزوج لزوجتــه وألبنائــه قــد يــؤدي ابألبنــاء إىل اجلنــوح، وخصوصــاً 
عندمــا تســمح األســرة لالبــن املراهــق ابخلــروج مــع مــن يشــاء، ويف أي 
مــكان وإىل ســاعات متأخــرة مــن الليــل دون رقابــة مــن األســرة، وال 
أي توجيــه، وال قــدوة، فيكــون احلــدث ضحيــة اإلمهــال مــن األســرة، 
تفكــريه،  أو  ُعمــره  مســتوى  ليســت يف  قضــااي  بنفســه يف  فيجنــح 
فاألســرة هنــا ختلّــت عــن كثــري مــن واجباهتــا ودورهــا جُتــاه أبنائهــا، 

.)2011 )عــالم،  الضحيــة  هــو  احلــدث  وأصبــح 
أسباب التفكك األسري:

يرجــع التفــكك األســري إىل جمموعــة مــن العوامــل وفقــاً   
نسيســة،  2008؛  )محــد،  الدراســات  مــن  عــدد  إليــه  أشــارت  ملــا 

العوامــل: هــذه  أبــرز  ومــن   )2015
العوامل االجتماعية: حيث أن بعض املشكالت االجتماعية . 1

العالقــات  علــى  وتؤثــر  األســرية،  الروابــط  إضعــاف  تؤثــر يف 
يتــم  احنرافــاً  االجتماعيــة  املشــكلة  وتشــّكل  األســرة،  داخــل 
داخــل إطــار اجملتمــع، ويــدور يف دوائــره حيــث تبــدأ مــن الفــرد 

وتنتهــي إىل الفــرد ومــن مث تؤثــر علــى األســرة.
العوامــل االقتصاديــة: قــد تؤثــر الظــروف االقتصاديــة للمجتمــع . 2

يف كيــان األســرة، وأحيــاانً قــد تــؤدي قلــة املــوارد االقتصاديــة 
للمجتمــع إىل معــاانة األســرة، مثــل: الفقــر والبطالــة ممــا يــؤدي 
علــى  القــدرة  بعــدم  يتمثــل  أســري  وتفــكك  مشــكالت  إىل 
اإلنفــاق وتلبيــة االحتياجــات األساســية لألســرة، ممــا يــؤدي 
إىل خلــق نزاعــات بــن الزوجــن تنتهــي حبالــة مــن التفــكك 

األســري.
العوامــل الدينيــة: قــد يؤثــر قلــة الــوازع الديــي لــدى أفــراد األســرة . 3

إىل تفككهــا واحنالهلــا خاصــة عندمــا يقــوم الــزواج علــى معايــري 
أن  كمــا  حبــت،  مــادي  مشــروع  إىل  ويتحــول  دينيــة،  غــري 
اخليانــة الزوجيــة تســبب ضعــف الروابــط األســرية، وقــد تــؤدي 

إىل تفــكك األســرة.
العوامــل النفســية: إن األســرة املفككــة قــد ال ُتشــبع اجلانــب . 4

االنفعــايل والنفســي ألبنائهــا، وذلــك مثــل: احلاجــة إىل احلــب 
مــن اكتســاب  والشــعور ابألمــن النفســي، وقــد تقــف عائقــاً 
وبذلــك  الشــخصية،  لنمــو  الالزمــة  االجتماعيــة  املهــارات 
تصبــح نفســية األحــداث مضطربــة متوتــرة ممــا قــد يُعينهــم علــى 

واجلنــوح. االحنــراف 
اثنيــاً/ الدراســات الســابقة: ســيتم عــرض موجــز لبعــض الدراســات 
العربيــة واألجنبيــة الــي تناولــت متغــريات البحــث، مث التعقيــب 

علــى هــذه الدراســات وذلــك علــى النحــو التــايل:

أواًل: دراسات تناولت الثقة ابلنفس
دارســة  إبجــراء   )Mishelle,	 2002( ميشــيل  قــام   
هدفــت إىل معرفــة أثــر التفاعــل بــن الطالــب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
علــى الثقــة ابلنفــس، ابإلضافــة إىل أثــر مجاعــة الرفــاق علــى الثقــة 
علــى  ابلنفــس  الثقــة  مقيــاس  تطبيــق  ومت  الطالــب،  لــدى  ابلنفــس 
200 طالب، وتوصلت الدراســة إىل عدد من النتائج أبرزها وجود 
عالقــة إجيابيــة دالــة إحصائيــاً بــن تفاعــل مجاعــة الرفــاق مــع الطالــب 
والثقــة ابلنفــس، كمــا أن التفاعــالت الســلبية بــن الطالــب وعضــو 
هيئــة التدريــس تؤثــر ســلباً علــى ثقــة الطالــب بنفســه، ويف املقابــل 
التفاعــل اإلجيــايب بــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس ســاهم بــزايدة 
الثقــة ابلنفــس لــدى الطالــب، وتفاعــل الطالــب مــع مجاعــة الرفــاق 
وعضــو هيئــة التدريــس لــه دور يف بنــاء الثقــة ابلنفــس لــدى الطالــب.

إىل  دراســة هدفــت  )2016( إبجــراء  الطــواري  وقــام   
مقيــاس  تطبيــق  ومت  املراهقــن،  لــدى  ابلنفــس  الثقــة  درجــة  معرفــة 
الثقــة ابلنفــس علــى عينــة البحــث وبلغــت 858 طالــب وطالبــة مــن 
طــالب املرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت، وتوصلــت الدراســة إىل عــدد 
مــن النتائــج أبرزهــا اخنفــاض الدرجــة الكليــة للثقــة ابلنفــس وأبعادهــا 
لــدى املراهقــن عينــة البحــث والســبب يعــود لطريقــة التنشــئة األســرية 
اخلاطئــة واخنفــاض مســتوى وعــي وتعليــم الوالديــن بكيفيــة التعامــل 

املراهــق. مــع 
كمــا قــام أحانــدو )2017( إبجــراء دراســة هدفــت إىل   
معرفــة إســهامات الرتبيــة األســرية يف تنميــة الثقــة ابلنفــس لــدى األبنــاء 
األســرية يف  الرتبيــة  تواجــه  الــي  املعوقــات  أهــم  املراهقــن، وحتديــد 
تعزيــز الثقــة ابلنفــس، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي 
الواثئقــي وذلــك مــن خــالل الرجــوع إىل األدبيــات الرتبويــة واجلمــع 
املتــأين والدقيــق للدراســات والبحــوث اخلاصــة مبوضــوع البحــث، مث 
حتليلهــا حتليــاًل دقيقــاً للوصــول إىل النتائــج، وتوصلــت الدراســة إىل 
تربويــة  إســهامات  وللوالديــن  أن لألســرة  أبرزهــا  النتائــج  مــن  عــدد 
اإلســهامات  هــذه  وتتصــل  األبنــاء،  لــدى  ابلنفــس  الثقــة  ُتكســب 
ابلنمــو اجلســمي  والعقلــي واالنفعــايل واالجتماعــي لألبنــاء، وتعزيــز 
االســتقالل  هلــم، ومنحهــم  احلــب  لديهــم، وإظهــار  القــوة  جوانــب 
واحلريــة املعتدلــة وتربيتهــم علــى اجلديــة والثبــات، واســتخدام العقــل 
واملنطــق يف  معاجلــة قضاايهــم، كمــا توصلــت الدراســة إىل أن أهــم 
الثقــة  تنميــة  الرتبيــة األســرية يف  تعــرتض إســهامات  الــي  املعوقــات 
الثقــايف  والوضــع  األســرية،  اخلالفــات  يف  أبرزهــا  تتمثــل  ابلنفــس 
للوالديــن،  املتــدين  التعليمــي  واملســتوى  لألســرة،  واالقتصــادي 

األبنــاء. ذكاء  مســتوى  واخنفــاض 
اثنياً: دراسات تناولت التفكك األسري

 Paschal	&( وفليويلنــج   ورجنوالــت  ابســكال  قــام   
هدفــت  دراســة  إبجــراء   )Ringwalt	&	Flewelling,	2003
إىل معرفــة أتثــري الرعايــة الوالديــة وغيــاب األب والتفــكك األســري 
واالختــالط ابألقــران اجلاحنــن علــى الســلوك اجلانــح بــن املراهقــن 
وتوصلــت  مراهــق،   175 علــى  الدراســة  تطبيــق  ومت  الذكــور، 
الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أبرزهــا أن التفــكك األســري والوضــع 
االقتصــادي واالجتماعــي الســيء لــه أتثــري يف ظهــور الســلوك اجلانــح 
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

لدى األحداث، وأن غياب األب له أثر ابلتفكك األســري وجبنوح 
األحــداث.

إىل  هدفــت  دراســة  إبجــراء   )2007( العمــرو  وقــام   
لــدى الفتيــات املنحرفــات  التفــكك األســري  معرفــة واقــع مشــكلة 
وغــري املنحرفــات يف األردن، ومت تطبيــق اســتبانة التفــكك األســري 
مــن إعــداد الباحثــة علــى 70 فتــاة مــن املنحرفــات نزيــالت مراكــز 
األحــداث يف األردن، و70 فتــاة مــن غــري املنحرفــات مــن مدرســة 
عــدد  إىل  الدراســة  وتوصلــت  الكــرك،  حمافظــة  الثانويــة يف  القصــر 
مــن النتائــج أبرزهــا اخنفــاض مســتوى تعليــم األب واألم لــه دور يف 
لغيــاب األب  الفتيــات والتفــكك األســري، ووجــود أتثــري  احنــراف 

الفتيــات. احنــراف  علــى 
هدفــت  دراســة  إبجــراء   )2017( حســن  قــام  كمــا   
مبدينــة  األحــداث  احنــراف  ودوره يف  األســري  التفــكك  معرفــة  إىل 
تطبيــق  املســحي، ومت  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  واعتمــد  بنغــازي، 
اســتمارة التفــكك األســري مــن إعــداد الباحــث علــى عينــة البحــث 
البالــغ عددهــم 40 ذكــور و20 اانث مــن نــزالء مؤسســة دار رعايــة 
وتوجيــه األحــداث مبدينــة بنغــازي، وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن 
النتائــج أبرزهــا وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن التفــكك 
األســري واحنــراف االحــداث، ووجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً 

األحــداث. واحنــراف  الزوجــن  طــالق  بــن 
تعقيب على الدراسات السابقة:

بعــد االطــالع علــى العــرض الســابق للدراســات الســابقة   
الــي تناولــت الثقــة ابلنفــس، وبعضهــا اآلخــر الــذي تنــاول التفــكك 
هــذه  حبــث  حاولـــت  دراســات  يوجــد  ال  أنــه  يَتضــح  األســري، 
املتغــريات معــاً، أي حبــث العالقــة بــن متغــريات البحــث ومهــا الثقــة 
ابلنفــس والتفــكك األســري لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض 
وذلــك يف حــدود علــم الباحــث، وابلتــايل يتميــز البحــث عــن غــريه 
ابلنفــس  الثقــة  تناولــه  عنهــا يف  الســابقة ابختالفــه  الدراســات  مــن 
ابلتفــكك  وعالقتهــا  الــرايض،  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  لــدى 
األســري يف ضــوء بعــض املتغــريات، كمــا أن البحــث مت تطبيقــه علــى 
األحــداث اجلاحنــن نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة الــرايض، 
حيــث يتبــن مــن خــالل األهــداف الــي حاولــت الدراســات الســابقة 
حتقيقهــا أهنــا مل تُغــِط أهــداف ومتطلبــات البحــث، وبذلــك ُيســهم 
البحــث إضافــة علــى مــا جــاء بــه الدراســات الســابقة، وذلــك مــن 
حيــث معرفــة طبيعــة العالقــة بــن الثقــة ابلنفــس، والتفــكك األســري 
واســتفاد  املتغــريات،  بعــض  ضــوء  يف  اجلاحنــن  األحــداث  لــدى 
الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف اختيــار موضــوع البحــث حيــث 
النفســي والرتبــوي، كمــا  يُعتــرب مــن املوضوعــات املهمــة يف اجملــال 
اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف اختيــار عينــة البحــث، 
حيــث تنــاول عــدد مــن الدراســات الســابقة بعــض متغــريات البحــث 
لألحــداث اجلاحنــن ابعتبارهــم  شــرحية مهمــة مــن  شــرائح اجملتمــع 
حتتــاج إىل رعايــة واهتمــام مثــل دراســة حســن )2017(، ودراســة 
الســابقة يف  الدراســات  مــن  الباحــث  واســتفاد   ،)2007( العمــرو 
إعــداد أدوات البحــث، ويف اســتخدام املنهــج الوصفــي؛ ألنــه أكثــر 
متغــريات  دراســة  اإلنســاين يف  للســلوك  احلقيقــي  امليــدان  مــن  قُــرابً 

البحــث، كمــا اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف التعــرف 
أكثــر علــى الثقــة ابلنفــس والتفــكك األســري.

فرضيات البحث: 
بعد االطالع على اأُلطر النظرية والبحوث والدراسات   

التــايل: النحــو  علــى  البحــث  فرضيــات  متثلــت  الســابقة، 
ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــات األحــداث . 1

اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى مقيــاس الثقــة ابلنفــس ودرجاهتــم 
علــى مقيــاس التفــكك األســري.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد . 2
الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  بــن  الكليــة(  والدرجــة 
أقــل  أعلــى،  أو  تعليــم األب واألم )جامعــي  تعــزى ملســتوى 

مــن جامعــي(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف التفــكك األســري بــن . 3

األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض تعــزى ملســتوى تعليــم األب 
واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل مــن جامعــي(.

ابلنفــس . 4 الثقــة  يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  بــن  الكليــة(  والدرجــة  )األبعــاد 
الــرايض تعــزى لســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن 

مــع غريمهــا(؟ الســكن  األبويــن،  مــع  الســكن  األم،  مــع 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف التفــكك األســري بــن . 5

احلــدث  لســكن  تعــزى  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث 
)الســكن مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، 

الســكن مــع غريمهــا(؟
منهج البحث:

أبســلوبه  الوصفــي  املنهــج  البحــث  يف  الباحــث  اتبــع   
االرتباطــي املقــارن، للتعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــن الثقــة ابلنفــس 
الــرايض،  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  لــدى  األســري  والتفــكك 
وللتعــرف علــى درجــة الفــروق يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة 
ترجــع  قــد  والــي  الــرايض  بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة  الكليــة( 
ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل مــن جامعــي( 
ولســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن 
مــع األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(، وللتعــرف علــى درجــة الفــروق 
يف التفــكك األســري بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض والــي 
قــد ترجــع ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل مــن 
جامعــي( ولســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع األم، 

مــع غريمهــا(. الســكن  األبويــن،  مــع  الســكن 
جمتمع البحث:

نــزالء  اجلاحنــن  األحــداث  مــن  البحــث  تكــون جمتمــع   
دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة الــرايض، والبالــغ عددهــم )217( 

.)1439 األحــداث،  رعايــة  )إدارة   1439 عــام  حــداثً 
عينة البحث:

البســيطة يف  العشــوائية  الطريقــة  الباحــث علــى  اعتمــد   
اختيــار أفــراد عينــة البحــث وذلــك مــن األحــداث اجلاحنــن نــزالء 
دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة الــرايض، حيــث مت حصــر أعــداد 
األحــداث اجلاحنــن نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة الــرايض 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العــام 1439 )إدارة رعايــة  والبالــغ عددهــم )217( حــداثً خــالل 
.)1439 األحــداث، 

يف  اجلاحنــن  األحــداث  مجيــع  توزيــع  مت  ذلــك  وبعــد   
بواســطة  وترتيبهــا  األرقــام،  مــن  قائمــة  عــن  عبــارة  وهــي  جــداول، 
الكمبيوتــر، وذلــك لضمــان عــدم تسلســلها وأخــذ عينــة عشــوائية 
اســتبانة   )170( توزيــع  مت  حيــث  حــداثً،   )163( بلغــت  منهــا 

مجــع  ومت  البحــث،  عينــة  علــى  األســري  والتفــكك  ابلنفــس  للثقــة 
الفاقــد  وكان  االســتباانت،  مــن  املناســب  وهــي  اســتبانة   )163(
)7( اســتباانت، وذلــك لعــدم اكتمــال بياانهتــا وعــدم اإلجابــة عليهــا 
بشــكل مناســب، وابلتــايل أصبحــت عينــة البحــث )163( حــداثً 
مت اختيارهــم عشــوائياً مــن نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة 
ذلــك: توضــح  )1( و)2( و)3(  رقــم  التاليــة  واجلــداول  الــرايض، 

النسبة املئويةالعددسكن احلدث
10.43%17السكن مع األب
15.95%26السكن مع األم

62.58%102السكن مع األبوين
11.04%18السكن مع غريمها

100.0%163الكلي

جدول )1( يوضح وصف أفراد العينة من حيث سكن احلدث

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )1( أن حجــم عينــة   
البحــث )163( حــداثً، مت اختيارهــم عشــوائياً بواقــع )17( حــداثً 
 )102( األم،  مــع  يســكنون  حــداثً   )26( األب،  مــع  يســكنون 

حــداثً يســكنون مــع األبويــن، و)18( حــداثً يســكنون مــع غريمهــا 
الــرايض. مبدينــة 

النسبة املئويةالعددمستوى تعليم األب
46.01%75جامعي أو أعلى
53.99%88أقل من جامعي

100.0%163الكلي

جدول )2( يوضح وصف أفراد العينة من حيث مستوى تعليم األب

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )2( أن حجــم عينــة   
البحــث )163( حــداثً، مت اختيارهــم عشــوائياً بواقــع )75( حــداثً 

مســتوى  أعلــى، و)88( حــداثً  أو  تعليــم األب جامعــي  مســتوى 
الــرايض. مبدينــة  جامعــي  مــن  أقــل  األب  تعليــم 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )3( أن حجــم عينــة   
البحــث )163( حــداثً، مت اختيارهــم عشــوائياً بواقــع )87( حــداثً 
مســتوى تعليــم األم جامعــي أو أعلــى، و)76( حــداثً مســتوى تعليــم 

الــرايض. مبدينــة  جامعــي  مــن  أقــل  األم 
أدوات البحث:

أواًل: مقيــاس الثقــة ابلنفــس مــن إعــداد الباحــث: وهــو املقيــاس 
الــذي مت اســتخدامه يف البحــث جلمــع البيــاانت واملعلومــات وهــو 
إىل  ابلرجــوع  الباحــث  قــام  حيــث  الباحــث،  إعــداد  مــن  مقيــاس 

الــرتاث العلمــي والدراســات الســابقة الــي تناولــت الثقــة ابلنفــس، 
الســقاف،  مثــل: دراســة )الوشــلي، 2007؛ املفرجــي، 2008؛ 
1429؛ الحــق، 2004(، كمــا قــام الباحــث ابلرجــوع إىل اإلطــار 
أو  بنــوداً،  تضمنــت  الــي  واملقاييــس  االختبــارات  وبعــض  النظــري 
عبــارات هلــا صلــة بشــكل أو آبخــر ابلثقــة ابلنفــس، مثــل مقيــاس 
ابلنفــس  الثقــة  ومقيــاس   ،)2009 )الغامــدي،  ابلنفــس  الثقــة 
حتديــد  يف  منهــا  االســتفادة  ومتــت   ،)1996 والفــرح،  )القوامســة 
األبعــاد الرئيســية، وصياغــة بعــض العبــارات لقيــاس الثقــة ابلنفــس 

النسبة املئويةالعددمستوى تعليم األم
46.01%87جامعي أو أعلى
53.99%76أقل من جامعي

100.0%163الكلي

جدول )3( يوضح وصف أفراد العينة من حيث مستوى تعليم األم
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض، وتكــون املقيــاس مــن أربعــة 
أبعــاد رئيســية، علــى النحــو التــايل: 

الُبعــد النفســي: ويُعــرب عــن بعــض املظاهــر النفســية الــي تبــدو . 1
على الفرد نتيجة أتثره ابلعوامل البيئية ويشــمل )6( عبارات، 

وهــي العبــارات رقــم )1، 2، 3، 4، 5، 6(. 
الُبعــد االجتماعــي: ويُعــرب عــن مــدى تفاعــل الفــرد مــع اآلخريــن . 2

يف اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويشــمل )6( عبــارات، وهــي 
العبــارات رقــم )7، 8، 9، 10، 11، 12(. 

العوامــل . 3 مــن  جمموعــة  عــن  ويُعــرب  الفســيولوجي:  الُبعــد 
الفســيولوجية الداخليــة الــي تظهــر علــى أداء الفــرد، ويشــمل 
  .)13،14،15،16،17( رقــم  العبــارات  وهــي  عبــارات   )5(

بُعــد الطالقــة اللغويــة: ويُعــرب عــن مــدى متتــع الفــرد ابنســياب . 4
وهــي  عبــارات،   )5( ويشــمل  احلديــث،  وطالقــة  الــكالم 

 .)22  ،21  ،20  ،19  ،18( رقــم  العبــارات 
يف   Likert ليــكارت  مــدى  الباحــث  واســتخدم   
حتديــد االســتجاابت لعينــة البحــث، حيــث وضعــت أمــام كل عبــارة 
عبــارة،  لــكل  واحــدة  املســتجيب  منهــا  خيتــار  اســتجاابت،   )3(
وكان املــدى املســتخدم هــو )دائمــاً، أحيــاانً، اندراً(، وقــد أعطيــت 
الرتتيــب وذلــك  للمــدى املســتخدم علــى  الدرجــات )3، 2، 1( 
للعبــارات  والعكــس  املوجبــة-،  املقياس-العبــارات  عبــارات  جلميــع 

الســالبة وهــي )2، 3، 6، 8، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 
17، 20، 21(، وحيتــوي املقيــاس يف صورتــه األوليــة علــى )22( 
عبــارة، ومت عرضــه علــى )10( مــن احملكمــن املختصــن يف علــم 
النفــس جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، وجامعــة امللــك 
ســعود، وأمجعــوا علــى مناســبة أبعــاد وعبــارات املقيــاس ملــا أعــدت 
مــن أجلــه، كمــا قــام الباحــث ابلتحقــق مــن صــدق مقيــاس الثقــة 
ابلنفــس عــن طريــق تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية بلغــت )50( 
جاحنــاً مبدينــة الــرايض، وقــد راعــي الباحــث أن تكــون مواصفــات 
هــذه العينــة مطابقــة ملواصفــات العينــة األساســية، حيــث مت اختيــار 
األحــداث اجلاحنــن عشــوائياً مــن نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة 
مبدينــة الــرايض، وفقــاً ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى، 
األب،  مــع  )الســكن  احلــدث  لســكن  ووفقــاً  مــن جامعــي(،  أقــل 
الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(، وبعــد 
ذلــك مت التحقــق مــن صــدق مقيــاس الثقــة ابلنفــس حبســاب صــدق 
االتســاق الداخلــي لــه، عــن طريــق حســاب معامــالت االرتبــاط بــن 
درجــة كل مفــردة مــن مفــردات املقيــاس ودرجــة البعــد الــذي تنتمــي 
إليــه، كمــا قــام الباحــث حبســاب معامــل االرتبــاط بــن درجــات كل 
بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس والدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
وجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلدولــن التاليــن رقــم )4( 

و)5(: 

 دال عند مستوى )0.05(   
**  دال عند مستوى )0.01(

معامــالت  أن   )4( رقــم  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   
ودرجــة  املقيــاس  مفــردات  مــن  مفــردة  درجــة كل  بــن  االرتبــاط 
البعــد الــذي تنتمــي إليــه مجيعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 
)0.05( فأقــل، وهــذا يشــري إىل صــدق االتســاق الداخلــي ملقيــاس 

ابلنفــس.  الثقــة 
بــن  االرتبــاط  معامــل  حبســاب  الباحــث  قــام  كمــا   
درجــات كل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول التــايل رقــم 

:)5 (

مقياس الثقة ابلنفس
بُعد الطالقة اللغويةالبعد الفسيولوجيالبعد االجتماعيالبعد النفسي

رقم العبارة
 معامل االرتباط
رقم العبارةابلدرجة الكلية

 معامل االرتباط
رقم العبارةابلدرجة الكلية

 معامل االرتباط
رقم العبارةابلدرجة الكلية

 معامل االرتباط
ابلدرجة الكلية

1.300)*(7.289)*(13.690)**(18.641)**(
2.349)*(8.317)*(14.363)**(19.713)**(
3.305)*(9.580)**(15.569)**(20.436)**(
4.360)*(10.482)**(16.441)**(21.407)**(
5.742)**(11.757)**(17.608)**(22.848)**(
6.552)**(12.487)**(

جدول )4( يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس الثقة ابلنفس ودرجة البعد الذي 
تنتمي إليه ن = 50

أبعاد مقياس الثقة بالنفسمعامل االرتباط بالدرجة الكلية ملقياس الثقة بالنفس

البعد النفيس(**)557.

جدول )5( يوضح قيم معامل االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس الثقة ابلنفس وأبعاده ن = 50
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

أبعاد مقياس الثقة ابلنفسمعامل االرتباط ابلدرجة الكلية ملقياس الثقة ابلنفس
البعد النفسي)**(557.
البعد االجتماعي)**(684.
البعد الفسيولوجي)**(542.
بُعد الطالقة اللغوية)**(654.

اتبع - جدول )5( يوضح قيم معامل االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس الثقة ابلنفس وأبعاده ن = 50

**  دال عند مستوى )0.01(
معامــالت  أن   )5( رقــم  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   
االرتبــاط بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الثقــة ابلنفــس وأبعــاده تراوحــت 
مــا بــن )0.542 ـــــــــــ 0.684(، وهــي معامــالت ارتبــاط مرتفعــة 
ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0.01( وهــذا يؤكــد صــدق 

ابلنفــس.  الثقــة  ملقيــاس  الداخلــي  االتســاق 

كمــا قــام الباحــث ابلتحقــق مــن ثبــات مقيــاس الثقــة   
ابلنفــس املســتخدم يف البحــث عــن طريــق حســاب معامــل ثبــات 
ألفــا كرونبــاخ لــكل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس وللمقيــاس ككل، كمــا 
قــام الباحــث ابســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة )ســبريمان –بــراون( 
للتحقــق مــن ثبــات املقيــاس، وجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف 

 :)6( رقــم  التــايل  اجلــدول 

عدد العباراتأبعاد املقياس
طريقة حساب الثبات

 التجزئة النصفية )سبريمان_براون(ألفا كرونباخ

60.6220.608البعد النفسي
60.7550.732البعد االجتماعي
50.7990.785البعد الفسيولوجي
50.8220.812بُعد الطالقة اللغوية

220.8760.852املقياس ككل

جدول )6( يوضح ثبات مقياس الثقة ابلنفس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )6( أن قيــم معامــل   
 ،)0.622( بــن  تراوحــت  قــد  ألفــا كرونبــاخ  بطريقــة  الثبــات 
و)0.876(، كمــا تراوحــت قيــم الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة 
قيــم  ومجيعهــا  و)0.852(،   ،)0.608( بــن  )ســبريمان_براون( 
مناســبة تــدل علــى درجــة ثبــات مرضيــة للمقيــاس مبــا يؤكــد ثبــات 
مقيــاس الثقــة ابلنفــس وإمكانيــة االعتمــاد عليــه والوثــوق بنتائجــه يف 

لبحــث.  ا
اثنياً: مقياس التفكك األسري من إعداد الباحث: 

البحــث جلمــع  اســتخدامه يف  الــذي مت  املقيــاس  وهــو   
حيــث  الباحــث،  إعــداد  مــن  مقيــاس  وهــو  واملعلومــات  البيــاانت 
الســابقة  والدراســات  العلمــي  الــرتاث  إىل  ابلرجــوع  الباحــث  قــام 
الــي تناولــت التفــكك األســري، مثــل دراســة )الرويــس، 1412؛ 
العقيــدي، 2008؛ العمــرو، 2007(، كمــا قــام الباحــث ابلرجــوع 
إىل اإلطــار النظــري وبعــض االختبــارات واملقاييــس الــي تضمنــت 
بنــوداً، أو عبــارات هلــا صلــة بشــكل أو آبخــر ابلتفــكك األســري، 
ومقيــاس   ،)2004 )الرويشــد،  األســري  التفــكك  مقيــاس  مثــل 
التفــكك األســري )الغامــدي، 2009(، واســتبانة التفــكك األســري 

)آل شــايف، 2006( ومتــت االســتفادة منهــا يف حتديــد وصياغــة 
بعــض العبــارات لقيــاس التفــكك األســري لــدى األحــداث اجلاحنــن 
مبدينــة الــرايض، حيــث اشــتمل املقيــاس علــى )21( عبــارة واســتخدم 
الباحــث مــدى ليــكارت Likert يف حتديــد االســتجاابت لعينــة 
البحــث، حيــث وضعــت أمــام كل عبــارة )4( اســتجاابت، خيتــار 
منهــا املســتجيب واحــدة لــكل عبــارة، وكان املــدى املســتخدم هــو 
الدرجــات )4، 3،  أبــداً(، وقــد أعطيــت  )دائمــاً، أحيــاانً، اندراً، 
الرتتيــب وذلــك جلميــع عبــارات  2، 1( للمــدى املســتخدم علــى 
املقيــاس – العبــارات املوجبــة-، والعكــس للعبــارات الســالبة وهــي 
)6، 8، 9، 12، 13، 16، 19، 20، 21(، واحتوى املقياس 
يف صورتــه األوليــة علــى )22( عبــارة، ومت عرضــه علــى )10( مــن 
احملكمــن املختصــن يف علــم النفــس مــن قســمي علــم النفــس جبامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، وجامعــة امللــك ســعود، واقــرتح 
بعــض احملكمــن حــذف عبــارة واحــدة، وأمجــع احملكمــن علــى مناســبة 
ابقــي عبــارات املقيــاس ملــا أعــدت مــن أجلــه، وقــام الباحــث حبــذف 
عبــارة واحــدة ، وأصبــح املقيــاس يتكــون مــن )21( عبــارة، كمــا 
قــام الباحــث ابلتحقــق مــن صــدق مقيــاس التفــكك األســري عــن 
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

طريــق تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية بلغــت )50( جاحنــاً مبدينــة 
العينــة  هــذه  مواصفــات  تكــون  أن  الباحــث  راعــي  وقــد  الــرايض، 
مطابقــة ملواصفــات العينــة األساســية، حيــث مت اختيــار األحــداث 
مبدينــة  االجتماعيــة  املالحظــة  دار  نــزالء  مــن  عشــوائياً  اجلاحنــن 
الــرايض، وفقــاً ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل 
مــن جامعــي(، ووفقــاً لســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن 

مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(، وبعــد ذلــك 
مت التحقــق مــن صــدق مقيــاس التفــكك األســري حبســاب صــدق 
االتســاق الداخلــي لــه، عــن طريــق حســاب معامــالت االرتبــاط بــن 
درجــة كل مفــردة مــن مفــردات املقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس 
وجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول التــايل رقــم )7(:

* دال عند مستوى )0.05(  
** دال عند مستوى )0.01(

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )7( أن قيــم معامــالت   
التفــكك  مقيــاس  مفــردات  مــن  مفــردة  درجــة كل  بــن  االرتبــاط 
عنــد  إحصائيــا  دالــة  مجيعهــا  للمقيــاس  الكليــة  والدرجــة  األســري 
مســتوى داللــة )0.05( فأقــل، وهــذا يشــري إىل صــدق االتســاق 

األســري.  التفــكك  ملقيــاس  الداخلــي 
كمــا قــام الباحــث ابلتحقــق مــن ثبــات مقيــاس التفــكك   
األســري املســتخدم يف البحــث عــن طريــق حســاب معامــل ثبــات 
ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس ككل، كمــا قــام الباحــث ابســتخدام طريقــة 
التجزئــة النصفيــة )ســبريمان – بــراون( للتحقــق مــن ثبــات املقيــاس، 
وجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول التــايل رقــم )8(: 

عدد العباراتاملقياس
طريقة حساب الثبات

(التجزئة النصفية (سبريمان_براونألفا كرونباخ

210.8150.822مقياس التفكك األرسي

جدول )7( يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس التفكك األسري والدرجة الكلية 
للمقياس )ن = 50(

 معامل االرتباطرقم العبارة معامل االرتباطرقم العبارة
1.383)**(12.299)*(
2.510)**(13.504)**(
3.316)*(14.368)**(
4.558)**(15.300)**(
5.437)**(16.451)**(
6.361)**(17.589)**(
7.384)**(18.670)**(
8.658)**(19.470)**(
9.633)**(20.519)**(

10.357)**(21.288)**(
11.372)**(

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )8( أن قيمــة معامــل   
الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ بلغــت )0.815(، كمــا بلغــت قيمــة 
 ،)0.822( )ســبريمان_براون(  النصفيــة  التجزئــة  بطريقــة  الثبــات 
ومجيعهــا قيــم مقبولــة تــدل علــى درجــة ثبــات مرضيــة للمقيــاس مبــا 
عليــه  االعتمــاد  وإمكانيــة  األســري  التفــكك  مقيــاس  ثبــات  يؤكــد 

البحــث.  يف  بنتائجــه  والوثــوق 

إجراءات تطبيق البحث:
          مــن أجــل التحقــق مــن فرضيــات البحــث قــام الباحــث 

التاليــة: اإلجــراءات  ابتبــاع 
يف  تطبيقهــا  مت  الــي  املقاييــس  إبعــداد  الباحــث  قــام   
البحــث، ومهــا مقيــاس الثقــة ابلنفــس مــن إعــداد الباحــث، ومقيــاس 

جدول )8( يوضح ثبات مقياس التفكك األسري ابستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

تطبيــق  مت  ذلــك  وبعــد  الباحــث،  إعــداد  مــن  األســري  التفــكك 
والبالــغ  االســتطالعية،  العينــة  علــى  أوليــة  بصــورة  البحــث  أدوات 
عددهــا )50( جاحنــاً مــن نــزالء دار املالحظــة االجتماعيــة مبدينــة 
الــرايض، وفقــاً ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل 
مــن جامعــي(، ووفقــاً لســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن 
مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(، وذلــك للتأكــد 
مــن الــدالالت الســيكومرتية للمقاييــس املســتخدمة يف البحــث مــن 

والثبــات. الصــدق  حســاب  خــالل 
مث قــام الباحــث بتطبيــق املقاييــس الســابقة، والــي مت مــن   
خالهلــا مجــع البيــاانت للتحقــق مــن فرضيــات البحــث وأهدافــه علــى 
العينــة األساســية، والبالــغ عددهــا )163( حــداثً مبدينــة الــرايض، 
بواقــع )17( حــداثً يســكنون مــع األب، )26( حــداثً يســكنون مــع 
األم، )102( حــداثً يســكنون مــع األبويــن، )18( حــداثً يســكنون 
مــع غريمهــا، )75( حــداثً مســتوى تعليــم األب جامعــي أو أعلــى، 
)88( حــداثً مســتوى تعليــم األب أقــل مــن جامعــي، )87( حــداثً 
مســتوى تعليــم األم جامعــي أو أعلــى، و)76( حــداثً مســتوى تعليــم 

األم أقــل مــن جامعــي.
وبعــد ذلــك مت مجــع البيــاانت وإدخاهلــا إىل احلاســوب   
اإلحصائــي  الربانمــج  اســتخدام  طريــق  عــن  إحصائيــاً  ومعاجلتهــا 
)SPSS(، ومت اســتخالص النتائــج بعــد معاجلــة البيــاانت، مث قــام 

وتفســريها. النتائــج  بعــرض  الباحــث 
األساليب اإلحصائية املستخدمة ابلبحث: 

للتحقــق مــن فرضيــات البحــث قــام الباحــث ابســتخدام   

اإلحصائيــة  احلزمــة  ابســتخدام  اإلحصائيــة  األســاليب  مــن  عــدد 
Statistical	Package	for	Social	Sci-  للعلــوم االجتماعيــة

واألســاليب   ،)SPSS( ابلرمــز  اختصــاراً  هلــا  يرمــز  والــي   ences
هــي:  اإلحصائيــة 

- معامل ارتباط بريسون للتحقق من الفرض األول.
- اختبار )ت( T-Test للتحقق من الفرض الثاين والثالث.

Kru�  - اختبار كروسكال واليس للفروق بن اجملموعات املستقلة
Test	skal-Wallis للتحقــق مــن الفــرض الرابــع، واخلامــس.

نتائج البحث وتفسريها:
وهــو عــرض وتفســري للنتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث   
بعــد تطبيــق أدوات البحــث، ومجــع البيــاانت بواســطة هــذه األدوات 
 ،)SPSS( الربانمــج اإلحصائــي عــن طريــق  ومعاجلتهــا إحصائيــاً 

وهــي كالتــايل: البحــث،  فرضيــات  لتسلســل  وفقــا 
نتائج الفرض األول:

ينــص الفــرض األول علــى أنــه “ال توجــد عالقــة ذات   
الــرايض  داللــة إحصائيــة بــن درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 
التفــكك  مقيــاس  علــى  ودرجاهتــم  ابلنفــس  الثقــة  مقيــاس  علــى 

األســري”. 
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث حبســاب   
Pearson	Correlation	Co-  معامــل االرتبــاط بطريقــة بريســون

efficient حلســاب العالقــة بــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس 
الثقــة ابلنفــس، ودرجاهتــم علــى مقيــاس التفــكك األســري، وجــاءت 

النتائــج كمــا هــي موضحــة ابجلــدول التــايل رقــم )9(:

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية ملقياس التفكك األسريمقياس الثقة ابلنفس

البعد النفسي
)**(313.-معامل ارتباط بريسون

000.مستوى الداللة

البعد االجتماعي
093.-معامل ارتباط بريسون

237.مستوى الداللة

البعد الفسيولوجي
)**(522.-معامل ارتباط بريسون

000.مستوى الداللة

بُعد الطالقة اللغوية
)**(258.-معامل ارتباط بريسون

001.مستوى الداللة

الدرجة الكلية للثقة ابلنفس
)**(375.-معامل ارتباط بريسون

000.مستوى الداللة

جدول )9( يوضح نتائج معامل االرتباط بطريقة بريسون بني درجات أفراد العينة على مقياس الثقة ابلنفس، ودرجاهتم على 
مقياس التفكك األسري )العدد= 135(

** دال عند مستوى داللة )0.01(.
يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )9( أبنــه توجــد عالقــة   

ســالبة عكســية دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.01( فأقــل 
)الدرجــة  ابلنفــس  الثقــة  مقيــاس  علــى  العينــة  أفــراد  درجــات  بــن 
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

الكليــة واألبعــاد التاليــة: البعــد النفســي، البعــد الفســيولوجي، بعــد 
الطالقــة اللغويــة(، ودرجاهتــم علــى مقيــاس التفــكك األســري، وال 
توجــد عالقــة دالــة إحصائيــا بــن درجــات أفــراد العينــة علــى البعــد 
علــى  الثقــة ابلنفــس(، ودرجاهتــم  مقيــاس  أبعــاد  )مــن  االجتماعــي 
مقيــاس التفــكك األســري، وممــا ســبق نقبــل فــرض البحــث جزئيــاً 
وذلــك فيمــا يتعلــق بعــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــات 
الثقــة  مقيــاس  أبعــاد  )مــن  االجتماعــي  البعــد  علــى  العينــة  أفــراد 
ابلنفــس(، ودرجاهتــم علــى مقيــاس التفــكك األســري، ونرفــض فــرض 
البحــث جزئيــاً وذلــك فيمــا يتعلــق بعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة 
علــى  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  درجــات  بــن  إحصائيــة 
مقيــاس الثقــة ابلنفــس ودرجاهتــم علــى مقيــاس التفــكك األســري، 
دالــة  عكســية  ســالبة  عالقــة  وجــود  إىل  النتائــج  أشــارت  حيــث 
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.01( فأقــل بــن درجــات أفــراد 
العينــة علــى مقيــاس الثقــة ابلنفــس )الدرجــة الكليــة واألبعــاد التاليــة: 
البعد النفسي، البعد الفسيولوجي، بعد الطالقة اللغوية(، ودرجاهتم 
علــى مقيــاس التفــكك األســري، وميكــن تفســري النتيجــة الســابقة أبنــه 
كلمــا زادت الثقــة ابلنفــس كلمــا قــل التفــكك األســري، وهــذا بــدوره 
يوضــح الــدور املهــم واحليــوي لألســرة يف بنــاء الثقــة ابلنفــس ألبنائهــا، 
ابلنفــس  الثقــة  أبنائهــا  ُتكســب  متماســكة  األســرة  تكــون  فعندمــا 
ممــا ينعكــس علــى أدائهــم مبختلــف جوانــب احليــاة، فيصبــح لــدى 
بثقــة عنــد تعاملــه  االبــن طالقــة لغويــة أفضــل، ويتصــرف جســدايً 
مــع اآلخريــن، ويشــعر نفســياً أبنــه واثــق بنفســه، وفيمــا يتعلــق بعــدم 

وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــات أفــراد العينــة علــى البعــد 
علــى  الثقــة ابلنفــس(، ودرجاهتــم  مقيــاس  أبعــاد  )مــن  االجتماعــي 
مقيــاس التفــكك األســري يــرى الباحــث أبن البعــد االجتماعــي مل 
يرتبــط ابلتفــكك األســري ومل يكــن لــه دور واضــح ابلتفــكك األســري 
لــدى األحــداث اجلاحنــن يف عينــة البحــث، وحبــدود علــم الباحــث ال 
توجــد دراســات اتفقــت أو اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة احلاليــة، 
وابلتــايل ينفــرد البحــث عــن غــريه مــن الدراســات الســابقة ابختالفــه 
عنهــا يف الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن الثقــة ابلنفــس والتفــكك 

األســري لــدى األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض.
نتائج الفرض الثاين:

ينــص الفــرض الثــاين علــى أنــه “توجــد فــروق ذات داللــة   
إحصائيــة يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة الكليــة( بــن األحــداث 
اجلاحنــن مبدينــة الــرايض تعــزى ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي 

مــن جامعــي(”.  أقــل  أعلــى،  أو 
والختبــار صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث ابســتخدام   
اختبــار )ت( للفــروق بــن متوســطي درجــات جمموعتــن مســتقلتن 
متوســطات  بــن  للمقارنــة   Independent	Samples	T-Test
الثقــة  مقيــاس  علــى  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  درجــات 
ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة الكليــة( وفقــا ملتغــري مســتوى تعليــم األب 
واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل مــن جامعــي(، وجــاءت النتائــج كمــا 

:)11  ،10( رقــم  التاليــن  اجلدولــن  موضحــة يف  هــي 

مستوى الداللةتاالحنراف املعيارياملتوسطالعددمستوى تعليم األبمقياس الثقة ابلنفس

البعد النفسي
7515.89331.74428جامعي أو أعلى

5.327.000
8814.09092.44778أقل من جامعي

البعد االجتماعي
7515.45332.09435جامعي أو أعلى

3.474.001
8814.04552.92790أقل من جامعي

البعد الفسيولوجي
7514.73333.15086جامعي أو أعلى

3.391.001
8812.85233.82232أقل من جامعي

بُعد الطالقة اللغوية
7510.02672.05974.688.492جامعي أو أعلى
889.79552.20323أقل من جامعي

 الدرجة الكلية للثقة
ابلنفس

7556.10676.91956جامعي أو أعلى
4.128.000

8850.78419.15819أقل من جامعي

جدول )10( يوضح نتيجة اختبار ت للفروق بني متوسطات درجات األحداث اجلاحنني مبدينة الرايض يف الثقة ابلنفس )األبعاد 
والدرجة الكلية( وفقا ملتغري مستوى تعليم األب

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )10( أبنــه ال توجــد   
األحــداث  بــن متوســطات درجــات  فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
أبعــاد  مــن  اللغويــة(  )الطالقــة  بعــد  علــى  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن 
األب،  تعليــم  مســتوى  متغــري  إىل  تعــزى  ابلنفــس  الثقــة  مقيــاس 

التعليمــي  املســتوى  يف  الفــروق  أبن  النتيجــة  هــذه  تفســري  وميكــن 
لــألب )اجلامعــي أو أعلــى، األقــل مــن جامعــي( مل يكــن هلــا دور 
يف تنميــة الطالقــة اللغويــة مــن أبعــاد الثقــة ابلنفــس لــدى األبنــاء، 
وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.01( 
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فأقــل بــن متوســطات درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض 
)البعــد  التاليــة  وأبعــاده  ابلنفــس  الثقــة  ملقيــاس  الكليــة  الدرجــة  يف 
النفســي، البعــد االجتماعــي، البعــد الفســيولوجي( تعــزى إىل متغــري 
مســتوى تعليــم األب، لصــاحل ذوي مســتوى تعليــم األب )جامعــي 
أو أعلــى(، وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أبنــه عندمــا يكــون املســتوى 
التعليمــي لــألب مرتفــع ُيســاهم ذلــك يف تنميــة الثقــة ابلنفــس لــدى 

أبنائــه، ويكــون األب علــى وعــي أكثــر أبمهيــة إكســاب األبنــاء الثقــة 
ابلنفــس، حيــث تتفــق مــع هــذه النتيجــة دراســة الطــواري )2016(، 
ودراســة أحانــدو )2017(،  وأشــارت إىل أنــه مــن أهــم املعوقــات 
الــي تعــرتض إســهامات الرتبيــة األســرية يف تنميــة الثقــة ابلنفــس تتمثــل 
أبرزهــا يف املســتوى التعليمــي املتــدين لــألب، وحبــدود علــم الباحــث ال 

توجــد دراســات اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة احلاليــة. 

مستوى الداللةتاالحنراف املعيارياملتوسطالعددمستوى تعليم األممقياس الثقة ابلنفس

البعد النفسي
8714.11491.949515.350.000جامعي أو أعلى
7612.52631.82189أقل من جامعي

البعد االجتماعي
264.792.-8712.63222.18406جامعي أو أعلى
7612.72372.23069أقل من جامعي

البعد الفسيولوجي
179.858.-8710.16091.98760جامعي أو أعلى
7610.22372.49051أقل من جامعي

بُعد الطالقة اللغوية
1.064.289-879.73562.04291جامعي أو أعلى
7610.09212.23414أقل من جامعي

 الدرجة الكلية للثقة
ابلنفس

8746.47135.29335جامعي أو أعلى
1.035.302

7645.56585.87500أقل من جامعي

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )11( أبنــه ال توجــد   
األحــداث  بــن متوســطات درجــات  فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
البعــد  االجتماعــي-  )البعــد  أبعــاد  علــى  الــرايض  مبدينــة  اجلاحنــن 
الثقــة  مقيــاس  أبعــاد  مــن  اللغويــة(  الطالقــة  بعــد  الفســيولوجي- 
مســتوى  متغــري  إىل  تعــزى  لــه  الكليــة  الدرجــة  وكذللــك  ابلنفــس 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وتوجــد  األم،  تعليــم 
داللــة )0.01( بــن متوســطات درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 
الــرايض يف البعــد النفســي مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس تعــزى إىل 
متغري مســتوى تعليم األم، لصاحل ذوي مســتوى تعليم األم )جامعي 
التعليمــي  املســتوى  أبن  النتيجــة  هــذه  تفســري  وميكــن  أعلــى(،  أو 
النفســي ألبنائهــا خاصــة  البعــد  تعزيــز  قــد يســهم يف  املرتفــع  لــألم 
فيمــا يتعلــق بتنميــة الثقــة ابلنفــس، حبيــث يكــون هلــا وعــي أبمهيــة 
إكســاب أبنائهــا الثقــة ابلنفــس للتعامــل مــع اآلخريــن والنجــاح يف 
احليــاة، والعكــس صحيــح، وتتفــق مــع هــذه النتيجــة دراســة الطــواري 
)2016(، ودراســة أحانــدو )2017(، حيــث أشــارت إىل أنــه مــن 
أهــم املعوقــات الــي تعــرتض إســهامات الرتبيــة األســرية يف تنميــة الثقــة 
ابلنفــس تتمثــل أبرزهــا يف املســتوى التعليمــي املتــدين لــألم، وحبــدود 
النتيجــة  مــع  نتيجتهــا  اختلفــت  دراســات  توجــد  الباحــث ال  علــم 
احلاليــة، وممــا ســبق نقبــل فــرض البحــث جزئيــاً وذلــك فيمــا يتعلــق 
بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.01( 

فأقــل بــن متوســطات درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض يف 
الدرجــة الكليــة ملقيــاس الثقــة ابلنفــس وأبعــاده التاليــة )البعــد النفســي، 
متغــري  إىل  تعــزى  والــي  الفســيولوجي(  البعــد  االجتماعــي،  البعــد 
مســتوى تعليــم األب، لصــاحل ذوي مســتوى تعليــم األب )جامعــي 
أو أعلــى(، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
مبدينــة  اجلاحنــن  األحــداث  درجــات  متوســطات  بــن   )0.01(
الــرايض يف البعــد النفســي مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس تعــزى إىل 
متغري مســتوى تعليم األم، لصاحل ذوي مســتوى تعليم األم )جامعي 
أو أعلــى(، ونرفــض فــرض البحــث جزئيــاً حيــث أشــارت النتائــج إىل 
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى بعــد )الطالقــة اللغويــة( مــن 
أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس تعــزى إىل متغــري مســتوى تعليــم األب، 
وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى أبعــاد )البعــد االجتماعــي، 
البعــد الفســيولوجي، بعــد الطالقــة اللغويــة( مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة 
ابلنفــس وكذلــك الدرجــة الكليــة لــه تعــزى إىل متغــري مســتوى تعليــم 

األم.
نتائج الفرض الثالث:

فــروق ذات  أنــه “توجــد  علــى  الثالــث  الفــرض  ينــص   
داللــة إحصائيــة يف التفــكك األســري بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 

جدول )11( يوضح نتيجة اختبار ت للفروق بني متوسطات درجات األحداث اجلاحنني مبدينة الرايض يف الثقة ابلنفس )األبعاد 
والدرجة الكلية( وفقا ملتغري مستوى تعليم األم
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

الــرايض تعــزى ملســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي أو أعلــى، أقــل 
جامعــي(”.  مــن 

والختبــار صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث ابســتخدام   
اختبــار )ت( للفــروق بــن متوســطي درجــات جمموعتــن مســتقلتن 
بــن  للمقارنــة   Independent Samples T-Test

متوســطات درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى مقيــاس 
التفــكك األســري وفقــا ملتغــري مســتوى تعليــم األب واألم )جامعــي 
أو أعلــى، أقــل مــن جامعــي(، وجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف 

:)13  ،12( رقــم  التاليــن  اجلدولــن 

جدول )12( يوضح نتيجة اختبار ت للفروق بني متوسطات درجات األحداث اجلاحنني مبدينة الرايض يف التفكك األسري وفقا 
ملتغري مستوى تعليم األب

توجــد  أبنــه   )12( رقــم  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   
بــن   )0.01( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
متوســطي درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى مقيــاس 
التفــكك األســري تعــزى إىل متغــري مســتوى تعليــم األب، يف اجتــاه 
تفســري  وميكــن  جامعــي(،  مــن  )أقــل  األب  تعليــم  مســتوى  ذوي 
هــذه النتيجــة أبنــه عندمــا يكــون املســتوى التعليمــي لــألب متــدين 

قــد يــؤدي إىل تفــكك األســرة وعــدم ترابطهــا وفشــل األب إبدارة 
األســرة ممــا ينعكــس علــى األبنــاء املراهقــن بشــكل ســلي، وتتفــق 
مــع هــذه النتيجــة دراســة العمــرو )2007( حيــث أشــارت إىل عــدد 
مــن النتائــج وأبرزهــا هــو أن اخنفــاض مســتوى تعليــم األب لــه دور 
دراســات  توجــد  الباحــث ال  علــم  األســري، وحبــدود  التفــكك  يف 

احلاليــة. النتيجــة  مــع  نتيجتهــا  اختلفــت 

مستوى الداللةتاالحنراف املعيارياملتوسطالعددمستوى تعليم األممقياس التفكك األسري

التفكك األسري
8740.11497.93934جامعي أو أعلى

-2.560.011
7643.934211.0216أقل من جامعي

جدول )13( يوضح نتيجة اختبار ت للفروق بني متوسطات درجات األحداث اجلاحنني مبدينة الرايض يف التفكك األسري وفقا 
ملتغري مستوى تعليم األم

يتضح من اجلدول الســابق رقم )13( أبنه توجد فروق   
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطي 
درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى مقيــاس التفــكك 
األســري تعزى إىل متغري مســتوى تعليم األم، يف اجتاه ذوي مســتوى 
تعليــم األم )أقــل مــن جامعــي(، وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أبنــه 
عندمــا يكــون املســتوى التعليمــي لــألم متــدين قــد يــؤدي إىل تفــكك 
األســرة وعــدم ترابطهــا ممــا ينعكــس علــى األبنــاء املراهقــن بشــكل 
ســلي، وتتفــق مــع هــذه النتيجــة دراســة العمــرو )2007( حيــث 
أشــارت إىل عــدد مــن النتائــج وأبرزهــا هــو أن اخنفــاض مســتوى تعليــم 
األم لــه دور يف التفــكك األســري، وحبــدود علــم الباحــث ال توجــد 
دراســات اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة احلاليــة، وممــا ســبق نقبــل 
فــرض البحــث وهــو توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف التفــكك 
األســري بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض تعــزى ملســتوى تعليــم 

األب واألم )جامعــي أو أعلــى – أقــل مــن جامعــي(. 

نتائج الفرض الرابع:
ينــص الفــرض الرابــع علــى أنــه: “ال توجــد فــروق ذات   
داللــة إحصائيــة يف الثقــة ابلنفــس )األبعــاد والدرجــة الكليــة( بــن 
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض تعــزى لســكن احلــدث )الســكن 
مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع 

غريمهــا(”.
الباحــث حبســاب  قــام  الفــرض  هــذا  والختبــار صحــة   
الفــروق بــن متوســطات رتــب درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 
احلــدث  ســكن  ملتغــري  وفقــا  ابلنفــس  الثقــة  مقيــاس  علــى  الــرايض 
األبويــن،  مــع  الســكن  األم،  مــع  الســكن  األب،  مــع  )الســكن 
الســكن مــع غريمهــا(، ابســتخدام اختبــار كروســكال واليــس للفــروق 
بــن اجملموعــات املســتقلة Kruskal-Wallis Test بديــاًل ال 
معلميــاً عــن حتليــل التبايــن األحــادي، نظــرا لعــدم التجانــس يف أعــداد 
جــاءت  وقــد  احلــدث،  ســكن  متغــري  لفئــات  الفرعيــة  اجملموعــات 

:)14( رقــم  التــايل  اجلــدول  موضــح يف  هــو  النتائــج كمــا 

مستوى الداللةدرجات احلريةكاي تربيعمتوسط الرتبالعددسكن احلدثمقياس الثقة ابلنفس
1753.38السكن مع األبالبعد النفسي

مستوى الداللةتاالحنراف املعيارياملتوسطالعددمستوى تعليم األبمقياس التفكك األسري

التفكك األسري
7539.48007.95657جامعي أو أعلى

-3.020.003
8843.954510.51972أقل من جامعي

جدول )14( يوضح نتائج اختبار كروسكال واليس الختبار الفروق يف الثقة ابلنفس اليت تعزى ملتغري سكن احلدث
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

مستوى الداللةدرجات احلريةكاي تربيعمتوسط الرتبالعددسكن احلدثمقياس الثقة ابلنفس
2681.40السكن مع األم

10292.55السكن مع األبوين
1852.92السكن مع غريمها

163اإلمجايل

البعد االجتماعي

1761.03السكن مع األب

25.5323.000
2686.02السكن مع األم

10292.43السكن مع األبوين
1836.92السكن مع غريمها

163اإلمجايل

البعد الفسيولوجي

1766.62السكن مع األب

21.1213.000
2677.40السكن مع األم

10292.90السكن مع األبوين
1841.42السكن مع غريمها

163اإلمجايل

بعد الطالقة اللغوية

1762.91السكن مع األب

7.1323.068
2692.65السكن مع األم

10285.45السكن مع األبوين
1865.11السكن مع غريمها

163اإلمجايل

 الدرجة الكلية للثقة
ابلنفس

1759.50السكن مع األب

21.0443.000
2685.04السكن مع األم

10291.92السكن مع األبوين
1842.64السكن مع غريمها

163اإلمجايل

 اتبع - جدول )14( يوضح نتائج اختبار كروسكال واليس الختبار الفروق يف الثقة ابلنفس اليت تعزى ملتغري سكن احلدث

ال  أبنــه   )14( رقــم  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات رتــب درجــات 
األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى بعــد )الطالقــة اللغويــة( مــن 
أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس تعــزى إىل متغــري ســكن احلــدث )الســكن 
مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع 
غريمهــا(، وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
)0.01( فأقــل بــن متوســطات رتــب درجــات األحــداث اجلاحنــن 

مبدينــة الــرايض علــى أبعــاد )البعــد النفســي، البعــد االجتماعــي، البعــد 
الفســيولوجي( مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة ابلنفــس والدرجــة الكليــة لــه 
تعــزى إىل متغــري ســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع 
مــع غريمهــا(، وذلــك لصــاحل  الســكن  مــع األبويــن،  الســكن  األم، 
ذوي متوســط الرتــب األعلــى، ومبراجعــة اجلــدول الســابق يتضــح أن 
متوســط الرتــب األعلــى يف األبعــاد املذكــورة والدرجــة الكليــة للثقــة 
ابلنفــس لصــاحل )الســكن مــع األبويــن( يليــه )الســكن مــع األم(، مث 
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الثقة بالنفس لدى األحداث الجانحين بمدينة الرياض وعالقتها بالتفكك األسري 
في ضوء بعض المتغيرات

)الســكن مــع األب(، ويف األخــري )الســكن مــع غريمهــا(، وميكــن 
تفســري هــذه النتيجــة أبنــه عندمــا يعيــش ويســكن االبــن مــع والديــه 
فإنــه غالبــاً مــا يلقــى اهتمامــاً ورعايــة أكثــر مــن قبــل الوالديــن ممــا يُعــزز 
لديــه ثقتــه بنفســه، ولذلــك جــاءت الفــروق ابملرتبــة األوىل لصــاحل 
أحانــدو  دراســة  عليــه  أكــدت  مــا  وهــذا  األبويــن(،  مــع  )الســكن 
)2017( حيــث توصلــت إىل عــدد مــن النتائــج أبرزهــا أن لألســرة 
وللوالديــن إســهامات تربويــة ُتكســب الثقــة ابلنفــس لــدى األبنــاء، 
واالنفعــايل  والعقلــي  اجلســمي   ابلنمــو  اإلســهامات  هــذه  وتتصــل 
واالجتماعــي لألبنــاء، وعلــى العكــس االبــن الــذي يعيــش مــع غــري 
الوالديــن فإنــه غالبــاً قــد ال حيصــل علــى رعايــة واهتمــام كايف ممــا قــد 
ينعكــس ســلباً علــى ثقتــه بنفســه، وحبــدود علــم الباحــث ال توجــد 
دراســات اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة احلاليــة، وممــا ســبق نقبــل 
فــرض البحــث جزئيــاً وذلــك فيمــا يتعلــق بعــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن متوســطات رتــب درجــات األحــداث اجلاحنــن 
مبدينــة الــرايض علــى بعــد )الطالقــة اللغويــة( مــن أبعــاد مقيــاس الثقــة 
ابلنفس تعزى إىل متغري ســكن احلدث )الســكن مع األب، الســكن 
مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(، ونرفــض فــرض 
البحــث جزئيــاً حيــث أشــارت النتائــج إىل أنــه توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.01( فأقــل بــن متوســطات 

رتــب درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى أبعــاد )البعــد 
النفســي، البعــد االجتماعــي، البعــد الفســيولوجي( مــن أبعــاد مقيــاس 
الثقــة ابلنفــس والدرجــة الكليــة لــه تعــزى إىل متغــري ســكن احلــدث 
)الســكن مع األب، الســكن مع األم، الســكن مع األبوين، الســكن 

مــع غريمهــا(.
نتائج الفرض اخلامس:

ينــص الفــرض اخلامــس علــى أنــه ˝توجــد فــروق ذات   
داللــة إحصائيــة يف التفــكك األســري بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 
الــرايض تعــزى لســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع 

غريمهــا(˝. مــع  الســكن  األبويــن،  مــع  الســكن  األم، 
الباحــث حبســاب  قــام  الفــرض  هــذا  والختبــار صحــة   
الفــروق بــن متوســطات رتــب درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 
الــرايض علــى مقيــاس التفــكك األســري وفقــا ملتغــري ســكن احلــدث 
األبويــن،  مــع  الســكن  األم،  مــع  الســكن  األب،  مــع  )الســكن 
الســكن مــع غريمهــا(، ابســتخدام اختبــار كروســكال واليــس للفــروق 
ال  بديــاًل   Kruskal-Wallis	 Test املســتقلة  اجملموعــات  بــن 
معلميــاً عــن حتليــل التبايــن األحــادي، نظــراً لعــدم التجانــس يف أعــداد 
جــاءت  وقــد  احلــدث،  ســكن  متغــري  لفئــات  الفرعيــة  اجملموعــات 

:)15( رقــم  التــايل  اجلــدول  موضــح يف  هــو  النتائــج كمــا 

توجــد  أبنــه   )15( رقــم  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   
بــن   )0.01( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
متوســطات رتــب درجــات األحــداث اجلاحنــن مبدينــة الــرايض علــى 
مقيــاس التفــكك األســري تعــزى إىل متغــري ســكن احلــدث )الســكن 
مــع األب، الســكن مــع األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع 
ومبراجعــة  األعلــى،  الرتــب  متوســط  ذوي  لصــاحل  وذلــك  غريمهــا(، 
الدرجــة  يف  األعلــى  الرتــب  متوســط  أن  يتضــح  الســابق  اجلــدول 
الكليــة للتفــكك األســري يف اجتــاه )الســكن مــع غــري الوالديــن(، يليــه 
)السكن مع األب( مث )السكن مع األم(، ويف األخري )السكن مع 
األبويــن(، وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أبن التفــكك األســري أكثــر 
ملــن يســكنون مــع غــري الوالديــن، بينمــا هــو أقــل لــدى مــن يســكنون 
متاســك  يف  للوالديــن  املهــم  الــدور  يؤكــد  وهــذا  واألم،  األب  مــع 
 Paschal &( مــا أكدتــه دراســة األبنــاء، وهــذا  األســرة وتربيــة 
توصلــت  حيــث   )Ringwalt & Flewelling, 2003
إىل عــدد مــن النتائــج وكان أبرزهــا أبن غيــاب األب وســكن املراهــق 

مــع غــري الوالديــن لــه أثــر ابلتفــكك األســري وجبنــوح األحــداث، وممــا 
ســبق ميكــن القــول أبن فــرض البحــث حتقــق وهــو توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة يف التفــكك األســري بــن األحــداث اجلاحنــن مبدينــة 
الــرايض تعــزى لســكن احلــدث )الســكن مــع األب، الســكن مــع 

األم، الســكن مــع األبويــن، الســكن مــع غريمهــا(.
توصيات البحث: 

تنبثــق التوصيــات مــن خــالل اإلطــار النظري والدراســات   
يلــي:  وذلــك كمــا  البحــث  عنهــا  أســفر  الــي  والنتائــج  الســابقة 

يوصــي الباحــث بضــرورة االهتمــام ابلثقــة ابلنفــس، والتفــكك . 1
هــذه  دراســة  خــالل  مــن  وذلــك  األحــداث  لــدى  األســري 
املتغــريات ملعرفــة األســباب املؤديــة هلــا، ومــن مث رفــع مســتوى 
التفاعــل  علــى  الفــرد  قــدرة  مــن  حُيســن  ألنــه  ابلنفــس  الثقــة 
الناجــح مــع البيئــة، مــع االهتمــام بتالحــم األســرة ومتاســكها 

مــن خــالل توفــري البيئــة املناســبة لذلــك.
لــدى . 2 ابلنفــس  الثقــة  مســتوى  لرفــع  تطبيقيــة  برامــج  وضــع 

مستوى الداللةدرجات احلريةكاي تربيعمتوسط الرتبالعددسكن احلدثمقياس التفكك األسري

الدرجة الكلية للتفكك األسري

1796.82السكن مع األب

28.3423.000
2680.35السكن مع األم

10271.01السكن مع األبوين
18132.67السكن مع غريمها

163اإلمجايل

جدول )15( يوضح نتائج اختبار كروسكال واليس الختبار الفروق يف التفكك األسري اليت تعزى ملتغري سكن احلدث
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األحــداث مــن قبــل املتخصصــن، وتوجيــه الباحثــن واملراكــز 
البحثيــة إىل دراســة التفــكك األســري ومــن مث تطبيــق برامــج 
الذيــن يعانــون  تربويــة ونفســية ملســاعدة األحــداث اجلاحنــن 

أســري. تفــكك  مــن 
التفــكك . 3 ومقيــاس  ابلنفــس  الثقــة  مقيــاس  مــن  االســتفادة   

األســري املســتخدمن يف البحــث احلــايل مــن قبــل الباحثــن 
ابلنفــس  الثقــة  مســتوى  حتديــد  يف  والرتبويــن  واملرشــدين 
والتفــكك األســري لــدى األحــداث اجلاحنــن، والكشــف عــن 

هلــم. العــون  يــد  لتقــدمي  مســاعدة  إىل  الذيــن حيتاجــون 
 التعــرف علــى الفــروق يف الثقــة ابلنفــس والتفــكك األســري . 4

لــدى األحــداث اجلاحنــن، وتوظيــف أفضــل الســبل العلميــة 
لفهــم هــذه الفــروق وجماهبــة املشــكالت الــي قــد تقــف عائقــاً 
التفــكك  مــن  واحلــد  للحــدث،  ابلنفــس  الثقــة  تنميــة  أمــام 

األســري.
ببعــض . 5 وتزويدهــم  األحــداث،  أمــور  أوليــاء  مــع  التواصــل   

زايدة  علــى  تســاعد  الــي  احلديثــة  الرتبيــة  وطــرق  النصائــح، 
ألبنائهــم. ابلنفــس  الثقــة  وتنميــة  األســري  التماســك 

البحوث املقرتحة:
إكمــااًل للفائــدة املرجــوة للبحــث وبنــاء علــى املشــكالت   
الــي واجههــا الباحــث يف ثنــااي حبثــه ومــن خــالل نتائــج البحــث يقــرتح 

يلــي: مــا  الباحــث 
- إجــراء أحبــاث مماثلــة للبحــث علــى عينــات أخــرى مثــل: الفتيــات 

املنحرفــات، ومقارنــة نتائجهــا مــع نتائــج البحــث احلــايل.
- إجــراء املزيــد مــن األحبــاث يف الثقــة ابلنفــس والتفــكك األســري 

ابســتخدام أدوات متنوعــة ويف بيئــات خمتلفــة.
- إجــراء أحبــاث يف الثقــة ابلنفــس والتفــكك األســري لــدى الطــالب 
كعــدد  األخــرى،  املتغــريات  ببعــض  ذلــك  وربــط  والطالبــات، 

أفــراد األســرة والعمــر والتحصيــل الدراســي.

املراجع: 
أواًل: املراجع العربية

أحانــدو، سيســي. )2017(. إســهامات الرتبيــة األســرية يف تنميــة 
الثقــة ابلنفــس لــدى األبنــاء. جملــة دراســات وأحبــاث، 

جامعــة اجللفــة، اجلزائــر. العــدد )26(. 54-39.
والتنميــة  العمــل  وزارة   .)1439( األحــداث.  رعايــة  إدارة 
الســعودية.  العربيــة  اململكــة  الــرايض.  االجتماعيــة. 
آل شــايف، حممــد مبــارك. )2006(. التفــكك األســري واحنــراف 
األحــداث. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. قســم العلــوم 
انيــف  العليــا. جامعــة  الدراســات  كليــة  االجتماعيــة. 

العربيــة للعلــوم األمنيــة. اململكــة العربيــة الســعودية. 
يف  ودوره  األســري  التفــكك   .)2017( اهلــرام.  أمحــد  حســن، 
احنــراف األحــداث. دراســة ميدانيــة ملؤسســات رعايــة 
اجمللــة  بنغــازي.  مبدينــة  املنحرفــن  االحــداث  وتوجيــه 
ليبيــا.  بنغــازي.  جامعــة  الرتبيــة.  العاملية.كليــة  الليبيــة 

.15-1  .)26( العــدد 
احنــراف  يف  األســري  التفــكك   .)2008( محــد.  إبراهيــم  محــد، 
األحــداث يف اجملتمــع الفلســطيي. دراســة حالــة علــى 
جملــة  غــزة.  حمافظــات  املنحرفــن يف  األحــداث  بعــض 
كليــة الرتبيــة. جامعــة عــن مشــس. مصــر. اجمللــد )14(. 

.240  - 187 العــدد )2(. 
الثقــة  مســتوى  علــى  املؤثــرة  العوامــل   .)2015( شــفيقة.  داود، 
الدراســات  جملــة  املتمــدرس.  املراهــق  لــدى  ابلنفــس 
 .)12( العــدد  اجلزائــر.  االجتماعيــة.  والبحــوث 

.129-114
الرويــس، فهــد عبــدهللا. )1412(. أثــر التفــكك األســري يف عــودة 
األحــداث لالحنــراف. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. 
املركــز العــريب للدراســات األمنيــة والتدريــب. قســم العلــوم 

االجتماعيــة. اململكــة العربيــة الســعودية. 
لــدى  املضطــرب  الســلوك   .)2004( عبــدهللا.  خالــد  الرويشــد، 
األحــداث اجلاحنــن املودعــن يف دور املالحظــة يف مشــال 
اململكــة العربيــة الســعودية وعالقتــه ابلتفــكك األســري. 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة الدراســات العليــا. 

اجلامعــة األردنيــة. اململكــة األردنيــة اهلامشيــة. 
زيــدان، عصــام حممــد. )2008(. إدمــان االنرتنــت وعالقتــه ابلقلــق 
جملــة  ابلنفــس.  والثقــة  النفســية  والوحــدة  واالكتئــاب 
دراســات عربيــة يف علــم النفــس. مصــر. اجمللــد )7(. 

.452-371  .)2( العــدد 
الســقاف، منــال حممــد. )1429(. الثقــة ابلنفــس وانفعــال الغضــب 
امللــك  جامعــة  وطالبــات  طــالب  مــن  عينــة  لــدى 
املكرمــة.  مبكــة  القــرى  أم  وجامعــة  جبــدة  عبدالعزيــز 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة. قســم علــم النفــس. كليــة 

املكرمــة. القــرى. مكــة  أم  الرتبيــة. جامعــة 
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املستخلص:
ســتمر ابجلامعــات الســعودية ابســتخدام بطاقــة األداء 

ُ
هدفــت الدراســة تقــومي أداء كليات/عمــادات خدمــة اجملتمــع والتعليــم امل  

املتــوازن، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن عمــداء ووكالء ورؤســاء األقســام فيهــا، وطبقــت االســتبانة كأداة 
جلمــع املعلومــات، وتوصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج منهــا: أن تقــومي أفــراد عينــة الدراســة ألداء كليات/عمــادات خدمــة اجملتمــع والتعليــم 
ســتمر ابجلامعــات الســعودية يف مجيــع أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن كان بدرجــة عاليــة، ومبتوســط عــام بلــغ )3.74( واحنــراف معيــاري بلــغ 

ُ
امل

)0.60( وأظهــرت اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة للمتغــريات األساســية تُعــزى للجنــس وطبيعــة 
العمــل والرتبــة العلميــة يف مجيــع األبعــاد، وطبيعــة العمــل القيــادي يف ثالثــة أبعــاد هــي التعلــم والنمــو والعمليــات الداخليــة ورضــا العمــالء، 
بينمــا ُوجــد فــروق يف الُبعــد املــايل لصــاحل مــن خربهتــم أكثــر مــن 4 ســنوات وأوصــت الدراســة بتطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن كأداة تقييــم لــألداء 

املؤسســي علــى كليــات وجهــات أخــرى ابجلامعــات الســعودية نظــري اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة العاليــة علــى أبعادهــا األربعــة
ستمر.

ُ
جتمع والتعليم امل

ُ
الكلمات املفتاحية:  تقومي األداء، بطاقة األداء املتوازن، كليات/عمادات خدمة امل

Abstract
 The	study	aimed	to	evaluate	the	performance	of	colleges/deanships	of	community	service	and	
continuing	education	in	Saudi	universities	using	the	balanced	scorecard.	The	descriptive	survey	method	
was	employed. The	study	sample	consisted	of	deans,	vice-deans	and	heads	of	the	departments.	The	
questionnaire	was	applied	as	a	tool	to	collect	data.	The	results	showed	that	the	evaluation	of	the	study	
sample	for	the	performance	of	colleges/deanships	of	community	service	and	continuing	education	in	
Saudi	universities	in	all	dimensions	of	the	balanced	scorecard	was	high	)mean=3.74;	SD=0.60(. There 
were	no	statistically	significant	differences	between	the	study	sample	responses	due	to	gender,	nature	
of	work,	and	academic	rank	in	all	dimensions.	Also,	there	were	no	statistically	significant	differences	
due	to	the	nature	of	leadership	work	in	three	dimensions;	learning	and	growth,	internal	processes,	and	
customer	satisfaction,	while	there	was	a	statistically	significant	difference	in	the	financial	dimension	in	
favor of those with more than 4	years	of	experience.	The	study	recommended	applying	the	balanced	
scorecard	as	an	evaluation	tool	for	institutional	performance	on	colleges	and	other	institutions	of	Saudi	
universities	as	a	result	of	the	high	responses	of	study	sample	on	its	four	dimensions.

Key Words:	performance	evaluation,	balanced	scorecard,	colleges/deanships	of	
community service and continuing education.
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مقدمة:
يســتهدف تقــومي األداء يف املؤسســات األكادمييــة معرفــة 
اجتاهــات أدائهــا احلــايل واستشــراف ُمســتقبلها ومقارنــة ذلــك مبــا هــو 
خُمطــط لــه ســلفاً مــن جهــة ومــا حتقــق مــن أهــداف مرســومة لــه مــن 
جهــة أخــرى؛ هبــدف ضمــان خــط ســريها جبــودة عاليــة يف االجتــاه 

الصحيــح.      
ولكــي تتحقــق هــذه الرؤيــة البــد مــن إجيــاد وســيلة علميــة 
لتقــومي األداء بشــكل شــامل لكافــة جوانــب املنظومــة، حيــث أتيت 
بطاقــة األداء املتــوازن واحــدة مــن أبــرز هــذه الوســائل؛ ألهنــا نظامــاً 
ترمجــة  علــى  يعمــل  اســرتاتيجي  منظــور  مــن  األداء  لتقييــم  شــاماًل 
رســالة واســرتاتيجية املؤسســات التعليميــة إىل جمموعــة مــن األهــداف 
واملؤشــرات جــرَّاء تطبيقهــا ألبعادهــا األربعــة واملتمثلــة يف الُبعــد املــايل، 
)الســيِّد،  والنمــو  والتعلُّــم  التشــغيلية،  والعمليــات  العمــالء،  ورضــاء 

.)2017:5
وهــذا مــا أكــده درغــام وأبــو فضــه )2009( مــن أن 
بطاقــة األداء املتــوازن تُعــدُّ منهــج تفكــري متــوازن وأداة عمــل تنفيذيــة 
مُتكِّــن املؤسســة يف حــال تبنيِّهــا مــن حتقيــق أهدافهــا االســرتاتيجية 
وتقييــم أدائهــا التشــغيلي واملــايل واالســرتاتيجي وفــق إطــار متكامــل 
مــن املقاييــس املاليــة وغــري املاليــة بشــكل متــوازن )743(. وأضافــت 
املتــوازن  األداء  بطاقــة  أن  والــدوي )2016(  اهلــادي وغنيــم  عبــد 
تربــط مقاييــس األداء ابلرؤيــة واألهــداف االســرتاتيجية عــرب أبعادهــا 

.)334( األربعــة 
          ونظــراً لألمهيــة الــي مُتثلهــا اجلامعــة – كبيــت خــربة– يف 
تمثل يف 

ُ
حُميطهــا االجتماعــي، فإهنــا ُمطالبــة بتحقيــق هدفهــا الثالــث امل

جتمــع، عــن طريــق تطبيــق املعرفــة للقضــاء علــى ُمشــكالت 
ُ
خدمــة امل

البحــوث  ســتمر وتقــدمي 
ُ
امل التدريــب والتعليــم  مــن خــالل  جتمــع 

ُ
امل

وملــا كانــت   .)305  :2016 )املفيــز،  واالستشــارات  التطبيقيــة 
أمهيــة قيــاس األداء هــي الســبيل األمثــل جلــودة وكفــاءة خُمرجــات هــذه 
الكليــات والعمــادات، فالبــد مــن وضــع األســس العلميــة الكفيلــة 
إليهــا  االطمئنــان  مُيكــن  بنتائــج  واخلــروج  املطلــوب  التقييــم  إبجــراء 
والتعويــل عليهــا ســواًء يف رســم اخلطــط أو اختــاذ القــرارات )الدحيــاين، 
اجملتمــع  خدمــة  ألن كليات/عمــادات  ونظــراً   .)533  :2017
حيــط؛ 

ُ
جتمــع امل

ُ
ســتمر ترتكــز ُجــلَّ براجمهــا علــى خدمــة امل

ُ
والتعليــم امل

مهمــاً؛  مطلبــاً  العلميــة  األداء  تقــومي  أســاليب  أبحــد  تقوميهــا  فــإن 
التدريــس يف  هيئــة  أعضــاء  وابتــكار  إبــداع  مــن  االســتفادة  هبــدف 
االســتثمار اخلارجــي مــن خــالل مشــاريع تُقــدَّم للشــركات واالســتفادة 
مــن مــوارد تلــك املشــاريع يف توفــري مصــدر متويــل بديــل عــن التمويــل 
Valderrama, & Cornejo, & Bor� .الرمســي(

.)doy, 2013: 43
لــذا فــإن اجلامعــات بصفــة عامــة وكليــات أو عمــادات 
ســتمر علــى وجــه التحديــد ُمطالبــة بتقــومي 

ُ
خدمــة اجملتمــع والتعليــم امل

أدائهــا وفقــاً ألســاليب علميــة ابســتخدام – علــى ســبيل املثــال ال 
احلصــر- بطاقــة األداء املتــوازن الــي تتميــز بشــموليتها يف تقــومي كافــة 

جوانــب اجلهــة الــي ُتطبقهــا.
مراكــز  بقيــام   )2012( ســفر  دراســة  أوصــت  حيــث 

التدريــب وخدمــة اجملتمــع جبامعــة أم القــرى »الــي حتوَّلــت فيمــا بعــد« 
ســتمر إىل تقــدمي برامــج تدريبيــة 

ُ
جتمــع والتعليــم امل

ُ
إىل كليــة خدمــة امل

ُمتخصصــة يف جمــال تقييــم األداء املتــوازن )4(.
ُمشكلة الدراسة.

يف  اســتثنائية  مرحلــة  الســعودية  اجلامعــات  تعيــش 
أترخيهــا إذ صــدر نظامهــا اجلديــد ابملرســوم امللكــي رقــم م/27 يف 
وتعزيــز مكانتهــا  ملســريهتا  نوعيــة  نقلــة  يُعــد  والــذي   2/3/1441
جتمعيــة علــى كافــة املســتوايت احملليــة واإلقليميــة 

ُ
العلميــة والبحثيــة وامل

أســاليب  إجيــاد  علــى  العمــل  معــه  جيــب  الــذي  األمــر  والدوليــة؛ 
أدائهــا  تطويــر  هبــدف  التنظيميــة،  مكوانهتــا  أداء  لتقــومي  منهجيــة 

املنشــودة. أهدافهــا  لتحقيــق 
تُعــد  الــذي  جتمــع 

ُ
امل خدمــة  يف  أهدافهــا  ولتحقيــق 

خلدمــة  أو كليــة  عمــادة  جامعــة  يف كل  أنشــئ  الثالثــة؛  وظيفتهــا 
ســتمر للقيــام هبــذه املهمــة، حبيــث تُقــدِّم براجمهــا 

ُ
اجملتمــع والتعليــم امل

علــى خطــن متوازيــن للطلبــة والعاملــن يف القطاعــن العــام واخلــاص 
.)2020 القــرى،  أم  )جامعــة 

جتمــع 
ُ
امل خدمــة  عمــادات  أو  لكــون كليــات  ونظــراً 

ســتمر تعمــل ضمــن منظومــة الكليــات األخــرى، وتتقاســم 
ُ
والتعليــم امل

مُتثلهــا ابعتبــار  الــي  ُرغــم األمهيــة  الُعليــا،  الدعــم مــن اإلدارة  معهــا 
أهنــا ُتشــكِّل الصــورة الذهنيــة للمحيــط اخلارجــي عــن احلــرم اجلامعــي، 
تُقدِّمــه  مــا  مــن خــالل  غــري رمســي  متويــل  أهنــا مصــدر  إىل  إضافــة 
مــن برامــج وأنشــطة ودورات تدريبيــة خدمــة للمجتمــع، األمــر الــذي 
حتتــاج معــه إىل اهتمــاٍم ُيســهل قيامهــا بدورهــا لعــل أبــرزه توفــري وســائل 
منهجيــة لتقــومي أدائهــا اســرتاتيجياً للوفــاء مبتطلباهتــا ضمــاانً للجــودة 

كتســبات.
ُ
وحفاظــاً علــى امل

وتــرى الدراســة أن منهجيــة بطاقــة األداء املتــوازن تتــواءم 
مــع طبيعــة عمــل هــذه الكليــات والعمــادات؛ نظــراً ألنــه يتضمــن 
صميــم  هــي  الــي  األكادمييــة  اجلوانــب  إىل  إضافــة  ماليــة  جوانــب 
عملهــا علــى اعتبــار أنــه إحــدى الكليــات الــي تتضافــر جهودهــا مــع 
بقيــة الكليــات لتحقيــق أهــداف اجلامعــة التعليميــة والبحثيــة وخدمــة 

جتمــع. 
ُ
امل

وُرغــم مــا تقــوم بــه كليــات أو عمــادات خدمــة اجملتمــع 
اختــالف  علــى  براجمهــا  تنفيــذ  يف  جهــود  مــن  ســتمر 

ُ
امل والتعليــم 

تصنيفاهتــا إالّ أن مثــة قصــور يعرتيهــا حيــث أكــدت دراســة املفيــز 
وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  كليــة  أداء  مســتوى  أن   )2016(
بطاقــة  أبعــاد  حــول  أكان  ســواًء  متوســطة  بدرجــة  جــاء  اجملتمــع 
مــا أكدتــه دراســة  اســتخدامها، وهــذا  أم معوقــات  املتــوازن  األداء 
اجملتمــع كآخــر  بُعــد خدمــة  فيهــا  والــي جــاء   )2017( الشــمري 
األبعــاد يف الرتتيــب؛ ودراســة عبــود )2017( الــي جــاءت نتيجــة 
االســتجاابت علــى مجيــع أبعــاد البطاقــة بدرجــة متوســطة عــدا بُعــد 
العمــالء الــذي جــاء بدرجــة مرتفعــة، كمــا أن دراســة اهلــادي والشــائع 
جتمــع يف 

ُ
)2018( توصلــت إىل أن مؤشــر تشــخيص حاجــات امل

بُعــد العمليــات الداخليــة، ومؤشــر تلبيــة حاجــات وُمتطلبــات ســوق 
بدرجــة متوســطة؛  ســتدامة جــاءت 

ُ
امل التنميــة  شــاركة يف 

ُ
العمــل وامل

لــذا وجــب تطويــر أدائهــا حبيــث يكــون العمــالء كمــا ذكــرت دراســة 
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عبداهلــادي وغنيــم والــدوي )2016( مرتكــز اهتمامهــا، كمــا تدعــم 
ســتقبل كمــا أكدتــه دراســة أمــن )2017( عــن طريــق 

ُ
االجتــاه حنــو امل

إعــادة هيكلــة الربامــج واخلطــط الدراســية، وتطويــر برامــج التدريــب 
وتنميــة العاملــن وأعضــاء هيئــة التدريــس، وهــذا مــا توصلــت إليــه 
دراســة ســفر )2012( مــن ضــرورة قيــام  مراكــز التدريــب وخدمــة 
اجملتمــع يف جامعــة أم القــرى إىل تضمــن برامــج تدريبيــة متخصصــة 

يف جمــال تقــومي األداء املتــوازن.
لــذا وجــب إجيــاد منهجيــة علميــة لتقــومي أداء كليــات/

ســتمر ابجلامعــات الســعودية 
ُ
جتمــع والتعليــم امل

ُ
عمــادات خدمــة امل

متمثلِّــة يف بطاقــة األداء املتــوازن الــذي عّدهــا أبــو شــرخ )2012( 
أداة إداريــة اســرتاتيجية مهمــة مــن أجــل حتســن وتطويــر مقاييــس 
األداء املاليــة وغــري املاليــة للُمنظمــات مبــا يدعــم القــدرة التنافســية، 
ووجــد فيهــا الربيعــي واحلســاين واألعاديــي )2019( وســيلة جُمديــة 
تبــنِّ الواقــع الفعلــي الــذي تســري عليــه الكليــة عــرب تطبيقهــا ألبعادهــا 
لضمــان  وُعمقــاً  مشــواًل  أكثــر  بشــكل  ُمســتقبلياً  تقوميهــا  هبــدف 
توصلــت  مــا  إىل  االعتبــار  األخــذ يف  مــع  ووجودهــا،  اســتمراريتها 
لــه دراســة أمــن )2017( مــن ترســيخ مبــدأ عــدم وجــود حلــول 
البيئــة  نظــرا الختــالف عوامــل  اجلامعــات،  تناســب مجيــع  معياريــة 
عبداهلــادي  دراســة  وطلبــت  عليهــا،  املؤثــرة  واخلارجيــة  الداخليــة 
نظــام  وتوافــر  العليــا  اإلدارة  دعــم  لنجاحهــا   )2017( وآخــران 
احلوافــز املاليــة واملعنويــة وفعاليــة االتصــال وحتديــد األهــداف بشــكل 
نوفــل  املقاييــس بشــكل دقيــق، وأكــدت دراســة  واضــح، وتعريــف 
وبوطــورة )2017( مــن أن اعتمــاد بطاقــة األداء املتــوازن يف جمــال 
ســتمر للمناهــج واألدوات والوســائل 

ُ
التعليــم العــايل حُيقــق التطــور امل

الــي تســتخدمها اجلامعــات لتحقيــق أهدافهــا وتطويــره، حبيــث تُلــي 
تطــور وضــرورات منــوه وتقدمــه، كمــا أن تبــي 

ُ
جتمــع امل

ُ
حاجــات امل

منهجيــة بطاقــة األداء املتــوازن يــؤدي كمــا ذكــرت دراســة الســويِّد 
)2019( إىل تعزيــز أســاليب التخطيــط والتقــومي التشــاركي، وتنميــة 
ثقافــة التخطيــط االســرتاتيجي علــى مســتوى وحــدات اجلامعــة مبــا 
التنبــؤ  مُيكــن  مــا  املؤسســي،  ابألداء  االرتقــاء  مــن  مــا  نوعــاً  حُيقــق 
مبســتوى األداء املتعلــق ابلرؤيــة واســرتاتيجيات العمــل يف كليــة الرتبيــة 
كمــا ذكــر الدحيــاين )2017( بنــاًء علــى مســتوى األداء ابســتخدام 

املتــوازن. بطاقــة األداء 
لــذا مُيكــن حتديــد ُمشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس 
جتمــع 

ُ
التــايل: كيــف مُيكــن تقــومي أداء كليات/عمــادات خدمــة امل

ســتمر يف اجلامعــات الســعودية ابســتخدام بطاقــة األداء 
ُ
والتعليــم امل

املتــوازن، ويتفــرع منــه األســئلة التاليــة:
كليات/عمــادات  ألداء  الدراســة  عينــة  أفــراد  تقــومي  درجــة  1-مــا 
ســتمر ابجلامعــات الســعودية يف بُعــد 

ُ
جتمــع والتعليــم امل

ُ
خدمــة امل

التعلُّــم والنمــو؟
كليات/عمــادات  ألداء  الدراســة  عينــة  أفــراد  تقــومي  درجــة  2-مــا 
ســتمر ابجلامعــات الســعودية يف بُعــد 

ُ
جتمــع والتعليــم امل

ُ
خدمــة امل

العمليــات الداخليــة؟
كليات/عمــادات  ألداء  الدراســة  عينــة  أفــراد  تقــومي  درجــة  3-مــا 
ســتمر ابجلامعــات الســعودية يف بُعــد 

ُ
جتمــع والتعليــم امل

ُ
خدمــة امل

رضــاء العمــالء؟
كليات/عمــادات  ألداء  الدراســة  عينــة  أفــراد  تقــومي  درجــة  4-مــا 
يف  الســعودية  ابجلامعــات  ســتمر 

ُ
امل والتعليــم  جتمــع 

ُ
امل خدمــة 

املــايل؟ الُبعــد 
5-هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد 
عينــة الدراســة تُعــزى للمتغــريات التاليــة: اجلنــس، طبيعــة العمــل، 

الرتبــة العلميــة، واخلــربة يف العمــل القيــادي؟
أهداف الدراسة:

تستهدف الدراسة الكشف عن:
والتعليــم  جتمــع 

ُ
امل خدمــة  كليات/عمــادات  أداء  تقــومي  1-درجــة 

والنمــو. التعلُّــم  بُعــد  الســعودية يف  ســتمر ابجلامعــات 
ُ
امل

والتعليــم  جتمــع 
ُ
امل خدمــة  كليات/عمــادات  أداء  تقــومي  2-درجــة 

الداخليــة. العمليــات  بُعــد  يف  الســعودية  ابجلامعــات  ســتمر 
ُ
امل

والتعليــم  جتمــع 
ُ
امل خدمــة  كليات/عمــادات  أداء  تقــومي  3-درجــة 

العمــالء. بُعــد رضــاء  الســعودية يف  ســتمر ابجلامعــات 
ُ
امل

والتعليــم  جتمــع 
ُ
امل خدمــة  كليات/عمــادات  أداء  تقــومي  4-درجــة 

املــايل. الُبعــد  الســعودية يف  ســتمر ابجلامعــات 
ُ
امل

5-وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد عينــة 
الدراســة تُعــزى للمتغــريات التاليــة: اجلنــس، طبيعــة العمــل، الرتبــة 

العلميــة، واخلــربة يف العمــل القيــادي؟
أمهية الدراسة؛ ترجع أمهية الدراسة إىل ما يلي:

• األمهية النظرية:
جتمــع والتعليــم 

ُ
1-تشــخيص واقــع أداء كليات/عمــادات خدمــة امل

ســتمر.
ُ
امل

ســتمر 
ُ
2-تطويــر أداء كليات/عمــادات خدمــة اجملتمــع والتعليــم امل

بنــاًء علــى نتائــج الدراســة احلاليــة.
مجيــع  لشــموهلا  األداء؛  تقــومي  يف  املتــوازن  األداء  بطاقــة  3-جنــاح 
أخــر. دون  جانــب  علــى  اقتصارهــا  وعــدم  املنظومــة،  جوانــب 

حتســن كفاءهتــا  هبــدف  للكليــات  ســتمر 
ُ
امل التقــومي  ضــرورة   -4

واخلارجيــة. الداخليــة 
• األمهية التطبيقية:

كليــات  يف  القــرار  ألصحــاب  الدراســة  هــذه  نتائــج  1-تقــدمي 
منهــا. لالســتفادة  ســتمر 

ُ
امل والتعليــم  جتمــع 

ُ
امل خدمــة  وعمــادات 

جتمعيــة كأحــد 
ُ
امل الشــراكة  الدراســة يف حتقيــق  نتائــج  2-توظيــف 

.2030 اململكــة  رؤيــة  برامــج 
حدود الدراسة؛ تقتصر الدراسة على احلدود التالية:

جتمــع 
ُ
احلــدود املوضوعيــة: تقــومي أداء كليات/عمــادات خدمــة امل

بطاقــة  ابســتخدام  الســعودية  اجلامعــات  يف  ســتمر 
ُ
امل والتعليــم 

املتــوازن. األداء 
والتعليــم  جتمــع 

ُ
امل خدمــة  كليات/عمــادات  املكانيــة:  احلــدود 

احلكوميــة. الســعودية  اجلامعــات  يف  ســتمر 
ُ
امل

احلــدود البشــرية: القيــادات األكادمييــة »عميــد – وكيــل – رئيــس 
قســم«.

اجلامعــي  العــام  مــن  الثــاين  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  احلــدود 
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مصطلحات الدراسة؛ تتحدد مصطلحات الدراسة فيما يلي:

تقــومي األداء: عرفــه الدحيــاين )2017( أبنــه »عمليــة 
حصلَّــة ابلنتائــج 

ُ
قيــاس لــألداء احلقيقــي مــن خــالل مقارنــة النتائــج امل

وملــا  املاضــي٬  يف  حــدث  ملــا  حيِّــة  صــورة  تتكــون  حــى  املنشــودة، 
ســتقبلية، وتنفيذ 

ُ
حيدث اآلن، ومدى النجاح يف حتقيق األهداف امل

اخلطــط املوضوعــة مبــا يكفــل اختــاذ قــرارات مالئمــة لتحســن األداء« 
.)532(

أبنــه   )2009( دمنهــوري  اجلامعيــة  البيئــة  يف  ويُعّرِفــه 
»عمليــة هتتــم مبراجعــة وتقــومي األداء اخلــاص ابلوحــدات التنظيميــة 
الــي حتــد  التابعــة هلــا؛ هبــدف معرفــة مســتوايت أدائهــا واملعوقــات 
مــن هــذا األداء، واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لالرتقــاء بــه إىل جانــب 

املتميــز«)4(. األداء  لــذوي  التقديــر واملكافــأة 
Kaplan & Nor-  بطاقــة األداء املتــوازن: عرفهــا

تُعطــي رؤيــة  الــي  املقاييــس  مــن  ton )1992( أبهنــا »جمموعــة 
شــاملة عــن األعمــال، وتشــتمل علــى املقاييــس املاليــة الــي خُتــربان 
العمليــات وفقــاً  مــع مقاييــس  تخــذة ابلفعــل 

ُ
امل بنتائــج اإلجــراءات 

حتســن  عمليــات  ومقاييــس  الداخليــة،  والعمليــات  العميــل  لرضــا 
األنشــطة واالبتكار الي تقودان إىل األداء املايل املســتقبلي« )71(.

»أداة  أبهنــا   )Garrison, R 2010( ويعرفهــا 
ــن املؤسســة مــن ترمجــة  تتكــون مــن جمموعــة مــن مقاييــس األداء مُتكِّ
تعلقة ابألمور 

ُ
اسرتاتيجيتها إىل أربع جمموعات من مقاييس األداء امل

املاليــة والعمــالء والعمليــات الداخليــة والنمــو والتطويــر«793( (.
وتُعرفهــا حجــازي )2015( يف البيئــة اجلامعيــة أبهنــا: 
»نظام تقييم وقياس متكامل، وأداة ختطيط اسرتاتيجي، تستخدمها 
مــن  اســرتاتيجيتها  لتنفيــذ  العــايل كاجلامعــات،  التعليــم  مؤسســات 
خــالل ترمجتهــا ألهــداف حمــددة، ومتابعــة األداء يف مجيــع الوحــدات 
اإلداريــة فيهــا، وتقييــم عمــل األقســام املختلفــة ابســتخدام مقاييــس 
موحــدة يف أربعــة أبعــاد هــي البعــد املــايل، بعــد العميــل، العمليــات 

الداخليــة، وبعــد التعلــم والنمــو« )7(.
جتمــع أبهنــا اجلهــة 

ُ
امل أو عمــادة خدمــة  وتُعــرَّف كليــة 

الــي تُعــى ابملهمــة الثالثــة للجامعــة وهــي خدمــة اجملتمــع مــن خــالل 
تســخري مجيــع إمكانيــات اجلامعــة لتقــدمي اخلدمــات اجملتمعيــة أبعلــى 

معايــر اجلــودة )جامعــة طيبــة، 2020(.
اإلطار النظري:

خــالل  مــن  النظــري  اإلطــار  احلاليــة  الدراســة  تعــرض 
التاليــة: املباحــث 

املبحث األول/ تقومي األداء:
طياتــه  يف  حامــاًل  للجامعــات  اجلديــد  النظــام  جــاء 
الــذي يتطلــب معــه إعــادة  االســتقالل اإلداري واملــايل هلــا؛ األمــر 
النظــر يف الكثــري مــن السياســات اإلداريــة واألكادمييــة الــي جيــب أن 
ســتقبلية، ولعــل عمليــة التقــومي إحــدى أهــم 

ُ
تتــواءم مــع التوجهــات امل

العمليــات الــي تعمــل علــى تشــخيص األداء الواقعــي هلــا، هبــدف 
تطويرهــا لتتناغــم مــع تطلعــات نظــام اجلامعــات اجلديــد مــن جهــة، 

وتســعى لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 مــن جهــة أخــرى، وأتيت 
ســتمر مــن اجلهــات 

ُ
كليــات وعمــادات خدمــة اجملتمــع والتعليــم امل

الــي جيــب أن يُقــوَّم أدائهــا؛ ألهنــا جتمــع بــن تقــدمي برامــج أكادمييــة 
ودبلومــات مهنيــة ودورات تدريبيــة، إضافــة إىل كوهنــا مصــدر متويــل 
ذايت للجامعــات يدعــم ميزانيتهــا لتنفيــذ براجمهــا هبــدف جتويدهــا.

أواًل/ مفهوم تقومي األداء:
قيــاس  أبنــه:  األداء  تقــومي   )2014( الكرخــي  يُعــرف 
خمتلــف  يف  أنشــطتها  إلدارة  حتديــد كفاءهتــا  علــى  نظمــة 

ُ
امل قــدرة 

دخالت 
ُ
جوانبها اإلدارية والفنية خالل فرتة زمنية حُمددة، وحتويل امل

أو املــوارد إىل خُمرجــات نوعيــة وجبــودة عاليــة، وجتاوزهــا للصعــوابت 
الــي تُعيقهــا عــن طريــق ابتــكار أســاليب متطــورة )31(.

ويُعــرِّف إبراهيــم )2016( تقــومي األداء يف املؤسســات 
وأصــول،  قواعــد  هلــا  ومتخصصــة،  هامــة  »وظيفــة  أبنــه  التعليميــة 
ويقــوم هبــا متخصصــون أو أفــراد وفريــق عمــل مدربــون علــى أدائهــا، 
وُتســتخَدم فيهــا مقاييــس توضــع علــى أســاس علمــي موضوعــي حــى 

تُعطــي نتائــج صادقــة عــن أداء املؤسســة« )570(.
وعمــادات  كليــات  أداء  تقــومي  أبنــه  الدراســة  وتُعّرفــه 
حتقيــق  واقــع  تشــخيص  هبــدف  ســتمر 

ُ
امل والتعليــم  جتمــع 

ُ
امل خدمــة 

األربعــة  املتــوازن  األداء  بطاقــة  أبعــاد  وفــق  هلــا  املرســومة  األهــداف 
املتمثلــة يف )التعلُّــم والنمــو، العمليــات الداخليــة، رضــاء العمــالء، 

املــايل(. البعــد 
اثنياً/ أهداف تقييم األداء:

يستهدف تقومي األداء حتقيق األهداف التالية:        
)املبيضن، 2013: 693(

1-ترشيد التكلفة.
2-ختفض ُمعدَّل وخماطر األخطاء عند تصميم اخلطط.

شاركة يف التنفيذ.
ُ
3-حتقيق التعاون بن الوحدات واألقسام امل

4-حتديد مراحل تنفيذ ومتابعة التقدُّم يف االسرتاتيجيات املعتمدة.
     ومُيكن حتديد أهداف تقومي األداء يف اجلامعات فيما يلي: 

)الدحياين، 2013: 533(
1-حتســن مســتوى أداء الكليــات والعمــادات التابعــة هلــا بنــاًء علــى 

نتائــج عمليــة التقــومي.
2-حتديد مواطن الضعف وتالفيها، ومواطن القوة وتعزيزها.

ستفيدة من خدماهتا.
ُ
3-تلبية ُمتطلبات اجلهات امل

ستمر.
ُ
4-األخذ ابلتخطيط االسرتاتيجي كمنهجية للتحسن امل

حاســبية املؤسســاتية؛ هبــدف حتقيــق أهــداف اجلامعــات 
ُ
5-تفعيــل امل

بشــكل ســريع.
توافــر  تســتلزم  أهنــا  األهــداف  صياغــة  مــن  ويتضــح 
منهجيــة علميــة حُتققهــا للمنظمة/للجامعــة؛ بشــكل حيفــظ هلــا كياهنــا 

مثيالهتــا. مــع  واجلاذبيــة  التنافســية  ميــدان  وجيعلهــا يف 
اثلثاً/ أمهية تقومي األداء:

األداء  تقــومي  مبنهجيــة  األخــذ  إىل  اجلامعــات  تســعى 
املؤسســي، وعــدم االكتفــاء بتقــومي جــزء مــن أدائهــا فقــط، وهــذا مــا 
أكــد عليــه )الشــلي، 2017: 190-197( مــن أن احلاجــة تــربز 
إىل أمهيــة تطويــر منــوذج تقــومي مشــويل يفــي أبغــراض التقــومي كافــة، 
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دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

وليــس فقــط لضمــان اجلــودة، ولــن يتأتــى ذلــك ســوى مــن اجلامعــة 
احلريصــة علــى تطويــر أدائهــا والتخلــص مــن مواطــن ضعفهــا، ورغبتهــا 
جتمعيــة، وأرجــع 

ُ
يف معرفــة درجــة فعاليتهــا األكادمييــة واإلداريــة وامل

تقــومي األداء اجلامعــي إىل ســببن مهــا:
1-حاجــة اجلامعــة لتطويــر نفســها، هبــدف معرفــة مــدى جناحهــا 
ســتفيدين 

ُ
يف حتويــل توجهاهتــا إىل واقــع ملمــوس مــن مجيــع امل

– طلبــة وأوليــاء أمــور وأعضــاء هيئــة تدريــس وجهــات ُمشــرفة -
ســتفيدين اخلارجيــن، هبــدف إرضائهــم وحتقيــق 

ُ
2-التجــاوب مــع امل

مكاســب منهــم. 
ــه حُتققــه بطاقــة األداء املتــوازن الــي تُعــد  ولعــل هــذا التوجُّ
أداة تقــومي مشوليــة، حبيــث تعمــد إىل تقــومي اجلهــة مــن كافــة جوانبهــا 

اإلداريــة واألكادمييــة واملاليــة.
بطريقــة  الكليــات  يف  األداء  تقــومي  عمليــة  تُعــد  بينمــا 
 Hladchenko,( ذكــر  كمــا  حُتقــق  ُمثلــى  وســيلة  علميــة 
واملعلومــات  البيــاانت  ونشــر  الشــفافية،  مبــدأ   )2015: 167
مجيــع  وخُمرجــات  وعمليــات  مدخــالت  علــى  ســتِندة 

ُ
امل للعمــالء 

نجــزة شــريطة أن تكــون ُمرتبطــة برؤيــة ورســالة وأهــداف 
ُ
األعمــال امل

عليهــا. بنــاًء  التميُّــز  لتحقيــق  تســعى  الــي  الكليــة 
اخلدمــة  تقــدمي  حــول  األداء  تقــومي  أمهيــة  وتتمحــور 
تمثلــة يف 

ُ
التعليميــة جبــودة عاليــة جتمــع بــن حتقيــق الكفــاءة الداخليــة امل

ســتهدفن، 
ُ
حتقيــق أهدافهــا، والكفــاءة اخلارجيــة املتمثلــة يف رضــاء امل

ُســلَّم  يف  الشــفافية  أتيت  الــذي  القيمــي  ابلُســّلم  تلتــزم  أن  شــريطة 
أولوايتــه.

رابعاً/ العوامل املؤثرة يف تقومي األداء:
نظمــات؛ 

ُ
تتبايــن العوامــل املؤثــرة يف تقــومي األداء بــن امل

تبعــاً لألســباب التاليــة: )عبــد الرمحــن، 2014: 75-76(
1-اتريخ املنظمة.

ســتهدفة، والعــادات اإلجيابيــة 
ُ
نظمــة؛ املتمثلــة يف القيــم امل

ُ
2-ثقافــة امل

توخــاة كمفاهيــم للعاملــن فيهــا.
ُ
امل

تطويــر  إىل  الكبــرية  نظمــات 
ُ
امل تقــوم  حبيــث  املنظمــة؛  3-حجــم 

التنافســية. حتقيــق  هبــدف  التقوميــي  نظامهــا 
4-أســلوب اإلدارة الســائد؛ حبيــث يؤثــر يف اختيــار أســلوب التقــومي 

وطرائــق تنفيــذه.
نظمــة 

ُ
امل داخــل  أكانــت  ســواًء  االجتماعيــة؛  العالقــات  5-طبيعــة 

حيطــة بكافــة مكوانهتــا. 
ُ
نفســها أم مــع بيئتهــا امل

وال خيفــى أن أي منظمــة تؤثــر وتتأثــر ابلعوامــل احمليطــة 
هبــا يف بيئتهــا اخلارجيــة إضافــة إىل مــا تكتنــزه بيئتهــا الداخليــة مــن 

مؤثــرات تنعكــس ســلباً وإجيــاابً يف حتقيقهــا ألهدافهــا املرســومة.
خامساً/ العناصر الرئيسة لتقومي األداء اجلامعي:
حددها )فرحات، 2007: 1( يف:  

1-اهليئة العلمية.
2-الربامج الدراسية.

3-املكتبات ومراكز املعلومات.
4-اجلوانب املالية.

5-املباين واملرافق والتسهيالت املتعلقة ابلعملية التعليمية.

6-خدمات الطالب والعاملن.
7-شؤون الطالب والنتائج.

8-النشاط البحثي.
 – الكليــة   – اجلامعــة  التقييــم..  موضــع  اجلهــة  عــن  9-اإلعــالم 

القســم.
ولعــل الدراســة تنطلــق مــن النقطــة األخــري الــي حــدد 
جتمــع يف اجلامعــة لتكــون موضــوع 

ُ
فيهــا كليــة أو عمــادة خدمــة امل

الدراســة احلاليــة، حيــث تنــاول جمموعــة العناصــر املتعلقــة ابإلطــار 
املنهجــي الــذي ُأختــذ لتحقيــق اهلــدف أال وهــو بطاقــة األداء املتــوازن 
املاليــة  واجلوانــب  الدراســية  والربامــج  العلميــة  اهليئــة  يف  واملتمثلــة 
وخدمــات الطــالب والعاملــن، إذ تتفــق هــذه العناصــر مــع أبعــاد 

طبقــة يف هــذه الدراســة.
ُ
بطاقــة األداء املتــوازن األربعــة امل

املُجتمــع والتعليــم  الثــاين: كليــات وعمــادات خدمــة  املبحــث 
املُســتمر
الرؤية:

ســبل  ألفضــل  عربيــاً  رائــدة  علميــة  نكــون مرجعيــة  أن 
وأســاليب خدمــة اجملتمــع بفاعليــة ومتيــز. 

الرسالة:
خدمــة اجملتمــع بكفــاءة عاليــة، وتقــدمي املســاندة العـــلمية 
املتخصصــة يف هــذا اجملــال مبــا يســهم يف تنميــة اجملتمــع ورفــع كفــاءة 

مؤسســاته.
األهداف:

تلــي . 1 اجلــودة  عاليــة  وتدريبيــة  وتعليميــة  تثقيفيــة  برامــج  قــدمي 
العمــل. ســوق  ومتطلبــات  اجملتمــع  احتياجــات 

حتقيق شراكة فاعلة مع مؤسسات اجملتمع املختلفة.. 2
حتســن مســتوى اخلرجيــن واملوظفــن مــن خــالل برامــج التأهيــل . 3

والتدريب.
رفع مستوى رضا املستفيدين من اخلدمات املقدمة هلم.. 4
االرتقاء ابألداء اإلداري واملهي للعاملن.. 5
توفري بيئة عمل تشجع على اإلنتاجية.. 6
تطبيــق التقنيــة احلديثــة يف تقــدمي الربامــج التثقيفيــة والتعليميــة . 7

والتدريبيــة.
تنوع وتنمية مصادر الدخل املايل.. 8

اهليكل اإلداري للكلية؛ ويتكون من أربع وكاالت، هي:
 وكالة الكلية للشؤون املالية واإلدارية.• 
 وكالة الكلية للشؤون التعليمية.• 
 وكالة الكلية للربامج واألنشطة.• 
 وكالة الكلية للتطوير واجلودة.• 

األقسام األكادميية
• قسم الدبلومات
• قسم االنتساب

• قسم الربامج
• قسم التدريب

الدرجات العلمية اليت متنحها
• الدبلومات املهنية )جامعة أم القرى، 2020(



تقويم أداء كليات/عمادات خدمة الُمجتمع والتعليم الُمستمر 
في الجامعات السعودية باستخدام بطاقة األداء المتوازن

العدد  السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة  120121 العدد السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة 

املبحث الثالث: بطاقة األداء املتوازن:
نظمــات علــى ِعــدَّة عناصــر مُتثــل منظومــة 

ُ
بــدأ تركيــز امل

ُمتكاملــة نتيجــة اهتمامهــا كمــا ذكــر أغــا )2011( علــى املعلومــات 
علــى  ُتشــجع  الــي  التنظيميــة  والثقافــة  العاملــن  واملعرفــة ومهــارات 
اإلبــداع؛ حيــث ُتشــكِّل يف جُمملهــا عوامــل مهمــة لنجاحهــا، األمــر 
الــذي يتطلــب معــه البحــث عــن منهجيــات علميــة تتــواءم مــع طبيعــة 

هــذا التغيــري، ولعــل أبرزهــا بطاقــة األداء املتــوازن )8(.
أواًل/ مفهوم بطاقة األداء املتوازن:

يُعرفهــا أبــو جــزر )2012( أبهنــا »نظــام لتقــومي أنشــطة 
وأداء املؤسســات يف ضــوء رؤيتهــا واســرتاتيجيتها، حبيــث يتــم املوازنــة 
مــا بــن املنظــور املــايل، منظــور العمــالء، منظــور العمليــات الداخليــة، 

والنمــو والتعلُّــم« )26(.
ويُعرفهــا )Afriliana & Goel, 2014( أبهنــا 
فكــرة عمــل تتمحــور حــول منهــج اســرتاتيجي يُعــى أبداء املنظمــة، 
نظمــة إىل واقــع 

ُ
حيــث يتــم مــن خاللــه ترمجــة رؤيــة واســرتاتيجية امل

تنفيــذي مُيكــن قياســه وُمتابعتــه.
            وتُعرفهــا الدراســة أبهنــا أســلوب علمــي يســتهدف تقــومي 
تمثــل يف كافــة جوانــب التنظيــم اإلداري لكليــات 

ُ
األداء املؤسســي امل

ســتمر يف اجلامعــات الســعودية 
ُ
وعمــادات خدمــة اجملتمــع والتعليــم امل

هبــدف حتســن األداء وضمــان جودتــه ابســتخدام أبعادهــا األربعــة.
اثنيًا/ أمهية بطاقة األداء املتوازن:

تكمــن أمهيتهــا يف كوهنــا أتخــذ يف االعتبــار كمــا قــال 
متــوازن  قيــاس  تعمــل علــى  أبعــاد؛ حيــث  ِعــدَّة  الســيِّد )2017( 
املليجــي  وأضــاف   .)5( األداء  حمــاور  مــن  حمــور  مــن  ألكثــر 
أدائهــا علــى  والضحــاوي )2011( أن أمهيتهــا تكمــن يف حتليــل 
أســاس رؤيتهــا وأهدافهــا االســرتاتيجية، مــع ترمجتهــا إىل جمموعــة مــن 
اســرتاتيجيتها،  لتطبيــق  إطــاراً  مُتثــل يف جُمملهــا  العمليــة  اإلجــراءات 
ويُلفــت الشــمري )2017( إىل أهنــا تلعــب دوراً جوهــرايً يف حتقيــق 

بــن اخلطــط طويلــة األجــل وقصــرية األجــل )119(. التكامــل 
وتتلَّخــص أمهيتهــا يف كوهنــا شــاملة لكافــة مرافــق اجلهــة 
ُقوََّمــة، إضافــة إىل أهنــا اســرتاتيجية التوجــه، وجتمــع بــن االرتــكاز 

امل
حــددة ســلفاً وبــن التكامــل يف التعامــل مــع 

ُ
علــى الرؤيــة واألهــداف امل

خططهــا املرســومة.
اثلثا/ مزااي بطاقة األداء املتوازن:

تســتمد بطاقــة األداء املتــوازن ميزهتــا مــن كوهنــا: )رابــح 
.)279 :2014 وجنــوى، 

1-تركزعلى حتسن العمليات.
2-تقيــس األداء الداخلــي واخلارجــي مــن خــالل املعلومــات الــي يتــم 

تبادهلــا بــن األبعــاد.
٣-تركز على حماور التوازن الرابعي لألداء املؤسسي

٤-تعمــل علــى هتيئــة وتوضيــح مســار الرؤيــة االســرتاتيجية لكافــة 
العاملــن.

التطــورات  علــى  وأثرهــا  اليوميــة  العمليــات  مراقبــة  يف  5-تســهم 
. ســتقبلية

ُ
مل ا

املــزااي ذكرهــا )الربيعــي وآخــرون،  مــن  وحُتقــق جمموعــة 

ومنهــا:  )9  :2019
1-توفــر نتائــج موثــوق فيهــا أبن اخلططـــ االســرتاتيجية تنفــذ بكفــاءة 

وفاعليــة.
2-توضــح درجــة التــوازن بــن نتائــج األداء املــايل املاضــي واألداء 

احلــايل يف كل اجلوانــب.
3-ُتســهم يف ضمــان انســجام األداء التشــغيلي احلــايل الفعلــي مــع 

اســرتاتيجية املــدى البعيــد وقيــم العميــل.
4-تســهم يف إعــادة التنظيـــم الناجــح بربــط مجيــع الوحــدات الفرعيــة 

لتدعيـــم الوصــول لألهــداف.
5-إبــراز عالقــة الســبب والنتيجــة لألنشــطة التشــغيلية وانعكاســها 

علــى نتائــج احملــور املــايل بشــكل مرتابــط.
األداء  بطاقــة  ملنهجيــة  تشــفع  املميــزات  هــذه  ولعــل 
املتــوازن لكــي تكــون هدفــاً للكثــري مــن اجلهــات ومنهــا اجلامعــات 
الســاعية لتقــومي أدائهــا بشــمولية ومعرفــة مــدى ســالمة ســري خطتهــا 
وأثــره  الداخلــي  نشــاطها  بــن  التــوازن  وإحــداث  االســرتاتيجية، 

اخلارجــي.
رابعاً/ أبعاد بطاقة األداء املتوازن:

أمجعــت الدراســات الــي تناولــت بطاقــة األداء املتــوازن 
ابلبحــث علــى أن أبعادهــا تنحصــر يف أربعــة حددهــا كابلــن ومورتــن 

يف عــام 1990 علــى النحــو التــايل: )عبــود، 2017: 95(
هــذا  ويقيــس   Financial Perspective املــايل  1-البعــد 
البعــد أرابح املؤسســات مبــا فيهــا اجلامعــات، متضمنــاً الدخــل 
 « حتقيقــه  ســيتم  الــذي  املــال  رأس  علــى  والعائــد  التشــغيلي 
ضافــة«، ويُعــد هــذا البعــد معيــار النجــاح الســرتاتيجية 

ُ
القيمــة امل

أهدافهــا. لتحقيــق  املؤسســة، وحمــكاً 
Internal Business Pro- الداخليــة العمليــات  2-بُعــد 

cess Perspective ويُقصــد هبــا النشــاطات والفعاليــات 
الي ُتكســب املؤسســة القدرة التنافســية، ويرتبط ببعد العمالء؛ 
ألن اجلــودة واإلبــداع يف تنفيــذ العمليــات الداخليــة ســُيحقق 

رضاهــم، وســيضمن والئهــم وانتمائهــم.
Learning and growth per-  3-بُعــد التعلُّــم والنمــو

spec ويُعتــرب البُنيــة التحتيــة ألي مؤسســة، ويرتبــط مبصــادر 
اإلجــراءات  املعلوماتيــة،  األنظمــة،  العمــالء،  مثــل:  متعــددة 

التحفيــز، واملكافــآت. التنفيذيــة،  املؤسســة، اخلطــة  داخــل 
ويتمثــل  Customers Perspective؛  العمــالء  4-بُعــد 
خُمرجــات  مــن خــالل  قياســها  مُيكــن  ُمتعــددة  أداء  معايــري  يف 
علــى  والقــدرة  العمــالء،  رضــا  وتقــومي  املؤسســة،  اســرتاتيجية 
االحتفــاظ هبــم، وجــذب عمــالء ُجــدد، ولكــي يتحقــق كل هــذا 
البــد مــن األخــذ ابالســرتاتيجيات الــي تســعى إىل فهــم طبيعــة 

احتياجاهتــم. العمــالء وحتديــد 
نظمــات 

ُ
وعلــى الرُّغــم مــن الثبــات الكبــري يف اســتخدام امل      

لألبعــاد األربعــة؛ إال أهنــا تتبايــن يف عمليــة تنفيذهــا حبســب إمكاانهتــا 
والبشــرية، وحبســب طبيعــة عملهــا. املاديــة 

خامساً: الصعوابت اليت تواجه تطبيق بطاقة األداء املتوازن.
تواجــه عمليــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن -مثلهــا مثــل 
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أي منهجيــة- صعــوابت جيــب أخذهــا يف االعتبــار حــى يتحقــق 
النجــاح هلــا، ومُيكــن إجيازهــا يف: )بالســكه، 2012: 51( 

1-ثقافة املؤسسة.
2-كثرة املعايري وغموضها.
3-عدم وضوح األهداف.

4-عدم دقة املعلومات.
نظمة يف تصميم بطاقة تنشد فيها الكمال من البداية.

ُ
5-تسرُّع امل

ســتكون  الصعــوابت  هــذه  وجــود  أن  الدراســة  وتــرى 
حجــر عثــرة يف طريــق حتقيــق األهــداف الــي تســعى بطاقــة األداء 
املتــوازن، األمــر الــذي جيــب معــه إمــا العمــل علــى حتييدهــا بشــكل اتم 

أو التكيُّــف معهــا بشــكل ال يعرقــل تطبيقهــا. 
الدراسات السابقة:

العربيــة  الســابقة  الدراســات  ألهــم  الدراســة  تعــرض 
واألجنبية ذات الصلة الوثيقة مبوضوع الدراســة احلالية من األحدث 

إىل األقــدم علــى النحــو التــايل:
)أ( الدراسات العربية:

تقــدمي منــوذج تطبيقــي  الســويِّد )2019( وهدفــت إىل  - دراســة 
لبطاقة األداء املتوازن–أداة للتخطيط االسرتاتيجي-للجامعات 
الناشــئة الســعودية، واســتخدمت املنهــج التحليلــي، وتوصلــت 
نظمــات بشــكل 

ُ
إىل إمكانيــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن يف امل

ؤسســة 
ُ
امل َمــارس أو حجــم 

ُ
امل النشــاط  النظــر عــن  بغــض  عــام 

َصغُــَر أو َكــرُب.
أداء  تقييــم  إىل  وهدفــت   )2019( وعيــاط  دمحــاين  -دراســة 
املتــوازن،  األداء  بطاقــة  ابســتخدام  العــايل  التعليــم  مؤسســات 
واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تكــوَّن جمتمــع 
هــذه  يف  واإلداريــن  األكادمييــن  املــدراء  مــن كافــة  الدراســة 
جامعــة طاهــري حممــد بشــار، وكانــت أداهتــا هــي االســتبانة، 
وتوصلــت إىل ضعــف اســتجابة هــذه اجلامعــة ملطالــب التغيــري 
احملليــة  والتحــدايت  املتغــريات  مــع  للتكيــف  الواجبــة  والتطويــر 
والعامليــة، خاصــة يف ظــل غيــاب اســرتاتيجية واضحــة للجامعــة 

الدراســة. حمــل 
األداء  تقييــم  إىل  وهدفــت   )2018( والشــائع  اهلــادي  -دراســة 
االســرتاتيجي جلامعــة القصيــم ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن، 
واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي، وكانــت أداة الدراســة 
عمــداء  مــن   )62( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  االســتبانة، 
وتوصلــت  الســعودين،  األقســام  ورؤســاء  ووكالئهــا  الكليــات 
إىل موافقــة أفــراد عينــة الدارســة علــى مجيــع أبعــاد بطاقــة األداء 

املتــوازن بدرجــة متوســطة.
حتليــل  إىل  وهدفــت   )2018( ومانويــل  وخــان  العــاين  -دراســة 
املتــوازن كأداة  األداء  بطاقــة  اســتخدام  فعاليــة  واستكشــاف 
إداريــة يف تقييــم األداء، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي، 
وكانــت أداء الدراســة هــي االســتبانة، وتكــون جمتمــع الدراســة 
ُعمــان،  بســلطنة  صحــار  جامعــة  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
اخلريطــة  بــن  قويــة  ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  إىل  وتوصلــت 
االســرتاتيجية للجامعــة وأبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن، وأن أبعــاد 

البطاقة تلعب دوراً حامساً يف إنشــاء إطار اخلريطة االســرتاتيجية 
الــي حُتددهــا رؤيــة ورســالة اجلامعــة.

امللــك  -دراســة عبــود )2017( وهدفــت إىل تقــومي أداء جامعــة 
واســتخدمت  املتــوازن،  األداء  بطاقــة  أبعــاد  ضــوء  يف  فيصــل 
املنهــج الوصفــي، وكانــت أداة الدراســة هــي االســتبانة، بينمــا 
ابجلامعــة،  العاملــن  مــن   270 مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت 
األداء موجــودة  بطاقــة  اســتخدام  أن مقومــات  وتوصلــت إىل 
بدرجــة متوســطة يف أبعــاد العمليــات الداخليــة واملــايل والتعلــم 
وجــود  وأظهــرت  العمــالء،  بُعــد  يف  مرتفعــة  وبدرجــة  والنمــو، 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة 

تُعــزى ملتغــريي اجلنــس واخلــربة.
- دراســة الشــمري )2017( وهدفــت إىل بنــاء بطاقــة لتقــومي األداء 
املتــوازن يف األقســام ابجلامعــات الســعودية، واســتخدمت املنهــج 
االســتقرائي واالســتنباطي وأســلوب التحليــل اهلرمــي، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن رؤســاء األقســام ومنســقيها يف جامعــي امللــك 
جتمع يف هناية 

ُ
ســعود واجلوف، وتوصلت إىل أن بُعد خدمة امل

ترتيــب األبعــاد، إضافــة إىل العمــل علــى تفعيــل ســبل تطويــر 
اخلدمــات التعليميــة الــي أيدهتــا أفــراد عينــة الدراســة.

اســتخدام  إىل  وهدفــت   )2017( واحلــوراين  العبــديل  دراســة   -
بطاقــة األداء املتــوازن بُغيــة اخلــروج مبرجــع لتقييــم أداء مؤسســات 
قــارن، 

ُ
التعليــم العــايل اخلاصــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي امل

مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  االســتبانة كأداة،  واســتخدمت 
عامليــة كمرجعيــة،  وجامعــة  وأخــرى  أردنيــة  جامعــات  مخــس 
ابعتبارهــا  اخلمــس  اجلامعــات  إحــدى  تســمية  إىل  وتوصلــت 

العامليــة املرجعيــة. حققــت املعايــري املتوافــرة يف اجلامعــة 
-دراســة أمــن )2017( وهــدف إىل وضــع تصــور مقــرتح لتطبيــق 
بطاقــة األداء املتــوازن مــن أجــل حتقيــق ميــزة تنافســية للجامعــات 
املصريــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي، ومت تصميــم 
الدراســة مــن )43(  اســتبانة كأداة للدراســة، وتكونــت عينــة 
توفــري  إىل  وتوصلــت  الرتبيــة،  بكليــات  التدريــس  هيئــة  عضــو 
لــألداء،  دقيقــا  مؤشــرا  لتعطــي  الضروريــة  الكافيــة  البيــاانت 
مراجعــة أهــداف التعليــم اجلامعــي مبــا يتــواءم مــع الســمات املميــزة 
والفريــدة للجامعــات، ضمــان ارتبــاط املؤشــرات املاليــة جبــودة 

األداء، وربــط مقاييــس األداء برؤيــة ورســالة اجلامعــة.
الدراســات  كليــة  أداء  معرفــة  وهدفــت   )2016( املفيــز  -دراســة 
التطبيقيــة وخدمــة اجملتمــع جبامعــة امللــك ســعود، واســتخدمت 
مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  املســحي،  الوصفــي  املنهــج 
122عضــوه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــة، وتوصلــت 
إىل أن مســتوى أداء الكليــة وفقــاً ألبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن 
كان متوســطاً بشــكل عــام، حيــث كان منخفضــاً يف بُعــدى 
العمــالء واملــايل، ومتوســطاً يف بعــدي التعلــم والنمــو والعمليــات 

الداخليــة.
)ب( الدراسات األجنبية:

Hurtado & De-(  2019 وديفــس  هــوراتدو  )-دراســة 
vece, وهدفــت إىل حتديــد أتثــري تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن 
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علــى أداء البحــث واالبتــكار يف جامعــات أمريــكا الالتينيــة، 
أن  إىل  وتوصلــت  التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  واســتخدمت 
مؤشــرات قيــاس أداء اجلامعــات احلكوميــة تتطــور بشــكل إجيــايب 

ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن.
 ,Kais Lassoued(  2018( الســيود  كايــس  -دراســة 
ملســاعدة  املتــوازن كنمــوذج  األداء  بطاقــة  تقــدمي  إىل  وهدفــت 
لتقييــم  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  يف  العــايل  التعليــم  مســئويل 
وإدارة مؤسســاهتم، واســتخدمت منهــج دراســة احلالــة متمثلــة 
مشــاكل  وجــود  إىل  وتوصلــت  لألعمــال،  اإلمــارات  يف كليــة 
الشــراكات  التكاليــف وانعــدام  التوظيــف والتســيب وزايدة  يف 

للدخــل. الســنوي  النمــو  واخنفــاض 
  & ,Quesado 2018( دراســة آيــرب وردرجيــس وكيســادو -
وحتليــل  حتديــد  إىل  )Aibar & Rodriguesوهدفــت 
بطاقــة  تنفيــذ  مــن  ســتمدة 

ُ
امل واملســامهات  املــزااي  مــن  جمموعــة 

علــى  املعتمــد  النوعــي  املنهــج  واســتخدمت  املتــوازن،  األداء 
املراجعــة البيلوجرافيــة لــألدب النظــري الســابق، وتوصلــت إىل 
املهمــة  قــادرة علــى توضيــح وترمجــة  املتــوازن  األداء  بطاقــة  أن 
واالســرتاتيجية التنظيميــة، األمــر الــذي جيعــل عمليــة االتصــال 

بينهمــا ممكنــة. واملواءمــة 
Llyasin & Zam-(  2017 )-دراســة الايســن وزامــرون 

roni,وهدفــت إىل حتســن جــودة التعليــم العــايل اإلســالمي 
فيــه، واســتخدمت  العاملــن  مــن خــالل زايدة كفــاءة ومهنيــة 
نتائــج  إىل  الدراســة  وتوصلــت  التحليلــي،  املنهــج  الدراســة 
منهــا أن تطبيــق أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن ســتدعم قيــم الثقــة 
والشــفافية واجلــودة ممــا ســيجعل التعليــم العــايل اإلســالمي أكثــر 

أتهيــاًل وقابليــة للتســويق والتنافســية العامليــة. 
 Mei-HuiLin & ( ( دراســة مــي هواليــن و تشــاين اليــن-
Chunyi Lin, 2016وهدفــت إىل قيــاس كفــاءة التنميــة 
واملهــي  التكنولوجــي  العــايل  التعليــم  يتطلبهــا  الــي  ســتدامة 

ُ
امل

واألمهيــة ابســتخدام  األداء  مســتوايت  دمــج  وإىل  املســتقبلي، 
األداء  بطاقــة  منــوذج  ضــوء  يف  والنوعيــة  الكميــة  املعلومــات 
املتــوازن، واســتخدمت الدراســة منهــج دلفــي وكانــت االســتبانة 
أداة هلا، وتكونت عينة الدراســة جمموعة من اخلرباء، وتوصلت 
إىل جمموعــة نتائــج أمههــا أن تطبيــق  بطاقــة األداء املتــوازن حُتقــق 
قدمــة للطــالب، وأن اخلطــة االســرتاتيجية 

ُ
جــودة يف اخلدمــة امل

ســتدامة مهمــة لتعزيــز العالقــة بــن أصحــاب املصلحــة.
ُ
للتنميــة امل

التعليق على الدراسات السابقة:
)أ( أوجه الشبه واالختالف:

تتفــق الدراســة احلاليــة مــع مجيــع الدراســات الســابقة يف اســتخدام 

طُبقــت يف  هلــا، وأهنــا مجيعــاً  املتــوازن كمنهجيــة  بطاقــة األداء 
العبــديل  دراســة  عــدا  احلكومــي  العــايل  التعليــم  مؤسســات 
ودراســة  اخلــاص  التعليــم  يف  طُبقــت   )2017( واحلــوراين 
 Mei-HuiLin  &  Chunyi  Lin  )2016(
بعضهــا  مــع  وتتفــق  واملهــي،  التكنولوجــي  العــايل  التعليــم  يف 
يف اهلــدف بشــكل ُمباشــر كوهنــا وســيلة تقــومي مثــل دراســات 
 )2018( والشــائع  واهلــادي   )2019( وعيِّــاط  دمحــاين 
واحلــوراين  والعبــديل   )2017( والشــمري   )2017( وعبــود 
)2017( و)Kais Lassoued )2018، وختتلــف مــع 
املنهــج  اســتخدام  يف  أمــا  املســار،  هــذا  يف  الدراســات  ابقــي 
فتتفــق الدراســة احلاليــة يف اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي 
والعــاين   )2018( والشــائع  اهلــادي  مــن  دراســة كل  مــع 
 )2017( وأمــن   )2017( وعبــود   )2018( وآخــرون 
الدراســات  بقيــة  مناهــج  تنوعــت  ،بينمــا   )2016( واملفيــز 
بــن الوصفــي التحليلــي كمــا عنــد الســويد )2019( ودمحــاين 
Hurtado & De- و)2019(   )2019 )وعيّــاط 

vece و)Llyasin & Zamron )2017، والوصفــي 
املقــارن كمــا عنــد العبــديل واحلــوراين )2017( والنوعــي عنــد 
 Quesado & Aibar & Rodrigues )2018(

.Kais Lassoued  )2018( عنــد  احلالــة  ودراســة 
)ب( أوجه االستفادة

سامهة يف صياغة مباحث اإلطار النظري.
ُ
• امل

• بناء أداة الدراسة.
• توظيف نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية.

)ج( ما متيِّزت به هذه الدراسة:
جتمــع والتعليــم 

ُ
• مت تطبيقهــا علــى مجيــع كليــات وعمــادات خدمــة امل

ســتمر ابجلامعــات احلكوميــة الســعودية دون اســتثناء، بينمــا 
ُ
امل

بقيــة الدراســات طُبقــت إمــا علــى بعــض اجلامعــات أو علــى 
جامعــة واحــدة فقــط. 

رابعاً/ منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
الوصفــي  املنهــج  الدراســة  اســتخدمت  الدراســة:  منهــج   -1
ــاف )1995( أبنــه »يهــدف إىل  املســحي، الــذي يُعّرِفــه العسَّ
وصــف الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا 
فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة العالقــة أو اســتنتاج 

 .)191( األســباب« 
جتمــع 

ُ
2- جمتمــع الدراســة: عمــداء كليات/عمــادات خدمــة امل

والتعليــم املســتمر ووكالئهــا ورؤســاء األقســام فيهــا يف اجلامعــات 
الســعودية.

- وصف جمتمع الدراسة وعينته: 

اجملموععدد رؤساء األقسامعدد الوكالءعدد العمداءعدد اجلامعات

25255539119

جدول )1( يوضح إحصائية جمتمع الدراسة
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ويتضــح مــن اجلــدول )3( أن جممــوع أفــراد عينــة الدراســة 
74,2 %و)24( إانث  وبنســبة  منهــا )69( ذكــراً  تبلــغ )93( 

وبنســبة 25,8 %، ويُعــزى ذلــك إىل وجــود وكيلــة واحــدة يف بعــض 
العمــادات، ورمبــا ال يوجــد يف البعــض اآلخــر.

اجملموععدد رؤساء األقسامعدد الوكالءعدد العمداءعدد اجلامعات

2522413093

جدول )2( يبنيِّ إحصائية عينة الدراسة

النسبة املئويةالتكراراجلنس

74.2 %69ذكر

25.8 %24أنثى

100 %93اجملموع

جدول )3( وصف عينة الدراسة تبعاً ملُتغريِّ اجلنس

النسبة املئويةالتكرارطبيعة العمل

23.7 %22عميد كلية / عمادة

44.1 %41وكيل كلية / عمادة

32.2 %30رئيس قسم  

 %93100اجملموع

جدول )4( وصف عينة الدراسة تبعاً ملُتغريِّ طبيعة العمل

الكليــات/ عمــداء  أن   )4( اجلــدول  مــن  ويتضــح 
وكالء  أمــا   ،%  23.7 بنســبة   )22( عددهــم  بلــغ  العمــادات 
الكليات/العمــادات بلــغ عددهــم )24( بنســبة  44.1 %، بينمــا 

بلــغ عــدد رؤســاء األقســام )30( بنســبة 32.2 %، وتــرى الدراســة 
تناســباً منطقيــاً بــن أعــداد الفئــات ُمقارنــة مبجتمــع الدراســة كامــاًل 

يف جــدول رقــم )1(.

النسبة املئويةالتكرارالرتبة العلمية

8.6 %8أستاذ

28 %26أستاذ مشارك

63.4 %59أستاذ مساعد

 %93100اجملموع

جدول )5( وصف عينة الدراسة تبعاً ملُتغريِّ الرتبة العلمية

ويتضــح مــن اجلــدول )5( أن عــدد مــن هــم علــى رتبــة 
أســتاذ )8( بنســبة 8.6 %، ومــن هــم علــى رُتبــة أســتاذ ُمشــارك 
)26( بنســبة   28 %، ومــن هــم علــى رُتبــة أســتاذ ُمســاعد )59( 
بنســبة 63.4 %، ويــرى الباحــث أن هــذا يعــود ُرمبــا إىل توَُّســع 

قاعــدة احلاصلــن علــى أســتاذ ُمســاعد مقارنــة ابحلاصلــن علــى رُتبــي 
أســتاذ ُمشــارك وأســتاذ؛ نظــراً ألن أغلــب اجلامعــات الزالــت انشــئة 

وابلتــايل توافــر رُتــب علميــة عاليــة حمــدودة.

النسبة املئويةالتكراراخلربة العملية يف العمل القيادي

11.8 %11أقل من سنتني

28 %26من سنتني إىل 4 سنوات

جدول )6( وصف عينة الدراسة تبعاً ملُتغريِّ اخلربة العملية يف العمل القيادي
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ويتضــح مــن اجلــدول )6( أن )11( مــن أفــراد عينــة 
الدراســة خربهتــم يف العمــل القيــادي أقــل مــن ســنتن وبنســبة بلغــت 
11.8، بينمــا بلــغ عددهــم ممــن كانــت خربتــه مــن ســنتن إىل أربــع 
ســنوات )26( بنســبة 28 %، أمــا مــن كانــت خربهتــم أكثــر مــن 

أربــع ســنوات فقــد بلغــوا )56( بنســبة 60.2 %، وتــرى الدراســة 
أن النســبة األغلــب ملــن خربهتــم أكــرب حُيقــق هــدف الدراســة املتمثــل 
يف قدرهتــم علــى تقــومي أداء الكليات/العمــادات نظــري مــا ميتلكونــه 

مــن معرفــة بتفاصيــل العمــل داخــل الكلية/العمــادة.

النسبة املئويةالتكراراخلربة العملية يف العمل القيادي

60.2 %56أكثر من 4 سنوات

 %93100اجملموع

اتبع - جدول )6( وصف عينة الدراسة تبعاً ملُتغريِّ اخلربة العملية يف العمل القيادي

 العملياتالعباراتالتعلُّم والنموالعبارات
الداخلية

الُبعد املايلالعباراترضا العمالءالعبارات

1**0.781**0.731**0.661**0.69

2**0.732**0.662**0.702**0.80

3**0.713**0.893**0.813**0.62

40.81**40.82**40.70**40.69**

50.77**50.77**50.81**50.75**

6**0.836**0.696**0.706**0.66

7**0.827**0.807**0.757**0.80

8**0.718**0.838**0.838**0.62

9**0.709**0.649**0.889**0.74

10**0.8410**0.6810**0.7810**0.81

11**0.6311**0.7411**0.7011**0.83

12**0.7112**0.7912**0.7812**0.90

13**0.8513**0.68----

 **االرتباط دال عند )0.01( 

جدول )7( قيم معامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنمي إليه )ن=30(

ارتبــاط  معامــالت  قيــم  أن   )7( اجلــدول  مــن  ويتضــح 
الــذي  بــن كل عبــارة والبعــد  الداخلــي  بريســون لصــدق االتســاق 

دالــة  قيــم  وهــي  و)0.90(   )0.62( بــن  تراوحــت  إليــه  تنتمــي 
.)0.01( عنــد  إحصائيــاً 

معامل االرتباطاألبعاد

**0.85التعلُّم والنمو

**0.89العمليات الداخلية

**0.84رضا العمالء

**0.88الُبعد املايل

جدول )8( قيم معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة )ن=30(

**االرتباط دال عند مستوى )0.01(. 
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االرتبــاط  معامــل  قيــم  أن   )8( اجلــدول  مــن  ويتضــح 
 )0.84( بــن  تراوحــت  واألداة ككل  األبعــاد  مــن  بعــد  بــن كل 
و)0.89(؛ وهــي قيــم عاليــة تؤكــد صــدق األداة والوثــوق هبــا يف 

الدراســة. بيــاانت  مجــع 

معامل الثباتعدد العباراتاألبعاد

130.83التعلُّم والنمو

130.90العمليات الداخلية

120.83رضا العمالء

120.87الُبعد املايل

500.95األداة ككل

جدول )9( قيم معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات أداة الدراسة )ن=30(

ويتضــح مــن اجلــدول )9( أن قيــم معامــل ألفــا كرونبــاخ 
حلســاب ثبــات األبعــاد تراوحــت بــن )0.83( و )0.90(، بينمــا 
بلــغ الثبــات الكلــي ألداة الدراســة )0.95(؛ ممــا يــدل علــى متتــع 
أداة الدراســة بثبــات عــاٍل يؤكــد صالحيتهــا جلمــع بيــاانت الدراســة.

مناقشة النتائج وتفسريها: 
-إجابة سؤال الدراسة األول: 

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول ونصــه »مــا درجــة 
جتمــع 

ُ
تقــومي أفــراد عينــة الدراســة ألداء كليات/عمــادات خدمــة امل

ســتمر ابجلامعــات الســعودية يف بُعــد التعلُّــم والنمــو؟«، مت 
ُ
والتعليــم امل

حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لعبــارات البعــد 
األول وترتيبهــا تنازليــا، كمــا يلــي:

رقم م
العبارة

املتوسط العبارة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الدرجة

عالية3.940.79تُوظِّف الكلية وسائل التقنية احلديثة يف تنمية قدرات أعضائها.13

عالية3.870.96ُتشرك الكلية مجيع منسوبيها يف صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها.21

عالية3.851.01ُتطوِّر الكلية إجراءاهتا التنظيمية هبدف هتيئة مناخ آمن للعاملن فيها.38

عالية3.770.82تقوم الكلية بتطوير الكفاايت العلمية واملهنية للعاملن فيها.42

عالية3.730.92تُتيح الكلية قواعد معلوماهتا للهيئة اإلدارية واألكادميية، هبدف االستفادة منها.56

عالية3.710.91تُفعِّل الكلية عملية التعلُّم ابعتبارها ُمنظمة ُمتعلِّمة.610

عالية3.660.85حترص الكلية على تقدمي الربامج التدريبية الفعَّالة لصقل مهارات منسوبيها.77

شكالت الي تواجههم.84
ُ
عالية3.560.96تُنمِّي الكلية مهارات كوادرها البشرية اإلبداعية حلل امل

تعمل الكلية على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال االستشارات الي 913
جتمع.

ُ
حيتاجها امل

عالية3.431.03

متوسطة3.190.93تُوظِّف الكلية الصراع يف بيئة العمل لتنمية مهارات التفاوض لدى منسوبيها.1012

متوسطة2.801.33يتوافر يف الكلية مكتبة رقمية خلدمة كوادرها األكادميية واإلدارية.1111

متوسطة2.770.99خُتصص الكلية ميزانية ُمستقلة لتأهيل كوادرها اإلدارية واألكادميية.125

متوسطة2.681.39يوجد يف الكلية نظاماً البتعاث منسوبيها داخلياً أو خارجياً.139

 املتوسط
العام

عالية3.460.63

جدول )10( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على درجة تقومي أداء كليات/عمادات 
خدمة املُجتمع والتعليم املُستمر ابجلامعات السعودية يف بُعد التعلُّم والنمو



تقويم أداء كليات/عمادات خدمة الُمجتمع والتعليم الُمستمر 
في الجامعات السعودية باستخدام بطاقة األداء المتوازن
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أفــراد عينــة  اســتجابة  اجلــدول )10( أن  مــن  ويتضــح 
الدراســة علــى بُعــد التعلُّــم والنمــو كانــت بدرجــة عاليــة؛ حيــث بلــغ 
املتوســط العام 3.46، وابحنراف معياري بلغ0.63 ، إذ حصلت 
العبارة رقم )3( على أعلى متوسط بلغ )3.94( واحنراف معياري 
بلــغ )79( وبدرجــة عاليــة، أمــا العبــارة رقــم )9( فقــد حصلــت علــى 
أقــل متوســط إذ بلــغ )2.68( واحنــراف معيــاري )1.39( وبدرجــة 
متوســطة، بينمــا احنصــرت بقيــة العبــارات بــن املتوســطن احلســابين 
)2.77-3.87(، حيــث جــاءت )7( عبــارات منهــا بدرجــة عاليــة 
و )4( عبــارات بدرجــة متوســطة، وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل 
والعمــادات  الكليــات  والنمــو يف  التعلُّــم  علــى  القائمــن  استشــعار 
ألمهيتــه ابعتبــاره أســاس لنمــو الشــخصية يف ســياقها املعــريف جــرّاء 
ســتجدات خاصــة إذا مــا أخــذان يف 

ُ
ضــرورة مواكبتهــا ألحــدث امل

االعتبــار الســرعة اهلائلــة يف التدفــق املعلومــايت الــذي نعيشــه حاليــاً، 
النمــو والتعلُّــم مــع نتيجــة العــاين  بُعــد  وتتفــق العبــارة رقــم )1( يف 

املتــوازن  األداء  بطاقــة  أن  علــى  أكــدت  الــي   )2018( وآخــرون 
تلعب دوراً حامساً يف إنشــاء إطار اخلريطة االســرتاتيجية الي حُتددها 
رؤيــة اجلامعــة ورســالتها، ودراســة أمــن )2017( الــي توصلــت إىل 
مــع دراســة  ربــط مقاييــس األداء برؤيــة ورســالة اجلامعــة، وختتلــف 
أفــراد عينــة  الــي توصلــت إىل موافقــة  اهلــادي والشــائع )2018( 
الدراســة علــى بُعــد التعلُّــم والنمــو بدرجــة متوســطة، ودراســة عبــود 
)2017( ودراســة املفيــز )2016( الــي جــاءت نتيجــة بُعــد التعلُّــم 

والنمــو فيهمــا بدرجــة متوســطة.
-إجابة سؤال الدراسة الثاين:

»مــا  ونصــه:  الثــاين  الدراســة  ســؤال  عــن  لإلجابــة 
خدمــة  كليات/عمــادات  ألداء  الدراســة  عينــة  أفــراد  تقــومي  درجــة 
ســتمر ابجلامعــات الســعودية يف بُعــد العمليــات 

ُ
جتمــع والتعليــم امل

ُ
امل

الداخليــة؟«، مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة 
الثــاين وترتيبهــا تنازليــا، كمــا يلــي: البعــد  لعبــارات 

الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارةرقم العبارةم

عالية جدًا4.220.83تسعى الكلية للحصول على االعتماد املؤسسي.110

ع الكلية العمل بروح الفريق الواحد بن مجيع العاملن فيها.21 عالية4.190.93ُتشجِّ

عالية3.970.90تُفعِّل الكلية الرقابة الداخلية لضبط األداء يف كافة أقسامها ووحداهتا.311

عالية3.960.81ُتطوِّر الكلية براجمها اإلدارية واألكادميية كميِّاً ونوعيِّاً.43

تتواءم اخلدمات التعليمية الي تُقدِّمها الكلية مع التطورات يف حُميطها 54
جتمعي

ُ
امل

عالية3.960.91

عالية3.950.98تتمتع جمالس الكلية العلمية ابالستقاللية يف اختاذ قراراهتا الداخلية.612

عالية3.840.88تسمح الكلية ابلتقومي اخلارجي جلميع براجمها.713

تعلقة بعملها.82
ُ
عالية3.831.05ُتشرِك الكلية مجيع العاملن يف عملية ُصنع القرارات امل

عالية3.820.90توازن الكلية بن جودة براجمها وتكلفتها املالية.96

عالية3.711.02حُتقق الكلية الكفاءة يف استخدام مواردها املادية والبشرية.108

عالية3.660.94حُتدِّث الكلية اسرتاتيجيات التدريس ابستمرار.117

قررات 125
ُ
تعتمد الكلية أسلوب حتليل الكفاءة لطرائق التدريس وحمتوى امل

التعليمية.
عالية3.560.86

عالية3.450.97متتلك الكلية اسرتاتيجية حُمددة لتسويق ُمنتجاهتا.139

عالية3.850.68املتوسط العام

جدول )11( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على تقومي أداء كليات/عمادات خدمة 
املُجتمع والتعليم املُستمر ابجلامعات السعودية يف بُعد العمليات الداخلية

أفــراد عينــة  اســتجابة  اجلــدول )11( أن  مــن  ويتضــح 
الدراســة علــى بُعــد العمليــات الداخليــة كانــت بدرجــة عاليــة؛ حيــث 
 )0.68( بلــغ  معيــاري  وابحنــراف   )3,85( العــام  املتوســط  بلــغ 
وبدرجــة عاليــة؛ إذ حصلــت العبــارة رقــم )10(علــى أعلــى متوســط 
بلغ )4.22( واحنراف معياري بلغ )83(، وبدرجة عالية جداً، أما 
العبــارة رقــم )9( فقــد حصلــت علــى أقــل متوســط إذ بلــغ )3.45( 
واحنــراف معيــاري )0.97( وبدرجــة عاليــة، بينمــا احنصــرت بقيــة 

حيــث   ،)4.19-3.56( احلســابين  املتوســطن  بــن  العبــارات 
جــاءت مجيــع العبــارات بدرجــة عاليــة، وتــرى الدراســة أن حتقيــق هــذه 
النتيجــة العاليــة يعــود إىل تطبيــق معايــري اجلــودة الشــاملة علــى مجيــع 
برامــج الكليــات والعمــادات، انهيــك عــن حصــول بعــض الربامــج 
علــى االعتمــاد الرباجمــي أو املؤسســي لبعــض الكليــات والعمــادات 
 Quesado & Aibar & بشــكل عــام، وتتفــق مــع دراســة
Rodrigues )2018( الي أكدت قدرة بطاقة األداء املتوازن 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

علــى تفعيــل عمليــة االتصــال واملواءمــة ممكنــة بــن الكليــة وجُمتمعهــا، 
وتتفــق العبــارات رقــم )10( و )11( و )13( يف هــذا البعــد مــع 
دراســةLlyasin & Zamroni   )2017( الــي بيِّنــت أن 
تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن ســيدعم قيــم اجلــودة والثقــة والشــفافية 
علــى التــوايل، ودراســة الشــمري )2017( الــي توصلــت إىل تفعيــل 
ُســبل تطويــر اخلدمــات التعليميــة املؤيــدة جــرّاء اســتجابة أفــراد عينــة 
املفيــز )2016( ودراســة  مــن دراســة  مــع كل  الدراســة، وختتلــف 
عبــود )2017( ودراســة اهلــادي والشــائع )2018( الــي جــاء بُعــد 

العمليــات الداخليــة يف مجيعهــا بدرجــة متوســطة.
-إجابة سؤال الدراسة الثالث:

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث ونصــه »مــا درجــة 
خدمــة  كليات/عمــادات  ألداء  الدراســة  عينــة  أفــراد  أداء  تقــومي 
رضــا  بُعــد  يف  الســعودية  ابجلامعــات  ســتمر 

ُ
امل والتعليــم  جتمــع 

ُ
امل

املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية  املتوســطات  العمــالء؟ مت حســاب 
يلــي: تنازليــا، كمــا  وترتيبهــا  الثالــث  البعــد  لعبــارات 

املتوسط العبارةرقم العبارةم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الدرجة

تقدمن على براجمها.11
ُ
عالية جدا4.400.73ُتطبِّق الكلية العدالة بن مجيع امل

قررات توصيفاً شاماًل ملفرداهتا وُمتطلباهتا.23
ُ
عالية4.090.98تتضمن امل

قرتحات اخلاصة 311
ُ
تستفيد الكلية من وسائل التواصل االجتماعي يف تلَِّقي امل

ستفيدين.
ُ
ابمل

عالية4.020.88

عالية3.990.86أتخذ الكلية يف االعتبار احتياجات سوق العمل عند بناء براجمها.47

عالية3.990.94تبي الكلية مسعتها بن مثيالهتا من الكليات مبا تُقدِّمه من خدمات نوعيِّة.58

عالية3.920.81يُنوِّع أعضاء هيئة التدريس واملدربن أساليبهم يف تقدمي املادة العلمية لطلبتهم.64

عالية3.830.96ُتطوِّر الكلية تنظيمها اإلداري لتحقيق رضا عمالئها.712

ستفيدين من خدماهتا.89
ُ
عالية3.781.05تقوم الكلية إبجراء استطالع رأي لقياس رضا امل

عالية3.751.05تتوافر الُبنية التحتية التقنية يف قاعات احملاضرات.95

عالية3.341.08يوجد يف الكلية وحدة للخرجين مهمتها بناء جسور للتواصل اإلجيايب معهم.102

تسمح الكلية بتمثيل نسي للمستفيدين من خدماهتا يف جمالسها العلمية 1110
ختلفة.

ُ
امل

متوسطة3.171.14

متوسطة3.101.07تُنِسق الكلية مع مؤسسات القطاع اخلاص لتوظيف خرجييها.126

عالية3.780.66املتوسط العام

جدول )12( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على تقومي أداء كليات/عمادات خدمة 
املُجتمع والتعليم املُستمر ابجلامعات السعودية يف بُعد رضا العمالء

أفــراد عينــة  اســتجابة  اجلــدول )12( أن  مــن  ويتضــح 
الدراســة علــى بُعــد رضــا العمــالء كانــت بدرجــة عاليــة؛ حيــث بلــغ 
املتوســط العــام3.78 ، وابحنــراف معيــاري بلــغ0.66 ، وبدرجــة 
بلــغ  أعلــى متوســط  العبــارة رقــم )10( علــى  عاليــة؛ إذ حصلــت 
)4.40( واحنــراف معيــاري بلــغ )0.73(, وبدرجــة عاليــة جــداً، 
بلــغ  إذ  متوســط  أقــل  علــى  حصلــت  فقــد   )6( رقــم  العبــارة  أمــا 
بينمــا  متوســطة،  وبدرجــة   )1.07( معيــاري  واحنــراف   )3.10(
4.09-( احلســابين  املتوســطن  بــن  العبــارات  بقيــة  احنصــرت 

وعبارتــن  عاليــة،  بدرجــة  عبــارات   )9( جــاءت  حيــث   ،)3.17
بدرجــة متوســطة، وتُرِجــع الدراســة هــذه النتيجــة إىل وعــي مســئويل 
ــه  الكليــات والعمــادات علــى أن رضــا العمــالء هــو الغايــة الــي تُوجَّ
هلــا كل اجلهــود املبذولــة مــادايً ومعنــوايً، وأن اســتمرارية هــذه الربامــج 
ســتفيد؛ فإمــا 

ُ
والــدورات صاحــب القــرار األهــم فيهــا هــو العميــل امل

هــذه  وتتفــق  العكــس،  أو  بقائهــا  هلــا  ويدعــم حضورهــا  يُقبــل  أن 
النتيجــة مــع دراســة عبــود )2017( الــي حصــل بُعــد رضــاء العمــالء 
فيهــا علــى درجــة مرتفعــة، ودراســة أمــن )2017( الــي دعــت إىل 
مراجعــة أهــداف التعليــم اجلامعــي مبــا يتــواءم مــع الســمات املميــزة 
للجامعــات وهــذا متوافــر يف مضمــون عبــارات البعــد جُمتمعــة، ودراســة 
أن  علــى  أكــدت  الــي   )Llyasin & Zamroni )2017
بطاقــة األداء املتــوازن تدعــم الشــفافية وهــذا متوافــر يف مدلــول العبــارة 
 Mei-Hui Lin & Chunyi Lin  رقــم )9(، ودراســة
)2016( الــي أظهــرت نتيجتهــا أن تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن 
حُتقــق جــودة يف اخلدمــة املقدمــة للطــالب وأهنــا تُعــزز العالقــة بــن 
أصحــاب املصلحــة، وخيتلــف مدلــول العبــارات رقــم )7،11،12( 
يف هــذا البعــد مــع دراســة دمحــاين وعيِّــاط )2019( الــي توصلــت 
الواجبــة  والتطويــر  التغيــري  ملطالــب  اجلامعــة  اســتجابة  ضعــف  إىل 
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للتكيِّــف مــع املتغــريات والتحــدايت احملليــة والعامليــة، ودراســة اهلــادي 
والشــائع )2018( الــي حصــل بُعــد رضــا العمــالء فيهــا علــى درجــة 
متوســطة، ودراســة املفيز )2016( الي جاءت اســتجابة أفراد عينة 
الدراســة علــى بُعــد رضــاء العمــالء فيهــا بدرجــة ُمنخفضــة، ودراســة 
Kais Lassoud )2018( الــي توصلــت إىل وجــود مشــاكل 
العبــارة رقــم )6(، وانعــدام  يتنــاىف مــع مدلــول  التوظيــف وهــذا  يف 
الشــراكات وهــذا يتنــاىف مــع مدلــول العبــارة رقــم )2،7 ،10 ( يف 

هــذه الدراســة.

-إجابة سؤال الدراسة الرابع:
لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الرابــع ونصــه: »مــا درجــة 
جتمــع 

ُ
تقــومي أفــراد عينــة الدراســة ألداء كليات/عمــادات خدمــة امل

مت  املــايل؟«،  الُبعــد  يف  الســعودية  ابجلامعــات  ســتمر 
ُ
امل والتعليــم 

حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لعبــارات البعــد 
الرابــع وترتيبهــا تنازليــا، كمــا يلــي:

الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارةرقم العبارةم

عالية4.130.94حُتقِّق الكلية رؤية اجلامعة يف سياقها االستثماري.18

عالية4.110.98تتوسع الكلية يف فتح برامج جديدة لزايدة دخلها املايل.210

عالية4.090.92تسعى الكلية إلجياد مصادر متويل ذاتية هبدف تنويع إيراداهتا املالية.39

عالية4.010.77تُوظِّف الكلية وسائل التقنية احلديثة يف الرقابة على إجراءاهتا املالية.42

عالية4.000.92ُتطبِّق الكلية إجراءات املراجعة الداخلية على أدائها املايل.54

ه الكلية مواردها املالية لتحقيق أهدافها املرسومة.61 عالية3.950.93تُوجِّ

عالية3.900.92تُقعِّل الكلية معايري احلوكمة لضبط سياستها املالية.711

شرتايت يف مناقصاهتا الشرائية.87
ُ
عالية3.901.09تلتزم الكلية ابشرتاطات نظام امل

نفذة.96
ُ
عالية3.870.88تسعى الكلية إىل ترشيد نفقات براجمها امل

عالية3.730.96تستقطب الكلية الكوادر البشرية املتميزة للعمل يف اإلدارة املالية.103

عالية3.720.97ترتبط امليزانية السنوية للكلية مبستوى أدائها الفعلي.1112

متوسطة3.161.10تتمتع الكلية ابحلرية يف إجراء التناقل بن بنود صرف ميزانيتها.125

عالية3.880.70املتوسط العام

جدول )13(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على تقومي أداء كليات/عمادات خدمة 
املُجتمع والتعليم املُستمر ابجلامعات السعودية يف الُبعد املايل

أفــراد عينــة  اســتجابة  اجلــدول )13( أن  مــن  ويتضــح 
الدراســة علــى الُبعــد املــايل كانــت بدرجــة عاليــة؛ حيــث بلــغ املتوســط 
العــام )3.88( وابحنــراف معيــاري بلــغ )0.70( وبدرجــة عاليــة؛ 
إذ حصلــت العبــارة رقــم )8( علــى أعلــى متوســط بلــغ )4.13( 
العبــارة رقــم  أمــا  بلــغ )0.94(، بدرجــة عاليــة،  واحنــراف معيــاري 
)5( فقــد حصلــت علــى أقــل متوســط إذ بلــغ )3.16( واحنــراف 
معيــاري )1.10( وبدرجــة متوســطة، بينمــا احنصــرت بقيــة العبــارات 
بــن املتوســطن احلســابين )3.72-4.11(، حيــث جــاءت مجيــع 
العبــارات بدرجــة عاليــة، وتُفســر الدراســة هــذه النتيجــة حبــرص قــادة 
ســليم  بشــكل  املاليــة  املــوارد  توظيــف  علــى  والعمــادات  الكليــات 
عتمــدة نظامــاً، إضافــة إىل 

ُ
امل البنــود  الصــرف يف  وتوجيــه عمليــات 

ترشــيد عمليــة اإلنفــاق بنــاًء علــى مســتوى األداء للربامــج واألنشــطة 
دراســة  مــع    )7  ،11 العبــارات)4،  مضمــون  ويتفــق  نفــذة، 

ُ
امل

أن  إىل  توصلــت  الــي   )Llyasin & Zamroni )2017
تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن ســيدعم قيمــة الشــفافية، وختتلــف مــع 
دراســة اهلــادي والشــائع )2018( ودراســة عبــود )2017( الــي 
جــاءت نتيجــة البعــد املــايل فيهمــا بدرجــة متوســطة، ودراســة املفيــز 
)2016( الــي جــاءت نتيجــة هــذا البعــد فيهــا بدرجــة ُمنخفضــة، 
ودراســة Kais Lassoued )2018( الــي أكــدت علــى زايدة 
التكاليــف بينمــا يــدل مدلــول العبــارة رقــم )6( يف هــذه الدراســة علــى 

نفــذة.
ُ
أن الكليــة تســعى إىل ترشــيد نفقــات براجمهــا امل

    

الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالبعدرقم البعدم

عالية3.880.70الُبعد املايلالرابع1

جدول )14( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على تقومي أداء كليات/عمادات خدمة 
املُجتمع والتعليم املُستمر ابجلامعات السعودية حول أبعاد بطاقة األداء املتوازن جُمتمعة
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

أفــراد عينــة  اســتجابة  اجلــدول )14( أن  مــن  ويتضــح 
الدراســة علــى مجيــع أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن كانــت بدرجــة عاليــة؛ 
حيث بلغ املتوسط العام 3.74، وابحنراف معياري بلغ0.60 ،إذ 
جــاءت مجيــع األبعــاد بدرجــة عاليــة ومبتوســطات حســابية )3.88، 
3.85، 3.78، 3.46( علــى التــوايل، وتتفــق هــذه الدراســة مــع 
دراســة الســويِّد )2019( الــي أكــدت علــى إمكانيــة تطبيــق بطاقــة 
نظمــات بغــض النظــر عــن النشــاط املمــاَرس أو 

ُ
األداء املتــوازن يف امل

حجــم املؤسســة، ودراســة العبــديل واحلــوراين )2017( الــي حققــت 
اجلامعــة حمــل الدراســة معايــري املقارنــة املرجعيــة جــرَّاء تطبيقهــا لبطاقــة 
Quesado&Aibar & Ro- ودراســة املتــوازن،   األداء 

املتــوازن  األداء  بطاقــة  قــدرة  أكــدت  الــي   )drigues )2018
للجامعــة،  التنظيميــة  واالســرتاتيجية  املهمــة  وترمجــة  توضيــح  علــى 
ودراســة )Hurtado & Devece)2019 الي توصلت إىل 
أن مؤشــرات قيــاس أداء اجلامعــات احلكوميــة تتطــور بشــكل إجيــايب 

ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن، وختتلــف مــع دراســة دمحــاين وعيِّــاط 
)2019( الــي توصلــت إىل غيــاب اســرتاتيجية واضحــة للجامعــة 
حمــل الدراســة، ودراســة كل مــن اهلــادي والشــائع )2018( ودراســة 
املفيــز )2016(  الــي توصلتــا إىل موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى 

مجيــع أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن بدرجــة متوســطة.
-إجابة سؤال الدراسة اخلامس:

»هــل  ونصــه:  اخلامــس  الدراســة  ســؤال  عــن  لإلجابــة 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد )0.05( بــن اســتجاابت 
أفــراد عينــة الدراســة تُعــزى للمتغــريات التاليــة: اجلنــس، طبيعــة العمــل، 
الرتبــة العلميــة، واخلــربة يف العمــل القيــادي؟، مت اســتخدام اختبــار 
التبايــن  حتليــل  واختبــار  اجلنــس،  ملتغــري  مســتقلتن  لعينتــن  )ت( 
األحــادي ملتغــري طبيعــة العمــل واختبــار كروســكال- والــس للرتبــة 

العلميــة واخلــربة يف العمــل القيــادي.

الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالبعدرقم البعدم

عالية3.850.68العمليات الداخليةالثاين2

عالية3.780.66رضا العمالءالثالث3

عالية3.460.63التعلُّم والنمواألول4

عالية3.740.60املتوسط العام للمحور

اتبع - جدول )14( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على تقومي أداء كليات/عمادات 
خدمة املُجتمع والتعليم املُستمر ابجلامعات السعودية حول أبعاد بطاقة األداء املتوازن جُمتمعة

األبعاد
التجانس

املتوسط العدداجلنس
الداللةقيمة )ت(درجة احلريةاحلسايب

الداللةف

693.50910.9420.35ذكر1.420.24التعلُّم والنمو
غري دالة

243.35أنثى

693.90911.0410.30ذكر1.210.28العمليات الداخلية
غري دالة

243.73أنثى

693.82910.8620.39ذكر0.240.63رضا العمالء
غري دالة 243.68أنثى

693.96911.8320.07ذكر0.660.42الُبعد املايل
غري دالة 243.66أنثى

جدول )15(  نتيجة اختبار )ت( لعينتني مستقلتني لتحديد الفروق بني استجاابت أفراد عينة الدراسة تبعاً للجنس

ويتضــح مــن اجلــدول )15( عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن اســتجاابت أفــراد عينــة 
الدراســة تبعــاً للجنــس يف مجيــع األبعــاد؛ حيــث بلغــت قيــم مســتوى 
الداللــة )0.35(، )0.30(، )0.39(، )0.07( علــى التــوايل؛ 
وهــي قيــم أكــرب مــن مســتوى الداللــة )0.05( وغــري دالــة إحصائيًــا، 
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن ُمتغــريِّ اجلنــس ال يؤثــر بشــكل 

بقــدر  التأهيليــة،  والــدورات  واألنشــطة  الربامــج  تنفيــذ  يف  ُمباشــر 
مــا يكــون الفيصــل يف ذلــك هــو مســتوى األداء لكلــي اجلنســن، 
وختتلــف مــع دراســة عبــود )2017( الــي أظهــرت نتائجهــا وجــود 

تغــريِّ اجلنــس لصــاحل الذكــور.
ُ
فــروق تُعــزى مل
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ويتضــح مــن اجلــدول )16( عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن اســتجاابت أفــراد عينــة 
الدراســة تبعــا لطبيعــة العمــل؛ حيــث بلغــت قيــم مســتوى الداللــة 
)0.108(، )0.164(، )0.434(، )0.331( علــى التــوايل، 
وهــي قيــم غــري دالــة إحصائيــا، وتُرجــع الدراســة هــذه النتيجــة إىل أن 
قــادة العمــل )عميد-وكيل-رئيــس قســم( مُيثلــون يف جُمملهــم عامــل 

دعــم لتنفيــذ اخلطــط املرســومة بغــض النظــر عــن مواقعهــم اإلداريــة، 
جلميــع  ســتمر 

ُ
امل التطويــر  علــى  حرصهــم  تعكــس  أهنــا  إىل  إضافــة 

وختتلــف  والعمــادات،  الكليــات  يف  واإلداريــة  األكادمييــة  اجلوانــب 
هــذه النتيجــة مــع دراســة اهلــادي والشــائع )2018( الــي أظهــرت 
وجــود فــروق يف ُمتغــريِّ البعــد املــايل بــن الــوكالء وكل مــن )عميــد 

ورئيــس قســم( لصــاحل رؤســاء األقســام.

جمموعمصدر التبايناألبعاد
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة
)ف(

مستوى
الداللة

التعلُّم والنمو

1.80420.902بن اجملموعات

2.2790.108
غري دالة 35.615900.396داخل اجملموعات

37.41792اجملموع

العمليات الداخلية
1.71920.860بن اجملموعات

1.8440.164
غري دالة 41.962900.466داخل اجملموعات

43.68192اجملموع

رضا العمالء
0.75920.379بن اجملموعات

0.8420.434
غري دالة 40.533900.450داخل اجملموعات

41.29292اجملموع

الُبعد املايل

1.11220.556بن اجملموعات

1.1180.331
غري دالة 44.754900.497داخل اجملموعات

45.86792اجملموع

جدول )16(: نتيجة اختبار التباين األحادي )ANOVA( لتحديد داللة الفروق بني استجاابت أفراد عينة الدراسة تبعاً لطبيعة 
العمل

مستوى الداللةدرجة  احلريةمربع كايمتوسط الرتبالعددالرتبة العلميةاألبعاد

التعلُّم والنمو

855.81أستاذ

1.1972
0.55

غري دالة
2648.42أستاذ مشارك

5945.15أستاذ مساعد

العمليات 
الداخلية

850.56أستاذ

1.1502
0.56

غري دالة
2651.06أستاذ مشارك

5944.73أستاذ مساعد

رضا العمالء

845.56أستاذ

1.7862
0.41

غري دالة
2652.98أستاذ مشارك

5944.56أستاذ مساعد

الُبعد املايل

840.81أستاذ

1.4232
0.49

غري دالة
2651.90أستاذ مشارك

5945.68أستاذ مساعد

جدول )17( نتيجة اختبار كروسكال واليس (Kruskal Wallis) لتحديد الفروق بني استجاابت أفراد عينة تبعا للرتبة العلمية
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

ذات  فــروق  وجــود  )17(عــدم  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن اســتجاابت أفــراد عينــة 
الداللــة  قيــم مســتوى  بلغــت  العلميــة؛ حيــث  للرتبــة  تبعــاً  الدراســة 
وهــي  التــوايل؛  علــى   )0.49(  ،)0.41(  ،)0.56(  ،)0.55(
قيــم أكــرب مــن مســتوى الداللــة )0.05( وغــري دالــة إحصائيــاً، وتــرى 

الدراســة أن حصول مجيع قادة العمل يف الكليات والعمادات على 
درجــة الدكتــوراه مصــدر أمــان كبــري حُيقــق استشــعارهم للمســئولية 
لقــاة علــى عواتقهــم جتــاه جامعتهــم وجمتمعهــم ووطنهــم، وتتفــق هــذه 

ُ
امل

النتيجــة مــع دراســة اهلــادي والشــائع )2018( الــي توصلــت إىل 
عــدم وجــود فــروق إحصائيــة تُعــزى ملتغــريِّ الرتبــة العلميــة.

مستوى الداللةدرجة  احلريةمربع كايمتوسط الرتبالعدداخلربة العملية يف العمل القيادياألبعاد

1133.823.29220.19أقل من سنتنالتعلُّم والنمو

غري دالة 2646.35من سنتن إىل 4 سنوات

5649.89أكثر من 4 سنوات

العمليات 
الداخلية

1132.234.30220.12أقل من سنتن

غري دالة 2645.75من سنتن إىل 4 سنوات

5650.48أكثر من 4 سنوات

1137.051.85320.40أقل من سنتنرضا العمالء

غري دالة 2646.63من سنتن إىل 4 سنوات

5649.12أكثر من 4 سنوات

1129.236.92820.03أقل من سنتنالُبعد املايل

دالة 2644.02من سنتن إىل 4 سنوات

5651.88أكثر من 4 سنوات

جدول )18( نتيجة اختبار كروسكال واليس (Kruskal Wallis ) لتحديد الفروق بني استجاابت أفراد عينة تبعا للخربة 
العملية يف العمل القيادي

ويتضــح مــن اجلــدول )18( عــدم وجــود فــروق ذات 
أفــراد  اســتجاابت  بــن   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 
عينــة الدراســة تبعــاً للخــربة يف العمــل القيــادي ألبعــاد التعلــم والنمــو 
قيــم مســتوى  بلغــت  العمــالء؛ حيــث  الداخليــة ورضــا  والعمليــات 
وهــي  التــوايل؛  علــى   )0.40(  ،)0.12(  ،)0.19( الداللــة 
إحصائيــاً،  دالــة  وغــري   )0.05( الداللــة  مســتوى  مــن  أكــرب  قيــم 
يف  العمــل  قــادة  مجيــع  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  الدراســة  وتُرجــع 
ارتباطــاً  ترتبــط  أكادمييــة  مؤهــالت  حيملــون  والعمــادات  الكليــات 
ُمباشــراً ابألبعــاد الثالثــة )التعلــم والنمــو والعمليــات الداخليــة ورضــا 
العمــالء(، وتتفــق هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع دراســة اهلــادي والشــائع 
)2018( الــي توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق يف مجيــع األبعــاد 

مبتغــريِّ اخلــربة، بينمــا ظهــر فــروق يف هــذه الدراســة ابلبعــد املــايل، كمــا 
يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
يف البعــد املــايل؛ إذ بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة )0,03(، وهــي 
قيمــة أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( ودالــة إحصائيــاً. وتــرى 
العمــل يف  قــادة  ألن مجيــع  نظــراً  النتيجــة؛  هــذه  منطقيــة  الدراســة 
الكليــات والعمــادات أغلبهــم غــري ُمتخصصــن يف الشــئون املاليــة، 
انهيــك عــن أن عملهــم الســابق معظمــه أكادميــي وإداري يف كلياهتــم 
العلميــة الــي ينتســبون إليهــا، ولتحديــد اجتــاه تلــك الفــروق اُســتخدم 
اجلــدول  ويوضــح   ،)Mann-Whitney(مان-وتــي اختبــار 

التــايل اجتــاه هــذه الفــروق.

مستوى الداللةقيمة »ز« Zقيمة Uجمموع الرتبمتوسط الرتبالعدداخلربة العملية يف العمل القياديالبعد

0.011- 1120.41224.5158.52.534أقل من سنتنالبعد املايل

دالة 5636.672053.5أكثر من 4 سنوات

جدول )19( نتيجة اختيار(Mann�Whitney) لتحديد اجتاهات الفروق تبعاً للخربة العملية يف العمل القيادي

ويتضــح مــن اجلــدول )19( وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائية عند مســتوى )0,05( يف البعد املايل تبعاً للخربة العملية 

يف العمــل القيــادي بــن )أقــل مــن ســنتن( و)أكثــر مــن 4 ســنوات( 
لصــاحل )أكثــر مــن 4 ســنوات(؛ حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة 
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عنــد مســتوى )0.05(،  )0.011(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة عبــود )2017( الــي توصلــت إىل 

تغــريِّ اخلــربة.
ُ
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى مل

- ُملخص النتائج والتوصيات:
أواًل: ُملخص النتائج

موافقتهــم  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجاابت  أظهــرت 
ســتمر 

ُ
علــى تقــومي أداء كليات/عمــادات خدمــة اجملتمــع والتعليــم امل

ابجلامعــات الســعودية يف مجيــع أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن بدرجــة 
بلــغ  معيــاري  واحنــراف   )3.74( بلــغ  عــام  ومبتوســط  عاليــة، 

اآليت: النحــو  علــى  الفرعيــة  األبعــاد  نتائــج  وكانــت   ،)0.60(
1-حصــل الُبعــد املــايل علــى أعلــى متوســط حســايب بــن أبعــاد بطاقــة 
األداء املتــوازن يف اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة؛ حيــث بلــغ 
املتوســط احلســايب العــام )3,88( واحنــراف معيــاري )0.70(.

متوســط  أعلــى  اثين  علــى  الداخليــة  العمليــات  بُعــد  2-حصــل 
حســايب بــن أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن يف اســتجاابت أفــراد 
عينــة الدراســة؛ حيــث بلــغ املتوســط احلســايب العــام )3.85( 

.)0.68( معيــاري  واحنــراف 
3-حصل بُعد رضا العمالء على اثلث أعلى متوســط حســايب بن 
أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن يف اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة؛ 
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب العــام )3.78( واحنــراف معيــاري 

.)0.66(
4-حصــل بُعــد التعلُّــم والنمــو علــى رابــع أعلــى متوســط حســايب بــن 
أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن يف اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة؛ 
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب العــام )3.46( واحنــراف معيــاري 

.)0.63(
5-أظهــرت اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة عــن وجــود فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة للمتغــريات األساســية علــى النحــو اآليت:
• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
تغــريِّ اجلنــس يف مجيــع 

ُ
بــن اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً مل

األبعاد.
• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
تغــريِّ طبيعــة العمــل 

ُ
بــن اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً مل

يف مجيــع األبعــاد.
• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
تغــريِّ الرتبــة العلميــة 

ُ
بــن اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً مل

يف مجيــع األبعــاد.
• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
تغــريِّ اخلــربة يف العمــل 

ُ
بــن اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً مل

الداخليــة ورضــا  التعلُّــم والنمــو والعمليــات  أبعــاد  القيــادي يف 
العمــالء، بينمــا يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0.05( يف البعــد املــايل بــن )أقــل مــن ســنتن( و)أكثــر مــن 

4ســنوات( لصــاحل )أكثــر من4ســنوات(.
اثنياً: توصيات الدراسة

     1-تعزيــز بعــض اإلجــراءات املاليــة الــي أظهــرت نتائــج الدراســة 
احلاجة هلا، مثل ربط امليزانية الســنوية مبســتوى األداء الفعلي للكلية 

خرجــات 
ُ
أو العمــادة، وذلــك مــن خــالل مؤشــرات علميــة تُثبــت أن امل

الســنوية تتناســب طــردايً مــع مــا يتــم رصــده هلــا مــن خُمصصــات ماليــة.
     2-التأكيــد علــى حصــول الكليــات والعمــادات علــى االعتمــاد 
جتويــد  ضمــان  هبــدف  املؤسســي  أو  الرباجمــي  بشــقيِّه  األكادميــي 
عملياهتــا الداخليــة، واســتمرار متيُّزهــا وفقــاً لألهــداف املرســومة هلــا.

ســتفيدين 
ُ
امل ُمشــاركة  علــى  والعمــادات  الكليــات       3-حــث 

مــن خدماهتــا يف ُصنــع قراراهتــا عــن طريــق منــح نســبة متثيــل هلــم يف 
العلميــة. جمالســها 

     4-تفعيــل وحــدة اخلرجيــن يف الكليــات والعمــادات هبــدف 
التنســيق الفّعــال مــع مؤسســات وشــركات القطــاع اخلــاص؛ هبــدف 
ســتفيدين.

ُ
توظيف خرجييها وكســب املصداقية واملوثوقية من مجيع امل

     5-العمل على أتهيل قدرات العاملن يف الكليات والعمادات 
وفقاً لآليات التالية:

• توفري مكتبة رقمية خلدمة منسوبيها من الناحية املعرفية.
• ختصيص ميزانية سنوية لتأهيل الكوادر اإلدارية واألكادميية.

• تفعيــل نظــام االبتعــاث الداخلــي واخلارجــي هلــم هبــدف صقــل 
املمارســات يف  مــن خــالل اطالعهــم علــى أحــدث  مهاراهتــم 

عملهــم.  جمــال 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

أواًل: املراجع العربية
التعليميــة يف  املؤشــرات  إبراهيــم، هنــاء شــحات. )2016(. دور 
تقــومي أداء املؤسســات التعليميــة. املؤمتــر العــريب الــدويل 
الســادس لضمان جودة التعليم العايل. جامعة الســودان 

للعلــوم والتكنولوجيــا.885- 765.
أبــو جــزر، محــد أمحــد. )2012(. مــدى اســتخدام بطاقــة األداء 
املتــوازن كأداة لتقــومي أداء البنــك اإلســالمي الفلســطيي. 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة. اجلامعــة اإلســالمية. غــزة.

أغــا، مصطفــى ونعمــه يونــس. )2011(. تكامــل ذكاء األعمــال 
يف  احملليــة  للحكومــات  مفتــوح  نظــام  األداء-  وإدارة 
العــراق. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. جامعــة املوصــل. 

كليــة االقتصــاد واإلدارة. 
أمــن، مصطفــى. )2017(. بطاقــة األداء املتــوازن لتحقيــق ميــزة 
الرتبيــة  مســتقبل  جملــة  املصريــة.  للجامعــات  تنافســية 

.116-11.)106( العربيــة.24 
بالســكه، صــاحل. )2012(. قابليــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن 
االقتصاديــة  املؤسســة  يف  االســرتاتيجية  لتقييــم  كأداة 
اجلزائريــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة العلــوم 

عبــاس. فرحــات  جامعــة  والتجاريــة.  االقتصاديــة 
https://uqu.edu.sa/  .)2020( القــرى.  أم  جامعــة 

 comserv/AboutUs
https://www.taibahu.edu. .)2020( .جامعة طيبة
sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.

aspx?ID=48&PageId=107
حجــازي، مــالك. )2015(. دور بطاقــة األداء املتــوازن يف حتقيــق 
ســتدامة يف اجلامعــة اإلســالمية بغــزة. 

ُ
مبــادئ اجلامعــة امل

رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة الرتبيــة، اجلامعــة 
اإلســالمية بغــزة.

خليــل، شــرقي. )2016(. منــوذج مقــرتح لتقييــم أداء مؤسســات 
التعليــم العــايل اجلزائريــة ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن 
املســتدام. جملــة ميــالف للبحــوث والدراســات. )4(. 

.156-139
درغــام، ماهــر وأبــو فضــة، حممــد. )2009(. أثــر تطبيــق أمنــوذج 
االســرتاتيجي  املــايل  األداء  تعزيــز  يف  املتــوازن  األداء 
للمصــارف الوطنيــة الفلســطينية العاملــة يف قطــاع غــزة. 
بغــزة.17)2(.788-741. اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة 

دمنهــوري، زهــري عبــد هللا. )2009(. حنــو بنــاء منظومــة للمؤشــرات 
الرئيســة لقيــاس األداء جبامعــة امللــك عبــد العزيــز. وكالــة 

اجلامعــة للتطويــر. جامعــة امللــك عبــد العزيــز.                                       
مســتوى  حتديــد  إمكانيــة   .)2017( عالــب.  ســلطان  الدحيــاين، 
ابســتخدام  الكويــت  جبامعــة  الرتبيــة  يف كليــة  األداء 
بطاقــة األداء املتــوازن. جملــة الدراســات الرتبويــة والنفســية 
                 544-527.)3(11 قابــوس.  الســلطان  جبامعــة 

.

املتــوازن  األداء  بطاقــة   .)2014( جنــوى.  وحــرانن،  بوقــرة  رابــح، 
كآليــة لتقييــم جــودة التعليــم ابجلامعــة اجلزائريــة. منــوذج 
جــودة  لضمــان  الرابــع  الــدويل  العــريب  املؤمتــر  مقــرتح. 

3أبريــل.  -1 مــن  العــايل.  التعليــم 
الربيعــي، حممــد واحلســاين، وعــد واألعاديــي، عقيــل. )2019(. 
األداء  لتقــومي  املتــوازن  األداء  بطاقــة  تقنيــة  اســتخدام 
تطبيقيــة  االقتصادية-دراســة  للوحــدات  االســرتاتيجي 
astkhdam__33225638-على جامعة املثى
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ســفر، منــال عبــد الرمحــن. )2012(. مؤشــرات تقييــم األداء جبامعــة 
أم القرى يف ضوء منهجية بطاقة األداء املتوازن. دراسة 

دكتــوراه غــري منشــورة. جامعــة ام القــرى. كليــة الرتبيــة.
املتــوازن  األداء  بطاقــة  تطبيــق   .)2019( حممــد انصــر.  الســويِّد، 
جامعــة اجملمعــة أمنوذجــاً للجامعــات الناشــئة الســعودية. 

جملــة العلــوم الرتبويــة. )17(. 472-417.
تفعيــل بطاقــات األداء  فاعليــة  هــاين حامــد. )2017(.  الســيِّد، 
املتــوازن كأداة لتقييــم أداء اجلامعــات الســعودية. جامعــة 
اجلــوف أمنوذجــاً. املؤمتــر العــريب الــدويل الســابع لضمــان 
اجلــودة يف التعليــم العــايل. جامعــة أســيوط، مصــر.-1

.18
لفعاليــة  ُمقــرتح  ذايت  تقــومي  منــوذج   .)2017( فاهــوم.  الشــلي، 
ســلفيت  والتكنولوجيــا.  للعلــوم  الزيتونــة  جامعــة  أداء 
فلســطن. جملــة اجلامــع يف الدراســات النفســية والعلــوم 

ديســمرب  )7( الرتبويــة. 
املتــوازن  األداء  لتقــومي  بطاقــة  بنــاء   .)2017( غــريب.  الشــمري، 
ابســتخدام  الســعودي  ابجلامعــات  العلميــة  لألقســام 
أســلوب التحليــل اهلرمــي. جملــة العلــوم الرتبويــة. )10(. 

    .162-111
 .)2018( دايان.  ومانويــل،  فــردوس  وخــان،  فــاروق  العــاين، 
االســرتاتيجية  اخلرائــط  ورســم  اجلامعــة  أداء  تقييــم 
ابســتخدام بطاقــة األداء املتوازن-دراســة حالــة جبامعــة 
التعليميــة.   لــإلدارة  الدوليــة  ُعمان-اجمللــة  يف  صحــا 

    .700-689 .)4 (32
عبابنــه، صــاحل أمحــد. )2011(. تقييــم جــودة األداء اجلامعــي مــن 
اآلداب،  بكليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة 
جــودة  لضمــان  العربيــة  اجمللــة  ليبيــا.  مصراتــه.  جامعــة 

.24-1  .)8(  4 اجلامعــي.  التعليــم 
عبــد الرمحــن، مــدين. )2014(. تقــومي أداء اجلامعــات وفقــاً ملنظــور 
أفريقيــا  جامعــة  االقتصــاد.  جملــة كليــة  املتــوازن.  األداء 

.105-59 .)4( العامليــة. 
 .)2016( إبراهيــم.  والــدوي،  حممــد  وغنيــم،  حممــد  عبداهلــادي، 
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ومتطلبــات  املتــوازن  األداء  قيــاس  بطاقــات  مفهــوم 
مكتبــة  جملــة  اجلامعيــة.  املركزيــة  املكتبــات  يف  التطبيــق 

.372-328  .)1(  22 فهــد.  امللــك 
مؤسســات  تقييــم   .)2017( معــاذ.  واحلــوراين،  ســجى  العبــديل، 
التعليــم العــايل اخلاصــة ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن. 
59- .)1(20 والدراســات.  للبحــوث  البلقــاء  جملــة 

.91
عبــود، يســري زكــي. )2017(. تقــومي األداء جبامعــة امللــك فيصــل 
يف ضــوء أبعــاد بطاقــة األداء املتــوازن. دراســات نفســية 
والرتبويــة.  النفســية  املمارســات  تطويــر  خمــرب  وتربويــة. 

.115-92  .)19(
ــاف، صــاحل محــد. )1995(. املدخــل إىل البحــث يف العلــوم  العسَّ

الســلوكية. مكتبــة العبيــكان: الــرايض
عيــاط، ســعاد ودمحــاين، عــزي. )2019(. اســتخدام بطاقــة األداء 
املتــوازن يف تقــومي أداء مؤسســات التعليــم العــايل. حالــة 
جامعــة طاهــري حممــد بشــار. جملــة البشــائر االقتصاديــة. 

121-107 .)3( 5
فرحــات، أمحــد نبيــل. )2007(. تقييــم األداء اجلامعــي وضمــان 
https://hrdiscussion.com/ اجلــودة.  

  hr222.html
الكرخــي، جميــد. )2014(. تقــومي األداء يف الوحــدات االقتصاديــة 
ابســتخدام النســب املاليــة. دار املناهــج للنشــر والتوزيــع: 

عمَّان.
األداء  تقييــم  نظــام  فاعليــة   .)2013( ذيــب.  حممــد  املبيضــن، 
املؤسســي وأثرهــا يف التميُّــز التنظيمــي. اجمللــة األردنيــة يف 

.704-689 .)4(  9 األعمــال.  إدارة 
الدراســات  كليــة  أداء  تقــومي   .)2016( عبــد هللا.  املفيــز، خولــه 
ســعود  امللــك  جبامعــة  اجملتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة 
ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن. اجمللــة الدوليــة الرتبويــة 

.332-304  .)7(5 تخصصــة.  
ُ
امل

املليجــي، رضــا والضحــاوي، بيومــي. )2011(. تقييــم أداء كليــات 
الرتبيــة يف مصــر ابســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن. جملــة 

كليــة الرتبيــة ابإلمساعيليــة. )21(.
األداء  مســتوى   .)2017( فضيلــة.  وبوطــورة،  مسايلــي  نوفــل، 
املتــوازن.  لــألداء  مطــورة  بطاقــة  ابســتخدام  اجلامعــي 
العربيــة  ابجلزائر-اجمللــة  تبســه  جلامعــة  ميدانيــة  دراســة 
لضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي.  10)27(. -139

.162
األداء  تقييــم   .)2018( علــي.  والشــائع،  شــرف  اهلــادي،   
االســرتاتيجي جبامعــة القصيــم ابســتخدام بطاقــة األداء 
جملــة  األكادمييــة.  القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  املتــوازن 

.445-333  .)12( الرتبويــة.  العلــوم 

Arab	References:
Ababneh,	 Saleh	Ahmed.	 )2011)	 Evaluating	 the	

quality	of	university	performance	from	
the	viewpoint	of	faculty	members	Arts,	
Misurata	 University.	 Libya.	 The	 Arab	
Journal	 for	 Quality	Assurance	 in	 Uni�
versity	Education.	 4	 )8).	 1-24.

Abd	 al-Hadi,	 Muhammad;	 Ghoneim,	 Muham�
mad;	Aldawi,	Ibrahim.	)2016). The con�
cept	of	balanced	scorecards	and	applica�
tion	 requirements	 in	 university	 central	
libraries. King Fahd Library	Magazine.	
22	)1).	328-372.

Abdali,	 shrouded;	 Al-Hourani,	 forbid.	 )2017).	
Evaluating	higher	education	institutions	
that use the scorecard  Balanced. Al�
Balqa	Journal	for	Research	and	Studies.	
20	 )1).	 59-91.

Abdel	 Rahman,	 Madanii.	 )2014).	 Evaluating	
universities	 performance	 according	 to	
a	 balanced	 performance	 perspective.	
Journal of the Faculty of Economics. 
World	University	of	Africa.	)4).	59-105.

Aboud,	Yousry	Zaki.	)2017).	Performance	eval�
uation at King Faisal University in light 
of the dimensions of the balanced score�
card. Psychological and educational 
studies	-	laboratory	for	the	development	
of   psychological	and	educational	prac�
tices	-.	)19).	92-115.

Abu	Jazar,	Hamad	Ahmed.	)2012).	The	extent	of	
using the balanced scorecard      as a 
tool	to	evaluate	the	performance	of	the	
Islamic	 bank	 Palestinian.	 A	 magister	
message	 that	 is	 not	 published.	 Islamic	
University. Gaza.

Agha,	Mustafa,	Naama	Younes.	)2011).	Business	
Intelligence	 Integration	 and	 Perfor�
mance	Management	 -	 an	 open	 system	
for local governments  	 in	 Iraq.	A	ma�
gister	 message	 that	 is	 not	 published.	
University of Al Mosul. Faculty of Eco�
nomics and Management.

Al-Assaf,	 Saleh	 Hamad.	 )1995).	 Introduction	
to Research in Behavioral  Sciences. 
Obeikan	 Library:	 Riyadh

Al-Daihani,	Sultan	Aalib.	)2017).	The	ability	 to	
determine	 the	 level	 of	 performance	 in	
the	College	of	Education	at	Kuwait	Uni�
versity using the balanced scorecard. 
Journal of Educational and Psycholog�
ical	Studies,  Sultan	Qaboos	University.	



العدد  السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة  134135 العدد السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة 

 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

11	)3),	527-544
Al-Hadi,	 Sharaf;	 Alshayie,	 Ali.	 )2018).	 Evalu�

ating	 the	 strategic	 performance	 in	 the	
Qaseem	University	using	the	scorecard	
Balanced	 from	 the	 viewpoint	 of	 aca�
demic leaders. Journal of Educational 
Sciences.	 )12).	 333-445.

Al-Karkhi,	 Majeed.	 )2014).	 Evaluating	 perfor�
mance	in	economic	units	using	financial	
ratios.	 Dar	 Al-Manhaj	 for	 Publishing	
Distribution:	 Amman.

 Al-Mofiz,	Khawla	Abdullah.	)2016).	Evaluating	
the	performance	of	the	College of   Ap�
plied Studies	and	Community	Service	at	
King Saud University Using a balanced 
scorecard.	The	international	specialized	
educational	journal..304-332 .)7( 5    

	 Almubidin,	 Muhammad	 Theeb.	 )2013).	 The	
effectiveness	 of	 the	 corporate	 perfor�
mance	 appraisal	 system	and	 its	 impact	
on excellence Regulatory. The Jordani�
an	Journal	of	Business	Administration.	
9	 )4).	689-704  .

Alomani,	 Farouk;	 Khan,	 Firdaws,	 Manuel,	 Di�
ana.	 )2018).	 University  performance	
evaluation	and	strategic	mapping	Using	
the	 balanced	 scorecard	 -	 case	 study	 at	
Saha	University	in	Oman	- International	
Journal	of	Educational	Management.	32	
)4).	 689-700.

Al-Rubaie,	 Muhammad;	 Al-Hassani,	 Waad;	
Al-Adaibi,	Aqeel.	)2019).	Use	        the 
Balanced Scorecard technology to 
straighten	out Strategic Performance of 
Economic	Units	-	An	Applied	Study	on	
Al�  Muthanna	 University-33225638_
astkhdam_tqnyt_btaqt_alada_almtwaz�
nBSC_ltqwym_alada_alastratyjy_llwh�
dat_alaqtsadyt_bhth_ttbyqy_fy_klyt_
aladart_walats.

Al-Shalabi,	 Fahoum.	 )2017).	 A	 suggested	
self�evaluation model for t performance	
effectiveness	of	Al-Zaytoonah	Universi�
ty of Science and  Technology	 -	 Salfit,	
Palestine.	Al-Jame	 ‘Journal	 in	Psycho�
logical Studies and  Educational Scienc�
es.	 )7)	December

Al-Shammari,	 Gharbi.	 )2017).	 Building	 a	 card	
to evaluate the balanced  performance	
of	 the	 scientific	 departments	 in	 Saudi	
universities using  hierarchical analysis 
method. Journal of Educational Scienc�
es.	 )10).	 111-162.

Alsyd.	Hani	Hamid.	)2017).	The	effectiveness	of	
activating the balanced scorecards as a 
tool	 to	 assess	 the	performance	of	Sau�
di universities � Al�Jouf University as a 
model	-	the	7th	Arab	International	Con�
ference for Quality	Assurance	in	High�
er	Education.	Assiut	University,	Egypt.	
1�18.

Amin,	Mustafa.	)2017).	The	balanced	scorecard	
to	achieve	a	competitive	advantage	for	
Egyptian	universities.	Future	magazine 
Arab	Education	24	)106),	11-116.

Ayat,	Souad;	Dahmani,	Eazi.	 )2019).	Using	 the	
balanced	scorecard	to	evaluate	the	per�
formance	 of	 educational	 institutions	
Higher	 “case	 of	 Taheri	 University	 of	
Muhammad	Bashar”	“Al	Bashaer  Eco�
nomic	 Journal.	 5	 )3).	 107-121

Blasikah,	Salih.	)2012).	The	applicability	of	the	
balanced scorecard as a tool for evalu�
ating	 the	strategy	 in	 the	Algerian	Eco�
nomic	Corporation.	A	magister	   mes�
sage	 that	 is	 not	 published.	 College	 of	
Economic	and	Commercial	   Sciences. 
Farhat Abbas University.

Damanhouri,	Zuhair	Abdullah.	 )2009).	Towards	
building	 a	 system	 for	 the	main	 indica�
tors	 to	 measure	 performance	 at	 King	
Abdulaziz University. University De�
velopment	 Agency.	 King	 Abdulaziz	
University.

Dergham,	 Maher,	 Abu	 Fadda,	 Muhammad.	
)2009).	The	effect	of	 applying	 the	bal�
anced	performance	model	on	enhancing	
financial	 performance  The	 strategic	 of	
the	Palestinian	national	banks	operating	
in	the	Gaza	Strip.	 Journal	of	the	Islamic	
University	Gaza.	17	 )2).	 741-788.

	 El-Meligy,	 Reda;	 And	 Aldhawy,	 Bayoumi.	
)2011).	 Evaluating	 the	 performance  of 
the colleges	of	education	in	Egypt	using	
the scorecard  Balanced. Journal of the 
Faculty	 of	Education	 in	 Ismailia.	 )21).

Farhat,	Ahmed	Nabil.	)2007).	University	perfor�
 assurance. mance	evaluation	and	quality

https://hrdiscussion.com/hr222.html
Hegazy,	Malak.	 )2015).	The	 role	 of	 a	 balanced	

scorecard	 in	achieving	sustainable	uni�
versity	 principles	 at	 the	 university  Is�
lamic	 in	 Gaza.	 Unpublished	 Master	
Thesis	...	College	of	Education,	Islamic	
University of Gaza.

Ibrahim,	Hanaa	Shahat.	 )2016).	The	 role	of	ed�



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة  136137 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

ucational indicators in evaluating the 
performance	of	educational	institutions.	
Conference	The	Sixth	Arab	Internation�
al	to	ensure	the	quality	of	higher	educa�
tion. Sudan   University of Science and 
Technology.	 567-588.

Khalil,	 Sharqii.	 )2016).	 Suggested	 model	 for	
evaluating	 the	 performance	 of	 	  Alge�
rian	higher	education	institutions	using	
the	scorecard	Sustainable	balanced.	Mi�
laf Journal for Research and Studies. 
)4),	 139-156.

Nofal,	 Smiley;	 and	 Batura,	 Fadilah.	 )2017).	
University	performance	level	  using an 
enhanced	 scorecard	 card	A	 field	 study	
for Tebessa University in Algeria � The 
Arab Magazine to ensure	the	quality	of	
university	education.	10	)27).	139-162.

Rabeh,	Bougherra;	And	Harnan,	Najwa.	)2014).	
The balanced scorecard as a   mech�
anism	 for	 evaluating	 the	 quality	 of	
education	 at	 the	 Algerian	 University: 
Suggested	 form.	 The	 Fourth	 Arab	 In�
ternational	 Conference	 on	Quality  As�
surance	in	Higher	Education.	From	1-3	
April.

Safar,	 Manal	 Abdel	 Rahman.	 )2012).	 Perfor�
mance evaluation indicators at Umm 
Al-Qura	University	 in	 light	of	 the	bal�
anced	 scorecard	 methodology.	 Unpub�
lished	 PhD	study.	Umm	Al	Qura	Uni�
versity. Faculty of Education.

Sweden,	 Muhammad	 Nasser.	 )2019).	 The	 ap�
plication	 of	 the	 balanced	 scorecard  of 
Al	Majmaah	 University	 -	 a	 model	 for	
emerging universities Saudi. Journal of 
Educational	 Sciences.	 )17).	 417-472.

Taibah	 university	 )2020).	 	 https://www.taibahu.
edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.as�

px?ID=48&PageId=107
Umm	Alqura	university	)2020).	
 ttps://uqu.edu.sa/comserv/AboutUs

اثنياً: املراجع األجنبية
Afriliana,	 N.,	 Goel,	 F.	 )2014).	 Performance	

Measurement	 of	 Higher	 Education	 In�
formation	 System	 Using	 IT	 Balanced	
Scorecard.	 Intelligent	 Information	 and	
Database	Systems.	Springer	internation�
al	 publishing:	 412-4.																											

Garrison,	R.	H.,	Noreen,	E.	W.,	Brewer,	P.	C.,	&	
McGowan,	 A.	 )2010).Managerial	 ac�
counting.	 Issues	 in	Accounting	Educa�
tion,	 25)4):	 792-793.

Hladchenko,	M.	 )2015).	Balanced	 scorecard–	 a	
strategic	 management	 system	 of	 the	
higher	 education	 institution.	 Interna�
tional Journal of Educational Manage�
ment,	 29	 )2):167–176.

Hurtado,dayanis&Devececarlos.)2019).	 Influ�
ence of the balanced scorecard on the 
science	and	 innovation	performance	of	
Latin	 American	 universities,	 Knowl�
edge	 Management	 Research	 &	 Prac�
tice,17	 )4):	 373-383.																																																

Kais	Lassoued.	)2018).	Balanced	Scorecard	Im�
plemention	in	higer	education:	an	emi�
rati	perspective.	Corporate	Ownership&	
Control,	15,	Issue	3,	Continued-															 

Kaplan,	 R.S.	 &	 Norton,	 D.P.	 )1992).	 The	 Bal�
anced Scorecard – Measures that Drive 
Performance. Harvard Business Review 
Jan-	 Feb,:71-79.	        

	LlyasinMukhamd	&	Zamroni.)2017).	Balanced	
Scorecard:A	 Strategy	 the	 Qualtiy  Im�
provement	 of	 Islamic	 higer	 education.	
DinamikaIlmu	 ,17	 )2	 )																														        

Mei-Hui	Lin	&	Chunyi	Lin.	 )2016).Sustainable	
development	in	technological	and	voca�
tionalhiger	 education:	 balanced	 score�
card measures with uncertainty.Journal 
of	 Cleaner	 Production.Volume	 120:	 1-
12																																																					

Patrcic	 Quesado	 &	 BearrizAibar	 &	 Lucia	 Ro�
drigues.	 )2018).	 Advantages	 and	 con�
tributionsin	the	Balanced	Scorecard	Im�
plementation,	 Intangible	Capital,	 14)1)

Valderrama,	T.,	Cornejo,	V.,	Bordoy,	D.	)2013).	
Balanced	scorecard	and	efficiency:	De�
sign	and	empirical	validation	of	a	stra�
tegic	map	in	the	university	by	means	of	
DEA.	American	 Journal	 of	Operations	
Research,	3	)1),	30-52		   



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السابع  - نوفمبر )11( 2020  - السنة الرابعة  136137 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

دور األسرة في تعزيز الهوية الوطنية َلدى األبناء

املستخلص:
يهــدف البحــث إىل التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء أببعادهــا الثالثــة. كمــا   
يهــدف إىل التأكــد مــن مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لتأثــري دور األســرة يف اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء تعــزى للمتغــريات األوليــة. 
ولتحقيــق هــذه األهــداف اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، مــع األخــذ بطريقــة املســح االجتماعــي مــن خــالل العينــة املمثلــة جملتمــع البحــث، 
واســتخدم يف مجــع البيــاانت املطلوبــة اســتبانة مؤلفــة مــن 34 فقــرة تقيــس ثالثــة مــن جوانــب اهلويــة الوطنيــة هــي املعلومــات والوجــان والســلوك 
الوطــي. وتوصــل البحــث إىل أن املتوســط العــام لــدور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة أببعادهــا الثالثــة بلــغ )2.40( ويقــع يف فئــة »مرتفــع«. 
أي أن لألســرة الســعودية دور إجيــايب يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء، وجــاء دورهــا يف تعزيــز الُوجــدان الوطــي يف الرتتيــب األول )م 
= 2.66/مرتفــع(، يليــه النــزوع والســلوك الوطــي )م = 2.34/مرتفــع(، يليــه املعــارف واملعلومــات الوطنيــة )م = 2.19/ منوســط(. كمــا 
توصــل البحــث إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدور األســرة يف اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء لصــاحل األكــرب ســناً، أو املقيمــن مــع أســر 
أكثــر اســتقراراً، أو الســاكنن يف منــزل أكثــر ســعة، ومــن األمهــات ذوات مســتوايت تعليميــة أقــل، وعــدم وجــود فــروق تعــزي ملتغــريي عــدد 

أفــراد األســرة، واملســتوى التعليمــي لــألب. وأوصــى البحــث يف ضــوء نتائجــه بعــدد مــن التوصيــات.

الكلمات املفتاحية:  األسرة، اهلوية الوطنية.

Abstract
 The	study	explored	the	role	of	 the	Saudi	family	in	enhancing	national	 identity	 in	children	
through	establishing	national	knowledge	and	enhancing	national	values	and	behaviors.	It	also	explored	
differences	 in	 the	 role	 of	 the	 family	 in	 enhancing	 the	 national	 identify	 by	 a	 number	 of	 personal	
variables,	e.g.,	age,	gender,	the	size	of	the	family,	the	education	level	of	the	parents.	The	researcher	
used	the	descriptive	method	that	describes	social	phenomena	qualitatively	and	quantitatively	based	
on	a	sampling	procedure	that	represents	the	study	population.	Data	was	collected	using	a	researcher-
developed	 �34item	 questionnaire	 groping	 three	 dimensions	 of	 national	 identity,	 namely	 national	
information,	values	and	behaviors.	Results	revealed	that	the	family	plays	a	positive	role	in	enhancing	
all	 three	dimensions	of	national	 identity	 in	 children.	No	 significant	differences	were	 found	among	
participants	on	all	dimensions	of	the	national	identity	questionnaire	by	personal	variables	except	for	
age,	 the	structure	of	 the	family	and	the	educational	 level	of	mothers.

Key Words: the	family,	national	identity.
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مقدمة:
لــكل أمــة هويــة متيزهــا عــن غريهــا مــن األمــم، تتمثــل يف   
عــدد مــن القواســم املشــرتكة الــي جتمــع أبنــاء هــذه األمــة يف كيــان 
واحــد مميــز مــن غريهــا مــن مجاعــات البشــر الــي تســكن األرض؛ يــربز 
بينهــا نســق القيــم واملعايــري واملعتقــدات واألعــراف املتوارثــة واملتجــددة 
الــي تعطــي األمــة متيزهــا وتفردهــا بــن األمــم، أو هــي رؤيــة العــامل الــي 
حتكم عقل وســلوك ووجدان أمة من األمم، فتميز أفرادها يف طريقة 
تفكريهــم، ومــا أيتونــه أو ينتهــون عنــه مــن ســلوك وأفعــال، ومــا يقبلونــه 

أو ال يقلبونــه مــن فكــر وســلوك وانفعــاالت.
وال يكتمــل االســتقالل الوطــي دون وجــود خصوصيــة   
معينــة للوطــن متيــزه عــن غــريه مــن األوطــان، هــذه اخلصوصيــة تعطــي 
الوطــن لــوان مميــزاً يتعلــق برتاثــه، وقيمــه، وعاداتــه وتقاليــده، وآمالــه 
وطموحاتــه، وهــو مــا درج علــى تســميته بـ«اهلويــة الوطنيــة«، والــي 
تشــري إىل القواســم املشــرتكة الــي جتمــع أبنــاء هــذا الوطــن يف »حنــن« 
داخلــي أهلــي متجانــس يف مقابــل »هــم« خارجــي أجنــي خمتلــف، 

واآلخــر. األان،  ابختصــار:  أي 
وهنــاك عناصــر للهويــة الوطنيــة ال بــد مــن توفرهــا، منهــا:   
التاريــخ املشــرتك الــذي ينِتــج رؤيــة العــامل املشــرتكة، واملوقــع اجلغــرايف، 
واحلقــوق املشــرتكة، إذ يتمتــع أبنــاء اهلويــة الوطنيــة الواحــدة ابحلقــوق 
ذاهتــا: كحــق التعليــم، وحــق التعبــري عــن الــرأي، وحــق احليــاة الكرميــة 
علــى أرض الوطــن، وحــق امللكيــة، وحــق العمــل، وغريهــا مــن احلقــوق 
الــي جُتســِذد معــاين اهلويــة الوطنيــة علــى أرض الواقــع، وعليهــم يف 
الوقــت نفســه أداء الواجبــات الفرديــة واجلماعيــة الــي يتعــن علــى 
والدراســات،  لألحبــاث  دمشــق  )مركــز  هبــا  القيــام  الوطــي  اجملمــوع 

.)9–  8  :2017
أو  عبثــا  أييت  ال  الوطنيــة  اهلويــة  هــذه  بنــاء  أن  علــى   
جزافــا، بــل يتطلــب تربيــَة أفــراد اجملتمــع تربيــًة وطنيــة ُتكســبهم املعــارف 
والقيــم والســلوكيات الوطنيــة الــي تعــزز مــن هــذه اهلويــة. وتعــد مرحلــة 
الطفولــة أرضــاً خصبــة يســهل فيهــا غــرس اجلوانــب املختلفــة هلــذه 
اهلويــة والــي تتجــذر يف شــخصية الطفــل، وتثمــر علــى مــدار الزمــن 
ســلوكيات تتعلــق ابلوطــن )عــرايب، 2020(. فتعزيــز اهلويــة الوطنيــة 
لــدى األبنــاء منــذ الصغــر جيعــل منهــم قالعــاً متحركــة تدافــع عــن 

الثقــايف. الغــزو  أشــكال  عليــه ضــد مجيــع  الوطــن وحتافــظ 
وتعد األسرة اللبنة األوىل يف تكوين اجملتمع. وابعتبارها   
أحد النظم االجتماعية، تلعب األســرة دوراً رئيســاً يف عملية التنشــئة 
االجتماعيــة، وغــرس القيــم يف نفــوس األبنــاء منــذ الصغــر، ومــا دور 
علــى  البنــاء  جمــرد  إال  األخــرى  والتعليميــة  االجتماعيــة  املؤسســات 
مــا أسســته األســرة واســتكمال مــا بدأتــه، ومجيــع هــذه املؤسســات 
– مبــا فيهــا األســرة – تتكامــل أدوارهــا وتصــب جهودهــا يف هنــر 
واحــد يتمثــل يف منظومــة املعــارف والقيــم والســلوكيات لــدى األبنــاء 
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وكانــت األســرة املباشــرة ـ حــى وقــت قريــب ـ يف أضيــق   
احمليــط  هــي كل  أوســعها،  املمتــدة واحلــي يف  التعريفــات، واألســرة 

االجتماعــي الــذي حيتــك بــه الطفــل علــى امتــداد طفولتــه املبكــرة 
)مــن عمــر الثانيــة إىل السادســة( واملتوســطة )مــن عمــر السادســة 
إىل الثامنــة(، ومنــه يســتمد قيمــه ومعايــريه ومعتقداتــه ورؤيتــه للعــامل. 
وبعــد األســرة النوويــة واملمتــدة واحلــي، كانــت املدرســة أتيت مــن نفــس 
احلاضنــة الثقافيــة وبفاعلــن ثقافيــن ال خيتلفــون عــن األب واألم، 

لتعــزز مــا فعلتــه األســرة وتؤكــده وتبــي عليــه.
أمــا اليــوم، فــإن األبنــاء يف عصــر العوملــة والفضــاء املفتــوح   
واالنفجــار املعلومــايت وتقنيــات املعلومــات واالتصــال وعــامل اإلعــالم 
االجتماعــي يواجهــون عاملــا جديــدا متامــا مل يعْشــه جيــل اآلابء أو 
خيــربوه يف طفولتهــم. إذ انفتــح حميــط العالقــات االجتماعيــة للطفــل 
فجــأة أوســع كثــريا مــن حــدود األســرة النوويــة التقليديــة، حــى صــار 
أو  بــال حــدود،  مبالغــة- عاملــا  الطفــل »االفرتاضــي« -دون  عــامل 
التيــارات  فأخــذت  األقــل.  علــى  الثقافيــة  حــدوده  ســقطت  عاملــا 
الثقافيــة واألفــكار واألمنــاط احلياتيــة جتــوب العــامل االفرتاضــي شــرقاً 
وغــرابً ومشــااًل وجنــوابً غــري عابئــة ابحلــدود السياســية الرمسيــة أو احلــدود 

التقليديــة. واحلضاريــة  الثقافيــة 
مشكلة البحث:

اتســاعه،  علــى  العــامل  علــى  منفتحــاً  اليــوم  طفــُل  أصبــح  لقــد 
عــن  بعيــدا  األبنــاء  إىل  واملعتقــدات  األفــكار  تنســاب خاللــه  عــامل 
رقابــة األســرة، خاصــة وأن طبيعــة املرحلــة العمريــة لألبنــاء )املتوســط 
والثانــوي( جتعلهــم ســريعي التأثــر واالقتنــاع أبيــة أفــكار وآراء ســلبية 
معظــم  العمريــة  املرحلــة  هــذه  يف  األبنــاء  ويقضــي  ابلوطــن.  تتعلــق 
أوقاهتــم داخــل املنــزل، واألســرة مطالبــة بتوفــري بيئــة إجيابيــة لغــرس القيــم 
واملفاهيــم مــن خــالل مــا تــزود بــه النــشء مــن معــارف ومعلومــات وقيم 
وســلوكيات تــزرع يف نفوســهم الثقــة، وتــؤدي إىل تصويــب ســلوكياهتم 
جتــاه الوطــن ممــا يعــزز لديهــم اهلويــة الوطنيــة. ففــي املنــزل تتشــكَّل 
هويــة الطفــل واجتاهاتــه وميولــه حنــو الكثــري مــن القضــااي االجتماعيــة 
األســرة يف  بــدور  يتعلــق  األمــر ال  وهــذا  والسياســية.  واالقتصاديــة 
اململكــة العربيــة الســعودية فقــط، بــل بدورهــا يف مجيــع الــدول العربيــة.

ومل يعــد دور األســرة يقتصــر علــى األبعــاد الرتبويــة، بــل تعداهــا 
إىل أدوار دفاعية يف مواجهة األخطار الي تتهدد األوطان أبشكال 
غــري تقليديــة مثــل الغــزو الفكــري ومتييــع القيــم ومســخ اهلــوايت، مــا 
يــؤدي يف النهايــة إىل طمــس القواســم احلضاريــة املشــرتكة الــي متيــز 
هــذه األمــة علــى مــر التاريــخ. وإذا كانــت اجليــوش خــط الدفــاع ضــد 
األخطــار القدميــة املتمثلــة يف االحتــالل العســكري، فــإن األســرة متثــل 
حائــط الصــد الرئيــس ضــد أشــكال ال تقــل خطــورة عــن االحتــالل، 
احتــالل  وإذا كان  وإخضاعهــا.  والقلــوب  العقــول  بغــزو  تتعلــق 
األراضــي كاد أن يندثــر، فــإن هــذه األشــكال اجلديــدة مــن الغــزو 
الفكــري واإلخضــاع الثقــايف هــي نــوع االحتــالل اجلديــد الــذي ميــارس 
يف عــامل العوملــة والســماوات املفتوحــة. وممــا يزيــد هــذه احلــرب خطــورة 
أهنــا حــرب غــري معلنــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك ُتشَّــن حتــت 
مــا جيعــل ضحاايهــا يســلِّمون  دعــاوي إنســانية وتعدديــة وعومليــة، 

زمامهــم ألرابهبــا طائعــن.
وانطالقــاً مــن هــذا الواقــع اجلديــد الــذي ينشــأ فيــه أطفالنــا يف 
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وانطالقــاً  والوطــن،  األســرة  حــدود  تتجــاوز  عامليــة  أتثــريات  وســط 
مــن فهــم إمــكاانت العصــر الرقمــي بتقنياتــه وأدواتــه الــي اخرتقــت 
احلــدود الثقافيــة واحلضاريــة وأســقطتها، ودعمــا لألســرة الســعودية يف 
مواجهــة تلــك التحــدايت املســتجدة يف تنشــئة أطفاهلــا، وقبــل ذلــك 
الــذي جيــدون  الثقــايف  هــذا االختــالط  دعمــا ألبنائنــا يف مواجهــة 
أنفســهم فيــه، وســعيا إىل تعزيــز اهلويــة الوطنيــة ألبنــاء شــعبنا، تســعى 
الدراســة احلاليــة إىل الوقــوف علــى واقــع تنشــئة األطفــال يف اململكــة 
العربيــة الســعودية يف ظــل الفضــاء املفتــوح لعــامل اإلعــالم االجتماعــي 
وتقنيــات العصــر الرقمــي، وهــي املشــكلة الــي ميكــن صياغتهــا يف 

الســؤال الرئيــس التــايل:
مــا دور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء يف اململكــة 

العربية الســعودية؟
وميكن حتليل هذا السؤال الرئيس إىل األسئلة الفرعية التالية:

األســرة . 1 تكســبها  الــي  الوطنيــة  واملعلومــات  املعــارف  مــا 
الوطنيــة؟ اهلويــة  تعزيــز  يف  إســهاما  ألبنائهــا  الســعودية 

مــا القيــم واالجتاهــات الوطنيــة الــذي تنميهــا األســرة الســعودية . 2
لــدى أبنائهــا إســهاما يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة؟

مــا أنــواع الســلوك الوطــي الــذي تنميــه األســرة الســعودية لــدى . 3
أبنائهــا إســهاما يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً لــدور األســرة يف تعزيــز اهلويــة . 4
الوطنيــة لــدى األبنــاء تعــزى ملتغــريات العمــر، واجلنــس، وعــدد 
أفــراد األســرة، ومكــوانت األســرة، واملســتوى التعليمــي لــألب، 

واملســتوى التعليمــي لــألم؟
أمهية البحث:

مــن الناحيــة العلميــة: تســتمد أمهيــة البحــث مــن أمهيــة املوضــوع 
املوضوعــات ذات  مــن  الوطنيــة  اهلويــة  تُعــد  يتناولــه، حيــث  الــذي 
األبعــاد االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واألمنيــة، وتُعــرب عــن مــدى 
انتمــاء األفــراد للوطــن ومســتوى مشــاركتهم يف محايتــه والــذود عنــه، 
كمــا تعــرب عــن وعيهــم حبقوقهــم وواجباهتــم وحرصهــم علــى املصلحــة 

الوطنيــة ونظرهتــم لآخــر.
ومن الناحية العملية تتجلى أمهية البحث يف:

النــشء . 1 اإلجيابيــة يف  الســلوكيات  وتعزيــز  املواطــن  بنــاء  أمهيــة 
الوطنيــة لديهــم. املفاهيــم والقيــم  مــن خــالل غــرس  الصغــر  منــذ 

دور األســرة هــو الــدور اجلوهــري واألساســي يف هــذه املرحلــة . 2
العمريــة لألبنــاء، لقضــاء االبــن معظــم أوقاتــه ابملنــزل يف مرحلــة 

املتوســط والثانــوي.
يف . 3 املتســارع  التطــور  ظــل  يف  البحــث  موضــوع  أمهيــة  تــزداد 

فضــاء  ووجــود  االجتماعــي،  والتواصــل  االتصــال  تقنيــات 
جبميــع  واألفــكار  الثقافــات  فيــه  تســبح  مفتــوح  افرتاضــي 
االبــن  لــدى  القــدرة  تنميــة  يف  األســرة  دور  وأييت  أشــكاهلا، 
للتمييــز بــن الصحيــح مــن األفــكار واآلراء املتعلقــة ابألوطــان 

منهــا. واهلــدام  الباطــل  وبــن 
قــد ميثــل هــذا البحــث إضافــة للمكتبــة العربيــة فيمــا خيــص دور . 4

األســرة يف تربيــة األبنــاء وتعزيــز اهلويــة الوطنيــة لديهــم.

مصطلحات البحث:
Family 1-األسرة

يعــرف بريجــس Burgess ولــوك Locke األســرة   
يف كتاهبمـــا The Family أبهنـــا مجاعـــة مـــن األشخاص يرتبطون 
بروابــط الــزواج والــدم أو التبــي ويعيشــون معيشــة واحــدة، ويتفاعلــون 
كل مــع اآلخــر فـــي حـــدود أدوار الــزوج والزوجــة واألم واألب واألخ 
واألخــت، ويشــكلون ثقافــة مشــرتكة )محــداوي، 2015(. ويوجــد 
 ،Nuclear Family النوويــة  األســرة  مهــا:  لألســرة  شــكالن 
املتزوجــن،  غــري  واألبنــاء  والزوجــة  الــزوج  مــن  تتألــف  الــي  وهــي 
واألســرة املمتدة  Extended Familyالي تتكون من األســرة 
النوويــة مضافــاً إليهــا مــن تــزوج مــن األبنــاء مــع أوالدهــم وغريهــم مــن 
األقــارب، وبذلــك تتألــف األســرة املمتــدة مــن عــدة أجيــال متتاليــة 
تعيــش معــاً. وابلتــايل فــإن األســرة تتكــون مــن اآلابء واألبنــاء الذيــن 
يشــرتكون ىف اإلقامــة ويشــكلون نســقاً اجتماعيــاً لــه معايــري وأدوار 
 :2005 2012( )علــي،  ثقافــة ألخــرى )محــدان،  مــن  ختتلــف 
عــن  عبــارة  أهنــا  يف  يتمثــل  لألســرة  تعريفــاً  البحــث  ويتبــى   .)24
الوحــدة االجتماعيــة الــى يقيــم معهــا الفــرد، ســواء أكانــت نوويــة أم 

ممتــدة.
 National Identity 2-اهلوية الوطنية

اهلوية الوطنية هــــى نســــق املعايري الى يعرف ويعّرف هبــــا   
الوطــــن، وهــي الــى تشــكل خصوصيتــه ومتيــزه وتفــرُّده، وترتكــز علــى 
تركيبــــة البنــــاء االجتماعــــي ونظــــم القيــــم والتفاعــــالت والتدفقــــات ىف 
إطــــار الوطن )علي، 2005: 30(. وقد عرفها مروان حبش أبهنا 
اخلصائــص والســمات الــي تتميــز هبــا اجلماعــة، وترتجــم روح االنتمــاء 
لــدى أبنائهــا، وهلــا أمهيتهــا يف رفــع شــأن األمــم وتقدمهــا وازدهارهــا، 
بــل  واســتقرارها،  وجودهــا  معــاين  اجلماعــات كلَّ  تفقــد  وبدوهنــا 
يســتوي وجودهــا مــن عدمــه. وهــذه الســمات تعــرب عــن كيــان ينصهــر 
فيــه األفــراد بتأثــري مــن هــذه امليــزات واخلصائــص الــي جتمــع مــا بينهــم. 
ومــن منطلــق هــذا الشــعور الوطــي، فــإن كل فــرد يســتمد إحساســه 
ابالنتمــاء واهلويــة، ويشــعر أبنــه يشــرتك مــع جمموعــة مــن األفــراد يف 
عــدد مــن األهــداف واملكــوانت، إضافــة إىل انتمائــه إىل ثقافــة تتكــون 

مــن مجلــة مــن الرمــوز واملعايــري والصــور )الكحــالين، 2009(.
ويتمثــل التعريــف اإلجرائــي للهويــة الوطنيــة يف أهنــا عبــارة   
والوجــدان  الوطنيــة،  واملعلومــات  املعــارف  هــي:  أبعــاد  ثالثــة  عــن 
الوطــي. وترتبــط هــذه األبعــاد بعضهــا  الوطــي، والنــزوع والســلوك 
ببعــض، فســلوكيات املواطــن الســعودي جتــاه الوطــن تشــكلت ممــا 
اكتســبه مــن معــارف ومعلومــات وطنيــة ومــا اعتنقــه مــن قيــم وشــعور 
جتــاه الوطــن. وتتعلــق هــذه الســلوكيات ابحلفــاظ علــى الوطــن وثرواتــه 
وااللتــزام  وتقاليــده،  عاداتــه  واحــرتام  برمــوزه،  واالعتــزاز  وممتلكاتــه، 

لــزم األمــر. إذا  بقوانينــه، والتضحيــة مــن أجلــه 
اإلطار النظري:

يتنــاول هــذا القســم: مبــادئ اهلويــة الوطنيــة ومقوماهتــا، واملخاطــر 
الــي توجــه اهلويــة الوطنيــة، ووظائــف اهلويــة الوطنيــة، ونظــرايت يف 

اهلويــة الوطنيــة، والدراســات الســابقة:
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أ- مبادئ اهلوية الوطنية ومقوماهتا:
متثــل مبــادئ اهلويــة الوطنيــة اإلطــار الفكــري العــام هلــا، وتتمثــل 

يف ثالثــة مبــادئ هــي:
انســجام اهلويــة الوطنيــة مــع األفــكار السياســية احلديثــة الــي . 1

تســتند يف األســاس إىل قاعــدة »املواطنــة« ويتحــدد بنــاء عليهــا 
حقــوق وواجبــات مجيــع املواطنــن.

الشــعب أو األمــة، وال متثــل . 2 الوطنيــة عــن واقــع  تعــرب اهلويــة 
انعكاســاً لتصــورات جمموعــة مــن األفــراد أو اجلماعــات داخــل 

الوطــن واســتبعاد مــا عداهــا.
بغــض . 3 الدولــة،  لوحــدة كيــان  أساســاً  الوطنيــة  اهلويــة  متثــل 

الثقافيــة  أو  االثنيــة  أو  العقائديــة  التنوعــات  عــن  النظــر 
املوجــودة بداخلهــا )املوســوعة اجلزائريــة للدراســات السياســية 

.)2019 واالســرتاتيجية، 
وتقــوم اهلويــة الوطنيــة علــى عــدد مــن املقومــات، تتمثــل   

هــي: مقومــات  ثالثــة  يف 
للتعايــش . 1 املنــاخ  توفــري  علــى  يعمــل  سياســي  نظــام  وجــود 

املشــرتك، ويتعامــل مــع أفــراد الوطــن مــن منطلــق مبــدأ املواطنــة 
احلقــوق  حيــث  مــن  ســواء  املواطنــن  مجيــع  جيعــل  الــذي 

والوجبــات.
بــن احلكومــة . 2 السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة  الشــراكة 

وتوزيــع  التــوازن  إىل حتقيــق  تــؤدي  والــي  واألطــراف،  املركزيــة 
الوطنيــة. واملهــام  والواجبــات  احلقــوق 

ويتمثل املقوم الثالث يف الشــعب، فكلما كان الشــعب مدركاً . 3
ألمهيــة الوطــن، كلمــا ترســخت لديــه الــروح الوطنيــة واالنتمــاء 

الوطــي )مهــدي، 2012: 181-180(.
ب-خماطر تواجه اهلوية الوطنية:

تواجــه اهلويــة الوطنيــة العديــد مــن املخاطــر الــي قــد تؤدي   
إىل متييعهــا ورمبــا مســخها. وختتلــف هــذه املخاطــر كمــاً وكيفــاً مــن 
دولــة إىل أخــرى، ولكــن ميكــن إبــراز أكثرهــا انتشــاراً يف الثالثــة خماطــر 
واالســرتاتيجية،  السياســية  للدراســات  اجلزائريــة  )املوســوعة  اآلتيــة 

:)3  :2017 الربعــاين،  2019؛ 
تتمثــل يف:  الوطنيــة: وتوجــد هلــا ثالثــة أشــكال  مــادون  1-اهلويــة 
الشــكل األول هــي: اهلــوايت »قبــل الوطنيــة«، والــي مــن أبرزهــا 
االنتمــاء القبلــي. ويعيــق هــذا النــوع وحــدة األمــة أو الشــعب، 
وخيلق يف الغالب حاالت من االنقســام تؤثر ســلباً على القدرة 
الكليــة لألمــم والشــعوب، كمــا يضعــف شــعور األفــراد وشــعور 
اجلماعــات ابملصلحــة العامــة، ويقــوي لديهــم النزعــة الفرديــة، 
إلصــالح  حماولــة  وأيــة  االجتماعــي،  التغيــري  ويكبــح كذلــك 

سياســي واجتماعــي شــامل.
 أمــا الشــكل الثــاين فيتمثــل يف اهلــوايت الطائفيــة الــي ترتبــط بوشــاج 
أيديولوجــي علــى حســاب الرابطــة الوطنيــة العامــة، ومــن األمثلــة 
ويتمثــل  والعــراق.  لبنــان  يف  الطائفــي  االنقســام  ذلــك  علــى 
الشــكل األخــري يف اهلــوايت االثنيــة الــي ختلــق شــرخاً ىف اهلويــة 

الوطنيــة، ومــن األمثلــة علــى ذلــك األقليــات الكرديــة ىف ســوراي 
والعــراق واألقليــات األمازجييــة يف دول املغــرب العــريب.

2-اهلــوايت املتجــاوزة للوطنيــة: وهــي عبــارة عــن هــوايت ذات بعــد 
عاملــى أو عوملــى، وتتجــاوز اخلصائــص الوطنيــة املشــكلة هلويــة 
مــا، وتركــز علــى عالقــة »مــا بعــد الوطنيــة«، وال أتخــذ بعــن 
االعتبــار الواقــع احمللــي، وال التفــاوت يف التطــور بــن القوميــات 
املختلفــة. ومــن أمثلتهــا األمميــة الشــيوعية الــى فشــلت ىف الكثــري 
مــن دول العــامل الثالــث لعــدم تبنيهــا الــرؤى والربامــج ذات البعــد 

الوطــي.
الوعــي  وتزييــف  الوطنيــة  اهلويــة  متييــع  إىل  تــؤدي  الــي  3-العوملــة: 
الثقــايف لألمــم والشــعوب لتســهيل اهليمنــة عليهــا، وهــو مــا يــؤدي 
إىل تشــويه وإضعــاف اهلــوايت الوطنيــة، ألن ذلــك ميــس أهــم 

مكــون مــن مكوانهتــا وهــو املكــون الثقــايف.
ج-وظائف اهلوية الوطنية:

حتقــق  الــي  الوظائــف  مــن  جمموعــة  الوطنيــة  للهويــة   
جملموعــة مــن األفــراد تعايشــاً مشــرتكاً داخــل كيــان يســمى الدولــة، 

اآلتيــة: الوظائــف  يف  الواظائــف  هــذه  وتتمثــل 
أفــراد . 1 علــى كل  املســيطرة  العامــة  الــروح  الوطنيــة  اهلويــة  متثــل 

اجملتمــع ومجاعاتــه، وتــؤدي إىل توحيــد مشــاعرهم ووجداهنــم 
وتضامنهــم. ومتاســكهم 

تصهــُر اهلويــة الوطنيــة مجيــَع ســكان الدولــة ابختــالف عقائدهــم . 2
ومذاهبهــم وطوائفهــم يف بوتقــة واحــدة تتمثــل يف دولــة ذات 
كيــان متميــز وهلــا آمــال وأهــداف واحــدة )خــريت، دت: 3(.

تســاعد اهلويــة الوطنيــة يف تنميــة املقومــات املشــرتكة، وحتقــق . 3
التجانــس واالنســجام يف خمتلــف جهــات  مــن  درجــة عاليــة 
الوطــن الواحــد والتعايــش واالنصهــار بــن ثقافاتــه الفرعيــة.

تقــدم اهلويــة الوطنيــة للفــرد أداة للســلوك السياســي، وتشــعره . 4
بقيمتــه كعضــو يف اجملتمــع السياســي، وتقــوم بوظيفــة توحيديــة 
مثــل:  الوطنيــة  اجلماعــات  أبنــاء  لعمــوم  شــاملة  أبعــاد  ذات 
وظيفــة االتصــال والتضامــن االجتماعــي واملســاواة )عبــد هللا، 

.)89-88  :2010
تعكــس اهلويــة الوطنيــة اتريــخ احلــراك السياســي واالجتماعــي . 5

االنتمــاء  روابــط  تعميــق  علــى  تعمــل  فهــي  الدولــة،  ألبنــاء 
املشــرتك ومنظومــة مــن األفــكار والتصــورات حــول اخلصائــص 
والســمات املشــرتكة يف الوعــي اجلمعــي لــدى أفــراد اجملتمــع؛ 
ممــا يــؤدي إىل تعزيــز بنيــة الوعــي الوطــي )حســن، 2014(.

د- نظرايت يف اهلوية الوطنية:
اهلويــة،  مفهــوم  تناولــت  الــي  النظــرايت  مــن  العديــد  توجــد 
وحماولة تفسريها، وآليـــات تكوهنـــا، وكيـــف تصـــنع اجلماعات هويتها 
الوطنيــة. ومــن أبــرز النظــرايت يف تفســري اهلويــة الوطنيــة مــا يلــي:

أواًل: نظرية اهلوية االجتماعية
 Tajfel and وترينــر  اتجفيــل  مــن  صاغهــا كل   
Burner، وقــد أوضحــت أن األفـــراد مدفوعــون لتحقيــق هويــة 
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اجتماعيــة إجيابيــة. وحتــاول نظريــة اهلويــة االجتماعيــة اإلجابــة عــن 
كيفيـــة تكويــن اهلويــة الوطنيــة للجماعــات مــن خــالل الفــرد، وتشــري 
إىل أن الفهــم احلقيقــي للهويـــة الوطنيــة حيتــاج إىل حتليــل العالقــات 
بن اجلماعات، وتعريف هوية الذات بوصفها عضـــواً فـــي اجلماعة.

كما تســتند النظرية إىل ثالثة أفكار رئيســة وهي: أواًل،   
مســتوى اهلويـــة ونوعها الذي يســتخدم يف وصف الذات واآلخرين، 
اثنياً: بروز اهلوية الوطنية املشــرتكة يـــؤدي إىل التغري يف إدراك الذات 
أو إعــادة بنائهــا، اثلثــاً: ُيســهم هــذا التغــري يف صنــع ســلوك اجلماعــة، 
أنــه ينظــم األفعــال والعمليــات اجلماعيــة مــن خــالل تصنيــف  أي 

اجتماعــي مشــرتك للــذات يف مواجهـــة اآلخــر.
كمــا تــرى نظريــة اهلويــة االجتماعيــة أن الصــراع الــذي   
حيــدث بــن اجلماعــات يزيــد مــن بـــروز اهلويــة الوطنيــة علــى حســاب 
هويــة وطنيــة أخــرى. ويعتقــد بعــض البـــاحثن أن مفتـــاح حـــل الصــراع 
الــذي ميكــن أن خيفــض مــن طغيــان هويــة علــى أخــرى يكــون عــن 
هويــة  تبــي  إىل  تقــود  الــي  التصنيــف«  »إعــادة  اســرتاتيجية  طريــق 
جديــدة أكثــر مشــواًل مــن جانــب أعضــاء اجلماعــات املختلفــة، أو 
عــن طريــق اســرتاتيجية »إلغــاء التصنيــف«. وتعــد اســرتاتيجية »إعــادة 
التصنيــف«؛  »إلغــاء  اســرتاتيجية  مـــن  مالءمـــة  أكثـــر  التصـــنيف« 
فــاألوىل تعمــل علــى توحيــد اجلماعــات حتــت مظلــة جديــدة تشــكل 
 13  :2009 )شــعبان،  هلــا  املكونــة  للجماعــات  شــاملة  هويــة 

.)14–
أن  ـ  النظريــة  هــذه  خــالل  مــن  ـ  الباحــث  أدرك  وقــد   
تشــكيل اهلويــة الوطنيــة للــذات املتمثــل يف االبــن يعتمــد اعتمــاداً كبــرياً 
علــى دور اهلويــة الوطنيــة املشــرتكة لألســرة يف إدراك االبــن لذاتــه.

اثنياً: نظرية تصنيف الذات
تفســري  يف  احلديثــة  النظــرايت  مــن  النظريــة  هــذه  تعــد   
Turn- )تكويــن اهلويــة الوطنيــة، وصاحــب هـــذه النظريــة هــو ترينــر 

er, 2010(. وتضــع النظريــة تفســرياً لالنتمــاء لعضويــة اجلماعــة، 
وتــوىل عمليــة التصنيــف اهتمامــاً أكــرب مــن دوافــع تقديــر الــذات وأبنيــة 
املعتقد االجتماعى، وتقوم على فكرة أساســية تتمثل يف أن »اهلوية 
املشــرتكة تنكــر الــذات الفرديــة«. وتوضــح النظريــة أن تصنيــف الفــرد 
لذاتــه هــو عبــارة عـــن حمصـــلة جتـــارب وخبـــرات وتفاعــالت اجتماعيــة 

تــزوده هبــا عمليــة التنشــئة االجتماعيــة وميــر بثــالث مراحــل:
التمييــز  القــدرة علــى  الفــرد  التمييــز، حيــث ميلــك  األوىل: مرحلـــة 
بــن أفــراد اجلماعــات املختلفــة، وحيــدث التمييــز نتيجــة للتعزيــز 
التفاضلــى، وهــو عنصــر مــن عناصــر التعلــم املهمــة يف اكتســاب 

االجتاهــات حنــو التعصـــب هلويــة مــا.
الثانيــة: مرحلــة التوحــد، ينضــم مــن خالهلــا الفــرد إىل اجلماعــة الــي 

ينتمـــى إليهــا ويديــن هلــا ابلــوالء. 
الثالثة: مرحلة التقومي، حيث تظهر االستجاابت الي قـد تشري إىل 
نوع من التعاىل أو الشــعور ابلنقص، وفقاً للحكم الذي يشــعر 
الفـــرد بـــأن اجملتمــع قــد أصــدره علــى اجلماعــة الــي ينتمــي إليهــا 

.)Brewer, 1991; Fiske & Taylor, 1991(
العامــة ألفــكار  النظريــة إىل االجتاهــات  هــذه  وتتطــرق   

األفــراد ومعتقـــداهتم حـــول ذواهتـــم واجلماعــات الــي ينتمــون إليهــا، 
سواًء أكانت سياسية الطابع أم إنسانية ذات طابع عـــام، والكيفيـــة 
الــي ينظــرون هبــا إىل مجاعتهــم واجلماعــات األخــرى، والكيفيــة الــي 
يقــارن هبــا األفــراد واجملتمعــات بــن أنفســهم وبــن اآلخريــن )زايــد، 

.)27-26  :2006
وقــد اســتفاد الباحــث مــن هــذه النظريــة يف صياغــة مفــردات 
البعــد الثالــث مــن أبعــاد االســتبانة )أداة البحــث(، واملتعلــق ابلنــزوع 
طبيعــة  عــن  األبنــاء  تعبــري  خــالل  مــن  لألبنــاء،  الوطــي  والســلوك 

مــن خــالل ســلوكيات وطنيــة. للمجتمــع، وتصنيفــه  انتمائهــم 
اثلثاً: نظرية الصراع بني اجلماعات 

             صاحب هذه النظرية هو العامل األملاين رالف داهرندوف
Ralph Dahrendorf ، وأصبحت هذه النظرية حتتل حالياً 
مــكاانً ابرزاً يف تفســري اهلويــة الوطنيــة لــدى األفــراد. وتشـــري النظريــة 
إىل أن األفــكار النمطيــة الســائدة يف اجملتمــع تســاعد يف تشــكيل 
األفــراد  حــول  العــامل  لتنظيــم  وســيلة  تشــكل  كمـــا  الوطنيــة،  اهلويــة 
مــن  هبــا  يقومــوا  أن  جيــب  الــي  لــألدوار  اجلماعــات  نظــرة  وحتديــد 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى تشــوش العــامل حــول األفــراد وقــد تــؤدي إىل 
مشــكالت اجتماعيــة خطــرية: كاملغــاالة يف تقديــر االختالفــات بــن 
اجلماعــات، واالســتهانة ابلتباينــات بــن اهلــوايت داخــل اجلماعـــة، 
وحتريــف الواقــع وتشــويهه وتســويغ العــدوان أو االســتبداد. والصــور 
النمطيــة راســخة يف الثقافــة الــي ينشــأ الفــرد فيهــا وتنتقــل بــكل الطــرق 
الثقافيــة االجتماعيــة املعتــادة خــالل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة يف 

واملدرســة. األســرة 
وتتكــون نظريــة داهرنــدوف مــن عــدة أفــكار ومقــوالت ميكــن 

عــرض أبرزهــا يف النقــاط اآلتيــة:
 كل جمتمــع يظــل عرضــة بصفــة دائمــة إىل عمليــة التغــري يف . 1

هويتــه.
علــى . 2 تســاعد  االجتماعــي  النســق  مــن عناصــر  العديــد  إن   

فيــه. التغــري  وإحــداث  اجملتمــع  تطــور 
القهــر . 3 ســلطة  علــى  قائــم  اجتماعــي  نظــام  لــه  جمتمــع  كل   

والتهديــد الــي ميارســها أفـــراد اجملتمـــع املنصبــون علــى قمــة اهلــرم 
االجتماعــى.

وتتفــق هــذه النظريــة مــع نظريــة اهلويــة االجتماعيــة يف   
الصــراع،  التفــاوض وإدارة  تعــاجل  الــي  مــن االســرتاتيجيات  العديــد 
إذ تؤكــد نظريــة اهلويــة االجتماعيــة أن املشــكلة الرئيســـة يف عمليـــة 
أعضاؤهــا  يكــون  مميــزة  اجتماعيــة  وجــود مجاعــات  هــي  التفــاوض 
عرضة للتحيز جلماعتهم وازدراء اجلماعات األخرى، كما تتفق مع 
نظرية اهلوية االجتماعية يف أن الصراع الذي حيـدث بـن اجلماعات 
يزيــد مــن بــروز هويــة اجتماعيــة معينــة علــى حســاب هويــة اجتماعيــة 
أخــرى )شــعبان، 2009: 12(. وقــد أيقــن الباحــث مــن خــالل 
هــذه النظريــة أبن تشــكيل اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء ال يعــزى إىل 
دور األســرة فقــط، ولكــن لألفــكار النمطيــة الســائدة يف اجملتمــع دور 

كذلــك يف تشــكيل هــذه اهلويــة.
هـ-الدراسات السابقة:
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تــراث  اعتــرب مفهــوم اهلويــة الوطنيــة مفهومــاً مركــزايً يف   
ونظــرايت علــم االجتمــاع. ولقــد تعــددت الدراســات الــي تناولــت 
هــذه  مــن  األبنــاء.  لــدى  الوطنيــة  اهلويــة  تعزيــز  يف  األســرة  دور 
دور  حــول   )2017(  Wallace واالس  دراســة  الدراســات 
التفاعــالت األســرية يف تشــكيل هويــة املراهــق. وقــام الباحــث جبمــع 
بيــاانت مــن 117 مراهقــاً. وبتحليــل بيــاانت الدراســة الــي مت مجعهــا 
أداء  عــن  املعلومــات  اســتبيان طبــق ابســتخدام شــبكة  عــن طريــق 
األســرة والتواصــل داخلهــا أكــد الباحــث يف ضــوء نتائــج الدراســة 
علــى أمهيــة فهــم أدوار األســرة ووظائفهــا وأتثرياهتــا احملتملــة علــى النمــو 
الشــخصي جنبــا إىل جنــب مــع العوامــل البيئيــة والزمنيــة. ويتضــح مــن 
نتائــج هــذه الدراســة أن دور األســرة يف تشــكيل هويــة األبنــاء مــن 

تــزال يف حاجــة إىل ســرب أغوارهــا. الــي ال  املوضوعــات 
أن  أوضحــت  فقــد   )2015( محــداوي  دراســة  أمــا   
األســرة اجلزائريــة كمجــال اجتماعــي أويل مــا زالــت حتافــظ شــكلياً 
وبصفــة جزئيــة علــى وظيفتهــا يف إنتــاج الفعــل االجتماعــي ألبنائهــا 
مــن خــالل تلقينهــم مجلــة مــن القيــم، كالشــعور ابالنتمــاء لألســرة، 
ومســاعدهتا ألبنائهــا يف اختــاذ القــرارات املهمــة. يف حــن أن بعــض 
يف  ابألحــداث  كاالهتمــام  أقــل،  اهتمامــا  تعــرف  األخــرى  القيــم 
اجملتمــع احمللــي الــذي تنتمــي إليــه، وحماولــة املواظبــة علــى االحتفــال 
ابألعيــاد الوطنيــة والدينيــة يف ظــل انشــغاالت أفرادهــا وتفاعلهــم يف 
جمــاالت عديــدة ســواء بســبب العمــل أو الدراســة بعيــًدا عــن مــكان 
املعلومــات واالتصــاالت  بتأثــري تكنولوجيــا  يتعلــق  الســكن. وفيمــا 
يف األســرة علــى تشــكيل اهلويــة اجلماعيــة لألفــراد أكــدت الدراســة 
أن شــباب اليــوم ال يتقبــل الوصايــة األســرية عليــه يف اختــاذ القــرارات 

الــي هتمــه. املســتقبلية 
دور  عــن  الكشــف  إىل   )2014( عمــران  وعمــدت   
األســرة يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي وانعكاســه علــى قيــم املواطنــة لــدى 
الشــباب. وتوصلــت الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن أبعــاد 
اســتبيان دور األســرة يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى األبنــاء، وقيــم 
املواطنــة. كمــا توصلــت الدراســة إىل اختــالف نســبة العوامــل املؤثــرة 
علــى دور األســرة يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى أبنائهــا لصــاحل 
تعليــم األب، وكذلــك اختــالف نســبة مشــاركة العوامــل املؤثــرة علــى 

الشــباب. لصــاحل عمــر  املواطنــة  قيــم 
التعــرف علــى  كذلــك ســعى عواشــرية )2013( إىل   
أثــر األســرة يف االنتمــاء للوطــن. ولتحقيــق ذلــك إجرائيــاً مت الكشــف 
عن أثر إشــباع حاجة الطفل اليتيم إىل االنتماء األســري يف الشــعور 
ابالنتمــاء للوطــن. وقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن أفــراد عينــة البحــث يف الشــعور ابالنتمــاء للوطــن تعــزى 
إىل إشــباع احلاجــة لالنتمــاء األســري لصــاحل املشــبعن لذلــك. وهــو 
مــا يشــري إىل أن إشــباع احلاجــة لالنتمــاء األســري للطفــل اليتيــم يؤثــر 
إجيابيــا يف تعميــق الشــعور ابالنتمــاء للوطــن لديــه. وهــذا مــا يؤكــد 
األثــر االجيــاىب لألســرة يف تعزيــز االنتمــاء للوطــن مــن خــالل تفعيــل 

وظائفهــا املختلفــة.
 Yablonska ايبلونســكا  دراســة  هدفــت  فيمــا   
)2013( ضمــن أهــداف أخــرى إىل حتديــد الشــروط الــي تســاعد 

علــى النمــو الســليم هلويــة األطفــال داخــل األســر مــن حيــث متاســك 
األســرة وقدرهتــا علــى التكيــف. وخلصــت الدراســة إىل أن خصائــص 
التنشــئة الــي تســاعد علــى النمــو الســليم للهويــة تتمثــل يف االهتمــام 
اإلجيــايب، ودميوقراطيــة الوالديــن، وقبــول األطفــال، ومنــح األطفــال 
قــدراً معقــواًل مــن االســتقاللية، واالتســاق يف أســلوب التنشــئة الــذي 

الوالــدان. ينهجــه 
وقــد أجــرت أمــن )2012( دراســة للتعــرف علــى دور   
األم يف حتقيــق األمــن الفكــري لــدى أبنائهــا، والكشــف عــن أدوارهــا 
األبنــاء،  جتــاه  العالجــي(  الوقائــي،  التوعــوي،  )الرتبــوي،  األربعــة 
وكذلــك التعــرف علــى إجيابيــات االهتمــام ابألمــن الفكــري لألبنــاء، 
ابألمــن  االهتمــام  عــدم  علــى  املرتتبــة  الســلبيات  عــن  والكشــف 
الفكــري. وخلصــت الدراســة إىل أن األم تلعــب دورا كبــريا يف محايــة 
األســرة مــن خــالل دورهــا يف اكتشــاف الســلوك والفكــر املنحــرف 
لــدى األبنــاء، وإبعــاد األبنــاء عــن وســائل الغــزو الفكــري، وتقــدمي 
البديــل النافــع هلــم مــن الوســائل املســموعة أو املرئيــة أو املكتوبــة، 

االنرتنــت. علــى  والرقابــة 
يالحــظ مــن عــرض الدراســات الســابقة أن مثــَة أتكيــد   
علــى أمهيــة دور األســرة يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى األبنــاء. وتتشــابه 
الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف تناوهلــا لكيفيــة تعزيــز قيــم 
الــرؤى  علــى  التعــرف  منهــا يف  األفــراد، واســتفادت  لــدى  املواطنــة 
املختلفــة لــدور األســر يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى األبنــاء، والتعــرف 
علــى املتغــريات املختلفــة الــي هلــا دور إجيــايب أو ســلي يف تشــكيل 
قيــم املواطنــة لــدى األبنــاء، إىل جانــب االســتفادة منهــا يف حتديــد 
منهــج البحــث. وتتميــز هــذه الدراســة يف تطبيقهــا علــى فئــة األبنــاء 
يف املرحلتــن املتوســط والثانــوي، األمــر الــذي يعطــي نتائــج الدراســة 
أمهيــة خاصــة، كوهنــا تتعلــق أبخطــر مرحلــة عمريــة ميــر هبــا اإلنســان 
وهــي مرحلــة املراهقــة. وعلــى الرغــم مــن اســتفادة هــذه الدراســة مــن 
الدراســات الســابقة واشــرتاكها معهــا يف جمــال االهتمــام بتعزيــز قيــم 
املواطنــة، إال أهنــا تتميــز عنهــا يف تصنيفهــا ألبعــاد اهلويــة الوطنيــة إىل 
ثالثــة أبعــاد وهــي: املعــارف واملعلومــات الوطنيــة، الوجــدان الوطــي، 

النــزوع والســلوك الوطــي.
منهج البحث وإجراءاته:

يتاول هذا القسم منهج البحث وجمتمعه وعينته وأداته:
أ-منهج البحث:

الــذي  الوصفــي  املنهــج  علــى  احلــايل  البحــث  اعتمــد   
مــن  وكميــاً  كيفيــاً  الظواهــر االجتماعيــة واإلنســانية وصفــاً  يصــف 
وجــود  إىل  أدت  الــي  والعوامــل  األســباب  علــى  التعــرف  خــالل 
الظاهــرة، وحتليلهــا وتفســري مجيــع الظــروف احمليطــة هبــا، ووضعهــا يف 
إطارهــا الصحيــح بطريقــة علميــة وتفســريات منطقيــة علميــة. ويعــد 
املنهــج األنســب للبحــث يف دور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة 
لــدى االبنــاء، مــع األخــذ بطريقــة املســح االجتماعــي مــن خــالل 
البحــث،  لكــرب حجــم جمتمــع  نظــراً  البحــث  املمثلــة جملتمــع  العينــة 

الشــامل. املســح  وصعوبــة 
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ب-جمتمع البحث وعينته:
يتنــاول البحــث دور األســرة يف مدينــة الــرايض، والــي   
يبلــغ عــدد ســكاهنا )6.5 مليــون نســمه(، ميثــل الســعوديون منهــم 
)4.2 مليــون نســمه(، ومتوســط عــدد أفــراد األســرة )5.7 أفــراد(. 
ويتمثــل جمتمــع البحــث يف أبنــاء األســر يف مدينــة الــرايض مــن طــالب 
املرحلــة املتوســطه والثانويــة. ونظــراً لكــرب حجــم جمتمــع البحــث البالــغ 
العينــة  بطريقــة  البحــث  أخــذ  فقــد  وطالبــة،  طالبــاً   )372892(
املتوســطة والثانويــة  املــدارس  بعــد حصــر عــدد  البســيطه  العشــوائية 

بنــن  الــرايض وعددهــا )1333( مدرســة، منهــا )654(  مبدينــة 
و)679( بنــات، حســب إحصائيــات وزارة التعليــم عــام 1439 
)اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الــرايض: 2016(. وأبخــذ )5 %( 
يصبــح عــدد املــدارس يف العينــة )66.65( مدرســة، وعــدد األبنــاء 
فيهــا )1329( طالــب وطالبــة. وأبخــذ مــا نســبته )3 %( مــن 
العينــة بطريقــة عشــوائية يصبــح عــدد العينــة )402( مــن األبنــاء يف 
األســر الســعودية. واجلــدول التــايل يوضــح توزيــع أفــراد العينــة حبســب 

األوليــة. املتغــريات 

النسبةالعدداملتغري

العمر

13102.8 سنة

1451.4 سنة

156417.7 سنة

169526.3 سنة

179024.9 سنة

188423.3 سنة

19102.8 سنة

35899.2اجملموع

اجلنس

17749.0ذكور

18451.0إانث

361100.0اجملموع

عدد أفراد األسرة

5214.4من 3 إىل 5

18350.7من 6 إىل 8

7520.8من 9 إىل 10

349.4من 11 فأكثر

34495.3اجملموع

تتكون األسرة من

102.8والداي

32590.0والداي وإخويت

154.2أمي وإخويت

71.9أيب وإخويت

النسبةالعدداملتغري

العمر

35798.9اجملموع
السكن

8323.0شقة

7019.4دور يف فيال

15643.2فيال

3610.0فيال كبرية أو قصر

34595.6اجملموع

املستوى التعليمي لألب

12735.2اثنوي فأقل

16846.5جامعي

4311.9ماجستري

215.8دكتوراه

35999.4اجملموع

املستوى التعليمي لألم

20256.0اثنوي فأقل

11832.7جامعي

277.5ماجستري

51.4دكتوراه

35297.5اجملموع

جدول )1( توزيع أفراد العينة حبسب املتغريات األولية

يوضــح جــدول )1( أن أعمــار أغلبيــة أفــراد العينــة تقــع بــن 15 
إىل 18 ســنة، وأن نصــف أفــراد العينــة تقريبــاً مــن الذكــور، والنصــف 
ســتتميز  الدراســة  نتائــج  أن  إىل  يشــري  مــا  وهــو  اإلانث،  مــن  اآلخــر 
ابلشــمول لتعلقهــا ابجلنســن ذكــوراً وإاناثً. كمــا يتبــن مــن اجلــدول أن 
أســرة معظم أفراد العينة هي أســرة كبرية، حيث أن 50.7 %من أفراد 
العينــة تتكــون أســرهم مــن 6 إىل 8 أفــراد، وهــو مــا ميثــل مؤشــراً علــى 
ارتبــاط عينــة البحــث ارتباطــاً كبــرياً ابلواقــع الــذي أعلنتــه اهليئــة العامــة 
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لإلحصــاء، حيــث أعلنــت أن متوســط عــدد أفــراد األســرة الســعودية 
6.7 فــرد )اهليئــة العامــة لإلحصــاء، 2019(. كمــا يوضــح اجلــدول 
العينــة تتكــون أســرهم مــن أب وأم وأخــوة/ أفــراد  أن 90 %مــن 

تتميــز  الســعودية  علــى أن األســرة  ذلــك مؤشــراً  أخــوات. ويعطــي 
ابلتماســك األســري ووجــود األســرة املمتــدة. كمــا أن أغلــب أفــراد 
العينــة وهــم )43.2 %منهــم( يســكنون يف فيــال، وأن 10 %منهــم 
يســكنون يف فيــال كبــرية أو قصــر كبــري، و19.4 % منهــم يســكنون 

بــدور يف فيــال، والباقــي وهــو 23 %منهــم يســكنون يف شــقة.
وهــذا يعطــي داللــة علــى أن معظــم أفــراد العينــة فــوق    
الطبقــة املتوســطة، وهــو مــا يــدل بشــكل مبدئــي علــى أن إجاابهتــم 
املعيشــي  املســتوى  بتــدين  متأثــرة  تكــون  لــن  االســتبانة  أســئلة  عــن 
)الفقــر(. يظهــر مــن اجلــدول كذلــك أن 46.5% مــن آابء أفــراد 
درجــة  علــى  حاصلــن  منهــم   %11.9 وأن  جامعيــن،  العينــة 
املاجســتري، و5.8 % منهــم حاصلــن علــى درجــة الدكتــوراه، وأن 
الباقــي وهــو 35.2% حاصلــن علــى اثنــوي فأقــل، وهــذا يشــري إىل 
ارتفــاع املســتوى التعليمــي لــآابء، والــذي ســوف ينعكــس علــى دور 
األســرة الســعودية واجملتمــع الســعودي. ويرتبــط ذلــك ابهتمــام الدولــة 
أرجــاء  يف  أفقيــاً  وانتشــاره  اجلامعــي  األخــرية ابلتعليــم  الســنوات  يف 
اململكــة. أمــا أمهــات أفــراد العينــة فمنهــن 56 %حاصــالت علــى 
منهــن  منهــن جامعيــات، و7.5 %  فأقــل، و32.7 %  اثنــوي 
حاصــالت علــى درجــة املاجســتري، و1.4 %منهــن حاصــالت علــى 
درجــة الدكتــوراه. ويرجــع هــذا إىل أن األمهــات يف األســرة الســعودية 
كــن علــى درجــة منخفضــة مــن التعليــم يف املاضــي. وقــد اختلــف 
الوضــع اآلن، وزاد إقبــال اإلانث علــى التعليــم ومزامحتهــم للذكــور يف 
كل مراحلــه وأنواعــه، بفضــل تزايــد الوعــي وحتقيــق املــرأة ملكانتهــا يف 

اجملتمــع.
ج-أداة البحث:

ذات  الســابقة  والبحــوث  األدبيــات  مراجعــة  بعــد   
اســتبانة مكونــة  الباحــث إبعــداد  قــام  املدروســة،  الصلــة ابلظاهــرة 
الوطنيــة وهــي:  أبعــاد مرتبطــة ابهلويــة  مــن 34 فقــرة تقيــس ثالثــة 
املعــارف واملعلومــات الوطنيــة )11 فقــرة(، الوجــدان الوطــي )11 
فقــرة(، النــزوع والســلوك الوطــي )12 فقــرات(. إضافــة إىل أســئلة 
املتغــريات األوليــة املتمثلــة يف: العمــر، واجلنــس، وعــدد أفــراد األســرة، 
ومكــوانت األســرة، واملســتوى التعليمــي لــألب، واملســتوى التعليمــي 
لــألم. وطُلــب مــن أفــراد عينــة البحــث اإلجابــة عــن أســئلة االســتبانة 
مــن خــالل مقيــاس ثالثــي: موافــق = 3، موافــق إىل حــد مــا = 2، 
الــرأي  اجتــاه  يعتــرب  الثالثــي  املقيــاس  1. ويف حالــة  غــري موافــق = 
غــري موافــق )درجــة تقديــر ضعيفــة( إذا تــراوح املتوســط مــن 1 إىل 
1.66، ويعتــرب حمايــد )درجــة تقديــر متوســطة( إذا تــراوح املتوســط 

تقديــر  )درجــة  موافــق  يعتــرب  حــن  يف   ،2.33 إىل   1.67 مــن 
.3 إىل   2.34 مــن  املتوســط  تــراوح  إذا  مرتفعــة( 

صدق األداة:
يقصــد ابلصــدق أن تقيــس األداة مــا وضعــت لقياســه.   
لالســتبانة  املبدئيــة  الصــورة  الباحــث  عــرض  ذلــك  مــن  وللتحقــق 
علــى عــدد مــن املختصــن وطلــب منهــم إبــداء رأيهــم حــول مناســبة 
انتمــاء  ومــدى  والوضــوح،  اللغويــة  الصياغــة  حيــث  مــن  الفقــرات 
الفقــرات جملاالهتــا، وكذلــك طلــب منهــم إبــداء أي اقرتاحــات يروهنــا 
مناســبة بشــأن االســتبانة. واعتمــد الباحــث إمجــاع )80 %( مــن 
احملكمــن معيــارا لقبــول الفقــرة. ومت يف ضــوء مالحظــات احملكمــن 
تغيــري صياغــة بعــض الفقــرات. كمــا قــام الباحــث بتطبيــق االســتبانة 
علــى عينــة جتريبيــة تكونــت مــن )60( طالبــا وطالبــة مــن جمتمــع 
الدراســة ومــن خــارج عينتهــا، وذلــك هبــدف التحقــق مــن الصــدق 
بــن  االرتبــاط  معامــالت  حســاب  خــالل  مــن  لالســتبانة  البنائــي 
إليهــا.  تنتمــي  الــي  لألبعــاد  الكليــة  والدرجــات  الفقــرات  درجــات 
 ،)0.28-0.76( بــن  مــا  االرتبــاط  معامــالت  قيــم  وتراوحــت 
وكلهــا قيــم دالــة إحصائيــا، مــا يــدل علــى متتــع األداة ابتســاق داخلــي 

مرتفــع.
ثبات األداة:

لــو  نفســها  النتائــج  األداة  تعطــي  أن  ابلثبــات  يقصــد   
أعيــد تطبيقهــا علــى األفــراد أنفســهم. وللتحقــق مــن ثبــات االســتبانة 
ألفــا كرونبــاخ  ثبــات  معامــالت  حبســاب  الباحــث  قــام  احلاليــة، 
املؤلفــة مــن )60( طالبــا وطالبــة علــى  التجريبيــة  العينــة  لدرجــات 
بعــد  التــايل:  النحــو  علــى  ألفــا  معامــل  قيــم  وجــاءت  االســتبانة. 
الوطــي  الوجــدان  بعــد   ،)0.84( الوطنيــة  واملعلومــات  املعــارف 
واالســتبانة   ،)0.76( الوطــي  والســلوك  النــزوع  بعــد   ،)0.78(
ككل )0.88(. وكلهــا قيــم دالــة إحصائيــا، مــا يــدل علــى ثبــات 
الدراســة. عنهــا  ستســفر  الــي  النتائــج  يف  ابلثقــة  يســمح  مرتفــع 

نتائج البحث وتفسريها:
البيــاانت  وتفســري  البحــث  نتائــج  القســم  هــذا  يتنــاول   
امليدانيــة الــي مت مجعهــا، والــي ســتجيب علــى أســئلته املتعلقــة بــدور 
األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء، علــى النحــو التــايل:

النتائج املتعلقة ابلسؤال األول وتفسريها:
لإلجابــة علــى الســؤال األول، ونصــه »مــا دور األســرة يف تعزيــز 
اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء مــن خــالل تعزيــز املعــارف واملعلومــات 
مت  الوطــي؟«،  والســلوك  والنــزوع  الوطــي،  والوجــدان  الوطنيــة، 
اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، واجلــداول مــن 

)2( إىل )4( تبــن تلــك القيــم. 

درجة التقديراالحنراف املعيارياملتوسطالعبارةم

متوسطة1.97.579تناقش أسريت يف جلساهتا أتسيس الوطن وتكوينه1

متوسطة2.10.640تتحدث أسريت عما يتميز به الوطن من خصوصية2

جدول )2( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبعد املعارف واملعلومات الوطنية
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درجة التقديراالحنراف املعيارياملتوسطالعبارةم

متوسطة1.97.579تناقش أسريت يف جلساهتا أتسيس الوطن وتكوينه1

متوسطة2.10.640تتحدث أسريت عما يتميز به الوطن من خصوصية2

متوسطة2.16.666تتحدث أسريت عن إجنازات قادة الوطن املختلفة3

متوسطة1.88.722نتحدث يف األسرة عن موقع اململكة وتنوع تضاريسها ومساحتها4

متوسطة1.78.687كثرياً ما يدور النقاش يف أسريت عن مؤسس اململكة امللك عبد العزيز5

متوسطة2.17.707يدور احلديث يف األسرة عن املناسبات الوطنية6

مرتفعة2.50.642حترص أسريت على أن أعرف واجبايت جتاه وطي7

مرتفعة2.34.715يدور احلوار يف أسريت عن حقوقي كمواطن8

مرتفعة2.36.685تناقش أسريت األنظمة والقوانن يف الوطن9

مرتفعة2.68.564حترص أسريت على متابعة األوامر امللكية10

متوسطة2.19.712حتثي أسريت على أن أطلع على اتريخ وطي11

اتبع - جدول )2( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبعد املعارف واملعلومات الوطنية

يوضــح جــدول )2( اســتجاابت أفــراد عينــة البحــث لبعــد 
دور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء مــن خــالل تعزيــز 
املعــارف واملعلومــات الوطنيــة. ويتبــن مــن اجلــدول موافقــة أفــراد العينــة 
علــى مجيــع عبــارات البعــد، فقــد جــاءت موافقتهــم متوســطة علــى 7 
عبــارات ومرتفعــة علــى 4 عبــارات. وجــاءت موافقتهــم علــى البعــد 
ككل يف املســتوى املتوســط، إذ بلــغ املتوســط احلســايب العــام هلــذا 

البعــد )2.19(.
واملعلومــات  املعــارف  تعزيــز  يف  األســرة  دور  فــإن  وابلتــايل 
الوطنيــة مل يصــل إىل املســتوى »املرتفــع«. وهــذه النتيجــة قــد تكــون 
طبيعيــة؛ ألن إكســاب املعــارف واملعلومــات بشــكل عــام حيتــاج إىل 
للمتعلــم،  يوصلهــا  واملعــارف كــي  املعلومــات  هلــذه  املعلــم  امتــالك 
وضــروة توفــر مهــارة اختيــار الطريقــة األنســب إلكســاهبا للمتعلــم. 
وابلطبــع ال نســتطيع اجلــزم أبن األبويــن يف مجيــع األســر ميتلكــون 
املعــارف واملعلومــات الوطنيــة ابلشــكل ااملطلــوب، أو تتوفــر لديهــم 

ابقــي  علــى  ذلــك  ويفــرض  ألبنائهــم.  وإكســاهبا  توصيلهــا  مهــارة 
مؤسســات الدولــة خاصــة التعليميــة واإلعالميــة ضــرورة القيــام بــدور 
يف تعزيــز املعــارف واملعلومــات الوطنيــة لــدى األبنــاء، خاصــة اتريــخ 

الــي تواجهــا. اململكــة ورموزهــا وإمكانياهتــا والتحــدايت 
ويــرى الباحــث يف ضــوء هــذه النتيجيــة ضــرورة تنميــة املعــارف 
توعويــة  برامــج  خــالل  مــن  األبويــن  لــدى  الوطنيــة  واملعلومــات 
وتدريبيــة تقــوم هبــا املؤسســات املعنيــة؛ كــي يتشــرب األبنــاء املعــارف 

واملعلومــات الوطنيــة مــن األبويــن داخــل مؤسســة األســرة.
مماثلــة.  نتيجــة  إىل  توصلــت   )2015( محــداوي  دراســة 
حيــث خلصــت إىل أن األســرة اجلزائريــة كمجــال اجتماعــي أويل مــا 
زالــت حتافــظ شــكلياً وبصفــة جزئيــة علــى وظيفتهــا يف إنتــاج الفعــل 
االجتماعــي ألبنائهــا، ووضعــت دور األســرة يف تشــكيل املعــارف 
واملعلومــات الوطنيــة يف مرتبــة أقــل مــن دورهــا يف اجلوانــب األخــرى. 

وهــي ذات النتيجــة الــي توصــل إليهــا هــذا البحــث.

درجة التقديراالحنراف املعيارياملتوسطالعبارةم

مرتفعة2.77.521تفتخر أسريت أبننا مواطنن سعودين12

مرتفعة2.53.611هناك شعور يف أسريت بقوة الروابط بن أبناء الوطن13

مرتفعة2.67.582تغضب أسريت عند املساس بسمعة الوطن14

مرتفعة2.84.422تنظر أسريت إىل وطي ابلكثري من االحرتام15

مرتفعة2.67.543تعمل أسريت على غرس االنتماء يف نفوسنا هلذا الوطن16

مرتفعة2.67.567تشعران األسرة ابالفتخار برموز الوطن17

مرتفعة2.79.474حتثي أسريت على االعتزاز هبويي الوطنية18

متوسطة2.09.779تشعرين أسريت أننا خمتلفون عن اجملتمعات األخرى19

جدول )3( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبعد الوجدان الوطين
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يوضــح جــدول )3( اســتجاابت أفــراد عينــة البحــث لبعــد 
دور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء مــن خــالل تعزيــز 
الوجــدان الوطــي. ويتبــن مــن اجلــدول موافقــة أفــراد العينــة علــى مجيــع 
عبــارات البعــد، فقــد جــاءت موافقتهــم مرتفعــة علــى 10 عبــارات 
ومتوســطة علــى عبــارة واحــدة. وجــاءت موافقتهــم علــى البعــد ككل 

مرتفعــة، إذ بلــغ املتوســط احلســايب العــام هلــذا البعــد )2.66(.
وتتوافــق هــذه النتيجــة يف الواقــع مــع طبيعــة الشــخصية   
الســعودية الــي عــرف عنهــا حتليهــا ابلقيــم األصيلــة والكــرم والنخــوة 
وتشــرهبا بســهولة للقيــم اإلجيابيــة والبنــاءة ومنهــا قيمــة حــب الوطــن 
واالعتــزاز بــه، وهــو األمــر الــذي يســهل علــى األســرة وغريهــا مــن 
املؤسســات الرتبويــة حتقيــق نتائــج أكــرب يف تعزيــز القيــم الوطنيــة جبهــود 
أقــل. لذلــك يتوقــع الباحــث أنــه كلمــا امتزجــت اخلطــاابت اإلعالميــة 
والشــعور،  ابلعاطفــة  الوطنيــة  ابهلويــة  املتعلقــة  واألســرية  والتعليميــة 

أتثــريا  تركــت  كلمــا  والوجــدان،  القلــب  حتــرك  وتضمنــت كلمــات 
ــاً أشــد للقيــم  ــاً أكــرب يف بنــاء اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء وتبني إجيابي

الوطنيــة.
ويــرى الباحــث أن الوجــدان الوطــي لــدى األبنــاء ينبعــث   
منــه ســلوكيات وطنيــة بشــكل تلقائــي تتعلــق ابحلفــاظ علــى الوطــن 
والــذود عــن أرضــه والتضحيــة يف ســبيله. لذلــك كلمــا توجهــت جهــود 
األســرة واملؤسســات الرتبويــة األخــرى حنــو تعزيــز الوجــدان الوطــي، 
فــإن هــذه اجلهــود تعــزز بشــكل غــري مباشــر النــزوع والســلوك الوطــي. 
وقــد توصلــت دراســة عمــران )2014( إىل نتيجــة مقاربــة، حيــث 
اكتشــفت وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن أبعــاد اســتبيان دور األســرة يف 
تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى األبنــاء وقيــم املواطنــة. وكذلــك دراســة 
الــي أشــارت نتائجهــا إىل أن إشــباع احلاجــة  عواشــرية )2013( 
لالنتمــاء األســري للطفــل اليتيــم يؤثــر إجيابيــا يف تعميــق الشــعور لديــه 

ابالنتمــاء للوطــن.

درجة التقديراالحنراف املعيارياملتوسطالعبارةم

مرتفعة2.66.597ال تقبل أسريت املساس بوحدة الوطن20

مرتفعة2.88.376حتثي أسريت على طاعة ويل األمر21

مرتفعة2.73.482تثق أسريت كثرياً يف قرارات ويل األمر22

مرتفعة2.66.541املتوسط العام

اتبع - جدول )3( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبعد الوجدان الوطين

درجة التقديراالحنراف املعيارياملتوسطالعبارةم
متوسطة2.13.727هتتم أسريت مبشاركي يف املناسبات واملهرجاانت الوطنية23

متوسطة2.25.744حترص أسريت على أن أرتدي الزي الوطي24

متوسطة2.22.655حترص أسريت على شراء املنتجات الوطنية25

مرتفعة2.62.604حترص أسريت على أن يكون سلوكي معرباً عن هويي الوطنية26

متوسطة2.31.679تشجع أسريت السياحة الداخلية وحتض عليها27

مرتفعة2.34.707تشارك أسريت يف املناسبات واألعياد الوطنية28

مرتفعة2.45.694تنتقد أسريت سلوكيات الشباب الذين ال يعربون عن هويتهم الوطنية29

مرتفعة2.54.692ال تقبل أسريت قيامي بتقليد سلوكيات ختتلف مع هويي الوطنية30

متوسطة2.29.748تتدخل أسريت يف سلوكيايت )ملبسي وطريقة حديثي وشكلي اخلارجي(31

متوسطة2.27.730تنتقد أسريت سلوكيات أصحايب الي ال تعكس هويتنا الوطنية32

مرتفعة2.46.711حتتفل أسريت ابليوم الوطي33

متوسطة342.23.669 تزور أسريت اآلاثر واملواقع التارخيية الوطنية

مرتفعة2.34.696 املتوسط العام 

جدول )4( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لبعد النزوع والسلوك الوطين

يوضح جدول )4( اســتجاابت أفراد عينة البحث لبعد دور 
األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء مــن خــالل تعزيــز النــزوع 
والســلوك الوطــي. ويتبــن مــن خاللــه أن اإلجــاابت جــاءت متوســطة 
علــى 7 عبــارات ومرتفعــة علــى 5 عبــارات. وجــاءت املوافقــة علــى 

البعــد  هلــذا  العــام  احلســايب  املتوســط  بلــغ  إذ  مرتفعــة،  البعــد ككل 
.)2.34(

النهائيــة  احملصلــة  هــو  الوطــي  والســلوك  النــزوع  ويعــد   
للمعــارف واملعلومــات الوطنيــة والوجــدان الوطــي، فــال يســتفيد الوطن 
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ابملعــارف والوجــدان الوطــي مــا مل يتــم ترمجتهــا علــى أرض الواقــع يف 
شــكل ســلوكيات عمليــة تتعلــق ابحــرتام عاداتــه وتقاليــده وااللتــزام 
بقوانينــه واحلفــاظ علــى ممتلكاتــه العامــة وســرعة االســتجابة إذا اندى 
الوطــن نــداء النفــري للحفــاظ علــى أرضــه وحــدوده. وقــد توصلــت 
دراســة مركــز حبــوث الشــارقة )2017( إىل أن تعزيــز قيــم املواطنــة ال 
يتــم إال بتضافــر العديــد مــن العوامــل مستهــا الدراســة ابلعوامــل املوحــدة 
واجملزئــة لقيــم املواطنــة. وتتعلــق أهــم هــذه العوامــل بســلوكيات وأخــالق 
وطنيــة تلعــب دوراً مهمــاً يف تعزيــز قيــم املواطنــة بــدول جملــس التعــاون 

اخلليجــي.
النــزوع  تعزيــز  يف  األســرة  دور  أن  الباحــث  ويــرى   
اســتكماله جبهــود  أمهيتــه – حيتــاج إىل  الوطــي – علــى  والســلوك 
مجيــع املؤسســات الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف احليــاة االجتماعيــة. لذلــك 
يقــع علــى مؤسســي التعليــم واإلعــالم حتديــداً دور مهــم يف معاونــة 
مــن  األبنــاء،  لــدى  الوطــي  والســلوك  النــزروع  تعزيــز  علــى  األســرة 
التارخييــة  الشــخصيات  إبــراز  التعليميــة علــى  املناهــج  خــالل تركيــز 
واملعاصــرة الــي قدمــت خدمــات للوطــن وســامهت يف بنائــه وتطــوره 
أو استشــهدت دغاعــاً عنــه. أمــا اإلعــالم فيســعى إىل إنتــاج أعمــال 
دراميــة تعكــس ســرية هــؤالء لالقتــداء هبــا مــن قبــل األبنــاء. ومــن املهــم 
كذلــك اإلكثــار واالســتمرارية يف إقامــة الفعاليــات الوطنيــة الــي تــربز 
العــادات والتقاليــد الــي تتميــز هبــا اململكــة، وضــرورة العمــل علــى أن 

املواطنــن. فيهــا مجيــع  يشــارك 
وقــد اتفقــت دراســة الكنــدري )2007( مــع مــا يــراه   
الباحــث، حيــث أوضحــت الدراســة أن مــن وســائل غــرس املواطنــة 
تفعيــل دور األســرة واملدرســة واإلعــالم كوســائط تربويــة، واســتثمار 

اخل.  ... واملوســيقية  املتحفيــة  والرتبيــة  االنرتنــت، 
أن  إىل  للبحــث  األول  الســؤال  علــى  اإلجابــة  وتشــري   
أبعــاد دور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء، كان ترتيبهــا 

آليت: كا
1 ./2.66( بلــغ  حســايب  مبتوســط  الوطــي،  الوجــدان  تعزيــز 

مرتفــع(.

بلــغ . 2 حســايب  مبتوســط  الوطــي،  والســلوك  النــزوع  تعزيــز   
2.34/مرتفــع(. (

بلــغ . 3 حســايب  مبتوســط  الوطنيــة،  واملعلومــات  املعــارف  تعزيــز 
)2.19/متوســط(.

ويــرى الباحــث أن املعــارف واملعلومــات الوطنيــة جــاءت   
األبويــن يف  مــن  أكــرب  الرتتيــب األخــري ألهنــا حتتــاج إىل جهــد  يف 
القــراءة املســبقة واالطــالع، وجهــد أكــرب مــن األبنــاء يف االســتيعاب، 
وضــرورة وجــود مهــارة توصيــل املعلومــة، وهــو مــا ال يتوفــر لــدى مجيــع 

أعــاله. املذكــور  النحــو  علــى  اآلابء، 
واملتوســط العام هلذه األبعاد الثالثة هو )2.40( ويقع   
يف فئــة »مرتفــع«، أي أن اإلجابــة علــى الســؤال األول تشــري إىل أن 
لألســرة دور إجيــايب يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء، وهــو الــدور 
الــذي يتشــابه مــع دور إدارة جامعــة تبــوك يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى 
طالهبــا، حيــث توصلــت دراســة الثبيــي وحســن )2016( إىل دور 
لــدى الطــالب  تبــوك يف تعزيــز قيــم املواطنــة  إجيــايب إلدارة جامعــة 
ابجلامعــة. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع النتيجــة الــي توصلــت إليهــا 
دراســة عمــران )2014( والــي خلصــت إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة 
لــدى  الوطــي  االنتمــاء  تعزيــز  األســرة يف  دور  اســتبيان  أبعــاد  بــن 

األبنــاء وقيــم املواطنــة.
النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين وتفسريها:

توجــد  »هــل  ونصــه،  الثــاين  الســؤال  علــى  لإلجابــة   
فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة 
لــدى األبنــاء تعــزى ملتغــريات العمــر، واجلنــس، وعــدد أفــراد األســرة، 
ومكــوانت األســرة، واملســتوى التعليمــي لــألب، واملســتوى التعليمــي 
لــألم؟«، اســتخدم الباحــث اختبــار »ت« مــع متغــري اجلنــس، وحتليــل 
التباين األحادي ANOVA مع متغريات العمر وعدد أفراد األسرة 
ومكــوانت األســرة واملســتوى التعليمــي لــألب واملســتوى التعليمــي 

التحليــالت. نتنــاول يف هــذا القســم نتائــج هــذه  لــألم. وســوف 
1-العمر:

االحنراف املعيارياملتوسطالعددالعمراملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

.13101.75474 سنة

.1452.16440 سنة

.15642.15401 سنة

.16952.21350 سنة

.17902.24394 سنة

.18842.17442 سنة

.19102.44205 سنة

.13102.60330 سنةالوجدان الوطين

جدول )5( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات العمر على أبعاد االستبانة
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االحنراف املعيارياملتوسطالعددالعمراملتغري التابع

.1452.53419 سنة

.15642.57354 سنة

.16952.70304 سنة

.17902.70312 سنة

.18842.64387 سنة

.19102.73291 سنة

النزوع والسلوك الوطين

.13102.40427 سنة

.1452.28442 سنة

.15642.33455 سنة

.16952.35376 سنة

.17902.36401 سنة

.18842.29467 سنة

.19102.57316 سنة

اتبع - جدول )5( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات العمر على أبعاد االستبانة

يتبــن مــن جــدول )5( وجــود فــروق ظاهريــة بــن متوســطات 
درجــات الطــالب مــن فئــات العمــر املختلفــة علــى أبعــاد االســتبانة 

الثالثــة، وملعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق مت اســتخدام حتليــل 
التبايــن األحــادي وجــدول )6( بــن تلــك النتائــج.

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

2.9126.4853.105.006بن اجملموعات

54.861351.156داخل اجملموعات

57.773357اجملموع

الوجدان الوطي

1.0946.1821.595.148بن اجملموعات

40.146351.114داخل اجملموعات

41.241357اجملموع

النزوع والسلوك الوطي
7786.130.734.623.بن اجملموعات

62.038351.177داخل اجملموعات

62.816357اجملموع

جدول )6( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقاً ملتغري العمر

يتضح من جدول )6( أنه ال يوجد أتثري دال إحصائياً   
ملتغــري العمــر إال يف بعــد املعــارف واملعلومــات الوطنيــة. وملعرفــة طبيعــة 
املقــارانت  أجريــت  البعــد،  هــذا  العمــر يف  فئــات  بــن  االختــالف 

البعديــة املتعــددة ابســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي. وفيمــا يلــي 
املتعــددة: املقــاراانت  هــذه  نتيجــة 

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

062.-40545.-)1( مع )2(

003.*-40151.-)1( مع )3(

جدول )7( املقارانت البعدية املتعددة لفئات العمر الثالث يف بعد املعارف واملعلومات الوطنية
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 1 = 13 سنة، 2 = 14 سنة، 3 = 15 سنة، 4 = 16 سنة، 
5 = 17 سنة، 6 = 18 سنة، 7 = 19 سنة.

يوضــح جــدول )7( وجــود اختالفــات معنويــة بــن مــن   
لديهــم 13 ســنة و15 ســنة )لصــاحل مــن لديهــم 15 ســنة ألهنــم 
أعلــى قيمــة يف املتوســط احلســايب كمــا يتبــن مــن جــدول 14(، وبــن 
مــن لديهــم 13 ســنة و16 ســنة )لصــاحل مــن لديهــم 16 ســنة(، 
وبــن مــن لديهــم 13 ســنة و17 ســنة )لصــاحل مــن لديهــم 17 
ســنة(، وبــن مــن لديهــم 13 ســنة و18 ســنة )لصــاحل مــن لديهــم 
18 ســنة(، وبــن مــن لديهــم 13 ســنة و19 ســنة )لصــاحل مــن 
لديهــم 19 ســنة(، وبــن مــن لديهــم 15 و19 ســنة )لصــاحل مــن 
لديهــم 19 ســنة(، وبــن مــن لديهــم 18 ســنة و19 ســنة )لصــاحل 

مــن لديهــم 19 ســنة(. أي أن االختــالف يف صــاحل أفــراد العينــة 
لديهــم يف  ســنا  األكــرب  ذلــك أبن  الباحــث  ســنا. ويفســر  األكــرب 
الغالــب القــدرة واملهــارة األكــرب علــى االســتيعاب وتلقــي املعــارف 
واملعلومــات مــن األصغــر ســناً، إضافــة إىل قطعهــم شــوطاً أكــرب يف 
مــن  الوطنيــة  املعــارف واملعلومــات  أســهم يف إكســاهبم  ممــا  التعليــم 

التعليمــة. املناهــج  خــالل 
2-اجلنس:

الطــالب  بــن  دالــة  اخنالفــات  وجــود  مــن  للتحقــق   
والطالبــات علــى أبعــاد االســتبانة، مت اســتخدام اختبــار )ت( لداللــة 
االختالفــات بــن متوســطن مســتقلن، وجــاءت النتائــج كمــا هــو 

.)8( جــدول  يف  مبــن 

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

001.*-45809.-)1( مع )4(

000.*-48697.-)1( مع )5(

001.*-42439.-)1( مع )6(

000.*-69000.-)1( مع )7(

00395.983.)2( مع )3(

772.-05263.-)2( مع )4(

654.-08152.-)2( مع )5(

917.-01894.-)2( مع )6(

190.-28455.-)2( مع )7(

377.-05658.-)3( مع )4(

187.-08546.-)3( مع )5(

727.-02289.-)3( مع )6(

033.*-28849.-)3( مع )7(

620.-02888.-)4( مع )5(

03369.570.)4( مع )6(

079.-23191.-)4( مع )7(

06258.298.)5( مع )6(

124.-20303.-)5( مع )7(

045.*-26561.-)6( مع )7(

اتبع - جدول )7( املقارانت البعدية املتعددة لفئات العمر الثالث يف بعد املعارف واملعلومات الوطنية

الداللةقيمة “ت”االحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعةالبعد

املعارف واملعلومات الوطنية
1772.17.393ذكور

-1.123-.262
1842.22.411إانث

جدول )8( اختبار »ت« لداللة االختالفات بني اجلنسني يف أبعاد االستبانة
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االحنراف املعيارياملتوسطالعددعدد أفراد األسرةاملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

522.23.382من 3 إىل 5

1832.17.415من 6 إىل 8

752.27.323من 9 إىل 10

342.08.527من 11 فأكثر

الوجدان الوطين

522.63.331من 3 إىل 5

1832.68.332من 6 إىل 8

752.67.299من 9 إىل 10

342.58.463من 11 فأكثر

النزوع والسلوك الوطين
522.32.422من 3 إىل 5

1832.33.420من 6 إىل 8

752.40.388من 9 إىل 10

342.26.489من 11 فأكثر

جدول )9( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات عدد أفراد األسرة على أبعاد االستبانة

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية
1.0823.3612.200.088بن اجملموعات

55.753340.164داخل اجملموعات

جدول )10( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقاً ملتغري عدد أفراد األسرة

الداللةقيمة “ت”االحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعةالبعد

الوجدان الوطين
1772.64.345ذكور

-1.344-.180
1842.68.333إانث

النزوع والسلوك الوطين
1772.41.391ذكور

3.22.001
1842.27.434إانث

اتبع - جدول )8( اختبار »ت« لداللة االختالفات بني اجلنسني يف أبعاد االستبانة

يوضــح جــدول )8( أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة بــن   
الذكــور واإلانث علــى أبعــاد االســتبانة إال يف بعــد النــزوع والســلوك 
 = داللــة   ،3.22  = )ت  الذكــور  لصــاحل  الفــرق  وهــذ  الوطــي، 
.001(. وقــد يعــود ذلــك إىل الفرصــة املتاحــه لــدى الشــباب الذكــور 
يف التعبــري ســلوكياً عــن اهلويــة الوطنيــة أكثــر مــن اإلانث، أو حمافظــة 
اســتثمار  املهــم  مــن  جيعــل  مــا  وهــو  وذكوريتــه؛  الســعودي  اجملتمــع 
النــزوع والســلوك الوطــي املرتفــع لــدى الذكــور يف مســارات وجمــاالت 
ختــدم الوطــن. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة مركــز 
حبــوث شــرطة الشــارقة )2017( الــي خلصــت إىل أن هنــاك فروقــاً 
ابلعوامــل  يتعلــق  فيمــا  املشــاركن  إحصائيــة إلجــاابت  داللــة  ذات 

دراســة  مــع  وكذلــك  اجلنــس،  ملتغــري  تعــزى  املواطنــة  لقيــم  املعــززة 
محايــل )2011( الــي أوضحــت أن هنــاك اختالفــاً بــن الطــالب 
والطالبــات يف جامعــة الشــرق األوســط فيمــا يتعلــق بــدور اذاعــة أمــن 
اف ام يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى الطــالب وذلــك بنســبة متغــرية 
لــدى الذكــور عــن اإلانث. إال أن هــذه النتيجــة ختتلــف مــع النتيجــة 
الــي توصلــت إليهــا دراســة الثبيــى وحســن )2016( الــي خلصــت 
إىل أن الفتيــات أكثــر التزامــاً مبعايــري اجملتمــع مــن الشــباب يف جامعــة 

تبــوك.
3-عدد أفراد األسرة:

بــن  ظاهريــة  فــروق  وجــود   )9( جــدول  مــن  يتبــن         
متوســطات فئــات عــدد أفــراد األســرة علــى أبعــاد االســتبانة الثالثــة، 

وملعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
األحــادي وجــدول )10( بــن تلــك النتائــج.
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

يوضــح جــدول )10( أن قيــم »ف« لتأثــري عــدد أفــراد   
وبعــد   ،)2.200( الوطنيــة  واملعلومــات  املعــارف  بعــد  األســرة يف 
الوطــي  والســلوك  النــزوع  وبعــد   ،)1.025( الوطــي  الوجــدان 
)0.870( غــري دالــة، مــا يعــي عــدم وجــود اختالفــات دالــة بــن 

أفراد العينة يف أي من أبعاد االســتبانة تبعا ملتغري عدد أفراد األســرة. 
ويــدل ذلــك علــى أن األســرة الســعودية ميكــن أن تقــوم بدورهــا يف 

عــن عددهــا. النظــر  بغــض  األبنــاء  لــدى  الوطنيــة  اهلويــة  تعزيــز 
4-مكوانت األسرة:

بــن  ظاهريــة  فــروق  وجــود   )11( جــدول  مــن  يتبــن   
متوســطات فئــات مكــوانت األســرة علــى أبعــاد االســتبانة الثالثــة، 

وملعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
النتائــج. تلــك  بــن   )12( واجلــدول  األحــادي 

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

1.0823.3612.200.088بن اجملموعات

55.753340.164داخل اجملموعات

56.836343اجملموع

الوجدان الوطين

3563.1191.025.382.بن اجملموعات

39.409340.116داخل اجملموعات

39.766343اجملموع

النزوع والسلوك الوطين

4623.154.870.457.بن اجملموعات

60.210340.177داخل اجملموعات

60.673343اجملموع

اتبع - جدول )10( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقاً ملتغري عدد أفراد األسرة

االحنراف املعيارياملتوسطالعددمكوانت األسرةاملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

102.35.454والداي

3252.20.396والداي وإخويت

152.19.445أمي وإخويت

71.94.262أيب وإخويت

الوجدان الوطين

102.83.244والداي

3252.67.322والداي وإخويت

152.59.515أمي وإخويت

72.40.266أيب وإخويت

النزوع والسلوك الوطين
102.53.317والداي

3252.34.417والداي وإخويت

152.42.519أمي وإخويت

72.12.363أيب وإخويت

جدول )11( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات مكوانت األسرة على أبعاد االستبانة

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

715.2381.5061.51.213.بن اجملموعاتاملعارف واملعلومات الوطنية

جدول )12( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري مكوانت األسرة
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 1 = والــداي، 2 = والــداي وإخــويت، 3 = أمــي وإخــويت، 4 = 
أيب وإخــويت.

تظهــر نتائــج جــدول )13( وجــود اختالفــات معنويــة   
بــن متوســطي فئــي والــداي، وأيب وإخــويت )لصــاحل فئــة والــداي؛ 
ألهنــا األعلــى قيمــة يف املتوســط احلســايب(، وفئــي والــداي وإخــويت 
وأيب وإخــويت. ويفســر الباحــث ذلــك أبن التفــكك األســري يســاهم 
بــدور ســلي يف قيــام األســرة بدورهــا يف تعزيــز الوجــدان الوطــي لــدى 

األبنــاء، حيــث أن االبــن الــذي يقيــم يف أســرة تتكــون مــن الوالديــن 
مــن  األبنــاء  لــدى  الوطــي  الوجــدان  تعزيــز  أكــرب يف  يكــون دورهــا 
ســلباً  يؤثــر  األســري  فالتفــكك  األبويــن،  أحــد  مــن  تتكــون  أســرة 
علــى وجــدان االبــن جتــاه احمليطــن بــه واجملتمــع ككل لعــدم شــعوره 
ابالرتيــاح واألمــان األســري، ومــا يرتتــب علــى اليتــم مــن آاثر نفســية 

واجتماعيــة.
5-السكن:

يوضــح جــدول )12( وجــود اختالفــات دالــة بــن أفــراد العينــة 
تبعــا ملتغــري مكــوانت األســرة يف بعــد واحــد مــن أبعــاد االســتبانة هــو 
هــذه االختالفــات  عــن طبيعــة  الوطــي. وللكشــف  الوجــدان  بعــد 

فــرق  أقــل  اختبــار  املتعــددة ابســتخدام  البعديــة  املقــارانت  أجريــت 
معنــوي. وفيمــا يلــي نتيجــة هــذه املقــارانت:

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

55.895.158داخل اجملموعات

56.610اجملموع

الوجدان الوطين

879.2932.7002.70.046.بن اجملموعات

38.299.108داخل اجملموعات

39.177اجملموع

النزوع والسلوك الوطين

819.2731.5581.55.199.بن اجملموعات

61.826.175داخل اجملموعات

62.645اجملموع

اتبع - جدول )12( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري مكوانت األسرة

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

15978.132.)1( مع )2(

23697.079.)1( مع )3(

007.*43766.)1( مع )4(

07719.376.)2( مع )3(

028.*27788.)2( مع )4(

20069.184.)3( مع )4(

اجلدول رقم )13( املقارانت البعدية املتعددة لفئات مكوانت األسرة يف بعد الوجدان الوطين

االحنراف املعيارياملتوسطالعددمكوانت األسرةاملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

832.12.404شقة

702.24.363دور يف فيال

1562.22.406فيال

362.11.415فيال كبرية أو قصر

جدول )14( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات السكن على أبعاد االستبانة
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

االحنراف املعيارياملتوسطالعددمكوانت األسرةاملتغري التابع

الوجدان الوطين

832.57.367شقة

702.70.341دور يف فيال

1562.71.301فيال

362.62.389فيال كبرية أو قصر

النزوع والسلوك الوطين
832.27.445شقة

702.40.402دور يف فيال

1562.35.418فيال

362.33.388فيال كبرية أو قصر

اتبع - جدول )14( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات السكن على أبعاد االستبانة

بــن  معنويــة  اختالفــات  وجــود   )14( جــدول  نتائــج  تظهــر 
متوســطي فئــي والــداي، وأيب وإخــويت )لصــاحل فئــة والــداي؛ ألهنــا 
األعلــى قيمــة يف املتوســط احلســايب(، وفئــي والــداي وإخــويت وأيب 
وإخــويت. ويفســر الباحــث ذلــك أبن التفــكك األســري يســهم بــدور 
لــدى  الوطــي  الوجــدان  تعزيــز  يف  بدورهــا  األســرة  قيــام  يف  ســلي 
األبنــاء، حيــث أن االبــن الــذي يقيــم يف أســرة تتكــون مــن الوالديــن 

مــن  األبنــاء  لــدى  الوطــي  الوجــدان  تعزيــز  أكــرب يف  يكــون دورهــا 
ســلباً  يؤثــر  األســري  فالتفــكك  األبويــن،  أحــد  مــن  تتكــون  أســرة 
علــى وجــدان االبــن جتــاه احمليطــن بــه واجملتمــع ككل لعــدم شــعوره 
ابالرتيــاح واألمــان األســري، ومــا يرتتــب علــى اليتــم مــن آاثر نفســية 

واجتماعيــة. وجــدول ) 15 ( بــن تلــك النتائــج.

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

9673.3222.034.109.بن اجملموعات

54.022341.158داخل اجملموعات

54.989344اجملموع

الوجدان الوطين

1.2623.4213.736.011بن اجملموعات

38.409341.113داخل اجملموعات

39.671344اجملموع

النزوع والسلوك الوطين

7053.2351.341.261.بن اجملموعات

59.761341.175داخل اجملموعات

60.466344اجملموع

جدول )15( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري السكن

يوضــح جــدول )15( أنــه ال توجــد اختالفــات بــن أفــراد العينــة 
تبعــا ملتغــري الســكن إال يف بعــد واحــد هــو بعــد الوجــدان الوطــي. 
وللوقــوف علــى طبيعــة هــذه االختالفــات أجريــت املقــاراانت البعديــة 

املتعــددة ابســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي. وفيمــا يلــي نتيجــة 
هــذه املقــارانت.

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

.012-.-13684*)1( مع )2(

.002-.-13966*)1( مع )3(

.475-.-04793)1( مع )4(

جدول )16( املقارانت البعدية املتعددة لفئات السكن يف بعد الوجدان الوطين
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1 = شقة، 2 = دور يف فيال، 3 = فيال، 4 = فيال كبرية أو قصر
يوضــح جــدول )16( وجــود اختالفــات معنويــة بــن متوســط 
مــن يســكنون يف شــقة ومــن يســكنون يف دور يف فيــال )لصــاحل مــن 
يســكنون يف دور يف فيال ألهنم األعلى قيمة يف املتوســط احلســايب(، 
ومتوســط مــن يســكنون يف شــقة ومــن يســكنون يف فيــال )لصــاحل مــن 
يســكنون يف فيــال(. ويفســر الباحــث ذلــك أبن ســعة الســكن تعطــي 
شــعوراً ابالرتيــاح لــدى األبنــاء، ممــا يســهل معــه قيــام األســرة بدورهــا 
يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء مــن خــالل تعزيــز الوجــدان 

الوطــي.
جــاء  والســكن  األســرة  مكــوانت  متغــريي  يف  أنــه  واملالحــظ 
االختــالف لصــاحل مــن يســكن مــع أســرة أكثــر اســتقراراً ويف منــزل 
أكثــر ســعة، وأن االختــالف جــاء يف احلالتــن يف بُعــد واحــد هــو بعــد 
الوجــدان الوطــي. وتفســري ذلــك يتمثــل يف أن التأثــري األكــرب هلذيــن 

املتغرييــن يكــون نفســياً ووجدانيــاً ســواء أكان ابلســلب أم ابإلجيــاب. 
فاملنــزل األكثــر ســعة يعطــي شــعوراً ابالرتيــاح النفســي بشــكل أكــرب 
مــن املنــزل األقــل ســعة، واألســرة األكثــر اســتقراراً تــورث لــدى االبــن 
اســتقرار نفســياً ونظــرة إجيابيــة لآخريــن والوطــن بشــكل أكــرب مــن 
أتثريهــا  يكــون  واملعنويــة  النفســية  اآلاثر  وهــذه  املفككــة.  األســرة 
املعــارف  بعــدي  مــن  الوطــي  الوجــدان  بعــد  االبــن يف  لــدى  أكــرب 
النتيجــة  وهــذه  الوطــي.  والســلوك  والنــزوع  الوطنيــة  واملعلومــات 
الــي توصلــت إليهــا دراســة ايبلونســكا  النتيجــة  قريبــة التشــابه مــع 
Yablonska )2013( الي خلصت إىل أن خصائص التنشئة 
الــي تســاعد علــى النمــو الســليم للهويــة تتمثــل يف االهتمــام اإلجيــايب 
ودميوقراطيــة الوالديــن وقبــول األطفــال ومنــح األطفــال قــدراً معقــواًل 

مــن االســتقاللية ... اخل.
6-املستوى التعليمي لألب:

يتبــن مــن جــدول )17( وجــود فــروق ظاهريــة بــن متوســطات 
الثالثــة،  االســتبانة  أبعــاد  علــى  لــألب  التعليمــي  املســتوى  فئــات 

وملعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
األحــادي وجــدول )18( بــن تلــك النتائــج.

االحنراف املعيارياملتوسطالعددمكوانت األسرةاملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

1272.22.394اثنوي فأقل

1682.20.386جامعي

432.09.426ماجستري

212.17.531دكتوراه

الوجدان الوطين

1272.65.346اثنوي فأقل

1682.68.306جامعي

432.69.342ماجستري

212.58.497دكتوراه

النزوع والسلوك الوطين
1272.39.416اثنوي فأقل

1682.32.415جامعي

432.26.472ماجستري

212.40.344دكتوراه

جدول )17( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات املستوى التعليمي لألب على أبعاد االستبانة

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

5243.1751.074.360.بن اجملموعاتاملعارف واملعلومات الوطنية

جدول )18( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألب

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

.953-.-00282)2( مع )3(

.08891.197)2( مع )4(

.09174.140)3( مع )4(

اتبع - جدول )16( املقارانت البعدية املتعددة لفئات السكن يف بعد الوجدان الوطين
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

57.754355.163داخل اجملموعات

58.278358اجملموع

الوجدان الوطين
2263.075.657.579.بن اجملموعات

40.631355.114داخل اجملموعات

املعارف واملعلومات الوطنية
5243.1751.074.360.بن اجملموعات

57.754355.163داخل اجملموعات

اتبع - جدول )18( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألب

يوضــح جــدول )18( عــدم جــود اختالفــات دالــة بــن   
أفــراد العينــة تبعــا ملتغــري املســتوى التعليمــي لــألب. وميكــن تفســري 
ذلــك أبن األب حــى لــو كان مســتوى تعليمــه منخفضــاً إال أنــه قــد 
يتمتــع بثقافــة عامــة عاليــة متنحــه القــدرة علــى تعزيــز اهلويــة الوطنيــة 
لــدى األبنــاء. وهــذا خيتلــف مــع النتيجــة الــي توصلــت إليهــا دراســة 

عمــران )2014( والــي خلصــت إىل اختــالف نســبة العوامــل املؤثــرة 
علــى دور األســرة يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى أبنائهــا لصــاحل 

األب. تعليــم 
7-املستوى التعليمي لألم:

االحنراف املعيارياملتوسطالعددمكوانت األسرةاملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية

2022.24.383اثنوي فأقل

1182.16.427جامعي

272.10.357ماجستري

51.63.412دكتوراه

الوجدان الوطين

2022.67.338اثنوي فأقل

1182.67.317جامعي

272.75.253ماجستري

52.04.517دكتوراه

النزوع والسلوك الوطين
2022.38.416اثنوي فأقل

1182.30.426جامعي

272.32.445ماجستري

52.23.308دكتوراه

جدول )19( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفئات املستوى التعليمي لألم على أبعاد االستبانة

بــن  ظاهريــة  فــروق  وجــود   )19( جــدول  مــن  يتضــح     
االســتبانة  أبعــاد  علــى  لــألم  التعليمــي  املســتوى  فئــات  متوســطات 

الثالثــة، وملعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق مت اســتخدام حتليــل 
النتائــج. تلــك  بــن   )20( وجــدول  األحــادي،  التبايــن 

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

املعارف واملعلومات الوطنية
2.3973.7995.072.002بن اجملموعات

54.810348.157داخل اجملموعات

57.206351اجملموعة

2.3973.7995.072.002بن اجملموعاتاملعارف واملعلومات الوطنية

جدول )20( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألم
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يوضــح جــدول )20( عــدم جــود اختالفــات دالــة بــن   
النــزوع  لــألم يف متغــري  التعليمــي  تبعــا ملتغــري املســتوى  العينــة  أفــراد 
بعــدي  بينهــم يف  دالــه  اختالفــات  هنــاك  لكــن  الوطــي.  والســلوك 

املعــارف واملعلومــات الوطنيــة والوجــدان الوطــي. وملعرفــة طبيعــة هــذه 
االختالفــات أجريــت املقــارانت البعديــة املتعــددة ابســتخدام اختبــار 

املقــارانت. هــذه  نتيجــة  يلــي  وفيمــا  معنــوي.  فــرق  أقــل 
جدول )21(املقارانت البعدية املتعددة لفئات املستوى التعليمي لألم يف بعد والوجدان والقيم الوطنية

1 = اثنوي فأقل، 2 = جامعي، 3 = ماجستري، 4 = دكتوراه
بــن  يوضــح جــدول )21( وجــود اختالفــات معنويــة   
ألهنــا  فأقــل  اثنــوي  فئــة  )لصــاحل  ودكتــوراه  فأقــل  اثنــوي  متوســطي 
األعلى يف املتوســط احلســايب(، ومتوســطي جامعي ودكتوراه )لصاحل 
فئــة جامعــي(، ومتوســطي ماجســتري ودكتــوراه لصــاحل فئــة ماجســتري، 
التعليميــة األقــل. أي أن االختالفــات جــاءت لصــاحل املســتوايت 

هــذه النتيجــة الــي تبــدو يف ظاهرهــا أبهنــا غــري منطقيــة   
قــد جتــد تفســريها يف أن األم ذات املســتوى التعليمــي األعلــى قــد 
حتصلــت علــى فــرص وظيفيــة أخــذت جــزءاً كبــرياً مــن وقتهــا علــى 
حســاب الوقــت الــذي جيــب أن ختصصــه ألبنائهــا، أمــا األم ذات 
املســتوايت التعليميــة األقــل فهــي يف املعتــاد أكثــر جلوســاً ابملنــزل، 

أبنائهــا. مــع  والنقــاش  التحــدث  وكثــرية 

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

.07815.090)1( مع )2(

.14261.080)1( مع )3(

.61083* )1( مع )4(  001.

.06446.447)2( مع )3(

.53268.004*)2( مع )4(

.46822.016*)3( مع )4(

1 = اثنوي فأقل، 2 = جامعي، 3 = ماجستري، 4 = دكتوراه
بــن  يوضــح جــدول )22( وجــود اختالفــات معنويــة   

ألهنــا  فأقــل  اثنــوي  فئــة  )لصــاحل  ودكتــوراه  فأقــل  اثنــوي  متوســطي 
األعلى يف املتوســط احلســايب(، ومتوســطي جامعي ودكتوراه )لصاحل 

الداللةمتوسط الفرقاملقارانت الثنائية

.960-.-00193)1( مع )2(

.227-.-08148)1( مع )3(

.63455.000*)1( مع )4(

.257-.-07956)2( مع )3(

.63647.000*)2( مع )4(

.000-.-71603*)3( مع )4(

جدول )22( املقاراانت البعدية املتعددة لفئات املستوى التعليمي لألم يف بعد املعارف واملعلومات الوطنية

الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع

الوجدان الوطين
2.1913.7306.772.000بن اجملموعات

37.534348.108داخل اجملموعات

39.725351اجملموع

النزوع والسلوك الوطين

5923.1971.114.343.بن اجملموعات

61.595348.177داخل اجملموعات

62.187351اجملموع

اتبع جدول )20( حتليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألم
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

فئــة جامعــي(، ومتوســطي ماجســتري ودكتــوراه لصــاحل فئــة ماجســتري، 
التعليميــة األقــل. أي أن االختالفــات جــاءت لصــاحل املســتوايت 

    وميكــن تفســري ذلــك بنفــس التفســري الــوارد يف بعــد الوجــدان 
والقيــم الوطنيــة. وقــد خلصــت دراســة أمــن )2012( إىل دور مهــم 
مماثــل لــألم، حيــث توصلــت إىل أن األم تلعــب دورا كبــريا يف محايــة 
األســرة مــن حيــث اكتشــاف الســلوك والفكــر املنحــرف لــدى األبنــاء 

وإبعــاد األبنــاء عــن وســائل الغــزو الفكــري.
ملخص النتائج:

الوطنيــة  اهلويــة  تعزيــز  يف  األســرة  لــدور  العــام  املتوســط  بلــغ 
أببعادهــا الثالثــة )2.40( ويقــع يف فئــة “مرتفــع”. أي أن األســرة 
الســعودية هلــا دور إجيــايب يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء، وجــاء 
دورهــا يف تعزيــز الوجــدان الوطــي يف الرتتيــب األول )م = 2.66/

مرتفــع(، يليــه النــزوع والســلوك الوطــي )م = 2.34/مرتفــع(، يليــه 
املعــارف واملعلومــات الوطنيــة )م = 2.19/ منوســط(. ويف اإلجابــة 
علــى ســؤال عــن مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لتأثــري 
دور األســرة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة لــدى األبنــاء تعــزى ملتغــريات 
العمــر، واجلنــس، وعــدد أفــراد األســرة، ومكــوانت األســرة، واملســتوى 
إىل  البحــث  توصــل  لــألم،  التعليمــي  واملســتوى  لــألب،  التعليمــي 

النتائــج اآلتيــة:
وجــود اختالفــات دالــة إحصائيــا لصــاحل أفــراد العينــة األكــرب . 1

ســنا.
عــدم وجــود اختالفــات دالــة بــن الذكــور واإلانث علــى أبعــاد . 2

االســتبانة، إال يف بعــد النــزوع والســلوك الوطــي لصــاحل الذكــور.
عــدم وجــود اختالفــات دالــة إحصائيــا بــن أفــراد العينــة يف أي . 3

مــن أبعــاد االســتبانة تبعــا ملتغــري عــدد أفــراد األســرة.
وجــود اختالفــات دالــة إحصائيــا بــن أفــراد العينــة تبعــا ملتغــري . 4

مكــوانت األســرة يف بعــد واحــد مــن أبعــاد االســتبانة وهــو بعــد 
الوجــدان والقيــم الوطنيــة لصــاحل األبنــاء املقيمــن يف أســر أكثــر 

اســتقراراً.
عــدم وجــود اختالفــات دالــة إحصائيــا بــن أفــراد العينــة تبعــا . 5

ملتغــري الســكن إال يف بعــد واحــد هــو بعــد الوجــدان والقيــم 
الوطنيــة لصــاحل مــن يســكن يف ســكن أكثــر ســعة.

عــدم جــود اختالفــات دالــة إحصائيــا بــن أفــراد العينــة تبعــا . 6
لــألب. التعليمــي  املســتوى  ملتغــري 

عــدم جــود اختالفــات دالــة إحصائيــا بــن أفــراد العينــة تبعــا . 7
والســلوك  النــزوع  متغــري  يف  لــألم  التعليمــي  املســتوى  ملتغــري 
املعــارف  بعــدي  بينهــم يف  الوطــي، ووجــود اختالفــات دالــة 
واملعلومــات الوطنيــة والوجــدان والقيــم الوطنيــة لصــاجل األمهــات 

األقــل. التعليميــة  املســتوايت  ذات 
التوصيات:

املؤسســات . 1 الرمسيــة ال ســيما  الرمسيــة وغــري  املؤسســات  قيــام 
املعــارف  وتعزيــز  نشــر  يف  ابإلســهام  واإلعالميــة  التعليميــة 
واملعلومــات الوطنيــة كتاريــخ اململكــة وخصوصيتهــا ومؤسســها 

اخل.  ... وأنظمتهــا 

املعــارف . 2 لتعزيــز  إعالميــة  ومــواد  توعويــة  برامــج  ختصيــص 
ســناً. األصغــر  لألبنــاء  الوطنيــة  واملعلومــات 

إشــراك اإلانث خــالل تواجدهــم ببيئــات التعليــم والعمــل يف . 3
فعاليــات تعــزز لديهــم النــزوع والســلوك الوطــي.

إعطــاء املؤسســات التعليميــة وغريهــا مــن املؤسســات اجملتمعيــة . 4
الذيــن  األبنــاء  لــدى  الوطنيــة  اهلويــة  لتعزيــز  خاصــاً  اهتمامــاً 
التفــكك األســري، مــن خــالل برامــج ووســائل  يعانــون مــن 

توعويــة خاصــة هبــم.
لوظيفتهــا . 5 وتوعيتهــا  ابألســرة  هتتــم  ومجعيــات  مراكــز  إنشــاء 

والــدورات  واللقــاءات  احملاضــرات  خــالل  مــن  التنشــئة،  يف 
التدريبيــة.

توجيــه رســائل توعيىــة عــرب وســائل التواصــل احلديثــة كاهلواتــف . 6
الذكيــة بضــرورة حتــدث األســر مــع أبنائهــم عــن الوطــن واترخيــه.
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املراجع:
أوال: املراجع العربية

أمــن، هــدى عبــد الغفــور. )2012(. تعزيــز دور املــرأة يف التوعيــة 
يف  الوطــي  االنتمــاء  وتقويــة  اإلجيابيــة  األفــكار  وغــرس 
األطفــال ملكافحــة اإلرهــاب. ورقــة مقدمــة يف املؤمتــر الثــاين. 
انيــف  جامعــة  االجتماعيــة.  التنميــة  علــى  االرهــاب  أثــر 

الــرايض. األمنيــة.  للعلــوم  العربيــة 
الفتــاح.  عبــد  فتحــي  حممــد  وحســن،  عثمــان  حممــد  الثبيــي، 
)2016(. دور إدارة اجلامعــة يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى 
طلبــة جامعــة تبــوك. جملــة جامعــة طيبــة للعلــوم الرتبويــة. 11 

.349-364  .)3(
حســن، ســعدي إبراهيــم. )2014(. الفدراليــة: النظــام االحتــادي 
واهلويــة الوطنيــة العراقيــة: مــن يوقــف النــار قبــل متــزق العــراق؟ 

بغــداد: دار الكتــب العلميــة.
محايــل، عبــد أمحــد يوســف. )2011(. دور إذاعــة )أمــن اف ام( 
يف تغريــز االنتمــاء الوطــي لــدى الطلبــة اجلامعيــن. جامعــه 
الشــرق األوســط أمنوذجــاً. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. 

كليــة االعــالم. جامعــة الشــرق االوســط.
محــدان، ســعيد بــن ســعيد انصــر. )2012(. دور األســرة يف تنميــة 
قيــم املواطنــة لــدى الشــباب يف ظــل حتــدايت العوملــة رؤيــة 
االجتماعيــة  للعلــوم  العــريب  املنتــدى  حتليليــة.  اجتماعيــة 
.oicos//:sptth  .2012 أكتوبــر   03 واإلنســانية. 

cipot-0823t/moc.7ooy
األســرة  ألفــراد  اجلماعيــة  اهلويــة   .)2015( عمــر.  محــداوي، 
العلــوم  جملــة  احلديثــة.  االجتماعيــة  ابلتحــوالت  وعالقتهــا 

.801-59     .91 واالجتماعيــة.  اإلنســانية 
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درجة أهمية مكونات مجتمع التعلم المهني في ضوء تصميم هورد Hord من 
وجهة نظر معلمات العلوم الطبيعية والرياضيات

املستخلص:
تعــد جمتمعــات التعلّــم املهــي مــن أفضــل ممارســات التطويــر املهــي املســتمر للمعلمــن واملعلمــات. وهتــدف هــذه الدراســة إىل حتديــد   
درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلــم املهــي ملعلمــات العلــوم والرايضيــات داخــل املــدراس وفــق تصميــم هــورد (Hord, 2008)، والتعــرف علــى 
الفــروق بــن آراء معلمــات العلــوم والرايضيــات حــول درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلــم املهــي حســب متغــري التخصــص، واملرحلــة الــي 
تدرســها، واملؤهــل العلمــي، وســنوات اخلــربة. اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي للتعــرف علــى آراء أفــراد عينــة الدراســة املكونــة مــن )208( 
معلمــة علــوم ورايضيــات، أجــْنَ عــن أســئلة االســتبيان املكــون مــن 31 فقــرة، وذلــك بعــد التحقــق مــن صدقــه، وثباتــه حيــث كانــت قيمــة 
معامــل ألفــا كرونبــاخ )0.921(، وهــي قيمــة عاليــة. ووجــدت نتائــج الدراســة آراء إجيابيــة وصلــت إىل مســتوى »عــاٍل« مــن لــدن املعلمــات 
جتــاه جمتمعــات التعلّــم املهــي، ومل ُتظهــر نتائــج البحــث فروقًــا دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت املعلمــات تُعــزى إىل متغــريات التخصــص، واملرحلــة 
التعليميــة، واملؤهــل التعليمــي، وســنوات اخلــربة. ومــن أهــم توصيــات الدراســة االســتفادة مــن نتائجهــا يف بنــاء أمنــوذج جمتمــع تعلّــم مهــي يناســب 
معلمــات العلــوم الطبيعيــة والرايضيــات لتطويــر معارفهــن ومهاراهتــن العلميــة والرتبويــة، وهتيئــة الظــروف الداعمــة هلــذه اجملتمعــات واحلــد مــن 

املعوقــات الــي متنــع مــن فاعليتهــا لتحقيــق بيئــة تطويــر مهــي ذات جــودة عاليــة حتســن أداء املعلمــات وخمرجــات التعليــم.
الكلمات املفتاحية: التطوير املهي، جمتمعات التعلم املهي، تعليم العلوم والرايضيات.

Abstract
ProfessionalأLearningأCommunitiesأareأconsideredأoneأofأ theأbestأpracticesأ forأeffectiveأ

continuousأ teacherأprofessionalأdevelopment.أTheأaimأofأ thisأ researchأ isأ toأdetermineأ theأmostأ
valuableأcomponentsأofأprofessionalأlearningأcommunitiesأtoأbeأimpliedأbyأscienceأandأmathemat-
icsأteachersأaccordingأtoأHord’sأmodelأ(Hord,2008أ),أandأthenأcompareأtheirأperspectivesأofأtheseأ
valuesأaccordingأtoأtheirأfieldأofأspecialty,أtheأschoolأstageأtheyأteach,أtheirأscientificأdegree,أandأ
yearsأofأexperience.أAأdescriptiveأmethodأwasأimplementedأtoأcollectأtheأperspectivesأofأtheأsampleأ
whichأconsistedأofأ208أأscienceأandأmathematicsأteachers;أwhomأansweredأaأsurveyأconsistingأofأ31أ
items,أofأverifiedأcontentأvalidity,أandأaأhigh-reliabilityأcoefficientأAlfa-Cronbachأofأ.(0.921)أResultsأ
showedأstrongأpositiveأsupportأofأprofessionalأlearningأcommunities,أbutأnoأsignificantأdifferencesأ
wereأfoundأbetweenأteachers’أresponsesأdependingأonأtheأfieldأofأspecialty,أtheأschoolأstageأtheyأ
teach,أtheirأscientificأdegree,أorأyearsأofأexperience.أRecommendationsأwereأtoأuseأtheseأresultsأasأ
inputsأforأdesigningأaأsuitableأprofessionalأlearningأcommunitiesأtoأenhanceأscienceأandأmathemat-
icsأteachers’أscientificأandأeducationalأskills,أandأensureأsupportiveأconditions,أandأreduceأbarriersأ
thatأ impedesأ sustainingأhigh-qualityأprofessionalأdevelopment,أwhichأenhancesأ teachers’أperfor-
mance and students’ learning.

Key Words:Professional	Development,	Professional	Learning	Communities,	Science	Education.
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مقدمة:

يعــد املعلــم مــن أهــم العناصــر الــي يرتكــز عليهــا التعليــم،   
لــدوره يف هتيئــة بيئــة التعلّــم الــي مــن خالهلــا تتطــور معــارف الطــالب 
حنــو  دافعيتهــم  تزيــد  الــي  والقيــم  االجتاهــات  ــى  وتُنمَّ ومهاراهتــم، 
التعلّــم. ويظهــر أثــر مشــروعات تطويــر التعليــم اجلديــدة عندمــا يتوافــر 
املعلمــون الذيــن ميتلكــون مهــارات تدريســية وعلميــة جيــدة، تؤهلهــم 
جلعــل الطــالب عناصــر فّعالــة يف بيئــة التعلّــم، أي إهنــم ينقلــون الرتكيــز 
االهتمــام  فــإن  لــذا  التعلّــم.  عمليــات  إىل  التدريــس  عمليــات  مــن 
ابملعلــم وتنميــة مهاراتــه مــن أهــم أولــوايت القائمــن علــى املؤسســات 
الرتبويــة، ومنهــا االهتمــام ابلتطويــر املهــي ملعلمــي العلــوم الطبيعيــة 
والرايضيــات ألمهيــة هاتــن املادتــن يف أي نظــام تعليمــي يهــدف إىل 
أتهيــل الطلبــة لإلســهام يف بنــاء جمتمعهــم ابإلنتــاج العلمــي والتقــي، 
والنهــوض  املتطــور،  العمــل  ســوق  احتياجــات  ولتلبيــة  واالبتــكار، 

للدولــة.  االقتصــادي  ابملســتوى 
علــى  للمعلمــن  املهــي  التطويــر  دراســات  دلــت  وقــد   
أن النمــوذج املبــي علــى ورش عمــل تدريبيــة تقليديــة غــري فّعــال يف 
تطويــر أدائهــم، لضعــف التــوازن بــن احملتــوى العلمــي والزمــن املتــاح 
للتعّلــم، كمــا أنــه يتعــذر علــى املــدرب مالحظــة أثــر برامــج التطويــر 
 Chappuis,	Chappuis,	&( املعلمــن يف صفوفهــم التدريســية
2009	Stiggins,(. كمــا أشــارت بعــض الدراســات احملليــة إىل 
قلــة وضعــف هــذه الربامــج، ممــا يعــوق مواكبــة املعلمــن املســتجدات 
يف جمــال الرتبيــة والتخصــص، وحيــّد مــن قدرهتــم علــى القيــام ابألعبــاء 
التعليميــة واملســؤوليات املهنيــة بكفــاءة وفاعليــة )الرحيلــي، 2003؛ 

 .)2006 الســلطان،  2005؛  الرميــح، 
لتطويــر  حديثًــا  ظهــرت  الــي  الفاعلــة  النمــاذج  ومــن   
Professional	Learn-  املعلمــن مهنيًــا جمتمعــات التعلّــم املهــي

مســتمر  تعلّــم  بيئــة  تتضمــن  الــي   ،ing	Communities	PLC
للمعلمــن بوجــود قيــادة تشــاركية داعمــة، تنظــم اجتماعــات دوريــة 
تفاعليــة بــن املعلمــن ملناقشــة جتارهبــم يف اســتقصاء وتطبيــق مفاهيــم 
واســرتاتيجيات جديــدة حــول املوضــوع الــذي يـُـْدَرس. وفيهــا يســتمع 
املعلمــون إىل خــربات حقيقيــة مــن واقــع جتــارب زمالئهــم املعلمــن 
يف أثنــاء تدريســهم لطالهبــم يف فصوهلــم املدرســية، ممــا يزيــد قناعتهــم 
أن هــذه االســرتاتيجيات والتقنيــات قابلــة للتطبيــق، كمــا ميكنهــم 
تقــدمي تغذيــة راجعــة لبعضهــم البعــض يف أثنــاء اســتقصائهم للتعــرف 
علــى املفاهيــم العلميــة، واالســرتاتيجيات التدريســية الفاعلــة. وبذلــك 
يكون التطوير املهي عملية مســتمرة ومرتبطة مباشــرة بعمل املعلمن 

 .)Thompson	 &	Wiliam,	 2008(

أفضــل  مــن   PLC املهــي  التعلّــم  جمتمعــات  وتعــّد   
 Continuing	Professional أســاليب التطويــر املهــي املســتمر
 National	Research	Council(  Development	CPD
الفرصــة  املهــي  التعلــم  جمتمعــات  وتقــدم   ،NRC,	2012)2010
لتجــاوز بعــض برامــج التطويــر املهــي الــي تتطلــب غالبًــا املشــاركة 
الســلبية يف جلســة تدريبيــة فقــط، وحتويلهــا إىل ثقافــة فعالــة للتطــور 
املهــي تتطلــب عمليــة داخليــة ميكــن للمعلمــن مــن خالهلــا إنشــاء 
املعرفــة املهنيــة مــن خــالل التفاعــل مــع املعلومــات بطريقــة تتحــدى 

 Themaat,( جديــدة  معــاين  وختلــق  الســابقة  االفرتاضــات 
َ مفهــوم جمتمعــات التعلــم املهنيــة علــى نطــاق  2019(. وقــد تُبــيِّ
واســع يف املــدارس كوســيلة للمعلمــن لالندمــاج يف التطويــر املهــي؛ 
.)Watson, 2014( التالميــذ  تعلــم  حتســن  إىل  يــؤدي  ممــا 

وتشــري األدلــة البحثيــة إىل وجــود عالقــة إجيابيــة ومهمــة   
بــن جمتمعــات التعلــم املهنيــة وحتســن ممارســات املعلمــن وحتصيــل 
 Lomos,	Hofman,	&	Bosker,	2011;	Vescio,( الطالب
2008	Adams,	&	Ross,(. ويــرى الكثــري أن الفضــل يعــود لبيــرت 
ســينج )1990	Senge,( ونظريتــه عــن املنظمــة املتعّلمــة الــي ظهــرت 
يف عــام 1990 يف االنطالقــة الفعليــة حنــو جمتمعــات التعلّــم املهــي، 
فقــد عــرض منــاذج لشــركات يف إدارة األعمــال ارتفعــت إنتاجيتهــا 
نتيجــة منوهــا يف املشــاركة يف صنــع القــرار، والتعلّــم اجلماعــي، والنمــو 
الفــردي. وقــد حــدد مخســة عناصــر أساســية لنجــاح أي منظمــة، 
العقليــة،  والنمــاذج  املشــرتكة،  والرؤيــة  الشــخصي،  اإلتقــان  وهــي: 

وتعلّــم الفريــق، والتفكــري النظمــي.
مث وضعــت هــورد )1998	Hord,( تصــورًا جملتمعــات   
التعلــم املهــي يشــمل مخســة أبعــاد هــي: الرؤيــة املشــرتكة، والقيــادة 
التشــاركية الداعمــة، والتعّلــم اجلماعــي، والظــروف الداعمــة، وتبــادل 
جمتمعــات  ســاعدت  وقــد  الشــخصية.  املهنيــة  املمارســات  نتائــج 
التعلّــم املهــي علــى حتطيــم جــدران عزلــة املعلمــن وتزويدهــم ابلفــرص 
للتأمــل والتقــومي وحتســن ممارســاهتم التدريســية عــرب التعــاون املهــي. 
حيــث حيظــى املعلمــون ابلفرصــة للتواصــل وتنميــة العالقــات وتقــومي 
تعلّــم  فــرص  ممارســاهتم لتحســينها، عندمــا جيتمعــون دوراًي ملناقشــة 
طالهبــم. ووجــد موريســي )Morrissey, 2000( أن اســتثمار 
يكــون  املهــي  التعلّــم  جمتمــع  لبنــاء  للمعلمــن  الداخليــة  القــدرات 
القــدرات  اســتثمار  إن  إذ  املدرســة؛  لتطويــر  قــواًي  أساســًيا  هيــكاًل 
الداخليــة يــؤدي إىل العالقــات اإلجيابيــة، والتعــاون، وقيــادة املعلمــن 
 ،Hord الــي تصــف جمتمــع التعلّــم املهــي. فدّعــم بذلــك عمــل هــورد
ووســع أبعادهــا لتشــمل فوائــد جمتمعــات التعلّــم املهــي مثــل حتســن 
املدرســة ورفــع مســتوى حتصيــل الطــالب واحلاجــة إىل بنــاء القــدرات 

والدعــم الداخلــي يف املدرســة.
 DuFour,	Dufour,( اســتفاد دوفــور ودوفــور وإيكــر  
2008	Eaker,	&( مــن املقرتحــات الســابقة بتقــدمي منــوذج جملتمــع 
التعلّــم املهــي يضــم األبعــاد اآلتيــة: الرســالة والرؤيــة والقيــم واألهــداف 
املشــرتكة، واالســتقصاء اجلماعــي، والتعــاون، والرتكيــز علــى العمــل 
معتربيــن  النتائــج،  علــى  والرتكيــز  املســتمر،  والتحســن  والتجريــب، 
العمليــة املنظمــة لتطويــر جمتمعــات التعّلــم املهــي فرصــة قويــة لتعــاون 
التدريــس ومــن مث حتّســن  املعلمــن مًعــا مــن أجــل حتليــل وحتســن 
 )Hord,	2008( املســتوى األكادميــي للطــالب. مث طــورت هــورد
منوذجهــا إبضافــة عامــل مهــم ملكــوانت جمتمعــات التعلــم املهــي وهــو 
الداعمــة إىل  الظــروف  العاملــن يف املدرســة، فقســمت  بــن  الثقــة 
الثقــة عامــاًل أساســيًّا يف  ظــروف تنظيميــة وأخــرى ثقافيــة، معتــربة 
الظــروف  فأضافــت  املدرســة،  يف  العاملــن  بــن  العالقــات  تطويــر 

الســابقة. األبعــاد  الثقافيــة إىل 
 2017Burns( وآخــرون  برنــز  دراســة  وأكــدت   
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et al, ( الــي ُأجريــت علــى )181( مدرســة يف واليــة ميــزوري 
نتائــج  املهــي حيســنان  التعلــم  عاملــن جملتمعــات  وجــود  األمريكيــة 
هــي:  الرايضيــات  مــادة  وابألخــص  للطلبــة،  الدراســي  التحصيــل 
القيــادة التشــاركية، وأنظمــة التعلــم القائمــة علــى البيــاانت. ويُقصــد 
هبــا بيــاانت التقــومي التكويــي للطلبــة، واســتخدام األدلــة حــول تعلــم 
الطلبــة، وتركيــز جمموعــة التعلــم املهــي علــى نتائــج الطلبــة، واالعتمــاد 

العالجيــة.  التدخــالت  حتديــد  يف  عليهــا 
واســتطلع ماهــر حممــد )2019( آراء )789( معلًمــا   
ومعلمــة يعملــون ابملــدارس احلكوميــة بثــالث مــدن يف املنطقــة الشــرقية 
ابململكــة العربيــة الســعودية حــول متطلبــات تفعيــل جمتمعــات التعلــم 
املهــي ابملــدارس، واتفقــت العينــة علــى أمهيــة جمموعــة مــن العناصــر 
توفــري  وهــي:  آرائهــم،  مرتبــة حســب  اجملتمعــات  هــذه  تدعــم  الــي 
البيئــة املدرســية املناســبة، توفــري الظــروف اهليكليــة الداعمــة، حتديــد 
اجلماعــي،  العمــل  علــى  الرتكيــز  املشــرتكة،  وقيمهــا  املدرســة  رؤيــة 
توفــري القيــادة املدرســية الداعمــة. وقــد جــاء توفــري البيئــة املدرســية 
املناســبة متطلبًــا أساســيًّا لبنــاء جمتمعــات التعلــم املهــي، وهــي البيئــة 
احملفــزة الداعمــة الــي توفــر الوقــت واملــكان والفــرص لتعــاون املعلمــن، 

املســتمر.  والتعلــم  اجلماعــي،  والتخطيــط  وتواصلهــم، 
 )Lunenburg,	 2010( لونينــربق  وضــح  وقــد   
املهــي يف  التعلّــم  بنــاء جمتمــع  األهــم يف  الــدوَر  املدرســة  لقائــد  أن 
أوليــاء  مــع  املدرســة  واإلداريــة يف  التعليميــة  اهليئــة  مدرســته، جبمــع 
األمــور وصنــاع القــرار لصياغــة رســالة املدرســة الــي توضــح الغــرض 
مــن وجودهــا، وللتعبــري عــن الرؤيــة املشــرتكة والــي متثــل الصــورة الــي 
يرغــب املعلمــون واإلداريــون أن  تكــون عليــه املدرســة يف املســتقبل، 
وكذلــك التعبــري عــن القيــم املشــرتكة، الــي ســيلتزم هبــا الطــالب وأوليــاء 
مــن حتقيــق  املدرســة  لتقــرتب  اإلداريــة  واهليئــة  واملعلمــون،  أمورهــم، 
الرؤيــة املشــرتكة، كمــا أن مــن املهــام املنوطــة هبــم حتديــَد األهــداف 
الــي تصــف املخرجــات التعليميــة املــراد أن حتققهــا املدرســة. وتشــكل 
هــذه األهــداف حمــّكات للتطــّور املدرســي، وفاعليــة جمتمــع التعلّــم 
املهــي الــي تقــاس بتحقيــق األهــداف املرســومة. وقــد وجــدت دراســة 
 Gillespie,	 Wells,	 &	 Panzer,( وابنــزر  وويلــز  قيليســي 
2010( ضعًفــا يف تطبيــق املمارســات التأمليــة لقائــدي املــدارس الــي 
تقتضــي تنظيــم الوقــت لتحفيــز مجيــع املعلمــن يف عمليــات التأمــل، 
ومشــاركتهم فيهــا، وتطويــر أســاليب التقــومي الــذايت مــن أجــل حتســن 

للطــالب.  التحصيلــي  املســتوى 
 Lippy( وزامــورا  لــي  درس  التطبيقــي  اجلانــب  ومــن   
2012	Zamora,	&( مــدى ممارســة جمتمعــات التعلّــم املهــي يف 
أحــد املناطــق الــي تبنتهــا يف اثنــي عشــرة مدرســة متوســطة يف مدينــة 
ابلتيمــور يف الــوالايت املتحــدة مــن أجــل رفــع املســتوى التحصيلــي 
للطالب، وبعد استفتاء  )19( إداراًي و)177( معلًما ابستخدام 
أداة مقننة )PLCA-R(، والي تقيس سبعة حماور جملتمعات التعّلم 
املهــي وهــي: القيــادة التشــاركية الداعمــة، والرؤيــة والقيــم املشــرتكة، 
الشــخصية،  املمارســات  ومشــاركة  اجلماعــي،  والتطبيــق  والتعلّــم 
والظــروف الداعمــة للعالقــات، والظــروف الداعمــة للبنــاء التنظيمــي، 
وجــدت هــذه الدراســة أن أكثــر احملــاور بــروزًا هــي الظــروف الداعمــة 

للعالقــات داخــل املدرســة، حيــث تتوافــر العالقــات احلميمــة بــن 
احملــاور  ومــن  املعلمــن،  إجنــازات  تُقــّدر  والطــالب، كمــا  املعلمــن 
تتوافــق  إذ  املشــرتكة؛  والقيــم  الرؤيــة  حمــور  وضوًحــا كذلــك  األكثــر 
مجيــع القــرارات املدرســية مــع هــذه الرؤيــة، أمــا احملــاور املطبقــة بدرجــة 
منخفضــة فهــي مشــاركة املمارســات الشــخصية؛ إذ اخنفضــت معــدل 
الــزايرات الصفيــة التبادليــة، والتغذيــة الراجعــة املقدمــة مــن الزمــالء؛ ممــا 
يــدل علــى عزلــة املعلمــن. وتُعــد الظــروف الداعمــة للبنــاء التنظيمــي 
التطبيــق؛  يف  اخنفاًضــا  األكثــر  الثــاين  احملــور  املهــي  التعلّــم  جملتمــع 
لضعــف املــوارد املاليــة الداعمــة جملتمــع التعلّــم املهــي، وضعــف التنظيــم 
اإلداري الجتماعــات املعلمــن الضروريــة للتعــاون وتبــادل اخلــربات. 
-eun	,	2013)	 ويف دراســة مماثلــة قارنــت ويلــز وفــو ن 

Wells&F(		أداء مثــاين مــدراس متوســطة أقامــت جمتمعــات تعلّــم 
مهــي وهــي موزعــة يف حيّــن متكافئــن يف إحــدى مــدن الــوالايت 
بيــاانت كميــة  جلمــع  اســتبانتان  واســتخدمت  األمريكيــة،  املتحــدة 
ونوعيــة للتعــرف علــى مــدى تطبيــق املدرســتن حملــاور جممعــات التعلّــم 
ذُكــرت  الــي   )Hord,	2008( هــورد  رؤيــة  وفــق  اخلمســة  املهــي 
ســابًقا، ودعمــت البيــاانت النوعيــة النتائــج الكميــة الــي وضحــت 
أن احلــّي )ب( )الــذي شــارك فيــه 26 معلًمــا وإداراًي يف الدراســة( 
قــد تفــوق علــى احلــّي )أ( )الــذي شــارك فيــه 28 معلًمــا وإداراًي( 
حيــث  مــن  وخصوًصــا  املهــي،  التعلّــم  جمتمعــات  حمــاور  مجيــع  يف 
اجتماعــات املعلمــن الدوريــة ملناقشــة نتائــج الطــالب بعــد حتليلهــا 
)الــي تشــكل جوهــر جمتمعــات التعلّــم املهــي( كمــا تفوقــت اجملموعــة 
)ب( يف اســتعداد املعلمــن للتعــاون فيمــا بينهــم لتعلّــم اســرتاتيجيات 
جديــدة ترفــع املســتوى التحصيلــي للطــالب، أي اخنفضــت عندهــم 
عزلــة املعلمــن. كمــا خلصــت الدراســة مخســة عوامــل مهمــة لتطبيــق 
جمتمعــات التعلّــم املهــي، هــي: أن التغــري حيتــاج إىل زمــن طويــل حــى 
لتنميــة  املعلمــن  بــن  التعــاون  وأمهيــة  املدرســة،  علــى  آاثره  تتضــح 
نفســه،  الوقــت  يف  والتعلّــم  التدريــس  علــى  يـُرَكــز  حيــث  مهاراهتــم 
وأمهيــة القيــادة لبنــاء واســتمرار عمــل جمتمعــات التعلّــم املهنيــة، واملرونــة 
ملواجهــة التحــدايت، كمــا جيــب توافــر الدعــم اإلداري مــن املنطقــة 

لتعزيــز التــزام املدرســة مبجتمــع التعلّــم املهــي. 
 Pang,	Wang( وهدفــت دراســة ابنــج ووانــج ولونــج  
2016	Leung,	&( إىل التعــرف علــى خصائــص جمتمعــات التعلــم 
املهــي يف مــدارس هونــغ كونــغ االبتدائيــة، وبينــت نتائــج الدراســة أن 
املــدارس الــي صنفــت علــى أهنــا تتمتــع مبجتمعــات تعلــم مهنيــة قويــة، 
تتمتــع ابآليت: أســس قائــد املدرســة، بنيــة حتتيــة قويــة للتعلــم والتطويــر 
املهــي. ركــزت قيــادة املدرســة علــى تعلــم املعلــم، كمــا راعــت ثقافــة 
تبــادل املعلومــات واملعرفــة واملمارســات، كذلــك يتمتــع املعلمــون يف 
هــذه املــدارس بقــدرات عاليــة علــى التعلــم التعــاوين، ولديهــم تركيــز 
 Ndunda,( دراســة  وســعت  الطــالب.  احتياجــات  علــى  عــاٍل 
أثــر  تقصــي  إىل     )Sickle,	Perry	&	Capelloni,	 2017
التعلــم  بتيســري جمتمعــات  اجلامعــة  التدريــس يف  قيــام أعضــاء هيئــة 
املهنيــة يف املــدارس والتعــرف علــى أثرهــا يف تغيــري ممارســات املعلمــن 
أن  إىل  الدراســة  نتائــج  توصلــت  الطــالب،  تعلــم  نتائــج  وحتســن 
تعلــم مهنيــة حتــت توجيــه أعضــاء  املعلمــن يف جمتمعــات  مشــاركة 
هيئــة التدريــس ابجلامعــة ســاعدت علــى زايدة ثقــة املعلمــن ومهاراهتــم 
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القياديــة يف الفصــول الدراســية، وكذلــك رغبــة املعلمــن يف مناقشــة 
جناحاهتــم وإخفاقاهتــم التدريســية، كمــا أهنــا زادت مــن ثقــة املعلمــن 
ببعضهــم البعــض وبنــاء عالقــات أقــوى مــع بعضهــم البعــض يف أثنــاء 
مشــاركتهم يف أن يصبحــوا وكالء للتغيــري، كمــا بينــت النتائــج  وجــود 

ارتبــاط بــن حتســن ممارســات املعلمــن ونتائــج تعلــم الطــالب.
ومــن أبــرز الدراســات العربيــة واحملليــة حــول جمتمعــات   
التعّلــم املهــي دراســة حيــدر واملصيلحــي )2006( الــي اســتهدفت 
أتصيــل مفهــوم ثقافــة التعلّــم والتعــرف علــى دور املدرســة كمجتمــع 
تعلّــم مهــي يف بنائهــا مــن أجــل حتقيــق نتائــج تعلّــم أفضــل، ووضحــت 
أبعــاد  املدرســة وذلــك عــرب  التعلّــم وتنميتهــا يف  ثقافــة  بنــاء  كيفيــة 
ثالثة: تغيري الثقافة اهلرمية السائدة يف املدرسة إىل ثقافة أفقية حُيرتم 
فيهــا اجلميــع وتقــّدر آراؤهــم وإســهاماهتم، وتشــكيل جمتمعــات التعلّــم 
النشــط. كمــا أشــارت إىل طبيعــة  التعلّــم  ودعمهــا، وتبــي مفهــوم 
أدوار كل مــن إدارة املدرســة واملعلمــن يف حتويــل املدرســة إىل جمتمــع 

تعلّــم وبنــاء ثقافــة التعلّــم ورعايتهــا.
التعــرف  إىل   )2009( والطويــل  عبابنــة  ســعى  وقــد   
علــى واقــع ممارســة املدرســة احلكوميــة األردنيــة خلصائــص املدرســة 
الدراســة  نتائــج  إطــار ســنج، وأظهــرت  متعلمــة حســب  كمنظمــة 
ممارســة العاملــن يف املــدارس األردنيــة الضوابــط اخلمســة للمدرســة 
كمنظمــة متعّلمــة بدرجــة متوســطة، مرتبــة تنازليًــا كاآليت: التمكــن 
الرؤيــة املشــرتكة،  العقليــة،  النمــاذج  النظمــي،  التفكــري  الشــخصي، 

الفريــق.  تعلّــم 
ابلتعــرف   )2009( الصغــري  قــام  نفســه  الوقــت  ويف   
علــى األمهيــة الرتبويــة جملتمعــات التعلّــم كنمــوذج لضمــان اجلــودة يف 
املــدارس، والكشــف عــن مــدى تواجــد جمتمعــات التعلّــم يف بعــض 
املــدارس الثانويــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ومعرفــة املعوقــات 
الــي حتــد مــن تطبيــق معايــري جمتمعــات التعلّــم يف املــدارس، وتقــدمي 
طــرق عمليــة لتحويــل املــدارس الثانويــة إىل جمتمعــات تعلّــم. وتوصلــت 
مــن خصائــص  إىل كثــري  تفتقــر  الثانويــة  املــدارس  أن  إىل  الدراســة 
جمتمعــات التعلّــم، أبرزهــا: بنــاء فــرق العمــل، العمــل اجلماعــي، احلــوار 
التفكــري، والثقــة بــن املعلمــن. وكانــت أهــم املعوقــات: البيئــة املاديــة 
للمدرســة، واألعبــاء التدريســية واإلداريــة للمعلمــن، وعزلــة املعلمــن. 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ملــدراس  أخــرى  دراســة  ويف   
توافــر  مــدى  بدراســة   )Al-taneiji,	 2009( التنيجــي  قامــت 
خصائــص جمتمعــات التعلــم املهــي يف )15( مدرســة ابتدائيــة واثنويــة 
للذكــور واإلانث موزعــة علــى مــدن اإلمــارات العربيــة، ومشلــت العينــة 
املنهــج  اســتخدمت  املــدارس.  هــذه  يف  ومعلمــة  معلًمــا   )789(
أســئلة  عــن  لإلجابــة  ونوعيــة  أســاليب كميــة  ابســتخدام  املختلــط 
جلمــع  العينــة  أفــراد  مجيــع  علــى  اســتبانة  وزعــت  حيــث  الدراســة، 
بيــاانت كميــة، مث أجــرت مقابلــة شــخصية )18( معلًمــا ومعلمــة 
منهــم جلمــع بيــاانت نوعيــة. أظهــرت النتائــج الكميــة توافــر عنصريــن 
فقــط مــن عناصــر جمتمعــات التعلــم املهــي يف هــذه املــدارس وهــي 
القيــادة التشــاركية الداعمــة، والظــروف الداعمــة؛ أمــا بقيــة العناصــر 
النوعيــة  البحــث  نتائــج  التوفــر كانــت ضعيفــة. وتعارضــت  فدرجــة 
الشــخصية أن إدارات  املقابــالت  مــن  تبــن  إذ  النتائــج؛  مــع هــذه 

املــدارس مل تضــع خططًــا واضحــة للتطويــر املهــي للمعلمــن، ومل تنظــم 
اجتماعــات دوريــة هلــم مــن أجــل التعــاون حــول حتقيــق األهــداف 
يشــرتكون يف  الذيــن  املعلمــن  بــن  التعــاون  اقتصــر  وقــد  املشــرتكة. 
غرفــة املكتــب نفســها مــن أجــل مناقشــة قضــااي تربويــة واهتمامــات 
مشــرتكة. كمــا أن رؤيــة املدرســة كانــت اإلدارة تُِعدُّهــا دون إشــراك 
املعلمــن يف صياغتهــا، والــذي يســاعدهم علــى االلتــزام هبــا. كمــا 
أظهــرت الدراســة فروقًــا ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــة توفــر عناصــر 
جمتمعات التعلم املهي بن املدارس حســب املراحل املدرســية لصاحل 

الثانويــة. مــدارس املرحلــة 
وقــد اســتهدفت دراســة الســحيباين )1433( التعــرف   
علــى درجــة توافــر عناصــر جمتمــع التعّلــم املهــي ودرجــة أمهيتهــا وفــق 
مبدينــة  العــام  التعليــم  مــدارس  يف   )Hord,	2008( هــورد  منــوذج 
مــن  مكونــة   )2342( مقدارهــا  عينــة  نظــر  وجهــة  مــن  الــرايض 
متطلبــات  حــددت  كمــا  واملعلمــن،  واملشــرفن  املــدارس  مديــري 
اإلدارة  نظــر خــرباء  مــن وجهــة  العــام  التعليــم  مــدارس  التطبيــق يف 
الرتبويــة، فأظهــرت نتائــج الدراســة توافــر عناصــر جمتمــع التعلّــم املهــي 
مرتبــة  متوســطة،  بدرجــة  الــرايض  العــام مبدينــة  التعليــم  مــدارس  يف 
الداعمــة،  الظــروف  الداعمــة،  التشــاركية  القيــادة  تنازليًــا كاآليت: 
الرؤيــة املشــرتكة، التعلّــم اجلماعــي املقصــود، تبــادل نتائــج املمارســات 
املهنيــة الشــخصية. واتفــق أفــراد عينــة الدراســة علــى أمهيــة عناصــر 
جمتمــع التعلّــم املهــي بدرجــة عاليــة، مرتبــة تنازليًــا كاآليت: الظــروف 
املقصــود،  اجلماعــي  التعلّــم  الداعمــة،  التشــاركية  القيــادة  الداعمــة، 
الرؤيــة املشــرتكة، تبــادل نتائــج املمارســات املهنيــة الشــخصية. كمــا 
عينــة  أفــراد  إجــاابت  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروٌق  ُوجــدت 
الدراســة حــول أمهيــة مكــوانت جمتمعــات التعلــم املهــي ابختــالف 
متغــري اجلنــس لصــاحل اإلانث، ومتغــري العمــل احلــايل لصــاحل املعلــم 
يف حمــور أمهيــة توافــر القيــادة التشــاركية الداعمــة ولصــاحل املشــرف 
بــن  إحصائيًــا  دالــة  فــروق  توجــد  ومل  األخــرى،  للمحــاور  الرتبــوي 
أفــراد العينــة ملتغــري املرحلــة الــي يدرســوهنا، وكذلــك ابلنســبة ملتغــري 
املهنيــة  املمارســات  نتائــج  تبــادل  أمهيــة  حمــور  يف  العلمــي  املؤهــل 
الشــخصية، ووجــدت فــروق دالــة إحصائًيــا لبقيــة احملــاور لصــاحل فئــة 
الدبلــوم علــى حســاب مؤهــل البكالوريــوس والدراســات الُعليــا، أمــا 
متغــري ســنوات اخلــربة فكانــت الفــروق الدالــة إحصائيًــا حــول حمــور 
أمهيــة توافــر الظــروف الداعمــة وكانــت لصــاحل الفئــة األكثــر خــربة 
)أكثــر مــن 10 ســنوات(، وحمــور أمهيــة تبــادل نتائــج املمارســات 
املهنيــة الشــخصية وكانــت لصــاحل األقــل خــربة )أقــل مــن 5 ســنوات(. 
واتفــق خــرباء الدراســة علــى أمهيــة متطلبــات تطبيــق جمتمــع التعلّــم 
املهــي بدرجــة عاليــة، مرتبــة تنازليًــا كاآليت: تبــي القيــادة التشــاركية يف 
املدرســة، حتديد الرؤية املشــرتكة للمدرســة، دعم إدارة الرتبية والتعليم 
للمدرســة، تنميــة ثقافــة التعلّــم يف املدرســة، إدارة التعلّــم ابلعمــل. 
إىل   )2019( واجلــارودي  الــداوود  دراســة  وهدفــت   
مــدارس  يف  املهنيــة  التعلــم  جمتمعــات  عناصــر  توافــر  درجــة  معرفــة 
التعليــم العــام مبحافظــة اخلــرج كمدخــل للتحســن املســتمر، والــي 
احملافظــة  مبــدارس  وإداريــة  معلمــة   )295( عينــة  علــى  طُبقــت 
احلكوميــة يف مجيــع املراحــل الدراســية االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة، 
ُوجــد أن عناصــر جمتمعــات التعلــم املهــي تتوفــر بدرجــة متوســطة أو 
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العناصــر احملــددة وهــي: 1(  أبعــاد  قريبــة مــن املتوســطة يف أغلــب 
القيــادة الداعمــة للتعلــم وحيتــوي علــى بُعديــن: بعــد الرؤيــة التعلميــة 
املؤثــرة، وبعــد اهليــكل التنظيمــي املــرن. 2( التعلــم التنظيمــي ويشــمل 
بعديــن: ثقافــة التعلــم اإلجيابيــة وتعــدد أمنــاط التعليــم. 3( إدارة املعرفــة 
وحيتــوي علــى بُعديــن: البنيــة البشــرية املؤهلــة، وبُعــد الثقافــة التنظيميــة 
الداعمــة، 4( تكنولوجيــا التعليــم اإللكــرتوين ويشــمل: بُعــد اليقظــة 
التكنولوجيــة، وبُعــد ثقافــة التمكــن. كمــا أظهــرت الدراســة وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول توافــر عناصــر جمتمعــات التعلــم 
املهنيــة يف مــدارس التعليــم العــام مبحافظــة اخلــرج يعــزى الختــالف 
املرحلــة الــي يعمــل هبــا أفــراد العينــة، لصــاحل الــاليت يعملــن يف املرحلــة 

والثانويــة. االبتدائيــة 
ومــن االســتعراض الســابق لتطــّور مفهــوم جمتمــع التعلّــم   
املبــادئ  اســتنباط  ميكــن  عليــه،  أجريــت  الــي  والدراســات  املهــي 
املســتمر  والتعلّــم  املشــرتكة،  والقيــم  الرؤيــة  وهــي:  لبنائــه،  اجلوهريــة 
للمديــر واملعلمــن، والرتكيــز علــى حتســن تعلّــم الطــالب، والثقافــة 
املمارســات  نتائــج  وتبــادل  التأملــي  احلــوار  تشــمل:  الــي  التعاونيــة 
 )Hord,	 2008( هــورد  منــوذج  الباحثــون  اختــار  ولــذا  املهنيــة، 
األساســية.  احملــاور  هــذه  لشــموله  املهــي  التعلّــم  جمتمــع  لتصميــم 

مشكلة الدراسة:
إن تطبيــق جمتمــع التعّلــم املهــي يف املدرســة يعمــل علــى   
زايدة قــدرات األعضــاء وتعزيــز ممارســاهتم املهنيــة، وتوحيــد جهودهــم 
والــذي يــؤدي إىل حتّســن مســتوى التحصيــل الدراســي للطــالب كمــا 
أوضحتــه نتائــج االختبــارات املقننــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
وتُعــد   .)Hord,	 2008;	Gilson,	 2009,	Takacs,	 2010(
مــن  مهنيــة  تعلّــم  العمــل كمجتمعــات  علــى  املعلمــن  قــدرة  تنميــة 
املدرســة  يف  واملســتمر  اجلوهــري  للتحســن  االســرتاتيجيات  أفضــل 
)حيــدر واملصيلحــي، 2006(. فبنــاء جمتمــع التعلّــم املهــي ميكــن 
املدرســة من األداء بفّعالية أكرب، فيزيد مســتوى اجلودة يف املدارس، 
ملــا تتضمنــه مــن بنــاء ثقافــة مدرســية جديــدة تؤكــد الشــراكة والتنميــة 

 .)2009 )الصغــري،  لألعضــاء  املهنيــة 
ومــن جانــب آخــر، هــدف مشــروع تطويــر الرايضيــات   
والعلــوم الطبيعيــة -الــذي دشــن عــام 1429- إىل تنميــة قــدرات 
ومهــارات طــالب التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية، ممــا 
للمــادة  عميــق  فهــم  إىل  والوصــول  مفاهيــم جديــدة  لبنــاء  يؤهلهــم 
احليــاة  مــدى  للتعلــم  الضروريــة  املهــارات  وإكســاهبم  العلميــة، 
مثــل: التفكــري املنطقــي ، وحــل املشــكالت،  ومهــارات التواصــل 
واســتخدام التقنيــة وفــق املعايــري العلميــة. وحــددت رســالة املشــروع 
بتصميــم وبنــاء مناهــج ومــواد تعليميــة يف الرايضيــات والعلــوم مبنيــة 
علــى املعايــري العامليــة وآخــر مــا توصلــت إليــه األحبــاث العلميــة يف 
التعليميــة، وتطويــر قــدرات وكفــاايت  جمــال صناعــة املنهــج واملــواد 
املناهــج  أهــداف  حتقيــق  مــن  متكنهــم  الــي  واملعلمــات  املعلمــن 
التعليــم  اجلديــدة )مشــروع تطويــر الرايضيــات والعلــوم الطبيعيــة يف 

 .)2014 العــام، 
التطويــر  تناولــت  الــي  الدراســات  مــن  عــدد  وأجريــت   
املهــي للمعلمــن املصاحــب للمشــروع، منهــا دراســة البلــوي والراجــح 

)2012( الــي توصلــت إىل أن أكثــر أنشــطة التطــور املهــي ممارســًة 
لــدى معلمــي الرايضيــات هــي االســتفادة مــن تقاريــر وتوجيهــات 
املشــرف الرتبــوي، والتواصــل مــع أوليــاء األمــور لرفــع مســتوى األداء 
التدريســي، أمــا أقلهــا فقــد متثــل يف التعــاون مــع جهــات أو أفــراد يف 
إجــراء أحبــاث تربويــة حبيــث يكــون للمعلــم دور حبثــي حمــدد، والتعــاون 
مع جهات أو أفراد يف أحباث، واملشــاركة يف اإلشــراف على طالب 
الرتبيــة امليدانيــة، ومواصلــة الدراســة يف ختصــص تربــوي أو علمــي. 
أمــا معوقــات التطــور املهــي فقــد متثلــت بـــ: كثــرة األعبــاء الوظيفيــة، 
وتعــارض أنشــطة التطــور املهــي مــع وقــت الــدوام الرمســي، وتتطلــب 
املســؤوليات  وكثــرة  الرمســي،  الــدوام  خــارج  أوقــااًت  األنشــطة  تلــك 
كمــا  املتاحــة.  املهــي  التطــور  أنشــطة  وقلــة  العائليــة،  والواجبــات 
بينــت دراســة الشــمراين والرشــود والدمهــش والقضــاة )2012( أن 
أكثــر أنشــطة التطــوُّر املهــّي ممارســة لــدى معلمــي ومعلمــات العلــوم، 
هــي: االســتفادة مــن توجيهــات املشرفـــن، ومتابعــة املســتجدات عــرب 
ــي تعليــم العلــوم، والتواصــل  وســائل اإلعــالم، والقــراءة املتخصصــة فـ
مــع أوليــاء األمــور. كمــا توصَّلــت الدِّراســة إىل أن املصــادر الذاتيــة 
وزمــالء املهنــة واملشــرف الرتبــوّي تُعــد املصــادر األعلــى لتطــور املعلِّمن 

واملعلمــات مهنيًــا.  
كمــا أشــارت الدراســات إىل وجــود احتياجــات تطــور   
مهــي للمعلمــن مبســتوايت عاليــة ومتوســطة؛ فقــد أظهــرت دراســة 
الشايع )2013( أن حاجات املعلِّمن واملعلمات إىل برامج التطوُّر 
ــي مجيــع اجملــاالت بدرجــة عاليــة، كمــا أن ممارســة املعلِّمــن  املهــّي فـ
واملعلمــات لنشــاطات التطــوُّر املهــّي كانــت بــن الدرجــة املتوســطة 
والضعيفــة ممــا يعــوق حتقيــق أهــداف املشــروع. كمــا أظهــرت دراســة 
الدوســري واجلــرب )2017( أن احتياجــات التطــور املهــي ملعلمــي 
العلــوم ابململكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظرهــم يف ضــوء املعايــري 
املهنيــة للمعلمــن، الصــادرة مــن هيئــة تقــومي التعليــم العــام، يف معيــار 
معرفــة الطــالب وكيفيــة تعلمهــم بدرجــة متوســطة، واحتيــاج معلمــي 
العلــوم ملعيــار طــرق التدريــس بدرجــة عاليــة، واحتيــاج معلمــي العلــوم 
ملعيــار معرفــة حمتــوى التخصــص واملنهــج بدرجــة عاليــة. وبينــت دراســة 
القــزالن )2019( أن احتياجــات التطــور املهــي ملعلمــات الفيــزايء 
يف املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض مــن وجهــة نظرهــن ونظــر املشــرفات 
جمــال  الثالثــة،  اجملــاالت  يف  متوســطة  بدرجــة  جــاءت  الرتبــوايت، 
التطــور املهــي الرتبويــة، وجمــال احتياجــات التطــور املهــي املســتمر، 

والتطــور املهــي التخصصــي. 
ويف ظــل تركيــز وزارة التعليــم علــى تطبيــق مشــروع تطويــر   
بتعليــم  واالهتمــام  العــام،  التعليــم  يف  الطبيعيــة  والعلــوم  الرايضيــات 
Science,	Technolo- والرايضيــا  واهلندســة  والتقنيــة  تالعلــوم 
 gy,	 Engineering,	 and	 Mathematics	 	 Education
)STEM( لدورهــا املباشــر يف التقــدم العلمــي والتقــي واالقتصــادي 
للــدول، ويف رفــع املســتوى املعيشــي لألفــراد، ينبثــق االهتمــام ابلتطويــر 
املهــي ملعلمــي العلــوم والرايضيــات، وتوفــري أفضــل الظــروف داخــل 
املــدارس لبنــاء جمتمعــات تعلّــم مهــي، وحتديــد أهــم مكوانهتــا الــي 
تســاعدهم يف تنميــة معارفهــم مهاراهتــم العلميــة والرتبويــة، والرتكيــز 
علــى حتديــد أفضــل املمارســات الــي تزيــد مــن كفــاءة التدريــس الــذي 

ينعكــس إجيابيًــا علــى تعلــم الطلبــة.
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التعلّــم  جمتمــع  مكــوانت  ملعرفــة  الدراســة  هــذه  وأتيت   
املهــي الــي تناســب معلمــات العلــوم والرايضيــات، الــي هتيــئ هلــن 
العمــل،  بيئــة  املتاحــة يف  املثلــى مــن اخلــربات واملصــادر  االســتفادة 
وتكويــن جمموعــات متعاونــة لالســتقصاء العلمــي والبحــث ودراســة 
العلــوم  تدريــس  ورفــع كفــاءة  حتســينها  أجــل  مــن  الطــالب  نتائــج 
املخرجــات  لتطويــر  ملًحــا  أمــرًا  ذلــك  يعــد  حيــث  والرايضيــات، 

والرايضيــات. للعلــوم  التعليميــة 
وتتمثــل مشــكلة الدراســة مبحاولــة اإلجابــة عــن األســئلة   

: تيــة آل ا
مــا درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلــم املهــي وفــق تصميــم هــورد . 1

العلــوم  معلمــات  نظــر  وجهــة  حســب   )Hord,	 2008(
والرايضيــات يف التعليــم العــام مبدينــة الــرايض؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء معلمــات العلــوم . 2
والرايضيــات مبدينــة الــرايض حــول درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع 
التعلــم املهــي وفــق تصميــم هــورد )2008	Hord,( تُعــزى إىل 
متغــري التخصــص، أو املرحلــة الــي تدرســها، أو املؤهــل العلمــي، 

أو ســنوات اخلــربة؟
أهداف الدراسة:

الظــروف  أفضــل  حتديــد  إىل  الدراســة  هــذه  تســعى 
للتطويــر املهــي ملعلمــات العلــوم والرايضيــات داخــل املــدراس بتحديــد 
هــورد  تصميــم  وفــق  املهــي  التعلــم  جمتمــع  مكــوانت  أمهيــة  درجــة 

إىل: الدراســة  هتــدف  ولذلــك   ،)Hord, 2008(
التعــرف علــى درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلــم املهــي وفــق . 1

نظــر  وجهــة  حســب   )Hord,	 2008( هــورد  تصميــم 
الــرايض. مبدينــة  العــام  التعليــم  يف  والرايضيــات  العلــوم  معلمــات 

والرايضيــات . 2 العلــوم  آراء معلمــات  بــن  الفــروق  علــى  التعــرف 
مبدينــة الــرايض حــول درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلــم املهــي 
متغــري  حســب   )Hord,	 2008( هــورد  تصميــم  وفــق 
التخصــص، واملرحلــة الــي تدرســها، واملؤهــل العلمــي، وســنوات 

اخلــربة.

أمهية الدراسة:
تتضــح أمهيــة هــذا البحــث يف دعــم جهــات التطويــر 
املهــي يف تقــدمي أفضــل الظــروف لتطويــر وتنميــة معــارف ومهــارات 
معلمــات العلــوم الطبيعــة والرايضيــات داخــل املــدارس وبيئــة العمــل؛ 
وذلــك ابلتعــرف علــى آرائهــن حــول درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع 

التعلــم املهــي، لذلــك فــإن أمهيــة هــذه الدراســة ترتكــز يف:
مناســبة . 1 مهــي  تعلّــم  جمتمعــات  ببنــاء  املســتمر  املهــي  التطويــر 

ملعلمــات العلــوم والرايضيــات لتنميــة معارفهــن ومهاراهتــن العلميــة 
والرتبويــة.

زايدة املســتوى التحصيلــي للطلبــة ألن جمتمعــات التعلّــم املهــي . 2
تتمحــور حــول حتســن تعلّــم الطــالب.

حدود الدراسة:
مــن معلمــات . 1 الدراســة علــى عينــة  طبقــت  املكانيــة:  احلــدود 

االبتدائيــة  املراحــل  يدرســن  والرايضيــات  الطبيعيــة  العلــوم 

الــرايض. مدينــة  يف  احلكوميــة  املــدارس  يف  والثانويــة  واملتوســطة 
احلــدود الزمانيــة: مجعــت البيــاانت وحللــت نتائــج الدراســة يف . 2

العــام الدراســي 1437/ 1438.
مصطلحات الدراسة:

 Hord,( هــورد  عّرفــت  املهــين:  التعلــم  جمتمــع   
2008( جمتمــع التعّلــم املهــي أبنــه البنــاء التنظيمــي املدرســي الــذي 
يتصــف ابلقيــادة التشــاركية الداعمــة، والرؤيــة والقيــم املشــرتكة، والتعلّــم 
اجلماعــي، وتبــادل نتائــج املمارســات املهنيــة الشــخصية، والظــروف 
 )DuFour, 2004( الداعمــة مــن تنظيميــة وثقافيــة. أمــا دوفــور
فقــد عّرفهــا أبنــه جمتمــع يتضمــن تربويــن ملتزمــن ابلعمــل التعــاوين 
املســتمر مــن االســتقصاء اجلماعــي والبحــث اإلجرائــي لتحقيــق نتائــج 
أفضــل لطالهبــم. ويف تعريــف آخــر حليــدر واملصيلحــي )2006( 
ُعــِرف جمتمــع التعلّــم املهــي أبنــه جمموعــة مــن األفــراد يعملــون مًعــا 
وفــق رؤيــة مشــرتكة، ويســتقصون مشــكالت مهنيــة حمــددة تواجههــم، 
اجملتمــع  يف  اآلخريــن  األفــراد  مــع  إليــه  يتوصلــون  فيمــا  ويتشــاركون 
والتعريــف  معارفهــم ووعيهــم.  تنميــة  يســهمون يف  املهــي، وبذلــك 
اإلداري  الطاقــم  أعضــاء  تفاعــل  املهــي:  التعلّــم  جملتمــع  اإلجرائــي 
والتعليمــي املدرســي وفــق رؤيــة واضحــة يف ظــل قيــادة تشــاركية توفــر 
لتنميــة  ابلعمــل  التعلّــم  ثقافــة  وترعــى  الداعمــة  التنظيميــة  الظــروف 

معارفهــم وصقــل مهاراهتــم املهنيــة مبــا يعــزز تعلّــم مجيــع الطلبــة.
معلمات العلوم الطبيعية والرايضيات: 

العلــوم  مــادة  يدرســن  الــاليت  املعلمــات  هبــن  ويقصــد   
يف املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة، والــاليت يدرســن مــواد الكيميــاء 
والفيــزايء واألحيــاء يف املرحلــة الثانويــة. كمــا يقصــد هبــن املعلمــات 
الــاليت يدرســن مــادة الرايضيــات يف املراحــل االبتدائيــة واملتوســطة 

والثانويــة. 
منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي الــذي يهتــم بوصــف   
واملعلومــات  احلقائــق  ومجــع  معينــة  أشــياء  أو  أحــداث  أو  ظواهــر 
واملالحظــات عنهــا ووصــف الظــروف اخلاصــة هبــا وتقريــر حالتهــا 
كمــا توجــد عليــه يف الواقــع )أبــو عــالم، 2011)؛ وذلــك للتعــرف 
علــى آراء أفــراد العينــة مــن معلمــات العلــوم والرايضيــات حــول درجــة 
أمهيــة مكــوانت جمتمعــات التعلّــم املهــي احملــددة يف أداة الدراســة وفــق 

 .)Hord, 2008( هــورد  تصميــم 
جمتمع الدراسة وعينته:

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــات الرايضيــات   
والثانويــة يف  واملتوســطة  االبتدائيــة  املرحلــة  يدرســن  الــاليت  والعلــوم 
وتكونــت   ،1438 / الدراســي1437  العــام  يف  الــرايض  مدينــة 
عينــة الدراســة مــن )208( معلمــة علــوم طبيعيــة ورايضيــات يدرســن 
املرحلة االبتدائية واملتوســطة والثانوية يف املدارس احلكومية يف مدينة 
الــرايض يف العــام الدراســي 1437 / 1438، واعتمــد علــى توزيــع 
اســتبيان إلكــرتوين مــن خــالل تطبيــق جوجــل درايــف، إذ نســق مــع 
قائــدات مــدارس العينــة املســتهدفة لتعميــم االســتبيان علــى معلمــات 

والرايضيــات يف مدارســهن.  العلــوم 
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أداة الدراسة: 
مكــوانت  أمهيــة  تقيــس  ابســتبانة  الدراســة  أداة  متثلــت   
 ،)Hord, 2008( جمتمعــات التعلــم املهــي وفــق تصميــم هــورد
وطور الباحثون األداة املســتخدمة يف دراســة الســحيباين )1433(، 
فقــد كانــت االســتبانة يف صورهتــا األصليــة مكونــة مــن )42( فقــرة 
والقيــادة  املشــرتكة،  الرؤيــة  تشــمل  رئيســة  حمــاور  موزعــة يف مخســة 
التشــاركية الداعمــة، والتعّلــم اجلماعــي، والظــروف الداعمــة، وتبــادل 
إىل  األداة  اختصــرت  وقــد  الشــخصية،  املهنيــة  املمارســات  نتائــج 

فقــرة.   )31(
تدريــج  تبــي  طريــق  عــن  العينــة  اســتجاابت  وقيســت   
ليكــرت الرابعــي )عاليــة، متوســطة، ضعيفــة، غــري مهــم( لإلجابــة 
 ،3  ،4( القيــم  إبعطائهــا  َحــت  وُصحِّ االســتبانة،  عبــارات  عــن 
لــكل  احلســايب  املتوســط  التــوايل، ومــن مث حســب  علــى   ،)1  ،2
فقــرة، وتكونــت مــن قســمن: البيــاانت األوليــة للمعلمــة، مث فقــرات 
الرابعــي  املقيــاس  فئــات  طــول  ولتحديــد  األساســية.  االســتبانة 
وحســب  الدراســة،  حمــاور  يف  املســتخدم  والعليــا(  الدنيــا  )احلــدود 
املــدى )1-4=3(، مث تقســيمه علــى عــدد فئــات املقيــاس للحصــول 
علــى طــول الفئــة أي )3/4= 0.75(، وبعــد ذلــك مت إضافــة هــذه 
القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس )أي بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد 
الصحيــح( وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى هلــذه الفئــة، وهكــذا أصبــح 

الفئــات كمــا أييت: طــول 
	.1.75 فئة غري متوفرة / غري مهمة: من 1 إىل أقل
	.2.50 فئة ضعيفة: من 1.75 إىل أقل من
	.3.25 فئة متوسطة: من 2.50 إىل أقل من
	.فئة عالية: من 3.25 فأعلى

صدق األداة وثباهتا: 
قيس صدق االســتبانة بعرضها على جمموعة من اخلرباء   
مبجتمعــات  واملهتمــن  والعربيــة  الســعودية  اجلامعــات  أســاتذة  مــن 
التعلّــم املهــي، وكذلــك جمموعــة مــن القيــادات العليــا يف وزارة التعليــم.

االتساق الداخلي لألداة: 
حســب  لــألداة،  الداخلــي  االتســاق  علــى  للتعــرف   
معامــل االرتبــاط بريســون، بــن كل عبــارات مــن عبــارات األداة مــع 
حمورهــا الــي تنتمــي إليــه، كمــا حســب معامــل ارتبــاط بريســون بــن 
كل حمــور مــن حمــاور األداة مــع الدرجــة الكليــة لــألداة ككل، ويوضــح 

املعامــالت: هــذه   )2-1( اجلــداول 

** دالة عند مستوى الداللة 10.0 فأقل
يتضــح مــن اجلــداول )1( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل   

معامل بريسونالعبارةمعامل بريسونالعبارةمعامل بريسونالعبارةاحملور

احملور األول )الرؤية 
املشرتكة(

1**0.7912**0.8013**0.836

4**0.8135**0.8616**0.863

احملور الثاين )القيادة 
التشاركية الداعمة(

1**0.7662**0.8393**0.849

1**0.8412**0.8193**0.774

٤**0.8575**0.788---------

احملور الثالث )التعلم 
اجلماعي املقصود(

1**0.7662**0.8393**0.849

4**0.8095**0.8396**0.823

احملور الرابع )الظروف 
الداعمة(

1**117.02**836.03**437.0

4**528.05**908.06**158.0

7**948.08**968.0----------
احملور اخلامس )تبادل 

نتائج املمارسات 
املهنية الشخصية(

1**0.7482**0.7293**0.846

4**0.8585**0.8416**0.812

جدول رقم )1( معامالت ارتباط بريسون لعبارات حماور االستبانة

عبــارة مــن العبــارات مــع حمورهــا موجبــة ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الداللــة )0.01( فأقــل ممــا يشــري إىل أن مجيــع عبــارات االســتبانة 
جدول )2( معامالت ارتباط بريسون حملاور األداة

0.803**الرؤية املشرتكةاحملور األول

0.852**القيادة التشاركية الداعمةاحملور الثاين

0.924**التعّلم اجلماعياحملور الثالث



 Hord درجة أهمية مكونات مجتمع التعلم المهني في ضوء تصميم هورد
من وجهة نظر معلمات العلوم الطبيعية والرياضيات 
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0.907الرؤية املشرتكةاحملور األول

0.870القيادة التشاركية الداعمةاحملور الثاين

0.901التعّلم اجلماعياحملور الثالث

0.901الظروف الداعمةاحملور الرابع

0.890تبادل نتائج املمارسات املهنية الشخصيةاحملور اخلامس

0.921األداة كاملة

جدول رقم )3( حساب معامل ألفاكرونباخ لثبات حماور االستبانة

تتمتــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة جــًدا، ويؤكــد قــوة االرتبــاط الداخلــي 
بــن مجيــع عبــارات أداة الدراســة، كمــا اتضــح أن قيــم معامــالت 
ارتبــاط جمــاالت االســتبانة ابلدرجــة الكليــة لالســتبانة موجبــة ودالــة 
إحصائيًــا عنــد مســتوى الداللــة )0.01( فأقــل ممــا يشــري إىل أن 
مجيــع جمــاالت االســتبانة تتمتــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة وعليــه فــأن هــذه 

النتيجــة توضــح اتســاق عبــارات وحمــاور أداة الدراســة وصالحيتهــا 
امليــداين. للتطبيــق 

 معادلة معامل ألفا كرونباخ:
          وللتأكــد مــن ثبــات االســتبانة احتســبت قيمــة معامــل ألفــا 

كرونبــاخ، وجــاءت النتائــج كــم يف جــدول )3(: 

اتبع - جدول )2( معامالت ارتباط بريسون حملاور األداة
0.803**الرؤية املشرتكةاحملور األول

0.899**الظروف الداعمةاحملور الرابع

0.900**تبادل نتائج املمارسات املهنية الشخصيةاحملور اخلامس

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )3( أن قيــم الثبــات تــرتاوح بــن   
)0.870- 0.907( للمحــاور املختلفــة، وبلغــت قيمــة معامــل 
ألفــا كرونبــاخ لــألداة ككل )0.921( وهــي قيــم ثبــات عاليــة، وتعــد 
مؤشــرًا جيــًدا علــى أن األداة صاحلــة للتطبيــق، وميكــن االعتمــاد علــى 

نتائجهــا.
املعاجلات اإلحصائية:

استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية يف الدراسة:   
لالتســاق . 1  )Alpha Cronbach( الفاكرونبــاخ  معامــل 

الداخلــي، ومعامــل بريســون )Pearson( حلســاب ثبــات 
األداة. 

املئويــة . 2 والنســب  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســايب  املتوســط 
لوصــف إجــاابت أفــراد العينــة للعبــارات لإلجابــة علــى الســؤال 

األول.
3 . One-Way ANOVA األحــادي  التبايــن  اختبــار 

لإلجابــة علــى الســؤال الثــاين للكشــف عــن وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن آراء معلمــات العلــوم والرايضيــات حــول 

درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمعــات التعلّــم املهــي يعــزى إىل متغــري 
التخصــص، أو املرحلــة الــي تدرســها، أو املؤهــل العلمــي، أو 

ســنوات اخلــربة.
حتليل نتائج الدراسة وتفسريها:

اإلحصائــي  التحليــل  برانمــج  مــن  الباحثــون  اســتفاد   
)SPSS( مــن أجــل معاجلــة بيــاانت الدراســة وحتليلهــا، وفقــا ملــا 
تقتضيــه أهــداف الدراســة وتســاؤالهتا حبســاب املتوســطات احلســابية 

أســئلتها كاآليت: وفــق  الدراســة  نتائــج  وكانــت  املوزونــة؛ 
نتائــج الســؤال األول: مــا آراء معلمــات العلــوم والرايضيــات يف 

التعليــم العــام عــن أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلــم املهــين؟ 
املتوســطات  حســبت  الســؤال  هــذا  علــى  لإلجابــة    
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة الســتجاابت أفــراد العينــة وفــق حمــاور 

اآليت: وفــق  االســتبانة 
احملور األول: الرؤية املشرتكة

          يوضــح اجلــدول )4( املتوســطات احلســابية واالحنرافــات 
املعياريــة الســتجاابت أفــراد العينــة حــول احملــور األول:

األمهية االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.620.57أن تستهدف الرؤية املشرتكة جودة تعّلم مجيع الطالب.

عالية3.550.66أن متثل الرؤية املشرتكة مرجع عمل ألعضاء اجملتمع املدرسي.

جدول رقم )4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور األول )الرؤية املشرتكة(
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اســتجاابت  متوســطات  أن   )4( اجلــدول  مــن  يتضــح   
العينــة كانــت مــا بــن )3.46 - 3.62(،  ومجيعهــا تقــع ضمــن 
درجــة األمهيــة العاليــة، ممــا يعــي أن ألفــراد العينــة آراء إجيابيــة مرتفعــة 
املنظمــة  أســاس  وهــذا  املشــرتكة،  ابلرؤيــة  املتعلــق  احملــور  هــذا  حنــو 
املتعّلمــة الــي وضعهــا ســينج  )Senge, 1990(، كمــا أشــارت 
دراســة لونينــربق )Lunenburg, 2010( إىل أمهيــة دور قائــد 
املدرســة يف بنــاء جمتمــع التعلّــم املهــي يف مدرســته، حيــث يشــارك 
كافــة أعضــاء املدرســة يف صياغــة الرؤيــة الــي تركــز علــى جــودة تعلّــم 
للمعلمــن. كمــا  املســتمر  يتحقــق ابلتعلّــم  الطــالب والــذي  مجيــع 
ــم  توّجــه الرؤيــة املعلمــن لكيفيــة قضــاء أوقاهتــم وتوزيــع مصــادر التعّل
النقــاش، ويعمــل األعضــاء علــى توضيــح  كمــا حتــدد موضوعــات 
هــذه الرؤيــة للطلبــة وأوليــاء األمــور علــى مــدار العــام الدراســي. وقــد 
وجــد لــي وزامــورا )Lippy & Zamora, 2012(  أن مــن 
ــم املهــي هــو حمــور الرؤيــة  احملــاور األكثــر وضوًحــا يف جمتمعــات التعّل
والقيــم املشــرتكة؛ وتتوافــق مجيــع القــرارات املدرســية مــع هــذه الرؤيــة. 
أمــا عبابنــة والطويــل )2009( فقــد وجــدا أن هــذا احملــور مطبــق يف 

مــدارس األردن بدرجــة متوســطة. 
وبنــاء علــى قيــم املتوســطات احلســابية رتبــت العبــارات   
تنازليًــا حســب موافقــة أفــراد الدراســة حــول أمهيتهــا كالتــايل: رأت 
مجيــع  تعلّــم  جــودة  املشــرتكة  الرؤيــة  تســتهدف  »أن  املعلمــات 
الطالبــات« مبتوســط )3.62( وتُعــد درجــة »عاليــة«. وقــد وضــع 
 ،)DuFour et al., 2008( وزمالئــه  ودوفــور  مــن  كلٌّ 
وموريســي )Morrissey, 2000( منوذًجــا جملتمــع التعلّــم املهــي 
ــم الطــالب، ألن هــذا مــا يشــكل جوهــر جمتمعــات  ترتكــز علــى تعّل
التعلّــم املهــي ليتمكنــوا مــن حتقيــق الغــاايت البعيــدة لعمليــات التعليــم. 
 ,2017Burns et al( وكذلــك أكــدت دراســة برنــز وآخــرون
( علــى تركيــز جمموعــة التعلــم املهــي علــى نتائــج الطلبــة، واالعتمــاد 
عليهــا يف حتديــد التدخــالت العالجيــة الالزمــة لتحســن خمرجــات 

التعلــم.
ويف املرتبــة الثانيــة مــن هــذا احملــور تتضــح مــن العبــارة »أن   
متثــل الرؤيــة املشــرتكة مرجــع عمــل ألعضــاء اجملتمــع املدرســي«، حيــث 
ــا حتكــم متغــريات صنــع  يــرون أمهيــة أن تكــون الرؤيــة املشــرتكة مرجًع

القــرار املدرســي، وأن تتوحــد مجيــع اجلهــود يف املدرســة لتحقيــق الرؤيــة 
املشــرتكة الــي ســتلتزم هبــا قائــدات املــدارس واملعلمــات واهليئــة اإلداريــة 
لونينــربق  الرتبــوي كمــا وضــح  وأوليــاء األمــور ومكاتــب اإلشــراف 

    .)Lunenburg,	 2010(
ومــن خــالل اجلــدول ميكــن التعــرف علــى البنــود الــي   
شــكلت أقــل أمهيــة مــن وجهــة نظــر معلمــات العلــوم والرايضيــات 
لبنــاء جمتمعــات التعلّــم املهــي– مــع أهنــا كانــت مبســتوايت عاليــة- 
اجملتمــع  أعضــاء  مجيــع  يصــل  »أن  العبــارة  متوســط  حيــث كان 
املدرســي إىل إمجــاع علــى رؤيــة مشــرتكة« تســاوي )3.46( وكذلــك 
العبــارة »أن يعمــل أعضــاء اجملتمــع املدرســي علــى توضيــح الرؤيــة 
املشــرتكة ألوليــاء األمــور«، وابلرغــم مــن متتعهــا أبمهيــة كبــرية لكوهنــا 
ضمــن فئــة اســتجابة »عاليــة«، فإهنــا كانــت األقــل قيمــة مــن األمهيــة 
ضمــن هــذا احملــور. وقــد يعــود ذلــك إىل الضعــف احلــايل يف بنــاء 
الــرؤى املدرســية، وانفــراد بعــض اهليئــة اإلداريــة بذلــك، أو حــى انفــراد 
 Al-taneiji,( املــدارس  بعــض  املهمــة يف  هبــذه  املدرســة  قائــدة 
2009(، وتؤكــد النظــرايت احلديثــة يف بنــاء جمتمــع التعلّــم املهــي 
علــى أمهيــة إشــراك مجيــع املســتفيدين يف صنــع القــرارات املدرســية 
 Hord,( الــي تعتمــد علــى مشــاركتهم يف صياغــة الرؤيــة املشــرتكة
DuFour, et al., 2008 ;2008(. كمــا قــد يعــود ســبب 
اخنفــاض أمهيــة العبــارة »أن يعمــل أعضــاء اجملتمــع املدرســي علــى 
توضيــح الرؤيــة املشــرتكة ألوليــاء األمــور« مــن وجهــة نظــر معلمــات 
العلــوم والرايضيــات إىل ضعــف طبيعــة العالقــات القائمــة بــن أوليــاء 
هــذه  تقتصــر  حيــث  ابملــدارس،  واملعلمــات  واإلدارايت  األمــور 
الدراســي، وال  العــام  خــالل  حمــدودة  اجتماعــات  علــى  العالقــات 
يتــم إشــراك أوليــاء األمــور عنــد اختــاذ أي قــرارات مدرســية، ابلرغــم 
مــن أهنــم املســتفيدين يف الدرجــة األوىل. ولعــل بنــاء جمتمعــات التعلّــم 
املهــي مــن خــالل النمــاذج الســابقة يتيــح الفرصــة ألوليــاء األمــور 
ابملشــاركة آبرائهــم ومقرتحاهتــم لتطويــر خمرجــات التعليــم يف املــدارس.   

احملور الثاين: القيادة التشاركية الداعمة
            يوضــح اجلــدول )5( املتوســطات احلســابية واالحنرافــات 
)القيــادة  الثــاين  احملــور  حــول  العينــة  أفــراد  الســتجاابت  املعياريــة 

الداعمــة(: التشــاركية 

األمهية االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.510.70أن تُراجع الرؤية ملشرتكة لتطويرها مبا يتفق مع املستجدات الرتبوية.

عالية3.490.69أن حُتدَّد مؤشرات لتقييم مدى حتقق الرؤية املشرتكة.

عالية0.71أن يصل مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي إىل إمجاع على رؤية مشرتكة. 3.46

عالية3.460.70أن يعمل أعضاء اجملتمع املدرسي على توضيح الرؤية املشرتكة ألولياء األمور.

عالية3.510.56متوسط احملور األول: الرؤية املشرتكة

اتبع جدول رقم )4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور األول )الرؤية املشرتكة(

األمهيةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.650.60أن يشجع املدير على االبتكار والتجديد يف العمل املدرسي.

جدول رقم )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور الثاين )القيادة التشاركية الداعمة(
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األمهيةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.530.68أن يدعو املدير أعضاء اجملتمع املدرسي إىل مناقشة قضااي املدرسة.

عالية3.460.67أن يدعم املدير مشاركة مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي يف صنع القرارات.

عالية3.450.71أن يؤسس املدير لتعّلم أعضاء اجملتمع املدرسي من خالل املمارسة.

عالية3.260.81أن يتبادل املدير األدوار القيادية مع أعضاء اجملتمع املدرسي لبناء قدراهتم.

عالية3.470.57متوسط احملور الثاين: القيادة التشاركية الداعمة

اتبع - جدول رقم )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور الثاين )القيادة التشاركية الداعمة(

األمهيةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.550.64أن يبحث أعضاء اجملتمع املدرسي عن أفضل الطرق للوفاء ابحتياجات الطالب.

عالية3.530.65أن حيدد أعضاء اجملتمع املدرسي احتياجات الطالب الرتبوية األساسية.

عالية3.510.65أن يقّيم أعضاء اجملتمع املدرسي ممارساهتم املهنية وأثرها يف تعّلم الطالب.

عالية3.510.64أن يوظف أعضاء اجملتمع املدرسي نتائج التقييم يف تطوير املمارسات املهنية.

عالية3.500.67أن ينسق أعضاء اجملتمع املدرسي كيفية تعّلم أفضل الطرق من اآلخرين.

عالية3.400.74أن جيتمع أعضاء اجملتمع املدرسي دوراًي ملناقشة مستوايت أداء الطالب.

عالية3.500.55متوسط احملور الثالث: التعلم اجلماعي

جدول رقم )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت للمحور الثالث )التعّلم اجلماعي(

يتضــح مــن اجلــدول )5( أن متوســط اســتجاابت العينــة   
تراوحــت مــا بــن )3.26 – 3.65(، ومجيعهــا تقــع ضمــن درجــة 
 )Hord, 2008( األمهيــة العاليــة، وهــذا متوافــق مــع منــوذج هــورد
جملتمــع التعلّــم املهــي حيــث يناقــش املديــر املعلمــن حبريــة يف القضــااي 
الرتبويــة ويبحثــون مًعــا عــن حلــول املشــاكل الــي حيددوهنــا مًعــا، كمــا 
يتوافق مع منوذج برنز وآخرون  )Burns et al., 2017( الي 
تؤكــد علــى القيــادة التشــاركية مــن عناصــر جمتمعــات التعلــم املهــي الــي 
حتســن نتائــج التحصيــل الدراســي للطلبــة، وكذلــك منــوذج لونينــربق 
املدرســة  لقائــد  أن  وضــح  الــذي   )Lunenburg, 2010(
الــدور األهــم يف بنــاء جمتمــع التعلّــم املهــي يف مدرســته، ابالتفــاق 
مــع اهليئــة التعليميــة واإلداريــة يف املدرســة، ومــع أوليــاء األمــور وصنــاع 
القــرار علــى رســالة املدرســة، كمــا دعــا حيــدر واملصيلحــي )2006( 
إىل تغيــري الثقافــة اهلرميــة الســائدة يف املدرســة إىل ثقافــة أفقيــة حُيــرتم 

فيهــا اجلميــع وتقــّدر آراؤهــم وإســهاماهتم.
وبنــاء علــى قيــم املتوســطات احلســابية رتبــت العبــارات   
تنازلًيــا حســب موافقــة أفــراد الدراســة ألمهيــة مكــوانت حمــور القيــادة 
التشــاركية الداعمــة كمــا يف اجلــدول)5(؛ ويتبــن مــن هــذا اجلــدول 
العمــل  والتجديــد يف  االبتــكار  علــى  املديــر  »يشــجع  العبــارة:  أن 
العلــوم والرايضيــات، بدرجــة  مــن معلمــات  املدرســي« جتــد عنايــة 
أمهيــة عاليــة، يليهــا كانــت العبــارة: »يدعــو املديــر أعضــاء اجملتمــع 
املدرســي إىل مناقشــة قضــااي املدرســة«، بدرجــة أمهيــة عاليــة، وهــذا 
يوضــح احتيــاج املعلمــات إىل أن تكــون قائــدة املدرســة مشــجعة هلــن 

يف مبادراهتــن يف تطويــر العمــل واســتخدام االســرتاتيجيات اجلديــدة 
يف التدريــس والتقــومي دون تقييدهــن بطــرق أو أنظمــة حمــددة تعيــق 
هــذه املبــادرات، وأن جيــد التقديــر واالحــرتام مــن قائــدة املدرســة. 
املدرســية  القضــااي  تطــرح  أن  علــى  املعلمــات حريصــات  أن  وكمــا 
علــى مجيــع العامــالت فيهــا، وأن يشــارك اجلميــع يف مناقشــتها وإجيــاد 

احللــول املناســبة هلــا. 
وعنــد إلقــاء النظــر علــى مكــون احملــور الــذي مل يقــدر   
مــن قبــل املعلمــات كمكــون ذي أمهيــة كبــرية جملتمــع التعلّــم املهــي، 
جنــده يف العبــارة: »يتبــادل املديــر األدوار القياديــة مــع أعضــاء اجملتمــع 
تعــد  لكنهــا  عاليــة،  أمهيــة  درجــة  وهــي  قدراهتــم«،  لبنــاء  املدرســي 
منخفضــة نســبًيا مقارنــة ببقيــة مكــوانت هــذا احملــور، ولعــل الســبب 
يف ذلــك أن املعلمــات مل تعتــاد ممارســة األدوار القياديــة، الحتكارهــا 
يف البيئــات املدرســية علــى قائــدة املدرســة ووكيالهتــا. وابلرغــم مــن 
 )Lunenburg, 2010( أمهيــة هــذه املشــاركة فــإن لونينــربق
أكــد أن لقائــد املدرســة الــدور األهــم يف بنــاء جمتمــع التعلّــم املهــي يف 
مدرســته، ويف تغيــري ثقافــة املدرســة، ومجــع املعنيــن للتعبــري عــن الرؤيــة 
والقيــم املشــرتكة وحتديــد األهــداف الــي تصــف املخرجــات التعليميــة 

املــراد أن حتققهــا املدرســة.
احملور الثالث: التعّلم اجلماعي

             يوضــح اجلــدول )6( املتوســطات احلســابية واالحنرافــات 
)التعلّــم  الثالــث  احملــور  حــول  العينــة  أفــراد  الســتجاابت  املعياريــة 

اجلماعــي(:
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

األمهيةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.740.50أن تتميز العالقات بن أعضاء اجملتمع املدرسي ابلثقة واالحرتام املتبادل.

عالية3.680.56أن حيرص أعضاء اجملتمع املدرسي على التعاون واملشاركة. 

عالية3.620.59أن تسود قيم الصراحة وحرية الرأي بن أعضاء اجملتمع املدرسي.

عالية3.600.64أن يتأصل مبدأ التعّلم املستمر بن أعضاء اجملتمع املدرسي.

عالية3.610.59أن يتقبل أعضاء اجملتمع املدرسي مقرتحات التغذية الراجعة إبجيابية.

عالية3.590.58أن يتسم املناخ املدرسي بروح املبادرة والتجديد والتطوير.

عالية3.440.71أن تُوظَّف تقنية املعلومات واالتصاالت يف دعم ممارسات التعّلم اجلماعي.

جدول رقم )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت للمحور الرابع )الظروف الداعمة(

درجــة  يف  تقــارب كبــري  وجــود   )6( اجلــدول  يوضــح   
تراوحــت  حيــث  احملــور  هــذا  يف  للعناصــر  العينــة  اســتجاابت 
متوســطات اســتجاابهتم مــا بــن )3.40 - 3.55( ممــا يعــي اتفــاق 
أفــراد العينــة علــى درجــة أمهيــة هــذا احملــور؛ وهــي متقاربــة مــع درجــة 
أمهيــة احملوريــن الســابقن األول والثــاين وبدرجــة أمهيــة عاليــة؛ إال أن 
متوســطها احلســايب أقــل مــن احملوريــن الســابقن،  ممــا يعــي أهنــا ال 
ترتقــي إىل أمهيــة بعــض البنــود يف احملــاور الســابقة مثــل العبارتــن اللتــن 
تؤكــدان أمهيــة تشــجيع قائــدة املدرســة علــى االبتــكار والتجديــد يف 
العمــل املدرســي، وأمهيــة اســتهداف الرؤيــة املشــرتكة جــودة تعلّــم مجيــع 

الطــالب.
وقــد أكــدت هــورد )Hord, 2008( علــى ضــرورة   
تعــاون أعضــاء جمتمــع التعلّــم يف الدراســة، يتعلمــون مًعــا ويطبقــون مــا 
تعلمــوه يف العمــل مباشــرة. ينطلــق التعلّــم اجلماعــي مــن بيــاانت تقــومي 
أداء الطــالب لتحديــد احتياجاهتــم مث البحــث عــن أفضــل الطــرق 
للوفــاء هبــا. حيــدد األعضــاء مًعــا كيفيــة تعّلــم تلــك الطــرق ســواء مــن 
أحــد األعضــاء أو خبــري تربــوي أو زميــل يف مدرســة أخــرى، بعــد 
تعّلمهــم يضعــون خطــة لتطبيــق مــا تعّلمــوه وكيفيــة تقوميــه للحكــم 
بشــأن االســتمرار أو التعديــل أو التغيــري. وهكــذا تبــدأ حلقــة أخــرى 
مــن التأمــل، التعلّــم، التقييــم مبــا يوفــر املتابعــة الضروريــة للتطبيــق اجليــد 
للممارســات اجلديــدة وإلحاطــة املعلمــن بتأثــري ممارســاهتم علــى تعلّــم 
الطــالب. وهــذا مــا يتفــق مــع العبارتــن اللتــن ســجلتا أعلــى نســبة 
يف األمهيــة ملعلمــات العينــة، ومهــا العبــاراتن: »حيــدد أعضــاء اجملتمــع 
املدرســي احتياجات الطالب الرتبوية األساســية« و«يبحث أعضاء 
اجملتمــع املدرســي عــن أفضــل الطــرق للوفــاء ابحتياجــات الطــالب«. 
 2017Burns( وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه برنــز وآخــرون
 Pang, Wang &( أ)، وكذلــك ابنــج ووانــج ولونــج,et al
Du-( كمــا تضمــن منــوذج دوفــور وآخــرون.)Leung, 2016

والتعــاون،  اجلماعــي،  االســتقصاء   )Four et al., 2008
والرتكيــز  املســتمر،  والتحســن  والتجريــب،  العمــل  علــى  والرتكيــز 
علــى النتائــج، ورفــع مســتوى حتصيــل الطــالب. كمــا ذكــر لونينــربق 
تنظيــم  املــدارس  قائــدي  يلــزم  أنــه   )Lunenburg, 2010(
ومشــاركتهم  التأمــل،  عمليــات  املعلمــن يف  مجيــع  لتحفيــز  الوقــت 

فيهــا، وتطويــر أســاليب التقــومي الــذايت مــن أجــل حتســن املســتوى 
املهــي  التعلّــم  تفــوق جمتمعــات  نتائــج  ومــن  للطــالب.  التحصيلــي 
Wells & Feun, 2013(( وفــون  ويلــز  املــدارس  عينــة  يف 
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املعلمــن  اجتماعــات   PLC(  Community  Learning
الدوريــة ملناقشــة نتائــج الطــالب بعــد حتليلهــا، والتعــاون بــن املعلمــن 
لتعلّــم  بينهــم  فيمــا  للتعــاون  اســتعدادهم  لتنميــة مهاراهتــم، وكذلــك 
أي  للطــالب،  التحصيلــي  املســتوى  ترفــع  جديــدة  اســرتاتيجيات 
Ndun-( دراســة أن  كمــا  املعلمــن.  عزلــة  عندهــم   اخنفضــت 

da, Sickle, Perry & Capelloni, 2017( تشــجع 
الشــراكة اجملتمعيــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة ومعلمــي 
املــدارس مــن خــالل جمتمعــات التعلــم املهنيــة ووجــدت أثرهــا يف تغيــري 
ممارســات املعلمــن وحتســن نتائــج تعلــم الطــالب، وزايدة ثقــة املعلمــن 
والطويــل  عبابنــة  وجــد  وقــد  الدراســية.  الفصــول  يف  القياديــة  ومهاراهتــم 
املــدارس  متوســطة يف  بدرجــة  مطبــق  الفريــق  تعلّــم  عنصــر  أن   )2009(
الســحيباين )1433( فقــد وجــدت أن توافــر عنصــر  األردنيــة. وكذلــك 
التعّلــم اجلماعــي املقصــود يف عينــة مــدارس اململكــة العربيــة الســعودية كان 

بدرجــة متوســطة. 
وقــد يكــون مــن املســتغرب أن حتظــى العبــارة: »أن جيتمــع   
أعضــاء اجملتمــع املدرســي دوراًي ملناقشــة مســتوايت أداء الطــالب« أبقــل 
نســبة يف درجــة األمهيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــات، حيــث كانــت نســبتها 
اللتــن  ابلعبارتــن  مباشــرة  العبــارة  هــذه  ارتبــاط  مــع   ،)%  85.10  (
تلياهــا: »أن حيــدد أعضــاء اجملتمــع املدرســي احتياجــات الطــالب الرتبويــة 
األساســية«، و«أن يبحــث أعضــاء اجملتمــع املدرســي عــن أفضــل الطــرق  
للوفــاء ابحتياجــات الطــالب«، وقــد يعــود الســبب إىل األعبــاء التدريســية 
الكبــرية الــذي ُكلفــت هبــا املعلمــات حيــث تشــكل عائًقــا لالجتماعــات 
الدوريــة مــع الزميــالت ملناقشــة مســتوايت الطالبــات، والبحــث عــن احللــول 

.)2009 )الصغــري،  مســتوايهتا  الخنفــاض  املناســبة 
احملور الرابع: الظروف الداعمة

             يوضح اجلدول )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
الستجاابت أفراد العينة حول احملور الرابع.
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األمهيةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.410.71أن يعقد أعضاء اجملتمع املدرسي حوارات لتبادل املعارف عن القضااي الرتبوية.

عالية3.410.74أن حيتفي أعضاء اجملتمع املدرسي بنجاح املمارسات املهنية.

عالية3.250.81أن يتبادل أعضاء اجملتمع املدرسي الزايرات الصفية دوراًي.

عالية3.400.59متوسط احملور اخلامس: تبادل النتائج املهنية الشخصية

جدول رقم )8( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور اخلامس )تبادل النتائج املهنية الشخصية(

يف  عاليــة  درجــات  وجــود   )7( اجلــدول                    يبــن 
متوســطات  وكانــت  احملــور،  هــذا  لعناصــر  العينــة  اســتجاابت 
متوســط  3.74(، ووصــل   – 3.26( بــن  تــرتاوح  االســتجاابت 
احملــور )3.57(، ومجيعهــا تقــع ضمــن درجــة األمهيــة العاليــة، ممــا يــدل 
علــى تقديــر املعلمــات ألمهيــة بنــود هــذا احملــور بصــورة عاليــة، ويتعــدى 
مــا عززتــه هــورد )Hord, 2008( عندمــا  احملــاور. وهــذا  بقيــة 
ثقافيــة؛  وأخــرى  تنظيميــة  ظــروف  إىل  الداعمــة  الظــروف  قســمت 
الجتمــاع  ومــكان  وقــت  ختصيــص  التنظيميــة  الظــروف  وتشــمل 
العاملــن، وتوفــري مصــادر التعلّــم، وجدولــة احلصــص الدراســية مبــا 
يقلــل مــن عزلــة املعلمــن، وسياســات توفــر املزيــد مــن االســتقاللية 
الصــدق  تعتمــد  عالقــات  الثقافيــة  الظــروف  وتشــمل  للمــدارس. 
والصراحــة، وبنــاء الثقــة واالحــرتام املتبــادل الــي توفــر القاعــدة الالزمــة 
لتقــدمي وتقبّــل التغذيــة الراجعــة مــن أجــل حتســن أداء املعلمــن وتعلّــم 

الطلبــة.
وبنــاء علــى قيــم املتوســطات احلســابية رتبــت العبــارات   
مكــوانت جمتمعــات  الدراســة ألمهيــة  أفــراد  موافقــة  تنازليًــا حســب 
التعلّــم املهــي كمــا يف اجلــدول )7(. ويتبــن مــن هــذا اجلــدول أن 
أغلــب معلمــات العلــوم والرايضيــات )93.50 %( يــرون األمهيــة 
اإلداريــة،  واهليئــة  املعلمــات  بــن  املتبــادل  واالحــرتام  للثقــة  العاليــة 
ويتضــح ذلــك مــن العبــارة: »تتميــز العالقــات بــن أعضــاء اجملتمــع 
املدرســي ابلثقــة واالحــرتام املتبــادل«، كمــا أهنــم يقــدرون التعــاون بــن 
املعلمــات كمــا يف العبــارة: »حيــرص أعضــاء اجملتمــع املدرســي علــى 
 )Morrissey, 2000( التعــاون واملشــاركة«. وأكــد موريســي
أن اســتثمار القــدرات الداخليــة للمعلمــن لبنــاء جمتمــع التعلّــم املهــي 
يكون هيكاًل أساسًيا قواًي لتطوير املدرسة؛ إذ إن استثمار القدرات 
الداخليــة يــؤدي إىل العالقــات اإلجيابيــة، والثقــة املتبادلــة، والتعــاون، 
وتبــادل اخلــربات. وقــد مشــل منــوذج ماهــر حممــد )2019( وكذلــك 
التنيجــي )Al-taneiji, 2009( جمتمًعــا مهنيًــا داخــل  منــوذج 

البيئــة املدرســية املناســبة، الــي توفــر الظــروف اهليكليــة الداعمــة، وتوفــر 
القيــادة املدرســية الداعمــة؛ وهــي البيئــة احملفــزة الداعمــة الــي توفــر 
الوقــت واملــكان والفــرص لتعــاون املعلمــن، وتبــادل اخلــربات بينهــم، 

والتخطيــط اجلماعــي، وعــالج مشــكالت تعلــم الطلبــة. 
Lippy & Zamo-( وزامــور  لــي  وجــد  وقــد  ا 

ra, 2012( يف دراســتهما أن أكثــر احملــاور بــروزًا هــو الظــروف 
الداعمــة للعالقــات داخــل املدرســة، كمــا تُعــد الظــروف الداعمــة 
للبنــاء التنظيمــي جملتمــع التعلّــم املهــي احملــور الثــاين األكثــر اخنفاًضــا 
يف التطبيــق، لضعــف املــوارد املاليــة الداعمــة جملتمــع التعلّــم املهــي، 
وضعــف التنظيــم اإلداري الجتماعــات املعلمــن الضروريــة للتعــاون 
أن  إىل  دراســته  )2009( يف  الصغــري  وتوصــل  اخلــربات.  وتبــادل 
املــدارس الثانويــة اإلماراتيــة تفتقــر إىل كثــري مــن خصائــص جمتمعــات 
التعلّــم أبرزهــا: بنــاء فــرق العمــل، العمــل اجلماعــي، احلــوار التفكــري، 

املعلمــن.  بــن  والثقــة 
تُقدرهــا  مل  الــي  اجلوانــب  اجلــدول  مــن  يتضــح  كمــا   
املعلمــات كعناصــر مهمــة يف جمتمعــات التعلّــم املهــي، كمــا يتضــح 
اجملتمــع  أعضــاء  اجتمــاع  املدرســي  اجلــدول  »يتيــح  العبــارة:  مــن 
تســاوي  مئويــة  نســبة  علــى  حصلــت  والــي  دوراي”،  املدرســي 
)81.49 %(، وقــد يعــود ذلــك إىل مــا أشــران إىل تفســريه ســابًقا 
بكثــرة األعبــاء التدريســية علــى عاتــق املعلمــات، وكثــرة حصصهــن 
االجتماعــات  تنظيــم  يعيــق  ممــا  املدرســي،  اجلــدول  علــى  املســجلة 
الدوريــة بــن املعلمــات ســواء داخــل املدرســة، أو بــن معلمــات احلــّي 

الواحــد.
اجملال اخلامس: تبادل النتائج املهنية الشخصية

احلســابية  املتوســطات  يبــن   )8( اجلــدول  يوضــح        
واالحنرافــات املعياريــة الســتجاابت أفــراد العينــة حــول احملــور اخلامــس 

الشــخصية(: املهنيــة  النتائــج  )تبــادل 
 

األمهيةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرة

عالية3.260.86أن يتيح اجلدول املدرسي اجتماع أعضاء اجملتمع املدرسي دوراًي.

عالية3.570.49متوسط احملور الرابع: الظروف الداعمة

اتبع - جدول رقم )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت للمحور الرابع )الظروف الداعمة(
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 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

يوضح اجلدول )8( تقارب يف درجة استجاابت العينة   
اســتجاابهتم  متوســطات  تراوحــت  حيــث  احملــور  هــذا  للعناصــر يف 
تقــع ضمــن درجــة األمهيــة  بــن )3.25 -3.45(، ومجيعهــا  مــا 
العاليــة، وكانــت متوســطاهتا احلســابية أقــل مــن احملــاور األخــرى، ممــا 
يعــي أن معلمــات العلــوم والرايضيــات قــد جيــدن صعوبــة يف املشــاركة 
بتجارهبــن الشــخصية، وممارســاهتن التدريســية املتنوعــة، ممــا حيــد مــن 
فعاليــة جمتمعــات التعلّــم املهــي. كمــا يوضــح اجلــدول أن العبــارة: 
عــن  تغذيــة راجعــة  لبعضهــم  املدرســي  اجملتمــع  أعضــاء  يقــدم  »أن 
التدريــس والتعلّــم« حصلــت علــى أعلــى درجــة، ويليهــا العبــارة: »أن 
حيــّدث أعضــاء اجملتمــع املدرســي القاعــدة املعرفيــة«، أمــا العبــارة الــي 
حظيــت أبقــل اهتمــام مــن قبــل معلمــات العينــة فهــي العبــارة: »أن 
الــزايرات الصفيــة دوراًي«. ولعــل  يتبــادل أعضــاء اجملتمــع املدرســي 
هــذه تشــّكل مشــكلة كبــرية أمــام بنــاء جمتمعــات التعّلــم املهــي، فقــد 
وضح الصغري )2009( أن من أهم أسباب فشل اجملمعات التعّلم 
املهــي هــو عزلــة املعلمــن، لــذا فــإن هــورد )Hord, 2008( قــد 
حاولــت حتطيــم جــدران هــذه العزلــة عــرب تزويدهــم ابلفــرص للتواصــل 
وتنميــة العالقــات، وتبــادل التجــارب واخلــربات، وتقــومي ممارســاهتم 
 Lippy & Zamora,( وزامــورا  لــي  وجــد  وقــد  لتحســينها. 
2012( أن أكثــر احملــاور اخنفاًضــا يف التطبيــق هــو مشــاركة املعلمــن 
ابملمارســات الشــخصية؛ حيــث اخنفضــت معــدل الــزايرات الصفيــة 
التبادليــة، والتغذيــة الراجعــة املقدمــة مــن الزمــالء. وكذلــك الســحيباين 
)1433( حيــث وجــدت أن حمــور تبــادل نتائــج املمارســات املهنيــة 

الشــخصية هــو األقــل توافــرًا يف عينــة مــدارس الــرايض.
نتائج السؤال الثاين: 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني آراء 
معلمــات العلــوم والرايضيــات عــن درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع 
الــيت  املرحلــة  أو  التخصــص،  متغــري  إىل  يُعــزى  املهــين  التعلّــم 

تدرســها، أو املؤهــل العلمــي، أو ســنوات اخلــربة؟
اختبــار  اســتخدم  فقــد  الســؤال  هــذا  علــى  ولإلجابــة 
التبايــن األحــادي One-Way ANOVA للكشــف عــن وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء معلمــات العلــوم والرايضيــات 
حــول درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلّــم املهــي يُعــزى إىل متغــري 

التخصــص، أو املرحلــة التعليميــة، أو املؤهــل العلمــي، أو ســنوات 
اخلــربة.

التخصصــات  إىل  التخصــص  متغــري  صنــف  وقــد 
آخــر؛  وختصــص  ورايضيــات،  وأحيــاء،  وكيميــاء،  فيــزايء،  اآلتيــة: 
وصنفت املراحل التعليمية إىل: ابتدائي، ومتوســط، واثنوي؛ ومتغري 
املؤهل العلمي إىل: معهد معلمات، وبكالوريوس، ودراســات ُعليا؛ 
وصنــف متغــري ســنوات اخلــربة للمعلمــات علــى النحــو اآليت: أقــل مــن 
مخــس ســنوات، مــن 5 إىل أقــل مــن 10ســنوات، مــن 10 إىل أقــل 
مــن 15ســنوات، مــن15 ســنة فأكثــر. ويوضــح اجلــدول )9( نتائــج 
اختبــار التبايــن األحــادي One-Way ANOVA   للكشــف 
عــن وجــود فــروق بــن آراء معلمــات العلــوم والرايضيــات حــول درجــة 

أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعّلــم املهــي يُعــزى إىل هــذه املتغــريات.
صغــرية  )ف(  قيــم  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
نسبًيا، ومستوى الداللة α ≥ 0.05 أي إنه ال توجد فروق ذات 
العلــوم  آراء معلمــات  بــن   0.05 داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
والرايضيــات حــول درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع التعلّــم املهــي يُعــزى 
إىل متغــري التخصــص، أو املرحلــة التدريســية، أو املؤهــل العلمــي، 
دراســة  مــع  متوافقــة  النتيجــة  هــذه  وجــاءت  اخلــربة.  ســنوات  أو 
الســحيباين )1433( الــي درســت درجــة أمهيــة مكــوانت جمتمــع 
التعلــم املهــي يف متغــري املرحلــة التدريســية، يف حــن الدراســات الــي 
املــدارس  املهــي يف  التعلــم  توافــر عناصــر جمتمعــات  قاســت درجــة 
وجــدت فروقًــا ذات داللــة إحصائيــة بــن املعلمــات يف آرائهــن حــول 
توافــر هــذه العناصــر حســب اختــالف املرحلــة الــي يعمــل هبــا أفــراد 
العينــة، لصــاحل الــاليت يعملــن يف املرحلــة االبتدائيــة والثانويــة )الــداوود 
واجلــارودي، 2019(. ولصــاحل معلمــي ومعلمــات املرحلــة الثانويــة 

.)Al-taneiji, 2009(
وتســاعد نتيجــة أن مجيــع معلمــات الفيــزايء والكيميــاء 
واألحيــاء والرايضيــات الــاليت يدرســن املراحــل الدراســية املختلفــة، 
آبراء  يتمتعــن  خربهتــن  ســنوات  وابختــالف  املختلفــة،  ومبؤهالهتــن 
إجيابيــة حــول جمتمعــات التعلّــم املهــي تصــل إىل مســتوى »عــايل«، 
أنــه ميكــن إنشــاء تصميــم واحــد جملتمعــات التعلّــم املهنيــة تناســب 

مجيــع معلمــات العلــوم والرايضيــات.

مستوى الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتاملصدراملتغري

29.97847.4941.3040.270بن اجملموعاتالتخصص

1166.6942035.747داخل اجملموعات

1196.671207اجملموع

9.92824.9640.8580.426بن اجملموعاتاملرحلة التدريسية

1186.7432055.789داخل اجملموعات

1196.671207اجملموع

جدول رقم )9(: نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق ملتغريات التخصص، واملرحلة التدريسية، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة حنو 
أمهية مكوانت جمتمعات التعلم املهين



 Hord درجة أهمية مكونات مجتمع التعلم المهني في ضوء تصميم هورد
من وجهة نظر معلمات العلوم الطبيعية والرياضيات 
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مستوى الداللةقيمة فمتوسط جمموع املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتاملصدراملتغري

7.22223.6110.6220.538بن اجملموعاتاملؤهل العلمي

1189.4492055.802داخل اجملموعات

1196.671207اجملموع

20.03236.6771.1530.328بن اجملموعاتسنوات اخلربة

1175.9062035.793داخل اجملموعات

1195.937206اجملموع

اتبع - جدول رقم )9(: نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق ملتغريات التخصص، واملرحلة التدريسية، واملؤهل العلمي، وسنوات 
اخلربة حنو أمهية مكوانت جمتمعات التعلم املهين

اخلالصة:
مت اســتفتاء عــدد مــن معلمــات العلــوم والرايضيــات حــول 
أمهيــة مكــوانت جمتمعــات التعلّــم املهــي، مــن أجــل االســتفادة مــن 
بياانهتــا لتصميــم جمتمعــات تعلّــم لتطويرهــن مهنيًــا وتنميــة مهاراهتــن 
العلميــة والرتبويــة. وُوجــدت آراء إجيابيــة قويــة وصلــت إىل مســتوى 
»عاليــة« مــن قبــل معلمــات العينــة جتــاه جمتمعــات التعلّــم املهــي، 
ممــا يعــي وعيهــن أبمهيــة هــذه اجملتمعــات لتكويــن بيئــة تعاونيــة حمفــزة 
للتعلّــم املســتمر، يســودها الثقــة واالحــرتام بــن منســوبيها، وترتكــز 
علــى حتســن مســتوايت التحصيــل للطــالب واكتســاهبم املهــارات 
العلميــة واالجتاهــات اإلجيابيــة. ووجــد حمــور الظــروف الداعمــة إقبــااًل 
املدرســة  إدارة  علــى  التأكيــد  يف  لــدوره  املعلمــات  قبــل  مــن  كبــريًا 
تتميــز  وأن  األداء،  لتطويــر  مبادراهتــن  وتقديــر  املعلمــات  تعزيــز  يف 
العالقــات بــن أعضــاء اجملتمــع املدرســي ابلثقــة واالحــرتام املتبــادل، 
املعلمــات  تتقبــل  بينهــن، وأن  الــرأي  الصراحــة وحريــة  قيــم  وتســود 
التغذيــة الراجعــة مــن زميالهتــن إبجيابيــة، كمــا يتســم املنــاخ املدرســي 
بــروح املبــادرة والتجديــد والتطويــر. كمــا أن مــن الظــروف الداعمــة 
التنظيمية اســتقاللية املدرســة مع احملافظة على دعم اإلدارة التعليمية 
واجملتمــع اخلارجــي. كمــا أن احملافظــة علــى حجمهــا الصغــري يوفــر 
فــرص التواصــل، ويزيــد مشــاركة أوليــاء األمــور يف الكثــري مــن شــؤون 
املدرســة. وقــد ترتبــت احملــاور تنازليًــا وفــق األمهيــة بعــد حمــور الظــروف 
القيــادة  املقصــود،  اجلماعــي  التعلــم  املشــرتكة،  الرؤيــة  الداعمــة: 
التشــاركية الداعمــة، تبــادل نتائــج املمارســات املهنيــة الشــخصية. 

بــن  إحصائيًــا  دالــة  فروقًــا  البحــث  نتائــج  ُتظهــر  ومل 
واملرحلــة  التخصــص،  متغــريات  حــول  املعلمــات  اســتجاابت 
التعليميــة، واملؤهــل التعليمــي، وســنوات اخلــربة، وهــذا يســهل علــى 
املســؤولن تصميــم أمنــوذج جمتمــع تعلّــم مهــي موحــد يناســب مجيــع 
معلمــات العلــوم والرايضيــات لتحقيــق بيئــة تطويــر مهــي ذي جــودة 

التعليــم.    وخمرجــات  املعلمــات  أداء  حتســن  عاليــة 
التوصيات:

تعلّــم . 1 أمنــوذج جمتمــع  بنــاء  البحــث يف  نتائــج  االســتفادة مــن 

مهــي يناســب معلمــات العلــوم والرايضيــات لتطويــر معارفهــن 
ومهاراهتــن العلميــة والرتبويــة.

التعلّــم . 2 مــن فاعليــة جمتمعــات  الــي متنــع  املعوقــات  مــن  احلــد 
املهــي مثــل الــرتدد يف تبــادل اخلــربات والتجــارب الشــخصية 

املعلمــات. ُعزلــة  الــي تســبب 
تبــي قائــدات املــدارس جمتمعــات التعّلــم املهــي كمنظمــة تعّلــم . 3

داخــل املدرســة، وحتمــل مســؤوليتها ابلتعــاون مــع العاملــن يف 
صياغــة الرؤيــة املشــرتكة.

وتقديــر 4.  املهــي  التعلّــم  جملتمعــات  الداعمــة  الظــروف  هتيئــة   
وتعزيــز جهــود املعلمــات يف تطويــر أدائهــن، وتوفــري ثقافــة الثقــة 

واالحــرتام املتبــادل، وتقــدمي الدعــم الــالزم للتعلّــم املســتمر.
الرتكيــز علــى حتســن مســتوايت حتصيــل الطالبــات كمنطلــق . 5

جملتمعــات التعلّــم املهــي.
املقرتحات:

إجــراء دراســة مماثلــة تطبــق علــى املعلمــن، ومقارانهتــا بنتائــج . 1
املعلمــن  بــن  االهتمــام  متغــريات  ملعرفــة  الدراســة  هــذه 

املهنيــة. التعلــم  جمتمعــات  مبكــوانت  واملعلمــات 
إجــراء دراســات مماثلــة لتخصصــات أخــرى، ومقارانهتــا بنتائــج . 2

هــذه الدراســة ملعرفــة متغــريات االهتمــام للمعلمــات وفــق متغــري 
التخصص.

إجــراء دراســات ملعرفــة العالقــة بــن التطويــر املهــي يف جمتمعــات . 3
التعّلم املهي والتحصيل الدراســي للطلبة.
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املستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى أثــر اســرتاتيجية القــراءة املتكــررة علــى الطالقــة القرائيــة وخفــض قلــق القــراءة لــدى طالبــات   
املرحلــة اجلامعيــة ختصــص اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة يف جامعــة احلــدود الشــمالية. تضمنــت العينــة 80 طالبــة. مت تقســيمهن إىل جمموعــة 
جتريبيــة )ن=40( وجمموعــة ضابطــة )ن=40(. كمــا مت اســتخدام مقيــاس الطالقــة يف القــراءة ومقيــاس قلــق القــراءة كأدوات. أظهــرت النتائــج 
أن اجملموعــة التجريبيــة تفوقــت علــى اجملموعــة الضابطــة يف دقــة القــراءة والطالقــة. كمــا أظهــرت اجملموعــة التجريبيــة فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن درجــات االختبــار القبلــي والبعــدي ملعــدل القــراءة والدقــة والقلــق. ومــع ذلــك، مل تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجملموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة يف معــدل القــراءة.

الكلمات املفتاحية: سرعة القراءة، دقة القراءة، قلق القراءة، القراءة املتكررة، اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية.
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Abstract
 This	study	examined	the	effect	of	a	repeated	reading	strategy	on	improving	reading	fluenn�
cy )reading rate and reading accuracy( and decreasing reading anxiety among female undergraduate 
students	of	English	as	a	Foreign	Language	 )EFL)	 learners	at	Northern	Border	University	 in	Saudi	
Arabia.	The	study	sample	comprised	of	80	female	students	divided	into	an	experimental	group	)n	=	40( 
and	a	control	group	)n	=	40).	Reading	fluency	measures	and	English	as	a	Foreign	Language	Reading	
Anxiety	Inventory	)EFLRAI)	were	the	instruments	employed.	The	findings	were	that	the	experimental	
group	 outperformed	 the	 control	 group	 in	 reading	 accuracy.	 Furthermore,	 the	 experimental	 group	
showed	significant	differences	in	their	pre-	and	post-test	scores	for	reading	rate,	accuracy,	and	anxiety.	
However,	there	were	no	significant	differences	between	the	experimental	and	control	groups	in	the	
reading rate. 

Key	Words:		reading	speed,	reading	accuracy,	reading	anxiety,	EFL,	repeated	reading.



العدد  السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة  180181 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

 Effect of Repeated Reading Strategy on the Reading Anxiety and Reading

 Fluency of Female English as a Foreign Language (EFL) University Students
Dr. Maryumah Hejji Alanazi

Introduction.
	 This	research	examined	how	the	Repeat�
ed	Reading	strategy	can	play	a	role	in	supporting	
reading	fluency	and	reducing	reading	anxiety	for	
English	 as	 a	 Foreign	Language	 )EFL)	 learners.	
It	 is	 critical	 that	 students	 studying	 any	 foreign	
language	are	able	to	achieve	strong	reading	skills	
in	order	to	fully	master	the	new	tongue.	For	En�
glish	 as	 a	 Foreign	 Language	 students,	 reading	
skills	 are	 among	 the	 most	 important	 of	 those	
they	must	acquire	 to	 learn	 the	new	 language	 in	
a	comprehensive	way.	This	 is	especially	 true	at	
the	 secondary	and	post-secondary	 school	 levels	
)Mohammadpur	&	Ghafournia,	2015).	In	recent	
years,	the	role	of	fluency	in	language	instruction	
has	undergone	a	major	transformation	as	educa�
tors	explore	what	elements	of	 language	instruc�
tion	 achieve	 the	 greatest	 retention	 and	 compre�
hension	for	students.	Examining	what	strategies	
work	best	to	improve	reading	comprehension	for	
students	learning	a	foreign	language	has	become	
an	 important	 area	 in	 education	 research.	
Background.
	 Among	 the	 many	 strategies	 employed	
in	 language	 instruction,	 the	 Repeated	 Reading	
)RR)	strategy	has	been	 found	 to	be	very	useful	
in	supporting	reading	comprehension	and	fluen�
cy,	not	 just	during	standard	 reading	 instruction,	
but	 also	 to	 support	students	who	 are	struggling	
with	mastering	the	skill.	This	study	endeavoured	
to	 explore	 the	 effectiveness	 of	 this	 strategy	 in	
improving	the	reading	fluency	of	a	group	of	fe�
male	 Saudi	 university	 students.	 The	 study	 also	
investigated	the	effectiveness	of	the	RR	strategy	
in	decreasing	reading	anxiety	among	Saudi	EFL	
secondary	 school	 students.	
 Previously when teaching languag�
es,	 educators	 did	 not	 focus	 on	 reading	 fluency.	
However,	in	the	past	few	decades,	the	language	
learning	curriculum	has	 seen	a	major	 shift,	 and	
programs	are	beginning	to	emphasize	the	impor�
tance	of	reading	fluency	)Kuhn	et	al.,	2010).	In	
2009,	Hudson	et	al.	asserted	that	reading	fluency	
has achieved greater attention and is now seen 
as	 an	 important	 component	 of	 the	 curriculum.	
Similarly,	Rasinski	)2012)	also	found	that	read�

ing	fluency	had	become	a	point	of	focus	for	both	
researches and educators.
	 Language	 educators	 expect	students	 to	
be	 able	 to	 read	and	comprehend	on	a	multifac�
eted	 level.	 Chang	 and	Millett	 )2014)	 described	
reading	fluency	as	the	ability	to	read	texts	rapidly	
and	 with	 little	 effort.	 The	 link	 between	 decod�
ing	words	and	understanding	them	is	“fluency.”	
Reading can be characterized as a combination 
of	 comprehension	 and	meaning-making.	 Fluen�
cy	makes	reading	a	cognitively	complex	activity	
because it involves decoding words in a natural 
way.	 Moreover,	 Kuhn	 et	 al.	 )2010)	 found	 that	
most	 literary	 educators	 consider	 fluency	 one	 of	
the	basic	skills	of	reading	development.	Fluency	
is	also	emphasized	in	the	National	Reading	Panel	
Report	)2004),	which	stated,	“Oral	reading	fluen�
cy	is	the	ability	to	read	text	aloud	with	accuracy,	
speed,	 and	 proper	 expression.”	 Other	 research	
has	suggested	that	it	is	best	to	avoid	emphasizing	
having	students	learn	to	read	for	speed,	and	to	in�
stead	focus	on	causing	students	to	develop	auto�
maticity – the ability to automatically decode the 
language	one	is	reading	–	in	their	reading,	so	that	
they	can	develop	their	knowledge	of	the	new	lan�
guage	more	fully	)Samuels,	2006).	This	research	
also	emphasized	the	importance	of	“retell”	as	an	
important	strategy	 )Samuels,	 2006).		
Research Hypotheses.
	 This	 research	 established	 a	 series	 of	
hypotheses	 prior	 to	 initiating	 the	 study.	 These	
were	in	part	based	on	the	fact	that	the	Repeated	
Reading	strategy	has	been	shown	to	be	effective	
in	supporting	reading	fluency	and	the	reality	that	
reading	 anxiety	 factors	 can	 influence	 students’	
experience	 with	 learning	 English	 as	 a	 Foreign	
Language.	 The	 subsequent	 hypotheses	 were	
framed	 and	 tested	 in	 the	 study:
H1a:		There	is	a	statistically	significant	difference	

between	the	means	of	experimental	and	con�
trol	groups	in	reading	fluency	post-test	scores	
while	controlling	for	pre-test	differences.

H1b:		There	is	a	statistically	significant	difference	
between	 the	means	 of	 the	 experimental	 and	
control	groups	in	reading	rate	post-test	scores	
while	controlling	for	pre-test	differences.		
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H1c:		There	is	a	statistically	significant	difference	
between	 the	means	 of	 the	 experimental	 and	
control	groups	 in	 terms	of	 reading	accuracy	
post-test	scores,	while	controlling	for	pre-test	
differences.

H2:There	are	statistically	significant	differences	
between	the	mean	scores	of	pre-test	and	post-
test	on	reading	fluency	)reading	rate	and	ac�
curacy)	for	the	experimental	group,	in	favour	
of	the	post-test.

H3:There	 is	 a	statistically	 significant	 difference	
between	the	experimental	and	control	groups	
in reading anxiety scores.

H4:There	 are	 statistically	 significant	 differenc�
es	 between	 the	 pre-test	 and	 post-test	 mean	
scores	in	reading	anxiety	for	the	experimental	
group,	 in	 favour	of	 the	post-test.

Literature Review.
Repeated Reading Strategy.
Repeated	reading	is	an	academic	intervention	for	
enhancing	fluency,	one	of	the	most	fundamental	
skills	necessary	to	becoming	a	good	reader.	The	
method	involves	reading	the	same	text,	again	and	
again,	 to	 improve	 reading	and	minimize	 errors.	
The	RR	strategy	has	 long	been	used	 to	 support	
young	students	with	 learning	disabilities.	How�
ever,	in	recent	years,	educators	have	pointed	out	
that	this	practice	can	be	employed	with	a	variety	
of	students	in	a	diversity	of	settings,	either	indi�
vidually	or	in	groups.	
The Importance of Reading Skills.
	 Reading	ability	has	a	great	influence	on	
students’	academic	achievement	and	personal	de�
velopment	 )Reed	 et	 al.,	 2017).	This	 reality	 has	
been	acknowledged	by	governments	around	the	
world.	For	example,	 it	was	strongly	 recognized	
by	His	Highness	Sheikh	Mohammed	Bin	Rashid,	
Vice	 President	 of	 the	 United	 Arab	 Emirates,	
when	he	launched	the	“Arab	Reading	Challenge”	
on	December	15,	2015.	Through	the	Programme	
for	 International	 Student	Assessment	 )PISA),	 a	
cross-country	 assessment	 program	 that	 looks	 at	
the	true	meaning	of	education	from	the	perspec�
tive	 of	 lifelong	 learning,	 this	 emphasis	 is	 also	
recognized	around	the	world.	The	PISA	includes	
formal and informal environments such as that 

of	 the	 formal	 curricula,	 extracurricular	 associa�
tions,	 the	family	environment,	 the	school	atmo�
sphere,	and	the	like.	It	involves	literacy	in	three	
areas,	namely	reading,	mathematics,	and	science.	
In	 recent	 years,	 the	 reading	 score	 in	 2018	was	
399,	which	is	lower	than	that	of	the	Organisation	
for	 Economic	 Cooperation	 and	 Development	
)OECD)	 average	 of	 487	 )OECD,	 2019).	
	 To	 acquire	 reading	 comprehension	
skills	 and	 be	 familiar	with	 the	 vocabulary	 of	 a	
language,	 it	 is	 necessary	 to	first	achieve	 a	high	
degree	of	proficiency	in	basic	reading	skills,	such	
as	 that	 of	 recognizing	 the	distinct	 phonemes	of	
the	 given	 language.	 This	 recognition	 must	 be�
come automatic and accurate. Without automa�
ticity,	it	is	likely	that	a	student	will	be	unable	to	
move	beyond	the	most	basic	level	in	the	language	
and	will	achieve	only	poor	 reading	comprehen�
sion	 )Chard	 &	 Osborn,	 1999;	 Pogorzelski	 &	
Wheldall,	 2002;	 Soliman	 &	 Al-Madani,	 2017;	
Torgesen,	 2000).
	 Reading	 is	 comprised	 of	 the	 achieve�
ment	of	 two	 important	 skills:	fluency	and	com�
prehension.	 Thus,	 a	 learner’s	 reading	 fluency	
is	 the	 ability	 to	 read	with	 speed,	 accuracy,	 and	
proper	expression.	It	is	an	essential	skill	to	be	de�
veloped	)National	Reading	Panel,	2000,	p.	3-1).	
According	 to	 Meyer	 &	 Felton,	 )1999,	 P.284),	
Reading	fluency	is	considered	the	ability	to	read	
the	text	without	an	effort	and	with	little	conscious	
attention.	 Rasinski	 )2006)	 explained	 that	 fluent	
readers focus on the content rather than on the 
process	of	decoding	each	word	individually	and	
many	 researchers	 agree	 that	 reading	 fluency	 is	
key	to	enhancing	comprehension	)Kuhn	&	Stahl,	
2003;	Wise	et	al.,	2010).	Therefore,	fluency	is	the	
crucial	bridge	between	simple	recognition	and	a	
more	complex	comprehension	of	text	)Pikulski	&	
Chard,	 2005).
	 Many	researchers	have	investigated	dif�
ferent	 interventions	 to	 improve	reading	fluency.	
One	 of	 the	 most	 successful	 of	 these	 strategies	
is	 that	of	 repeated	reading,	which	was	original�
ly	 designed	 to	 improve	 the	 reading	 fluency	 of	
individuals	 with	 dyslexia.	 Samuels	 )2006)	 de�
scribed	repeated	reading	as	an	auxiliary	reading	
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strategy	 for	 reading	 short	 and	meaningful	 texts	
in	which	students	are	asked	to	read	a	text	repeat�
edly	 to	 achieve	 a	 certain	 degree	 of	 fluency.	 Its	
effectiveness	 is	 demonstrated	 by	 the	 improved	
oral	 reading	 fluency	 of	 students	 as	 document�
ed	 in	numerous	studies	 )Ari,	2011;	Boily	et	al.,	
2015;	Gorsuch	&	Taguchi,	 2008,	 2010;	Guerin	
&	Murphy,	2015;	Hawkins	et	al.,	2011;	Lo	et	al.,	
2011;	Staudt,	2009;	Wexler	et	al.,	2010;	Yeganeh,	
2013).	The	strategy	consists	of	 three	stages:	 )a)	
demonstration	of	oral	fluent	reading;	)b)	repeated	
oral	readings	of	 the	same	passage;	and,	)c)	cor�
rective	 feedback.	 During	 this	 strategy,	 students	
read	 and	 reread	 the	 same	 passages	 or	 texts.	As	
the	What	Works	Clearinghouse	)2019)	conclud�
ed,	 repeated	 reading	 has	 a	 significant	 effect	 on	
reading	 fluency	 among	 students	 with	 learning	
difficulties.	 Lee	 and	 Yoon	 )2017)	 reviewed	 34	
repeated	reading	intervention	studies	from	1990	
to	 2014	 on	students	with	 reading	 difficulties	 in	
K-12;	 they	found	that	 the	intervention	has	been	
shown	to	have	a	positive	effect	on	reading	fluen�
cy	among	students	with	such	reading	challenges.
While	 repeated	 reading	 has	 received	 consider�
able	attention	as	employed	with	students	whose	
first	language	is	English	)L1),	less	attention	has	
been	paid	to	researching	the	use	of	RR	in	L2	or	
FL	settings.	Taguchi	)1997)	examined	the	effects	
of	assisted	RR	in	English	on	oral	and	silent	read�
ing	rates	among	15	Japanese	university	students	
over	a	10-week,	28-session	RR	program.	The	au�
thor found that silent reading rates increased sig�
nificantly	for	the	practiced	passages.	However,	it	
was also found that these results did not transfer 
in terms of silent and oral reading rates. 
	 Subsequently,	 Taguchi	 et	 al.	 )2004)	
explored	 the	 effects	 of	 assisted	 RR	 on	 silent	
reading	 rates	 and	comprehension	by	comparing	
two methods that are considered to be useful in 
developing	 silent	 reading	 fluency	 and	 compre�
hension:	repeated	and	extensive	reading.	In	this	
latter	study,	 the	 authors	 extended	 the	RR	 treat�
ment	period	from	10	to	17	weeks	and	increased	
the	total	number	of	RR	sessions	from	28	to	42.	
They	found	that	assisted	RR	improves	students’	
silent	reading	rates	significantly	from	the	first	to	

the	last	RR	sessions.	However,	they	were	not	able	
to	detect	appreciable	transfer	effects	from	the	RR	
treatment	in	the	form	of	gains	in	reading	compre�
hension.	Similarly,	Gorsuch	and	Taguchi	)2008)	
explored	 the	effectiveness	of	Repeated	Reading	
in	an	11-week	quasi-experimental	study	carried	
out	 with	 university-level	 Vietnamese	 students	
who were learning English. They found that 
the	experimental	group	that	experienced	the	RR	
strategy	gained	reading	fluency	and	had	signifi�
cant	 improvements	 in	 comprehension	 over	 the	
control	 group.	
	 Wang	and	Kuo	 )2011)	 investigated	 the	
efficacy	 of	 RR	 on	 oral	 reading	 fluency	 among	
51	 freshmen	EFL	students	 from	Tamkang	Uni�
versity	 in	 Taiwan.	 The	 results	 showed	 signifi�
cant	 improvement	 in	 oral	 reading	 speeds	 after	
the	 intervention.	 Yeganeh	 )2013)	 investigated	
how	RR	can	affect	reading	fluency	and	compre�
hension	 among	monolingual	 and	bilingual	EFL	
students.	The	researcher	relied	on	an	eight-week	
quasi-experimental	RR	study	with	monolingual	
and	 bilingual,	 university-level,	 Iranian	 English	
learners,	and	found	that	 the	experimental	group	
)monolingual and bilingual( generally gained in 
terms	of	reading	fluency.	The	experimental	group	
in	 this	study	was	 also	 shown	 to	 have	 begun	 to	
comprehend	 significantly	more	 than	 the	control	
group.	Similarly,	Hegazy	and	Abdel	Latif	)2014)	
explored	the	effect	of	RR	strategies	on	improving	
reading	fluency	among	Egyptian	EFL	students	at	
preparatory	schools;	 they	found	that	 the	experi�
mental	group	outperformed	the	control	group	in	
three	reading	fluency	aspects:	reading	accuracy,	
rate,	and	prosody.	Allen	)2016)	found	that	the	Re�
peated	Reading	strategy	was	an	effective	way	for	
adult	Chinese	 second	 language	 )L2)	 learners	of	
English	 to	develop	oral	 reading	fluency.	
	 Altun	 )2017)	 investigated	 the	 effect	 of	
the	 RR	 on	 reading	 fluency	 and	 comprehension	
among	 Turkish	 EFL	 students	 at	 a	 university	
and	found	no	significant	change	in	the	students’	
reading	fluency.	However,	their	reading	compre�
hension	 improved	 significantly.	 The	 research�
er	 speculated	 that	 the	 reason	RR	 did	 not	 affect	
reading	fluency	positively	was	the	nature	of	the	
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interventions	themselves.	Chang	)2019)	explored	
the	 effects	 of	 repeated	 oral	 reading	 practice	 on	
EFL	learners’	reading	fluency	among	44	univer�
sity freshmen in Taiwan.  This was conducted by 
dividing	 the	 44	 participants	 based	 on	 their	 lan�
guage	proficiency	into	four	different	groups	)LP	
1-4,	 in	which	1	was	 the	 lowest	and	4	 the	high�
est).	The	results	indicated	significant	differences	
across	 different	 LPs	 in	 oral	 reading	 rates.	
	 It	has	been	established	that	reading	anx�
iety	is	one	of	the	major	factors	that	impact	EFL	
learning	skills.	However,	foreign	language	read�
ing anxiety has drawn the attention of research�
ers	only	recently.	It	refers	to	the	feeling	of	appre�
hension and worries when learners have to read 
in	a	non-native	language	)Rajab	et	al.,	2012).	In	
a	 study	 conducted	 by	 Zhou	 )2017),	 explained	
that	FL	reading	anxiety	was	notable	from	over�
all	 anxiety	 with	 a	 foreign	 language,	 so	 the	 FL	
reading	anxiety	is	the	learners	experience	while	
reading	the	passage	in	 their	 target	 language.	)p.	
156).	Lee	and	Yoon	)2017)	identified	five	possi�
ble	sources	of	foreign	language	reading	anxiety:	
)a)	 time	 spent	 in	 reading	 English,	 )b)	 text	 fea�
tures,	 )c)	personal	 factors,	 )d)	strategy	use,	 and	
)e)	perception	of	reading	proficiency.	FL	reading	
anxiety	affects	 foreign	 language	reading	perfor�
mance	negatively	)Arnaiz	&	Guillén,	2012;	Zhao	
et	al.,	2013).	Accordingly,	it	can	be	inferred	that	
reading	anxiety	is	a	serious	concern	in	the	EFL	
learning	 process,	 not	 only	 in	 the	 populations	
where	the	phenomenon	has	been	studied,	but	in	
the	Saudi	EFL	context	as	well.	The	literature	has	
not	provided	effective	strategies	or	interventions	
to	decrease	reading	anxiety	in	the	EFL	context.	In	
Saudi	Arabia,	only	one	study	by	Alrabai	)2015)	
focused	 on	 this	 area	 through	 an	 experimental	
study	 conducted	 in	 the	 country	 to	 explore	 the	
effects	of	 the	 teacher’s	anxiety-reduction	strate�
gies	on	FL	 learners’	 anxiety.	The	findings	were	
that	 when	 teachers	 employ	 anxiety-reduction	
strategies,	 learners’	 anxiety	 is	 reduced.	
	 Oral	reading	fluency	has	been	identified	
as	 one	of	 the	most	critical	 elements	 for	middle	
school	 students	 in	 their	 efforts	 to	 become	 suc�
cessful	readers	)Spencer	&	Manis,	2010).	How�

ever,	Kuhn	and	Stahl	)2003)	concluded	that	there	
have	not	been	enough	studies	examining	the	ben�
efits	of	RR	strategies	for	secondary	)and	beyond)	
school	students.	In	addition	to	the	emphasis	in	the	
research	on	examining	younger	students,	studies	
have	 been	 conducted	 in	 different	 contexts	 in	 a	
variety	 of	 countries,	 including	 Japan,	Vietnam,	
China,	Taiwan,	Turkey,	and	Egypt.	Despite	 this	
diversity	of	settings,	 to	 the	best	of	 this	author’s	
knowledge,	 no	 studies	 have	 been	 conducted	 in	
the	Saudi	Arabian	context.	For	these	reasons,	this	
researcher	chose	to	examine	how	the	application	
of	 the	 Repeated	 Reading	 strategy	 impacts	 how	
undergraduate	students	 in	 learning	English	as	 a	
Foreign	 Language	 read	 fluently,	 with	 accuracy	
and	comprehension,	rather	than	merely	focusing	
on	 speed.
Method.
	 A	 pre-and	 post-test	 quasi-experimental	
design	model	was	adopted	to	 identify	the	effect	
of	Repeated	Reading	strategy	on	improving	read�
ing	fluency	and	decreasing	reading	anxiety.	The	
independent	variable	was	the	RR	strategy	and	the	
dependent	variables	were	reading	fluency	)read�
ing rate and reading accuracy( and reading anx�
iety.	As	noted,	the	participants	were	divided	into	
experimental	 and	 control	 groups	 of	 40	 subjects	
each.
Participants.
	 All	80	participants	in	this	study	live	in	
the	city	of	Arar,	Saudi	Arabia.	They	are	all	also	
native	 Arabic-speakers.	 The	 age	 range	 of	 the	
study	subjects	was	18	to	20	years	and	the	partic�
ipants	were	between	average	and	above-average	
socioeconomic	 status	 )SES).	 Additionally,	 the	
subjects	were	all	Saudi	students	 in	 their	 sopho�
more	year	of	study	in	the	Languages	and	Trans�
lation	 Department	 of	 the	 College	 of	 Education	
and Arts at Northern Border University. The ex�
perimental	group	comprised	40	students,	and	the	
control	group	also	had	40	students.	Separately,	a	
pilot	study	to	examine	the	validity	and	reliability	
of	 the	 study	 instruments	 involved	 30	 subjects.
Instrumentation.
Reading Fluency Test.
The	participants	in	both	groups	were	assessed	on	
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oral	reading	rate	and	accuracy	using	the	Curric�
ulum	Based	Measure	)CBM).	A	reading	fluency	
pre/post-test	 was	 used	 to	 assess	 the	 students’	
reading	fluency.	The	test	was	administered	before	
the	RR	strategy	to	measure	the	students’	reading	
performance	)pre-test).	After	the	students	partic�
ipated	in	the	experience	of	the	RR	intervention,	
the	researcher	conducted	the	post-test	to	examine	
the	effectiveness	of	RR	on	the	students’	reading	
performance.	The	participants	read	two	unfamil�
iar	passages;	one	was	for	the	pre-test	and	the	oth�
er	for	the	post-test.	
Methodology for Examining the Psychometric 
Properties. 
 The following methods were used to ex�
amine	the	psychometric	properties	of	the	EFLRA	
Inventory.	
	 Face	 validity,	 in	 which	 the	 validity	 of	
the	 inventory	 was	 confirmed	 by	 presenting	 the	
initial	form	of	the	EFL	reading	anxiety	inventory	
to	nine	specialists	in	the	English	language	depart�
ments	at	Saudi	universities.	These	professionals	
made	 a	 number	 of	 remarks	 recommending	 re�
phrasing	certain	items	and	deleting	others,	all	of	
which were addressed by the researcher. After 
these	comments	were	addressed,	a	coefficient	of	
agreement	of	94%	was	achieved.	Reliability	was	
the	second	method	employed.	Cronbach’s	alpha	
was	used	to	examine	the	internal	consistency	of	
the	 EFLRAI	 for	TRA,	 BRA,	 and	 CRA	 dimen�
sions.	These	were	found	to	be:	)a)	.77	for	TRA;	
)b)	.84	for	BRA;	and,	)c)	.75	for	CRA.	The	Cron�
bach’s	alpha	coefficient	for	the	overall	inventory	
was	 0.89.
EFL Reading Anxiety Inventory.
	 The	 EFL	 Reading	 Anxiety	 Inventory	
was	created	by	Zoghi	)2012)	and	consists	of	27	
items	 rated	on	a	4-point	Likert-type	scale,	with	
options	ranging	from	1	)totally	disagree)	to	4	)to�
tally	agree).	Scores	range	from	a	low	of	27	to	a	
high	of	108,	with	 the	higher	 scores	 reflecting	a	
greater	 perceived	 level	 of	EFL	 reading	 anxiety.	
The	 EFLRAI	 has	 three	 sections:	 )a)	 Top-down	
Reading Anxiety )TRA( that is mainly read�
er-specific	and	focuses	on	readers’	backgrounds	
and	cultural	knowledge,	which	can	be	considered	

as	personal	)items	1-7);	)b)	Bottom-up	Reading	
Anxiety	 )BRA)	 that	 is	 text-specific	 in	 nature	
where	textual	elements,	such	as	vocabulary	and	
grammatical	levels	of	the	text,	give	rise	to	read�
ing	 anxiety	 )items	 8-21);	 and,	 )c)	 Classroom	
Reading	 Anxiety	 )CRA)	 that	 arises	 from	 the	
classroom	settings	where	the	teacher,	reader,	and	
text	 interact	 )items	 22-27).	
Procedures.
	 Participants	 were	 divided	 into	 two	
groups:	the	treatment	group	)40	students)	and	the	
control	group	)40	students).	A	reading	fluency	test	
and a reading anxiety inventory were conducted 
with	both	groups	as	pre-tests.	Subsequently,	 the	
experimental	group	received	the	Repeated	Read�
ing	strategy,	while	the	control	group	was	exposed	
only	to	the	traditional	method	of	instruction.	The	
experiment	was	conducted	over	eight	weeks	for	
both	 groups	 and	 the	 RR	 implementation	 took	
place	over	16	sessions	of	45	minutes	each.	The	
reading	fluency	test	and	reading	anxiety	invento�
ry	were	conducted	with	both	groups	as	post-tests.
The	 texts	were	 analysed	and	 found	comparable	
in	 terms	of	vocabulary	 level.	The	errors,	which	
included	 omissions,	 mispronunciations,	 substi�
tutions,	and	 insertions,	were	 recorded	while	 the	
students	read	the	text.	Self-corrections	and	mis�
pronunciations	of	proper	nouns	were	not	counted	
as	errors.	If	the	participant	paused	on	a	word	for	
three	 or	 more	 seconds,	 the	 researcher	 said	 the	
word	and	 it	was	scored	as	an	error,	after	which	
the	student	 continued	 reading.
	 At	the	end	of	60	seconds,	the	researcher	
marked	 the	 point	 in	 the	 passage	where	 the	stu�
dent	stopped	 reading.	Two	combined	oral	 read�
ing	scores	were	 taken:	 reading	 rate	and	accura�
cy. The former score was calculated by dividing 
the number of words read correctly by the total 
time	 taken	 to	 read	 the	 passage	 as	 expressed	 in	
seconds,	multiplied	by	60	 )Parker	 et	 al.,	 1992).	
Text reading accuracy was calculated by dividing 
the number of words read correctly by the total 
number	of	words	read	and	then	multiplied	by	100	
)Parker	et	al.,	1992).	The	internal	consistency	of	
the	RFT,	calculated	with	Cronbach’s	alpha,	was	
0.86.
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 Variable Group Mean SD df T .Sig

 Reading rate
Experimental 90.17 39.58

77  0.489 0.626
Control 85.32 48.25

Reading accu�
racy

Experimental 92.39 3.15
77 ***3.539 0.001

Control 89.46 4.15

 Table 1
 Results of Independent�Samples T�Test of Reading Fluency Between Experimental and Control
Groups

Participants	in	the	treatment	group	were	instruct�
ed	to	read	the	passage	aloud	four	times.	Research	
has	found	that	reading	the	passage	three	or	four	
times	seems	 to	be	necessary	for	 the	demonstra�
tion	of	a	positive	effect	on	oral	 reading	fluency	
)Hawkins	 et	 al.,	 2011).	 If	 a	 student	misread	 or	
skipped	over	a	word	or	hesitated	to	read	a	word	
for	longer	than	five	seconds,	the	researcher	read	
the	word	out	 loud	and	had	 the	student	 repeat	 it	
correctly	 before	 continuing	with	 the	 rest	 of	 the	
passage.	The	participants	read	the	words	until	the	
researcher	told	them	to	stop.	
	 Students	 in	 the	 control	 group	 received	
the	 typical	 instructions	 they	 would	 normally	
receive from their regular classroom teaching. 
These	students	were	 instructed	 to	 simply	 listen	
and	to	use	their	fingers	to	follow	along	with	the	
words	on	the	page	while	the	researcher	read	the	
entire	 passage.	Each	student	was	 supplied	with	
a	copy	of	passage	and	was	instructed	to	read	out	
loud	 the	entire	passage.	The	 researcher	correct�
ed	the	students’	reading,	while	the	student	read	if	
any	 errors	 in	 pronunciation	 occurred.
Materials.
	 Reading	 material	 for	 the	 implementa�
tion	of	the	Repeated	Reading	strategy	was	taken	
from	a	variety	of	sources.	A	total	of	20	short	pas�
sages	of	 about	200	words	was	used	 for	 the	 ex�
periment.	These	 short	 texts	 contained	 a	 limited	
number of unfamiliar words.
Data Analysis.
	 To	investigate	the	statistical	significance	

of	the	difference	between	the	mean	score	for	the	
experimental	 group	 and	 the	 control	 group	 in	
reading	fluency	and	reading	anxiety	on	post-tests,	
a	t-test	was	used.		The	normality	of	distribution	
was determined by the Kolmogorov�Smirnov 
test	)KS	test).	The	Z	values	of	the	KS	test	were	
not	statistically	significant	for	the	variables.	The	
assumption	 of	 variance	 homogeneity	 was	 de�
termined	 by	 Levene’s	 test	 for	 equality	 of	 vari�
ance.	The	F	value	of	 the	Levene’s	 test	was	not	
statistically	 significant	 for	 two	of	 the	 variables.	
To	 determine	 the	 statistical	 significance	 of	 the	
difference	between	the	pre-	and	post-tests	of	the	
experimental	 group,	 t-tests	 for	 paired	 samples	
were used.
Results.
	 The	 findings	 that	 were	 relevant	 to	 the	
first	 hypothesis	 )H1a,	 H1b,	 H1c)	 showed	 that	
there	 were	 significant	 differences	 between	 the	
post-test	 mean	 scores	 of	 the	 experimental	 and	
control	groups	in	terms	of	reading	fluency	)read�
ing	 rate	 and	 accuracy),	 in	 favor	 of	 the	 experi�
mental	groups.	The	researcher	used	an	indepen�
dent-samples	t-test	to	investigate	this	hypothesis.	
The	results	showed	that	there	were	no	significant	
differences	in	the	post-test	reading	rates	between	
the	two	groups	[t)77)	=	0.489;	p	=	0.626],	while	
there	were	significant	differences	in	the	post-test	
reading	accuracy	between	both	groups	in	favour	
of	 the	 experimental	 group	 [t)77)	 =	 3.539;	 p	 <	
0.001].	 Table	 1	 presents	 these	 results.

***p	<	0.001.
 The results relevant to the second hy�
pothesis	 )H2)	were	 that	 there	would	 be	 signifi�
cant	 differences	 between	 the	 pre-test	 and	 post-

test	 mean	 scores	 in	 terms	 of	 reading	 fluency	
)reading	rate	and	accuracy)	for	the	experimental	
group	in	favour	of	post-test.	The	researcher	used	
paired-samples	t-test	to	analyse	the	data.	The	re�
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sults	indicated	that	there	were	significant	differ�
ences	in	the	reading	rates	between	the	two	tests	
[t)39)	 =	 -8.459;	 p	 <	 0.001],	 in	 favour	 of	 post-
test;	 and	 that	 there	 were	 significant	 differences	

in	 reading	accuracy	between	both	 tests	 [t)39)	=	
-14.241;	p	<	0.001]	in	favour	of	post-test.	Table	2	
presents	 these	 results.

Variable Test Mean SD Df T .Sig

 Reading Anxiety
Pre-test 46.28 10.89 39 ***4.242 0.001

Post-test 45.40 11.30

Table 4
Paired�Samples T�Test of Reading Anxiety for the Experimental Group

***p	<	0.001.
	 The	 third	 hypothesis	 )H3)	 was	 that	
there	 would	 be	 significant	 differences	 between	
the	mean	scores	for	the	experimental	and	control	
groups	 in	 terms	 of	 post-test	 reading	 anxiety,	 in	
favour	of	the	experimental	group.	The	research�

er	used	independent-samples	t-test	to	investigate	
this	 hypothesis.	 The	 findings	 established	 there	
were	significant	differences	in	the	post-test	read�
ing	 anxiety	 levels	 between	 both	 groups	 [t)77)	
=	22.245;	p	<	0.001]	 in	 favour	of	experimental	
group.	 Table	 3	 presents	 the	 results.

Table 2 
Paired�Samples T�Test of Reading Fluency �� Pre� and Post�Test Scores for the Experimental 
Group
 Variable Test Mean SD df T .Sig

 Reading Rate
Pre-test 67.70 34.20

39 	***-8.459 0.001
Post-test 90.17 39.58

Reading Accu�
racy

Pre-test 87.94 4.34
39 ***-14.241 0.001

Post-test 92.39 3.15

 Variable Group Mean SD df T .Sig

Reading Anxiety

Experimental
45.40 11.30

77 	***22.245 0.001

Control 59.03 10.79

Table 3 
Independent�Samples T�Test of Reading Anxiety � Experimental and Control Groups  

***p	<	0.001.
 The results relevant to the fourth hy�
pothesis	)H4)	were	that	there	are	significant	dif�
ferences	 between	 the	 pre-	 and	 post-test	 mean	
scores	pre-test	in	terms	of	reading	anxiety	for	the	
experimental	 group,	 in	 favour	 of	 post-test.	The	

researcher	used	paired-samples	 t-test	 to	analyse	
the data. The results showed that there are sig�
nificant	differences	in	the	reading	anxiety	scores	
between	both	tests	[t)39)	=	4.242;	p	<	0.001],	in	
favour	of	post-test.	Table	4	presents	these	results.

***p	<	0.001.
 The results relevant to the fourth hy�
pothesis	)H4)	were	that	there	are	significant	dif�
ferences	 between	 the	 pre-	 and	 post-test	 mean	
scores	pre-test	in	terms	of	reading	anxiety	for	the	
experimental	 group,	 in	 favour	 of	 post-test.	The	

researcher	used	paired-samples	 t-test	 to	analyse	
the data. The results showed that there are sig�
nificant	differences	in	the	reading	anxiety	scores	
between	both	tests	[t)39)	=	4.242;	p	<	0.001],	in	
favour	of	post-test.	Table	4	presents	these	results.
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***p	<	0.001.
Discussion.
	 This	study	aimed	to	examine	the	effect	
of	Repeated	Reading	as	a	strategy	for	developing	
reading	 fluency	 and	 decreasing	 reading	 anxiety	
among	 Saudi	 undergraduate	 EFL	 students.	 The	
findings	were	that	there	were	no	significant	differ�
ences	in	the	reading	rate	post-test	between	the	ex�
perimental	and	control	groups.	The	study	results	
are	consistent	with	those	of	Altun	)2017),	which	
found	no	significant	changes	in	reading	fluency.	
However,	 these	results	are	inconsistent	with	the	
findings	 of	 quite	 a	 few	 other	studies,	 including	
those	 of	Allen	 )2016),	 Chang	 )2019),	 Gorsuch	
and	 Taguchi	 )2008),	 Hegazy	 and	 Abdel	 Latif	
)2014),	 Taguchi	 )1997),	 Taguchi	 et	 al.	 )2004),	
Wang	and	Kuo	)2011),	and	Yeguneh	)2013).	It	is	
possible	that	the	number	of	treatment	sessions	is	
the	reason	the	reading	rates	were	not	significantly	
affected,	because	they	may	have	been	insufficient	
to	 draw	 out	 statistically	 significant	 differences	
between	 the	 experimental	 and	 control	 groups.
The	results	also	 found	significant	differences	 in	
the	 post-test	 reading	 accuracy	 between	 the	 ex�
perimental	 and	 control	 groups.	 This	 finding	 is	
consistent	 with	 those	 of	 Allen	 )2016),	 Chang	
)2019),	 Gorsuch	 and	 Taguchi	 )2008),	 Hegazy	
and	Abdel	Latif	)2014),	Taguchi	)1997),	Taguchi	
et	al.	)2004),	Wang	and	Kuo	)2011),	and	Yeguneh	
)2013);	however,	they	were	inconsistent	with	Al�
tun	 )2017).	This	 finding	may	 be	 attributable	 to	
the	 fact	 that	 the	materials	used,	and	procedures	
applied	 during	 the	 sessions,	were	 simply	 better	
suited	 to	 the	 readers.	Corrective	 feedback	 from	
the	 instructor	during	the	Repeated	Reading	ses�
sions led to a decrease in the number of errors in 
word recognition. 
	 The	 results	 also	 found	 significant	 dif�
ferences	 between	 the	 pre-	 and	 post-test	 mean	
scores.	 This	 finding	 is	 consistent	with	 those	 of	
Allen	)2016),	Chang	)2019),	Gorsuch	and	Tagu�
chi	 )2008),	 Hegazy	 and	 Abdel	 Latif	 )2014),	
Taguchi	)1997),	Taguchi	et	al.	)2004),	Wang	and	
Kuo	 )2011),	 and,	 Yeguneh	 )2013).	 The	 group	
that	received	the	Repeated	Reading	implementa�
tion exhibited an increase in Words Per Minute 

)WPM( and a decrease in the number of word 
recognition	errors	 from	 the	pre-test	 to	 the	post-
test.	These	findings	suggest	that	the	RR	method	
enabled	 the	 experimental	 students	 to	 recognize	
words	accurately,	and	at	the	same	time	to	strike	a	
balance between rate and accuracy. This method 
helped	them	recognize	words	both	accurately	and	
automatically.	Furthermore,	continuous	feedback	
was	 found	 to	 be	 effective	 with	 the	 participants	
in	the	experimental	group.	The	reading	protocol	
allowed	 the	 students	 to	monitor	 their	 improve�
ments	and	gave	 them	evidence	 that	 the	strategy	
was	effective	in	improving	their	reading	fluency.	
	 In	the	post-test	reading,	there	were	sig�
nificant	 differences	 in	 reading	 anxiety	 scores,	
which	 is	 indicated	 in	 the	 remainder	of	 the	find�
ings	and	support	the	third	and	fourth	hypotheses.	
This	may	have	been	because	the	Repeated	Read�
ing	 strategy	 may	 have	 enhanced	 the	 students’	
ability	 to	 read.	When	 reading	 ability	 improves,	
self-confidence	 increases,	 and	 reading	 anxiety	
decreases.	Corrective	 feedback	 from	 instructors	
also	helps	students	develop	self-correction	tech�
niques	that	are	necessary	for	the	development	of	
their metacognitive awareness and control. These 
metacognitive	 skills	 help	 students	 reflect	 their	
feelings	and	can	help	them	reduce	their	reading	
anxiety.	Repeated	Reading	provides	a	method	for	
approaching	 reading	 in	 a	 comfortable	 manner,	
that	 reduces	stress	 and	worry	 over	 the	 process.	
Recommendations for Future Research.
	 Based	 on	 the	 results	 of	 this	 study,	 the	
following	recommendations	are	presented.	First,	
it	would	be	constructive	for	a	similar	study	to	be	
conducted	 to	 understand	 the	 impact	 of	 the	 Re�
peated	Reading	strategy	on	reading	fluency	that	
employs	 an	 extended	 implementation	 period.	
Next,	awareness	workshops	and	seminars	could	
be	 conducted	 to	 show	 the	 effectiveness	 of	 the	
RR	 strategy	 on	 reading	 comprehension	 among	
university	 students.	 Future	 research	 could	 also	
include	 studies	 on	 the	 impact	 of	 the	 Repeated	
Reading	 strategy	 on	 developing	 reading	 skills	
among	elementary,	middle,	and	secondary	school	
foreign language learners in Saudi Arabia.
Conclusion.



العدد  السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة  188189 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

 Effect of Repeated Reading Strategy on the Reading Anxiety and Reading

 Fluency of Female English as a Foreign Language (EFL) University Students
Dr. Maryumah Hejji Alanazi

doi=10.1.1.1003.2770&rep=rep1&�
type=pdf	 .

August,	D.,	&	Shanahan,	T.	 )Eds.).	 )2006).	De�
veloping	 literacy	 in	 second-language	
learners:	 Report	 of	 the	National	 Liter�
acy	Panel	on	Language-Minority	Chil�
dren	 and	 Youth.	 Lawrence	 Erlbaum	
Associates.	 Retrieved	 from	 http://
www.standardsinstitutes.org/sites/de�
fault/files/material/developing-litera�
cy�in�second�language�learners�execu�
tive-summary.pdf	 .

Bae,	 J.	 )2016).	 Repeated	 reading	 interventions	
for	 students	 with	 reading	 disabili�
ties	 [Doctoral	 dissertation,	 St.	 Cloud	
State	 University].	 The	 Repository	 of	
St.	 Cloud	 State	 University.	 Retrieved	
from	https://repository.stcloudstate.edu/
sped_etds/15/.

Blum,	I.	H.,	Koskinen,	P.	S.,	Tennant,	N.,	Park�
er,	 E.	 M.,	 Straub,	 M.,	 &	 Curry,	 C.	
)1995).	 Using	 audiotaped	 books	 to	
extend	 classroom	 literacy	 instruc�
tion into the homes of second�lan�
guage learners. Journal of Reading 
Behavior,	 27)4),	 535–563.	 https://doi.
org/10.1080/10862969509547898.

Boily,	 E.,	 Ouellet,	 C.,	 &	 Turcotte,	 C.	 )2015).	
Effects	 of	 an	 assisted	 repeated	 read�
ing	 program	 on	 student	 fluency	 in	 a	
large	 class	 in	 Burkina	 Faso.	 Procedia	
-	Social	and	Behavioral	Sciences,	174,	
244–250.	 https://doi.org/10.1016/j.sb�
spro.2015.01.654.

Chang,	A.	C.,	&	Millett,	S.	)2014).	The	effect	of	
extensive	 listening	 on	 developing	 L2	
listening	fluency:	Some	hard	evidence.	
ELT	 Journal,	 68)1),	 31-40. 	 https://doi.
org/10.1093/elt/cct052.

Chang,	A.	C.-S.	 )2019).	The	effects	of	 repeated	
oral	 reading	 practice	 on	EFL	 learners’	
oral	 reading	fluency	development.	The	
Reading	Matrix:	An	 International	 On�
line	 Journal,	 19)2),103–113.	 Retrieved	
from	 http://www.readingmatrix.com/
files/21-r9k89pn8.pdf.

Chard,	D.	J.,	&	Osborn,	J.	)1999).	Word	recogni�

The	 experimental	 intervention	 applied	 in	 this	
study	 resulted	 in	 a	 significant	 improvement	 in	
reading accuracy. The results also indicated that 
there	 were	 no	 significant	 differences	 in	 read�
ing	 rates	 between	 the	 experimental	 and	 con�
trol	 groups.	 This	 is	 the	 first	 empirical	 study	 in	
the	EFL	field	 that	was	 set	 in	 the	Arabic-speak�
ing	 world.	 The	 study	 has	 extensive	 effects	 on	
teaching	 learning	 process	 particularly	 in	 for�
eign	 language	 teaching	 in	Saudi	Arabia.	 It	may	
be concluded that anxiety is a result of reading 
problems.	 Therefore,	 if	 reading	 performance	 is	
improved,	anxiety	can	be	reduced.	Based	on	the	
findings,	this	study	presents	certain	implications	
for	EFL	practitioners	in	Saudi	Arabia	and	sheds	
light	 on	 possible	 future	 research	 endeavours.
References:
Allen,	M.	C.	)2016).	Developing	L2	reading	flu�

ency:	Implementation	of	an	assisted	re�
peated	reading	program	with	adult	ESL	
learners	 [Doctoral	 dissertation,	 Purdue	
University].	Open	Access	Dissertations.	
Retrieved	 from	 https://docs.lib.purdue.
edu/open_access_dissertations/1042.

Alrabai,	 F.	 )2015).	 The	 influence	 of	 teachers’	
anxiety-reducing	strategies	on	learners’	
foreign	language	anxiety.	Innovation	in	
Language	Learning	and	Teaching,	9)2).	
163-190.	 http://dx.doi.org/10.1080/175
01229.2014.890203.

Altun,	S.	)2017).	Does	repeated	reading	contrib�
ute	to	students’	fluency	and	comprehen�
sion	in	EFL	reading?	International	Jour�
nal	 of	 Language	Academy,	 5)5),	 1–7.	
https://doi.org/10.18033/ijla.3661.

Ari,	O.	)2011).	Fluency	interventions	for	devel�
opmental	readers:	Repeated	reading	and	
wide reading. Research and Teaching in 
Developmental	Education,	28)1),	5–15.	
Retrieved	 from	 http://www.jstor.org/
stable/42802377.	

Arnaiz,	 P.,	 &	 Guillén,	 F.	 )2012).	 Foreign	 lan�
guage	 anxiety	 in	 a	 Spanish	 univer�
sity	 setting:	 Interpersonal	 differenc�
es.	 Revista	 de	 Psicodidáctica,	 17)1),	
5–26.	 Retrieved	 from	 http://citese�
erx.ist.psu.edu/viewdoc/download?�



العدد  السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة  188189 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

tion	instruction:	Paving	the	road	to	suc�
cessful	 reading.	 Intervention	 in	School	
&	 Clinic,	 34)5),	 271–277.	 https://doi.
org/10.1177/105345129903400503.

Clearinghouse	W.	W.	 )2019).	 U.S.	 Department	
of	 Education,	 Institute	 of	 Education	
Sciences,	 &	 National	 Center	 for	 Edu�
cation	and	Regional	Assistance.	)2010).	
Early childhood education interventions 
for	 children	 with	 disabilities:	 Shared	
book	 reading.	 Last	 accessed	 October	
06,	 2020.	 Retrieved	 from	 https://ies.
ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.
aspx?sid=458.	

Driggs,	 C.	 S.	 )2013).	 The	 efficacy	 of	 repeated	
reading	 on	 secondary	 students’	 oral	
reading	fluency	and	retell	fluency	[Mas�
ter’s	 thesis,	 Cedarville	 University].  
https://doi.org/10.15385/tmed.2013.4.

Gorsuch,	G.	J.,	&	Taguchi,	E.	)2008).	Repeated	
reading	for	developing	reading	fluency	
and	reading	comprehension:	The	case	of	
EFL	learners	in	Vietnam.	System,	36)2),	
253–278.	 https://doi.org/10.1016/j.sys�
tem.2007.09.009.

Gorsuch,	G.	J.,	&	Taguchi,	E.	)2010).	Develop�
ing	reading	fluency	and	comprehension	
using	repeated	reading:	Evidence	from	
longitudinal	 student	 reports.	 Language	
Teaching	Research,	14)1),	27–59.	https://
doi.org/10.1177/1362168809346494.

Guerin,	 A.,	 &	 Murphy,	 B.	 )2015).	 Repeated	
reading	 as	 a	method	 to	 improve	 read�
ing	 fluency	 for	 struggling	 adolescent	
readers.	Journal	of	Adolescent	&	Adult	
Literacy,	58)7),	551–560.	http://dx.doi.
org/10.1002/jaal.395.

Hawkins,	 R.	 O.,	 Hale,	 A.	 D.,	 Sheeley,	 W.,	 &	
Ling,	S.	 )2011).	Repeated	 reading	 and	
vocabulary-previewing	 interventions	
to	improve	fluency	and	comprehension	
for	struggling	high-school	readers.	Psy�
chology	 in	 the	 Schools,	 48)1),	 59–77.	
https://doi.org/10.1002/pits.20545.

Hudson,	 R.	 F.,	 Pullen,	 P.	 C.,	 Lane,	 H.	 B.,	 &	
Torgesen,	 J.	 K.	 )2009).	 The	 Complex	
Nature	 of	 Reading	 Fluency:	 A	 Multi�

dimensional	View.	Reading	&	Writing	
Quarterly.	 25)1),	 4-32.	

Hegazy,	M.,	&	Abdel	 Latif,	M.	M.	M.	 )2014).	
Improving	 readers’	fluency	 in	EFL	us�
ing	repeated	reading.	In	H.	Emery	&	N.	
Moore	 )Eds.),	 Teaching,	 learning	 and	
researching	 reading	 in	 EFL	 )pp.	 110–
127).	 TESOL	Arabia	 Publications.	

Kuhn,	 M.	 R.,	 &	 Stahl,	 S.	A.	 )2003).	 Fluency:	
A	 review	 of	 developmental	 and	 reme�
dial	 practices.	 Journal	 of	 Educational	
Psychology,	 95)1),	 3–21.	 https://doi.
org/10.1037/0022-0663.95.1.3.

Kuhn,	M.	R.,	Schwanenflugel,	P.	J.,	&	Meising�
er,	 E.	 B.	 )2010).	Aligning	 theory	 and	
assessment	of	reading	fluency:	Automa�
ticity,	prosody,	and	definitions	of	fluen�
cy.	 Reading	 research	 quarterly,	 45)2),	
230-251.	

Lee,	J.,	&	Yoon,	S.	Y.	)2017).	The	effects	of	re�
peated	 reading	 on	 reading	 fluency	 for	
students	 with	 reading	 disabilities:	 A	
meta-analysis.	Journal	of	Learning	Dis�
abilities,	 50)2),	 213–224.	 https://doi.
org/10.1177/0022219415605194.

Lo,	 Y.-Y.,	 Cooke,	 N.	 L.,	 &	 Starling,	 A.	 L.	 P.	
)2011).	 Using	 a	 repeated	 reading	 pro�
gram	to	improve	generalization	of	oral	
reading	 fluency.	 Education	 and	 Treat�
ment	 of	 Children,	 34)1),	 115–140.	
https://doi.org/10.1353/etc.2011.0007.

Meyer,	M.	S.,	&	Felton,	R.	H.	 )1999).	Repeat�
ed	reading	to	enhance	fluency:	Old	ap�
proaches	and	new	directions.	Annals	of	
Dyslexia,	 49)1),	 283–306.

Mohammadpur,	B.,	&	Ghafournia,	N.	)2015).	An	
elaboration	on	the	effect	of	reading	anx�
iety on reading achievement. English 
Language	 Teaching,	 8)7),	 206–215.	
https://doi.org/10.5539/elt.v8n7p206

National	Reading	Panel.	 )2000).	Teaching	 chil�
dren	 to	 read:	 An	 evidence-based	 as�
sessment	 of	 the	 scientific	 research	 lit�
erature	on	 reading	and	 its	 implications	
for	 reading	 instruction.	 Reports	 of	 the	
subgroups	 )NIH	 Publication	 No.	 00-
4754).	 U.S.	 Government	 Printing	 Of�



العدد  السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة  190191 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

 Effect of Repeated Reading Strategy on the Reading Anxiety and Reading

 Fluency of Female English as a Foreign Language (EFL) University Students
Dr. Maryumah Hejji Alanazi

into factors associated with reading 
anxiety	 among	 Taiwanese	 EFL	 learn�
ers.	 TEFLIN	 Journal,	 29)1),	 129–148.	
http://doi.org/10.15639/teflinjournal.
v29i1/129-148.

Wang,	Y.-H.,	 &	 Kuo,	 T.-T.	 )2011).	A	 study	 of	
how	 repeated	 reading	 affects	 English	
recitation	 fluency	 in	 college	 students.	
Chinese	Journal	of	Applied	Linguistics,	
34)2),	 18–33.	 https://doi.org/10.1515/
cjal.2011.012.

Wexler,	J.,	Vaughn,	S.,	Roberts,	G.,	&	Denton,	C.	
A.	)2010).	The	efficacy	of	repeated	read�
ing	and	wide	reading	practice	for	high	
school	students	with	severe	reading	dis�
abilities.	Learning	Disabilities	Research	
&	 Practice,	 25)1),	 2–10.	 https://doi.
org/10.1111/j.15	405826.2009.00296.x.

Wise,	J.	C.,	Sevcik,	R.	A.,	Morris,	R.	D.,	Lovett,	
M.	W.,	Wolf,	M.,	Kuhn,	M.,	Meisinger,	
B.,	 &	 Schwanenflugel,	 P.	 )2010).	 The	
relationship	between	different	measures	
of	oral	reading	fluency	and	reading	com�
prehension	 in	 second-grade	 students	
who	 evidence	 different	 oral	 reading	
fluency	difficulties.	Language,	Speech,	
and	Hearing	Services	in	Schools,	41)3),	
340–348.	https://doi.org/10.1044/0161-
1461)2009/08-0093).	

Yeganeh,	 M.	 T.	 )2013).	 Repeated	 reading	 ef�
fect	 on	 reading	 fluency	 and	 reading	
comprehension	 in	 monolingual	 and	
bilingual	 EFL	 learners.	 Procedia	 -	
Social	 and	 Behavioral	 Science,	 70,	
1778–1786.	 https://doi.org/10.1016/j.
sbspro.2013.01.253.	

Zhao,	A.,	Guo,	Y.,	&	Dynia,	 J.	 )2013).	Foreign	
language	reading	anxiety:	Chinese	as	a	
foreign language in the United States. 
The	Modern	 Language	 Journal,	 97)3),	
764–778.	 https://dx.doi.org/10.1111/
j.1540-4781.2013.12032.x.	

Zhou,	 J.	 )2017).	Foreign	 language	 reading	anx�
iety	in	a	Chinese	as	a	foreign	language	
context.	Reading	in	a	Foreign	Language,	

29)1),	155–173.	Retrieved	from	ERIC.	
https://eric.ed.gov/?id=EJ1137892.

Zoghi,	M.	 )2012).	An	 instrument	 for	EFL	read�
ing	anxiety:	Inventory	construction	and	
preliminary	 validation.	 The	 Journal	
of	Asia	 TEFL,	 9)1),	 31–56.	 Retrieved	
from	 http://journal.asiatefl.org/main/
main.php?inx_journals=31&inx_con�
tents=103&main=1&sub=3&sub�
mode=3&PageMode=JournalView&s_
title=An_Instrument_for_EFL_Read�
ing_Anxiety_Inventory_Construction_
and_Preliminary_Validation



العدد  السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة  190191 العدد السابع  - نوفمبر  )11( 2020  - السنة الرابعة 

 مجلة العلوم اإلنسانية

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

fice.	National	 Institute	of	Child	Health	
and	 Human	 Development.	 Retrieved	
from	 https://www.nichd.nih.gov/publi�
cations/pubs/nrp/smallbook.

OECD.	 )2019).	 PISA	 2018	 results	 )Volume	 I):	
What	 students	 know	 and	 can	 do.	Au�
thor.	 https://www.oecd-ilibrary.org/
education/pisa-2018-results-volume-
i_5f07c754-en.

Parker,	R.,	Hasbrouck,	J.	E.,	&	Tindal,	G.	)1992).	
The maze as a classroom�based reading 
measure:	 Construction	 methods,	 reli�
ability,	and	validity.	The	Journal	of	Spe�
cial	Education,	26)2),	195–218.	https://
doi.org/10.1177/002246699202600205.

Pikulski,	 J.	 J.,	&	Chard,	D.	 J.	 )2005).	Fluency:	
Bridge between decoding and read�
ing	 comprehension.	 The	 Reading	
Teacher,	 58)6),	 510–519.	 https://doi.
org/10.1598/RT.58.6.2.

Pogorzelski,	S.,	&	Wheldall,	K.	)2002).	Do	dif�
ferences	 in	 phonological	 processing	
performance	 predict	 gains	 made	 by	
older	 low-progress	 following	 intensive	
literacy	intervention?	Educational	Psy�
chology,	22)4),	413–427.	https://doi.org
/10.1080/0144341022000003105.

Rajab,	A.,	Zakaria,	W.	Z.	W.,	Rahman,	H.	A.,	Hos�
ni,	A.	D.,	&	Hassani,	S.	)2012).	Reading	
anxiety among second language learn�
ers. Procedia �Social and Behavior�
al	 Sciences,	 66,	 362–369.	 https://doi.
org/10.1016/j.sbspro.2012.11.279.

Rasinski,	T.	V.	)2006).	Reading	fluency	instruc�
tion:	 Moving	 beyond	 accuracy	 auto�
maticity,	 and	 prosody.	 The	 Reading	
Teacher,	 59)7),	 704–706.	 https://doi.
org/10.1598/RT.59.7.10.

Rasinski,	 T.	 V.	 )2012).	 Why	 reading	 fluency	
should	 be	 hot!.	 The	 Reading	 Teacher,	
65)8),	 516-522.	

Reed,	D.	K.,	 Petscher,	Y.,	&	Truckenmiller,	A.	
J.	 )2017).	 The	 contribution	 of	 gener�
al reading ability to science achieve�
ment.	 Reading	 Research	 Quarterly,	
52)2),	253-266.	https://doi.org/10.1002/
rrq.158.

Samuels,	S.	J.	)2006).	Toward	a	model	of	reading	
fluency.	 In	S.	 J.	Samuels	&	A.	E.	Far�
strup	 )Eds.),	What	 research	 has	 to	 say	
about	 fluency	 instruction	 )pp.	 24–46).	
International	 Reading	 Association.

Soliman,	M.	S.,	&	Al-Madani,	F.	M.	)2017).	The	
effects	 of	 multisensory-based	 instruc�
tion	 combined	 with	 brain-compatible	
environment	 techniques	 on	 reading	
fluency	 and	 reading	 comprehension	 of	
fourth-grade	 students	 with	 dyslexia.	
Croatian	 Journal	 of	 Education,	 19)2),	
363–397.	 https://doi.org/10.15516/cje.
v19i2.2190.

Spencer,	 S.	A.,	&	Manis,	 F.	R.	 )2010).	The	 ef�
fects	of	a	fluency	intervention	program	
on	the	fluency	and	comprehension	out�
comes	 of	middle	 school	 students	 with	
severe	 reading	 deficits.	 Learning	 Dis�
abilities	 Research	 &	 Practice,	 25)2),	
76–86.	 https://doi.org/10.1111/j.1540-
5826.2010.00305.x.

Staudt,	D.	H.	)2009).	Intensive	word	study	and	re�
peated	 reading	 improves	 reading	skills	
for	two	students	with	learning	disabili�
ties.	The	Reading	Teacher,	63)2),	142–
151.	 https://doi.org/10.1598/RT.63.2.5

Taguchi,	E.	)1997).	The	effects	of	repeated	read�
ings	on	the	development	of	lower	iden�
tification	skills	of	FL	readers.	Reading	
in	a	Foreign	Language,	11)1),	97–119.	
Retrieved	 from	 ERIC.	 https://eric.
ed.gov/?id=EJ554017.

Taguchi,	E.,	Takayasu-Maass,	M.,	&	Gorsuch,	G.	
J.	 )2004).	 Developing	 reading	 fluency	
in	EFL:	How	assisted	repeated	reading	
and	extensive	reading	affect	fluency	de�
velopment.	Reading	 in	 a	Foreign	Lan�
guage,	 16)2),	 70–96.	 ERIC.	 Retrieved	
from	 https://eric.ed.gov/?id=EJ689114.

Torgesen,	J.	K.	)2000).	Individual	differences	in	
response	to	early	interventions	in	read�
ing:	The	lingering	problem	of	treatment	
resisters.	 Learning	 Disabilities	 Re�
search	&	Practice,	15)1),	55–64.	https://
doi.org/10.1207/SLDRP1501_6.

Tsai,	Y.-R.,	&	Lee,	C.-Y.	)2018).	An	exploration	



Fourth Year 1442 - 2020 November  2020Issue 7


