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مجلة العلوم اإلنسانية
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

أو ًال /تعريف بالمجلة:

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

ثانياً  /رؤية المجلة:

التميز يف النشر العلمي يف العلوم اإلنسانية وفقاً ملعايري مهنية عاملية.

ثالثاً  /رسالة المجلة:

نشر البحوث العلمية يف التخصصات اإلنسانية؛ خلدمة البحث العلمي واجملتمع احمللي والدويل.

رابعاً  /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 وال ـرايدة يف نشــر البحــث العلمــي.
خامساً  /لغة النشر:

 .1تقبل اجمللة البحوث املكتوبة ابللغتني العربية واإلجنليزية.
 .2يُكتب عنوان البحث وملخصه ابللغة العربية للبحوث املكتوبة ابللغة اإلجنليزية.
 .3يُكتــب عن ـوان البحــث وملخصــه ومراجعــه ابللغــة اإلجنليزيــة للبحــوث املكتوبــة ابللغــة العربيــة ،علــى أن تكــون ترمجــة امللخــص إىل اللغــة
اإلجنليزيــة صحيحــة ومتخصصــة.

سادساً  /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 واملعايــر العلميــة املتعــارف عليهــا دولي ـاً ،وتقبــل األحبــاث املكتوبــة ابللغــة العربيــة
واإلجنليزيــة يف جمــال اختصاصهــا ،حيــث تعــى اجمللــة ابلتخصصــات اآلتيــة:
 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.

سابعاً  /أوعية نشر المجلة:

تصــدر اجمللــة ورقي ـاً حســب القواعــد واألنظمــة املعمــول هبــا يف اجملــات العلميــة احمل ّكمــة ،كمــا تُنشــر البحــوث املقبولــة بعــد
حتكيمهــا إلكرتوني ـاً لتعــم املعرفــة العلميــة بشــكل أوســع يف مجيــع املؤسســات العلميــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.
ثامناً  /الشروط العامة للنشر العلمي:

 .1عدم خمالفة البحث للضوابط واألحكام واآلداب العامة يف اململكة العربية السعودية.
 .2أن يُراعى يف البحث األصالة واالبتكار واجلدية العلمية.
 .3مراعاة األمانة العلمية وضوابط التوثيق يف النقل واالقتباس.
 .4السالمة اللغوية ووضوح الصور والرسوم واجلداول إن وجدت ،وللمجلة حقها يف مراجعة التحرير والتدقيق النحوي.
 .5أال يرد اسم الباحث (الباحثني) يف أي موضع من البحث إال يف صفحة العنوان فقط.
 .6يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــداً (حســب أمنــوذج أ) يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره (ورقيًّــا أو إلكرتونيًّــا) ،وأنــه غــر مقــدم للنشــر ،ولــن
يقــدم للنشــر يف وجهــة أخــرى حــى تنتهــي إجـراءات حتكيمــه ،ونشــره يف اجمللــة ،أو االعتــذار للباحــث عــن عــدم قبــول البحــث؛ وذلــك
وفــق النمــوذج املعتمــد يف اجمللــة.
العدد التاسع  -مارس ( - 2021 )3السنة الرابعة

5

مجلة العلوم اإلنسانية
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

 .7يقــدم الباحــث الرئيــس (حســب أمنــوذج ب) تقريـ ًـرا عــن تعديــل البحــث وفق ـاً للمالحظــات ال ـواردة يف تقاريــر احملكمــن اإلمجاليــة أو
التفصيليــة يف مــن البحــث.
 .8تقــوم هيئــة حتريــر اجمللــة ابلفحــص األويل للبحــث ،وتقريــر أهليتــه للتحكيــم ،أو االعتــذار عــن عــدم قبولــه أولي ـاً ،أو بنــاء علــى تقاريــر
احملكمــن دون إبــداء األســباب.

تاسعاً  /الشروط الفنية للنشر العلمي:

.1أال تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن ثالثــن صفحــة حســب املواصفــات الفنيــة اآلتيــة :تكــون أبعــاد مجيــع هوامــش الصفحــة :مــن اجلهــات
األربــع ( )3ســم ،واملســافة بــن األســطر مفــردة ،ويكــون نــوع اخلــط يف املــن ابللغــة العربيــة ( )Traditional Arabicوحبجــم (،)12
وابللغــة اإلجنليزيــة ( )Times New Romanوحبجــم ( ،)10وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ ( .)Boldويكــون
نــوع اخلــط يف اجلــدول ابللغــة العربيــة ( )Traditional Arabicوحبجــم ( ،)10وابللغــة اإلجنليزيــة ( )Times New Romanوحبجــم
( ،)9وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ(.)Bold
.2حيتــوي البحــث علــى ملخصــن :أحدمهــا ابللغــة العربيــة ،ال يزيــد عــدد كلماتــه عــن ( )200كلمــة ،واآلخــر ابللغــة اإلجنليزيــة ال يزيــد عــدد
كلماتــه عــن ( )250كلمــة ،ويكــون يف أســفل الصفحــة للملخصــن :العــريب ،واإلجنليــزي ،كلمــات مفتاحيــة ( )Key Wordsال
تزيــد علــى مخــس كلمــات.
األويل للنشــر ،حيــث يتــم رومنــة (�Romanization / Translitera
.3ترمجــة املراجــع العربيــة إىل اللغــة اإلجنليزيــة بعــد التحكيــم والقبــول ّ
 )tionاســم ،أو أمســاء املؤلفــن ،متبوعــة بســنة النشــر بــن قوســن (يقصــد ابلرومنــة النقــل الصــويت للحــروف غــر الالتينيــة إىل حــروف

التينيــة ،مت ِّكــن ق ـراء اللغــة اإلجنليزيــة مــن قراءهتــا ،أي :حتويــل منطــوق احلــروف العربيــة إىل حــروف تنطــق ابإلجنليزيــة) ،مث يتبــع بعن ـوان
املقالــة إذا كان متوافـراً ابللغــة اإلجنليزيــة ف ــي أصــل املقالــة ،وإذا مل يكــن متوافـراً فتتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة ،مث يتبــع ابســم الدوريــة الــي
نشــرت هبــا املقالــة ابللغــة اإلجنليزيــة إذا كان مكتــوابً هبــا ،وإذا مل يكــن مكتــوابً هبــا فيتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة ،مث تضــاف كلمــة (in
 )Arabicبــن قوســن بعــد عنـوان الدوريــة.

.4يلــي قائمــة املراجــع العربيــة ،قائمــة ابملراجــع اإلجنليزيــة ،متضمنــة املراجــع العربيــة الــي مت ترمجتهــا ،أو رومنتهــا ،وفــق ترتيبهــا اهلجائــي (ابللغــة
اإلجنليزيــة) حســب االســم األخــر للمؤلــف األول ،وفقـاً ألســلوب التوثيــق املعتمــد ف ــي اجمللــة.
.5تســتخدم األرقــام العربيــة ( )Arabic…. 1,2,3س ـواء يف مــن البحــث ،أو اجلــداول واألشــكال ،أو املراجــع ،وترقــم اجلــداول
واألشــكال يف املــن ترقيم ـاً متسلس ـاً مســتقالً لــكل منهمــا  ،ويكــون لــكل منهــا عنوانــه أعــاه  ،ومصــدره – إن وجــد – أســفله.
 .6يكــون الرتقيــم لصفحــات البحــث يف املنتصــف أســفل الصفحــة ،ابتــداءً مــن صفحــة ملخــص البحــث (العــريب ،واإلجنليــزي) ،وحــى آخــر
صفحــة مــن صفحــات مراجــع البحــث.
.7أسلوب التوثيق املعتمد يف اجمللة :هو نظام مجعية علم النفس األمريكية ،اإلصدار السادس

Ed American Psychological Association- 6th (APA).

.8يرســل البحــث حســب املواصفــات الفنيــة بصيغــي ( )Wordو ( )Pdfمــع الســرة الذاتيــة للباحــث أو الباحثــة أو الباحثــن بعــد تعبئــة
أمنــوذج(أ) وأمنــوذج(ب) -وميكــن احلصــول عليهمــا مــن املوقــع اإللكــروين جمللــة العلــوم اإلنســانية - https://uohjh.com :إىل
الربيــد اإللكــروين للمجلــة.J.Humanities@uoh.edu.sa :
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المشرف العام
سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

محيا الحيسوني
أ.د .ماجد بن
ّ

هـــيئــة التحــريــر
رئيس هيئة التحرير

بنيان بن باني الرشيدي
أ.دّ .
أمين هيئة التحرير

د .بشير بن علي اللويش

أعضاء هيئة التحرير
أ.د .عبدالرحمن بن إبراهيم 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 سعد 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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فهرس األبحاث
م

اسم البحث

رقم
الصفحة

1

معوقــات اســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز فــي تعليــم الطــاب ذوي اإلعاقــة
الفكريــة فــي مــدارس الريــاض

33 - 11

2

شــبهات المستشــرق أجنــاس جولدتســيهر حــول األثــر المــروي فــي صحيــح اإلمــام
البخــاري“ :رأيــت فــي الجاهليــة ِق ْــردة ،اجتمــع عليهــا ِق َــردة قــد زنــت ،فرجموهــا”:
عــرض ونقــد

52 - 35

.............................................................د .إبراهيم بن محمد بن ناصر السويلم
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معوقات استخدام تقنيات الواقع المعزز في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية
في مدارس الرياض

ُ ،2020/5/7 (قدم للنشر في
ُ
)2020/6 /22 وقبل للنشر في

 إبراهيم بن محمد بن ناصر السويلم.د

 جامعة حائل،أستاذ التربية الخاصة المساعد
Dr.Ibraheem Mohammed Alsawalem
Special Education Department, College of Education
University of Ha’il

:امللخص
 ا ونت.هتدف هذه الدراسة ة ة إىل معرف معوقات اسة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االاق اليف رد م مدار الرايض
 اقد مت اس ةةتقداا ا لهج الوص ةةيف لطدراس ة امت. ) معطب امعطم متقص ةص ةةل م عطوب الي ا عاق االاق اليف رد170 لول الدراس ة م
الداد اسةةتنان ت وم م ث ث اقسةةااا ا عطومات الالو م مسةةتوت اسةةتقداا ا عطمل لتالوات الواقز ا ععل اعوقا معوقات اسةةتقداا الوات
.)الواقز ا ععل االيت ت وم م ث ثة ااعةةاد معوقةةات مر ني ة اتالوةةات الواقز ا ععلم معوقةةات مر ني ة اب ةةدرسة ة ة ة ة ة ة امعوقةةات مر ني ة اب عطب
) ثطث عفراد العول ا ش ة ةةارهل م هذه الدراس ة ة دس ة ةةتقدموم الوات الواقز ا ععل م عطوب الي ا1 ا وص ة ةةطت الدراس ة ة إىل اللتائج التالو ا
 هما اش ةةارت الدراس ة وم مس ةةتوت اس ةةتقدامهب ذه التالوات هانت ادر متوس ةةي م اهذا در ز.)%37.6 عاق االاق اليف رد الس ةةن
) احتطت ا عوقات ا ر ني اب درسة ة ة ة ة2 . لثر ا عوقات اليت وا ه ا عطب احتد م اسة ة ة ة ةةتقدامه ذه التالوات م عطوب عاق االلاق اليف رد
) ا ود3 . ا ر نة االاىلم ي دتعنهةةا ا عوقةةات ا ر نية اتالوةةات الواقز ا ععل م ا ر نة النةةانوة ااوقاق ا عوقةةات ا ر نية اب عطب م ا ر نة النةةالنة
فراق عات دالل إحص ةةائو م اس ةةتةاا عفراد الدراسة ة حنو ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز ا ععل ابوت ف اجللسم اولما ال و د فراق ال
) ا ود فراق عات دالل إحصة ة ةةائو م اسة ة ةةتةاا عفراد لول الدراسة ة ة حنو ا عوقات ا ر ني اتالوات4 .ا عوقات ا ر ني اب درسة ة ة اا ا عطب
. الواقز ا ععلم ا عوقات ا ر ني اب درس م ا عوقات ا ر ني اب عطب ابوت ف اليفئ العمرد
.  االاق اليف رد م الوات الواقز ا ععلم الرتاو اخلاص:الكلمات املفتاحية
Abstract:
This study aimed to identity the barriers of using augmented realty technologies to tech students with
intellectual disability in the schools of Riyadh city. The sample of the study consisted of (170) male and
female teachers, who is qualified to tech students with intellectual disability. The researcher used
descriptive approach and prepare a questionnaire of the barriers (prepared by the researcher). The
questionnaire consisted of three sections: (barriers related to augmented realty technologies, barriers
related to schools and barriers related to teachers. The study concluded the following results: (1) third of
the participants involved in this study use augmented realty technologies for teaching their students with
intellectual disability in a proportion of (37.6%). In addition, the study indicated that their use if these
technologies were average due to the influence of these barriers, which limited their use for their students
with intellectual disability. (2) The barriers related to schools ranked at the first, followed by barriers
related to augmented realty technologies which ranked at the second and finally barriers related to
teachers ranked third. (3) There are significant statistically differences between the prospective of the
participants about the barriers related to augmented realty technologies according to the gender, while
there aren’t differences for the barriers related to schools and teachers. (4) There are significant
statistically differences from the prospective of the participants about the barriers related to augmented
realty technologies the barriers related to schools and teachers according to the age.
Key words: augmented realty, intellectually disability, special education
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مقدمة:

ام التيور ا ائل م جمال اال صة ة ة ة ة ة ةةاالت اا عطومات
لعل اشة ة ة ة ة ة ة ةل هنق م اهور العةددةد م التالوةات الوالةد االيت
نةةدا ينواةةاهتةةا طو ة م طتطحل عةةةاب ايوةةا النشة ة ة ة ة ة ةرد ة  .هةةذه
التينواةات االداات عطةت التواصة ة ة ة ة ة ةةل االتعطب ا نةادل اخل ات
عهنر سة ة ة ة ةةهول افعالو ماارن ابلعاود السة ة ة ة ةةااا  .حوث م جمال
الرتاو ة االتعطوب اهر التعطوب الرقم اا التعطوب ل التالو ة اا مةةا
دسةةماب ابلط االيطوعد ) (e-Learningاش ة ل الفت امذهل
م و ل وفق حطول املص ة ةةات لطتعطوب االتدردب لطاب طتطحل
ا هةةارات اا عةةارف جلموز م وجملت ا تمز ا عةةد الوةةات الواقز
ا ععل عح ةةد عارل اا هب ه ةةذه ا لصة ة ة ة ة ة ة ةةات التالو ة  .اهت ةةدف ه ةةذه
التالوةات إىل اةاهةا ادمج العةاف االفرتاعة ة ة ة ة ة ة مز العةاف اياوا
ل اياس ة ة ة ة ةةب اة اا ال هع الذهو ا ل ا س ة ة ة ة ةةتقدا م
مش ةةاهد امش ةةاره التوت الرقم م و ل رثد ث ثو االاعاد
ايسةو اسةلدقم  .)2014اقد اهرت هذه التالو هيف ر م
لاا  1965ل س ة ة ة ة ةةاعرالند الذق اقرتق إم انو نال ا عطومات
ل ش ة ة ة ة ة ةةاش ة ة ة ة ة ةةات متلاط  .هما دعت الناحث وا هوددل االذق
دعمل م قياع اليقام اال م عططق مص ة ة ة ةةيطا الواقز ا ععل م
لاا  1990مخوسم .)2015
اا ش ة ة ة ة ة ة ةةا اثنتةت لةدد م الةدراس ة ة ة ة ة ة ةةات فةالطوة
اسةةتقداا الوات الواقز ا ععل م السةةواق التعطوم ا ط ه م
ام ةانوةات فردةد حتيفع ا تعطب اشة ة ة ة ة ة ة ةل عه االيةا ه فرص ة ة ة ة ة ة ة
الهتش ةةاف العاف م حوله .هما س ةةالد لطاب وطق و عطوم
مط ابلرتفوه اا رق مما دعدد فرص ة ة ة ة ة ايذاا الي ا حنو التعطب
ااقنةا ب لطوةه اشة ة ة ة ة ة ة ةل متعادةد نعق التيفةالةل اال ةا مز اوئةات
حاواو ة يلو ة ابلتوايت اجلةةاعا ة لطعاةةل النشة ة ة ة ة ة ةةرق ايسة ة ة ة ة ة ةةو
اسة ة ة ة ة ة ةلةدقم 2014؛ محةادهم 2017؛ السة ة ة ة ة ة ةوةد افر االسة ة ة ة ة ة ةوةد
اس ة ة ة ة ةةعودقم  .)2019هذه ا موعات عت ايفع هنق امص ة ة ة ة ةةدر
ا ةاا لطعةامطل م ا وةدام الرتاوق حنو ينوق هةذه التالوةات قةدر
االسة ة ة ة ة ة ةةتيةالة ةدف حتاوق اليفةائةد ا ر و لطي ا االيةالنةات
لطاب ِ
حد سة ة ة ة ة ة ةوا  .ا عد الوات الواقز ا ععل ااحد م عهنر
التالوات ا ؤثر م جمال الرتاو اخلاصة ة ة ة ة ة لطاب ا ه اخلص ة ة ة ة ةةو
حبوث دعت الواقز ا ععل عا عمهو ابل م اهساا عاق االاق
لمومةاق ال نق م ا هةارات اليت س ة ة ة ة ة ة ةةالةدهب م االسة ة ة ة ة ة ةةتا لوة
ااالنةدمةا مز ا تمز اشة ة ة ة ة ة ة ةل منةا ال ولم  .)2017امةا م
جم ةةال اال ةةاق ة اليف رد ة فا ةةد لعن ةةت ه ةةذه التالو ةةات دار إ ةةا
احووق م عطوب العطوا اللعردة االينوعوة االيت شة ة ة ة ة ة ة ةةل يةةالنةاق
لةائق امةاا عاق االةاقة اليف ردة اثلةا دجمهب م اليفصة ة ة ة ة ة ةةول مز
اقراهنب العاددل (.)Kim, 2018
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اابلريب م عمهو ة ة افعة ةةالو ة ة الواقز ا ععل م التعطوب
اش ة ة ل لاا االرتاو اخلاص ة ة اش ة ة ل وا اال عم هلا ال نق
م ا عوقات اليت حتد م االسة ة ةةتيفاد الاصة ة ةةوت ذه التالوات.
حوث اهدت دراس عهادر اعهادر (Akçayır & Akçayır,
) 2017االيت قامت مبرا ع  )68دراسة م لطاب عمهو اسةتقداا
الو ةةات الواقز ا ععل م التعطوب نعق ا ةةااو ةةاهت ةةا ا تع ةةدد هتععدع
العمطوة التعطوموة ال ا عطب االيةةالةةب .اابلريب م علةةا اال عم
الدراسة ة ة اولت لدد م ا عوقات اليت وا ه اسة ة ةةتقداا الوات
الواقز ا ععل م التعطوب اعارلها صة ةةعوا االسة ةةتقداا اا شة ة ت
اليفلو ا ت رر لطتالو عاهتا .اأتسة ة ةةوسة ة ةاق لطاب ما سة ة ةةنق ف م إارال
ا عوقةةات اليت حتةةد م اسة ة ة ة ة ةةتقةةداا ا واوحل هةةذه التالوةةات م
عطوب عاق االةاقة اليف ردة قةد دسة ة ة ة ة ةةالةد لطاب و وةه اجلهود م
معاجل هذه ا عوقات مما دتوا اليفرصة ة ة اشة ة ة ل عه لطاب لايد
اسة ة ةةتقداا هذه التالوات م قنل ا عطمل اا عطمات م ا وادد
الرتاود ).)Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf, 2014
مشكلة الدراسة:
نعرا لمهوة التالوةةات وشة ة ة ة ة ة ةةا ةةا اعدااهتةةا ا قتطيفة
دس ةةعاب الناحنل اش ة ل مس ةةتمر لطنخث ل اس ةةتقدامات هذه
التالوات اهويفو س ةةققها م جمال ودم االاق اعادها اعلا
ا تموع اه هذه الداات م إم انوات سة ة ةةالد هذه اليفئ حنو
االستا لو ااالندما اش ل عهنر فعالو ( Cihak, Wright
;& Bell, 2016 Lin, Chen, Huang & Lin, 2016

 .)Kim, 2018اابلريب م امهو اانتشة ةةار اسة ةةتقدامات الواقز
ا ععل م جمال التعطوب اال انه اعد مرا ع الداوات السة ة ة ةةااا م
ا مط العراو السة ة ة ةةعودد االعاف العر ف توفر دراسة ة ة ةةات هافو
سة ة ةةتهدف ا عوقات اليت وا ه معطمل الرتاو اخلاصة ة ة اشة ة ة ل
لاا اااللاق اليف رد اش ل وا حنو استقداا الوات الواقز
ا ععل مز الي ا .هما ف توفر ادض ة ةاق معطومات حول مس ة ةةتوت
اسة ة ة ة ة ةةتق ةةدامهب لتالو ةةات الواقز ا ععل م م ةةدار اارامج الرتاو ة
اخلاص ة ة ة  .حوث عم يالنو الدراسة ة ةةات رهعت اش ة ة ة ل لاا لطاب
فعةالوة الوةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا مهةارات اةدد م
لطنةةاحةةث
طتطحل ا راحةةل الةةدراسة ة ة ة ة ةو ة  .ام هةةذا ا ليطق
االدلا او ود فةو لطمو م هذا ا ال لطاب مسة ة ة ة ةةتوت الرتاو
اخلاصة ة ة لموماق اااللاق اليف رد لطاب ا ه اخلصة ة ةةو االيت ا
شةا حتتا إىل النخث ااالسةتاصةا  .االا لطاب ما سةنق حتاال
هذه الدراس لطاب سد اليفةو العطمو م هذا ا وعوع.
أسئلة الدراسة:
 .1إىل عق مسة ة ة ةةتوت دسة ة ة ةةتقدا معطم الرتاو اخلاصة ة ة ة الوات
الواقز ا ععل م مدار الرايض؟
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 .2ما معوقات اسة ة ة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل م ارامج الرتاو
اليف رد ا ععل مبدار الرايض؟
 .3هة ةةل تطحل ا هة ةةات نعر ا عطمل حول معوقة ةةات الواقز
ا ععل م عطوب الي ا عاق االاق اليف رد م مدار الرايض
ابوت ف نوع اجللس؟
 .4هة ةةل تطحل ا هة ةةات نعر ا عطمل حول معوقة ةةات الواقز
ا ععل م عطوب الي ا عاق االاق اليف رد م مدار الرايض
ابوت ف اليفئ العمرد ؟
 .5هة ةةل تطحل ا هة ةةات نعر ا عطمل حول معوقة ةةات الواقز
ا ععل م عطوب الي ا عاق االاق اليف رد م مدار الرايض
ابوت ف ا ستوت الهاد ؟
أمهية الدراسة:
د تسب هذا النخث عمهوته م و ل اننلا
األول ،أمهية ةةة ة :ة ةةة :ا ل م و ل و و ة ةةه النع ة ةةار حنو
الوةات الواقز ا ععل ااسة ة ة ة ة ة ةةتقةدامهةا م جمةال الرتاوة اخلةاص ة ة ة ة ة ة ة
اااللاق اليف رد لطاب ا ه اخلصةو  .عدضةاق ا را هذه الدراسة
سةوف دسةاهب م اثرا ا تن السةعودد االعراو ادراسةات تعطق
اتالوةات االةد امهمة سة ة ة ة ة ة ةةالةد الي ا عاق االةاقة اليف رد
لطاب التعطب اش ل عفضل.
اثةيا ،أمهية تطبيقية :حوث عم نتائج الدراس ة ة ة ة ة س ة ة ة ة ةةتيفتا ا ال
لطتعرف لطاب عا ه الاصةور م اسةتقداا الوات الواقز ا ععل م
ال امج اا عاهد مما دسةةالد لطاب اووب ا و وه سةةواسة اسةةتقداا
هذه التالوات م جمال الرتاو اخلاص  .الطوه قد دسالد ا هتمل
اا سة ة ة ة ة ة ةةؤالل لطاب ل هة ةةذه ا عوقة ةةات ممة ةةا ديفسة ة ة ة ة ة ةةا ا ة ةةال
الستقداا هذه التالوات اش ل عاسز م موادد الرتاو اخلاص
اب مط العراو السعودد .
اهداف الدراسة
 ال ش ة ةةحل ل مس ة ةةتوت اس ة ةةتقداا معطمل الرتاو اخلاص ة ةلتالوة ة ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االة ة ةةاقة ة ة
اليف رد .
 معرفة ا عوقةةات اليت وا ةةه معطمل الرتاوة اخلةةاص ة ة ة ة ة ة ة حنواسة ة ة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل مز الي ا عاق االاق
اليف رد .
 الةتةعةةرف لةطةةاب أتثةةق مةتة ةقات اجلةلةةسم الةعةمةةر اا ةةؤه ة ة ةةلاله ة ةةاد لطاب ا ه ة ةةات نعر ا عطمل حول معوق ة ةةات
اسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االةةاقة
اليف رد .

حدود الدراسة:
احلدود املوض ة ة ةةو ية :اقتصة ة ة ةةرت الدراسة ة ة ة ايالو لطاب دراس ة ة ة ة
مسةتوت اسةتقدا الوات الواقز ا ععل مز الي ا عاق االاق
اليف رد م مدار الرايض امعوقاهتا اليت حتد م اسة ة ة ة ةةتقدامها
م قنل معطم الرتاو اخلاص .
احلةدود املكةاةيةة :مجوز مةدرا امعةاهةد الرتاوة اليف ردة ا و ود
مبليا الرايض.
احلةةدود البش ة ة ة ة ة ةةة :مجوز معطم امعطمةةات الرتاوة اخلةةاصة ة ة ة ة ة ة
ا تقصة ة ةصة ة ةةل اا ؤهطل لتعطوب الي ا االيالنات عاق االاق
اليف رد م ا درا اا عاهد الدد آنيفاق.
احلدود الزمنية :مت ينوق هذه الدراسة و ل اليفصةةل الدراسة
الناين م العاا الدراس  1441/1440ا وافق .2020/2019
مصطلحات الدراسة:
تشري تقنيات الواقع املعزز إىل اهنا " الو ث ثو االاعاد دمج
ال الواقز اياوا االواقز االفرتاعة ة ة ة ة ة ادتب التيفةالةل معهةا م
الوق ةةت اياوا م اثل ةةا قو ةةاا اليفرد اب هم ة اياواو ة " مخوسم
.)2015
قصةد ألألر اد وو اع اقة الفك ة ه الي لددهب قصةور
ااعة ة ة ةةا م هل م الدا الواويف اليف رقم اهذلا السة ة ة ةةطو
ا لت ويف الة ةةذق دتةسة ة ة ة ة ة ةةد م ا هة ةةارات الت ويفوة ة ا يفة ةةاهوموة ة
ااال تمةالوة العمطوة م ا عهر هةذه االةاقة قنةل سة ة ة ة ة ة النةاملة
(.)AAIDD, 2020

اعطار الن :والدراسات السابقة:
أوالً :اعطار الن:
أوالً :تقنيات الواقع املعزز:
دعت مصة ة ة ة ة ةةيطا الواقز ا ععل عا م ة ةةا ديطق لطو ة ةةه
 Augmented Realityم ا صة ة ةةيطخات اايطوعد اجلددد
اليت اهرت مؤوراقم احب ب انيفت ةةاق التالو ة لطاب مجوز ا ةةاالتم
هةام ةذه التالوة الوالةد اا سة ة ة ة ة ةةتةةد طرداةاق ممهةدا لطةدوول م
جمةةال الرتاو ة االتعطوب .اقةةد لرف النةةاحةةث الوةةات الواقز ا ععل
ا رائوةا وهنةا الوةات متعةدد االسة ة ة ة ة ةةتقةدامةات نعرا لةدجمهةا ال
الواقز اياوا ااخلوا االيت هتدف إىل اهساا ا تعطب ا هارات
ال لم ة م و ل التيفةةالةةل معهةةا .اابلريب م حةةداث ة الوةةات
الواقز ا ععل اال عم اعض ا سة ة ة ة ة ةةتيفوةدد ملهةا االنةاحنل فوهةا قةد
ووع
خيطيوم اوله ة ةةا اال الو ة ةةات الواقز االفرتاعة ة ة ة ة ة  .ا
اليفراقات ال ه ا صيطخل م و ل اجلدال رقب .* )1
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جدول ( :)1الف وقات بني تقنيات الواقع املعزز والواقع االررتاضي
وجه املقارةة
امل الواقع
حواس املستخدم

الواقع االررتاضي ()VR

الواقع املعزز ()AR

دادا اوئ يامر اماق ععل ا ستقدا لما حولهم فهو دستندل العاف
راد العاف اياوا م حوله
اياوا ابلعاف االفرتاع حبوث ال

دادا ا عطومات لت وم إعاف ا دراه ا ستقدا م العاف اياوا
حولهم فهو عقرا إىل العاف اياوا

ا ستقدا دل مس م النوئ االفرتاعو ادتيفالل معها حبوث د وم

دتيفالل ا ستقدا مز ما در دده اا حيمطه احيافظ الواقز ا ععل

م اوئ دسوير لطوها اللعاام هنسول اا ااها اا ال هع النصرد

لطاب شعور ا ستقدا او وده م العاف اياوا

اليت عطق لطاب الرا
البيئة املنشاة

االيت عذق مرئوات ا ستقدا ابلصوات

اايرهات اااحسا اعحواجملق الرائخ

دضيف طااز ااقع لطاب ملعر ووا فهو دعي اوئ افرتاعو

%100

األدوات الالزمة

حيتا إىل نعارات ال VRعرارد هما حيتا معامل افرتاعو

مستوى التزام

يق متعام

دتموع اسة ة ة ة ة ة ةةتق ةةداا الو ةةات الواقز ا ععل اع ةةدد م
ا موعات اليت مت رص ة ة ة ة ةةدها م قنل لدد م الدراس ة ة ة ة ةةات العراو
ااال لنو م ه ق م التعطوب العاا اادضةاق م عطوب الي ا عاق
االلاق م اسوتب عهرها لطاب اللخو التا ا
 -1يف التعلي العام:

-

-

-

حتسةةل مسةةتوت االدرا لدت ا تعطمل اش ة ل عفضةةل مز
ا ةةاد التعطومو ة اب اةةارن ة مز االسة ة ة ة ة ة ةرتا وةوةةات التاطوةةدد ة
الورت (.(Wnge, 2014
س ة ة ةةهول وص ة ة ةةول ا عطوم ا يطوا م الوقت الدد اابلط
ا ستقدم دام عدىن صعوا ا صرقم .)2011
مرانة اام ةانوة اسة ة ة ة ة ة ةةتقةدامهةا م لمطوةات التعطوب التعااين
االتةرديب م و ل اسة ة ة ة ة ة ةةتهةدافةه لردرا النةدينم االدرا
ايس م االدرا ا تةسدم التعطب ا وقيف م العمل العاط .
ٌ ا تعطب م االحتيفة ةةاع اب عطومة ة لطول فرت مم لة ة
ماارن ابلوس ة ةةائل االداات التاطودد ايس ة ةةو اس ة ةلدقم
.)2014
مز ما ال ا تع اا عرف مما حييفع ا تعطمل لطاب ا شاره
ااهتشاف معطومات ددد .
لها م عطب انال ا واد الدراسة ةةو اليت دصة ةةعب سة ةةها
اادراهها اس ة ة ة ة ةةهول اال م و ل را حاواو ( Radu,
.)2012

 1نا ق ل ايطوم )2017

14

دضيف طااز ووا لطاب ملعر حاوا فهو ددمج ال الواقز
االنوئ الرقمو
دع ل الواقز اياوا احيتا فاط ال هع اا وا حل الذهو
ا عاد ا امقا

مميزات استخدام الواقع املعزز:

-

1
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متعام

 -2يف تعلي الطالب وو اال اقة:
-

-

-

-

دسة ة ة ة ةةالد لطاب اهسة ة ة ة ةةاا ا تعطمل عاق االلاق مهارات
ايوا الوومو ااالب ع ال الواقز اياوا ااالفرتاعة ة ة ة
م اوئ عطب حاواو .
دتوا قدر هام م التيفالل اا شة ة ة ةةاره اليفعال مما درفز م
مستوت ال يفا اال تمالو لطي ا عاق االلاق .
دواهب التيورم سة ة ة ة ة ةةهل االسة ة ة ة ة ةةتقداا االتواوحل امتعدد
االاع ةةاد م نيفس الوق ةةت مهم ةةا ه ةةان ةةت ق ةةدرات الي ا
ا ستيفودد درادشم .)2017
د ا تعطب مبعطومات سة ة ة ةةهط م ااعة ة ة ةةخ ادقوا دصة ة ة ةةعب
شة ة ة ة ة ةةرحهةا ل التعطوب التاطوةدق ممةا دسة ة ة ة ة ةهةل لطاب ا تعطب
استوعا ا (.)Hayden, 2017
دتوا لطمتعطب التخ ب اا مارس ة ة مما عل عثر التعطب طودل
ا دت ال ولم .)2016
دسةةالد الي ا عاق االلاق اليف رد لطاب اال مش ة ط
انتاةةال عثر التعطب اشة ة ة ة ة ة ةةل نسة ة ة ة ة ةةيب نعراق ام ةةانوة لاةل
اليةةالةةب ل اسة ة ة ة ة ةةتقةةدامهةةا لنوئةةات متلول ة ةةار فوهةةا
السطو ا تعطب (.)Alsawalem, 2019
وائق استخدام وتوظيف الواقع املعزز يف التعلي

ابلريب م مموعات اسة ة ة ةةتقداا الواقز ا ععل م التعطوب
اال عم هلةةا العةةددةةد م ا عوقةةات اليت اشة ة ة ة ة ةةارت ةةا لةةدد م
الدراسة ة ةةات (Alsawalem, 2019; Antonioli, Blake,

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

Sparks, 2014; Chang et al., 2015 ;Furi_o et al.,

-

;2013; Cunha et al., 2012; Gavish et al., 2015
Muñoz Cristóbal, Prieto, Asensio Pérez,

) Martínez Monés, Jorrín, 2015االة ة ة ةةيت حتة ة ة ةةد مة ة ة ة
اسة ة ة ة ة ةةتقدامها ا واويفها ابلشة ة ة ة ة ة ل ا لاسة ة ة ة ة ةةب اا مولم ا
استعراعها لطاب اللخو التا ا
-

عة ة ة ة ة ة ةةعحل مهارات اسة ة ة ة ة ة ةةتقداا الواقز ا ععل لدت ا عطمل
اا عطمات.
هنر اللنا التدردسو ااادارد ا يطوا مله.
صعوا دمج التوت اا ا لهج ل الوات الواقز ا ععل.
التو هات الس ة ة ةةطنو لدت ا عطمل اه اس ة ة ةةتقداا الوات
الواقز ا ععل.
انعداا اخل ا ويفو اس ة ةةتقدامها االتيفالل معها ابلش ة ة ل
الصخوا.
قطة الةدافعوة ةاه اسة ة ة ة ة ة ةةتقةداا الواقز ا ععل هةاسة ة ة ة ة ة ةرتا وةوة
التعطب ملها.
دردسو
دشة ةةتت االنتناه اقد دسة ةةنب عحواجملق احناب لدت ا تعطب م
حال لدا استةااته لطموقحل التعطوم .
لدا وفر الوات الواقز ا ععل امطخااهتا.
هنر ا شة ة ة ة ة ة ة ت التالو ة ا ر ني ة ابلتشة ة ة ة ة ة ة و ةةلم ال ةةدلب
ااالستقداا.
م طيف مادايق م شرائها اصوانتها.
تيطب اقت عهنر م ال لا م التش ول اااللداد.
ار نةةاطهةةا مبطخاةةات عورت لطتشة ة ة ة ة ة ة وةةل ااالسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا ممةةا
دصعب واويفها.

تطبيقات الواقع املعزز يف التعلي :
لطواقز ا ععل ينواةةات لةةد افاةاق لطموقحل التعطوم
ا ستهدف ا استعراض هذه التينواات لطاب اللخو التا ا
-

-

الواقع املعزز لتصمي مناوج للكائناتا اوا هذه التالو
لطاب رثد االش ة ة ة ال لطاب هوئ ث ثو االاعاد حبوث
دادرها ارثدتها م مجوز العاااي.
الكتب املعززةا تموع هذه التالو م و ل اسة ة ة ة ة ة ةةتقداا
ايةةاس ة ة ة ة ة ة ةةب اة اا ال هع الةةذهوة للاةةل مجوز اتوايت
ال تب اش ل ث ث االاعاد.

التةةدر ةةب وتنميةةة امل ةةاراتا ا ةةدا ه ةةذه التالو ة مواقحل
لطتدردب ا لمو ا هارات م جماالت طتطيف لطمسة ة ة ةةتيفودد
ود م 2016؛ العتويب االنطوت االيفردام.) 2016

اثةياً :اع اقة الفك ة:
وو اع اقة الفك ة:
ابلريب م عم ميفهوا اال ة ةةاق ة ة اليف رد ة ة ق ة ةةد ة ةةت
ملاقشة ة م لد ا اهاتم احاال هل ا اه طرق ميفهوا دتوافق
مز وطيفوتةةه العطمو ة م اطنوع ة وةةدمةةا ةةه اليت داةةدمهةةا لفراد هةةذه
اليفئ س ة ةوا ق هانت طنو عا نيفس ة ةةو عا ا تمالو عا راود إال عم
عردحل اجلمعوة المرد وة لرلةاقةات اليف ردة االلمةائوة )2010
ا عتمد م مصة ة ة ةةيطخات الدراسة ة ة ة هو عهنر ا يفاهوب ولو م
و ل ضمله لارل اجلوانب اليفردد لذاق االلاق اليف رد  .اقد
لرف الن ةةاح ةةث عاق اال ةةاق ة اليف رد ة إ رائوة ةاق وهنبا الي ا
االيالنات ا ؤهطل اا سة ة ةةةطل م ارامج امعاهد الرتاو اليف رد
ا ال در عهائهب ل  70در لطاب اوتنار سة ة ةةتانيفورد اولوهم
اباعاف إىل ا ود ععحل م لدد م معاهر السطو الت ويف
لطاب ماوةةا السة ة ة ة ة ةةطو الت ويف لطةمعوة االمرد وة لرلةةاقةات
اليف رد االلمائو .
خصائص وو اع اقة الفك ة:
دتصة ة ة ة ةةحل ال نق م عاق االاق اليف رد مبةمول
م اخلصةةائا العام م ا تطحل هذه اخلصةةائا م شةةقا إىل
عورم نعةاق إىل در ة االةاقة اشة ة ة ة ة ةةدهتةا اا رحطة العمردة اليت ر
ام انولو العلاد السة ة ة ة ةرد اليت دتطااها م قنل السة ة ة ةةر  .هما
اشةةار سة م م  )2019لطاب امهو اارال وصةةائا عاق االلاق
اليف رد دف اهتس ة ةةاا فهب عاس ة ةةز ذه اليفئ ا اد االداات
ااالسة ة ة ةرتا وةوات التدردسة ة ة ةةو ا لاسة ة ة ةةن لتعطومهب ا دردنهب افااق
اسة ة ة ة ة ةةوب هةةذه اخلصة ة ة ة ة ة ةةائا إىل
لاةةدراهتب اام ةةانوةةاهتبم ا
وصة ة ة ة ة ةةائا معرفوة م وصة ة ة ة ة ةةائا ل ودة م وصة ة ة ة ة ةةائا انيفعةالوة
اوصائا ا تمالو ا
اخلصائص املع رية:
-

اخنيفاض الدافعو لطتعطوب نتوة ااحناب االشعور ابليفشل.
وقز اليفشة ةةل م ا واقحل التعطومو اسة ةةنب و ات اليفشة ةةل
السااا .
عة ة ة ة ة ةةعحل االنتناهم صة ة ة ة ة ةةعوابت م الذاهر قصة ة ة ة ة ةةق ا دت
االاااطو العالو لطتشتت.
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-

-

-

قص ة ةةور م اادرا اش ة ة ل لاا اواص ة ة م لمطو التمووع
ال ا نقات.
عةةعحل الادر لطاب الرتهوعم ا تضةةم لمطو التذهر ث
مراحةةل رئوسة ة ة ة ة ة ة ة ه ا اسة ة ة ة ة ة ةةتانةةال ا عطومةةات ا عدلهةةا ي
اسرت الها.
عةةعحل ااعةةا م الادر لطاب التعطب اشة ل مطيفت دتعام
مز اط م التعطب دعهر م و ل اخنيف ة ةةاض سة ة ة ة ة ة ةةرل ة ة
اهتساا ا عطومات ماارن ابلعاددل.
قصةور ااعةا م الادر لطاب التيف ق ا رد اعةعحل الادر
لطاب التقول االتصة ة ةةور (الوابلي2014 ،؛ Vale, 2017
Marques,

Pimentel,

Pereira‐da‐Silva,

.)Rodrigues, Cunha, Simeonsson

اخلصائص اللغو ة:
-

ا ا شةةمل التطعنب االسةةرل العائد م

اعةةيراابت م ال
ال ا).
اعة ةةيراابت م الصة ةةوت ا شة ةةمل النخ الصة ةةو و ااخللحل
ااحتنا الصوت).
اعة ة ةةيراابت الليق ا شة ة ةةمل لووا م إادال ايراف عا
حذفها).
لووا الليق اللا ل ناا الادر اليف رد االسمعو .

لووا ال ا االليق اللةا ة ل حةاالت نيفسة ة ة ة ة ة ةوة
الصنو الوااط م 2014؛ لند اجلواد اا صرقم .)2019
اخلصائص االةفعالية:
 التنطة ةةد االنيفعة ةةا اال منة ةةاال الة ةةدا االهرتا مبة ةةا دة ةةدارحو بم عا االندفالو الدا التخ ب م االنيفعاالت.
 االنععال ااالنسة ة ة ة ة ة ةخ ة ةةاا م ا واقحل اال تم ة ةةالو ة ة ال ة ةةدااالهرتا اب عادق اال تمالو .
 اللعل العداانو االسةةطو ا ضةةاد لطمةتمز اسةةهول االناواداسرل االستهوا .
الشة ة ة ةةعور ابلدانو اااحناب اعة ة ة ةةعحل النا ابلليفس
االراتا اسةطو ا داام االرتدد ااط االسةتةاا االاطق االو وا
االسرحام س م م .)2019
اخلصائص االجتما ية:
-
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االنسة ة ة ة ة ة ةخةاا حوةث وةل اعض عاق االلةاقة اليف ردة إىل
االنيوائو الدا مشاره اةورد .
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-

العداام سة ة ةوا هام مو ها حنو اةورد عا حنو الذات عا
حنو النوئ الوي .
اللشاب العائد حوث دتسموم ابالنيفعالو افرب ايره .
لدا االسة ة ة ة ة ةةتارار اا دا ادتموعام اسة ة ة ة ة ةةرل الت ثر عحواجملق
اسهول .

لدا اددر الذات اسة ة ة ةةنب رار و ات اليفشة ة ة ة ةةل
حبوث دشة ةةعر الييفل اعدا ال يفا الدا الم اشة ةةعوره ابلعةع
ل حتاوق اللةاق الدا التانل م اةورد ال الم .)2014
اثةياُ :الدراسات السابقة

دتضة ة ة ةةم هذا الاسة ة ة ةةب عارل الدراسة ة ة ةةات م التوت
العر اال ليب االيت يرقت السةتقداا الوات الواقز ا ععل م
مودام الرتاو اخلاصة ة ة ة م اوئات امراحل دراسة ة ة ةةو طتطيف م املها
دراس ة ة ال ول  )2016االيت هدفت إىل اع ة ةةز مارتق لتص ة ةةموب
اوئة ة ةةات التعطب اتالوة ة ةةات الواقز ا ععل لطي ا عاق االة ة ةةاقة ة ة
السة ة ةةمعو اعة ة ةةعاف السة ة ةةمز حوث اعة ة ةةا الناحث امهو مرالا
االحتوا ات الرتاود لذاق االلاق السة ة ة ةةمعو للد صة ة ة ةةموب اوئ
عتمد لطاب الواقز ا ععل .هما قدا مارتحات لتسةةهول اسةةتقداا
هةةذه التالوةةات مز عاق االلةةاق ة السة ة ة ة ة ةةمعو ة م و ل يفعوةةل
معامل افرتاعة ة ةةو اتالوات الواقز ا ععل طصة ة ةصة ة ة لطي ا عاق
االاق السة ة ة ة ةةمعو م الشة ة ة ة ةراه ال التعطوب العاا االتعطوب اجلامع
انتةةا اسة ة ة ة ة ة ةةائةةل ا ينواةةات رقموة دتب ةةدردةةب ا عطمل لطوهةةا
اش ة ل مس ةةتمرم حتودل ا لاهج اخلاص ة اذاق االاق الس ةةمعو
إىل هت ةةب رقمو ة يف ةةالطو ة مةةدلوم ة اتالو ةةات الواقز ا ععل ةةدلب
احتوةةا ةةات هةةذه اليفئة ا يودر متةر رقم خيةةدا الي ا عاق
االاق السمعو اععاف السمز جلموز ا واد الدراسو .
ام ة ةةانة ةةب اور ع رت العتويب ااورام )2016
دراس ة ة هتدف إىل اس ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل اأتثقها ه دا
م عطوب عطيف ةةال ال ةةدمج ارايض الطيف ةةال م عاق اال ةةاق ةةات
اليف ردة االسة ة ة ة ة ةةمعوة اأتثقهةةا لطاب اثرا التوت التعطوم  .اقةةد
اسة ة ة ة ة ةةتقدا الناحنوم الو اارامسا ( )Aurasmaاه ملصة ة ة ة ة ة
هتدف لطتعرف لطاب الصة ة ة ة ةةور م و ل لرعة ة ة ة ةةها لطاب ا وا حل
الةذهوة  .اقةد مت إ را لةد طسة ة ة ة ة ةةات متلولة م عاقةات طتطيفة
لثرا التوت التعطوم حوةث عثنتةت الةدراسة ة ة ة ة ة ة عم اسة ة ة ة ة ةةتقةداا
الوات الواقز ا ععل س ةةاهب اش ة ل هنق م حتاوق عطيفال الدمج
لهةداف اجلطسة ة ة ة ة ة اليفرددة لوقةت عقةل اهيفةا لةالوة ممةا عدت إىل

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

حتسل عدا ا عطم هما لادت عدضاق م دافعو الييفل حنو التعطب
نتوة لعايد رهوعه ااستمتاله ذه الداات.
ام النوئة االمرد وة قةاا هوهةا ااورام
 et al., 2016ادراسة ة ة مت فوها اسة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل
لتعطوب ا صة ة ة ة ة ة ةةيطخات العطمو لي ا م عاق االاق اليف رد
ااع ة ة ةةيراا طوحل التوحد م امع ااش ة ة ةةلي  .ش ة ة ةةار م هذه
الدراسة ة ة طالب ااحد م عاق اعة ة ةةيراا طوحل التوحد اث ث
ط ا م عاق االةاقة اليف ردة حوةث مت اهسة ة ة ة ة ة ةةا ب لةدد م
ا يفردات العطمو ة عات الع ق ة ابلعع ةةاا االلض ة ة ة ة ة ة ة ةةا ااخل اي
اللنا و ) .اسةيفرت اللتائج ل اهتسةاا مجوز ا شةارهل ا يفردات
ا س ة ة ةةتهدف مما دع فعالو الوات الواقز ا ععل مز عاق االاق
اليف رد ااعيراا طوحل التوحد.
( (Cihak

همة ة ةةا ع رت ادض ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا لل اآورام
) )2016دراسة ة ة ة ة هتدف إىل معرف أتثق ملصة ة ة ة ةةات الواقز ا ععل
ا تلاط ة نع ةةارات  )3Dلطاب التعرف لطاب ال طم ةةات لاطيف ةةال
ا ص ة ة ة ةةاال ايفرب ايره ا ش ة ة ة ةةتت االنتناه م اتدوام .مت ص ة ة ة ةةموب
فوةددو ةاعا ل نتنةاه دعتمةد لطاب هةامقا ا ةا حل ا تلاةل لعرض
ال طمات ا س ة ةةتهدف  .مت إ را الدراس ة ة لطاب اثلل م الص ة ةةحل
اخلامس االاتدائ الذد لددهب اعة ة ة ةةيراا فرب ايره ا ش ة ة ةةتت
االنتنةاه اصة ة ة ة ة ة ةةعوابت م الارا م و ل اسة ة ة ة ة ة ةةتقةداا ملهةوة
ص ة ة ة ةةموب ايال الواحد د ث ث عش ة ة ة ةةهر .اقد عاهرت اللتائج
حتس ة ة ة ة ة ة مطخوع لدت الطيفال م الارا م و ل التعطب لق
ملصات الواقز ا ععل.
Lin et al,

همةةا قةةاا درادش  )2017اةةدراسة ة ة ة ة ة ة ة هةةدفةةت إىل
التعرف لطاب فعالو عس ة ة ةةطوا التععدع اال تمال االرمعق م اوئ
عطب قةةائمة لطاب اللعةةاا التعطوموة اتالوة الواقز ا ععل اعثره م
حتسة ةةل التواصة ةةل اال تمال االسة ةةطو التوهودق لاطيفال عاق
االةةاقة اليف ردة مبرحطة رايض الطيفةةال م و ل اسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا
التصةةموب التةرديب ولتل ردنو الطاب لول قدرها  )18طيفل
علمارهب ما ال  6-4س ة ة ة ة ةةلوات .الاىل دتب اس ة ة ة ة ةةتقداا التععدع
اال تمةةال معهةةا االنةةانوة دتب اسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا التععدع الرمعق .اقةةد
اسة ة ة ة ةةيفرت نتائج الدراسة ة ة ة ة لطاب ا ود فراق دال إحصة ة ة ة ةةائواق ال
متوسةي ر ب ا مولتل م التينوق النعدق م هل م ماوا
التواص ةةل اال تمال االس ةةطو التوهودق لص ةةاا ا مول الاىل
التععدع اال تمال ).

ام التعطوب اجلامع اشة ةةارت دراسة ة سة ةةاف )2017
إىل عثر التيف ة ةةال ة ةةل ال عة ة ةةاب التعطب داو ة ةةل اوئة ة ة الواقز ا ععل
ا عراض م و ل ال هع الةةذهوة لاوةةا التخصة ة ة ة ة ةوةةل ا عرم
لدت ط ا الرتاو اخلاصة ة ا عطمل ا طو الرتاو ةامع ايداد
الشة ة ةةمالو اا اهاهتب حنو اسة ة ةةتقداا الوات التعطب الرقم  .اقد
منل الدراس ة ة ة  )64طالناق م ط ا مارر التعطب الرقم لذاق
االاق  .ام و ل اسة ة ةةتقداا ا لهج الوصة ة ةةيف لدراسة ة ة اوئات
التعطب الرقم وصة ة ة ة ة ةةطت الدراسة ة ة ة ة ة إىل ا ود أتثق إ ا ادال
إحص ةةائواق للد مس ةةتوت  )0.01لطتيفالل ال عةاب التعطب داول
اوئة الواقز ا ععل ابسة ة ة ة ة ةةتقةداا ال هع الةذهوة لطاب التخصة ة ة ة ة ة
ا عرم لي ا الرتاو ة اخلةةاصة ة ة ة ة ة ة اعدضة ة ة ة ة ة ةاق لطاب ا ةةاهةةاهتب حنو
استقداا الوات التعطب الرقم لذاق االاق .
ام النوئ االسة ةةنانو ع رت مار ل سة ةةاابردع ااراسة ة

اس ة ة ة اردل
)2017دراسة ة ة ة ة هدفت عرف فوائد اسة ة ة ة ةةتقداا الوات الواقز
ا ععل لطي ا عاق مت لم داام حوث مت صة ة ة ةةموب ينوق م
و ل اسة ة ة ة ة ةةتقةداا الواقز ا ععل لطاب  )119معطب امعطمة  .مت
إ را ماةاا ت مز ا تقصة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ةةل م جمةال االةاقة االتة هوةل
همرحط عالو لطت هد م م ئم التينوق ل ستقداا .الحااق مت
ينوق ا حع ا ناشة ة ة ة ة ةةر لطاب اسة ة ة ة ة ةةتقداا ينوق الواقز ا ععل
ةةدف لاير إىل -متخحل اطن ةةاا -لطي ا م عاق مت لمة ة
داام حوث ب لطاب ا شارهل استقداا الواقز ا ععل ل نتاال
م م ةةام إىل آور ا عطب التوايت ا تعطاة اب تةةاححل .عاهرت
اللتةائج عم هةذه التالوة ميفوةد لطتلاةل م المةاه العةامة اعلةا
االسةتا لو م اابلتا ود
السةت شةاف اماه عهنرم مما
حوا عفضةل .هما اشةارت الدراسة إىل عم التوت النصةرق ميفود
إىل حةد مةا م اييفةاع لطاب االنتنةاه اايصة ة ة ة ة ةةول لطاب ا عطومةات
اال ةةذاهر طودطة ة ا ةةدتم مم ةةا دوح ابي ةةا ة ة إىل يودر عداات
ا ليفوذ ارامج ادد ؤال الفراد.
(Martín-Sabarís & Brossy-Scaringi,

همةا طناةت ود  )2018دراسة ة ة ة ة ة لاوةا مةدت
فالطو اس ةةتقداا الواقز ا ععل م لمو مهارات حل ا شة ة ت
ايسة ة ة ةةااو االذها االنيفعا لطيالب عاق صة ة ة ةةعوابت التعطب م
ا رحطة االاتةةدائوة  .ا ونةةت لولة الةةدراسة ة ة ة ة ة ة م  )30طةةالنة
مبليا نو امت اسة ة ة ةةومها إىل جممولتل احدامها ردنو )15
االورت عة ة ة ة ة ةةااية  )15طةالنة  .امت اسة ة ة ة ة ةةتقةداا اوتنةار حةل
ا شة ة ة ة ة ت ايسة ة ة ةةااو اماوا الذها االنيفعا ) اعة ة ة ةةنيهما
إحصة ة ةةائواق ا ينواها قنطوا لطاب جممول الدراس ة ة ة ام ي دردس
العدد التاسع – مارس ( -2021 )4السنة الرابعة

17

معوقات استخدام تقنيات الواقع المعزز في تعليم الطالب
................................................................................
ذوي اإلعاقة الفكرية في مدارس الرياض

التوت الدراسة ة ابسة ةةتقداا الواقز ا ععل اعوقا ينوق الداات
اعدايَ امعاجلتها إحصة ة ة ة ة ة ةةائواق .ا وصة ة ة ة ة ة ةةطت الدراسة ة ة ة ة ة ة إىل فالطو
اسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا الواقز ا ععل م لمو ة مهةةارات حةةل ا شة ة ة ة ة ة ة ت
ايس ة ة ةةااو لدت الي ا عاق ص ة ة ةةعوابت التعطب اب مط العراو
الس ة ةةعودد اباع ة ةةاف إىل فالطو اس ة ةةتقداا الواقز ا ععل م لمو
الذها االنيفعا لدت هذه اليفئ .
ام نيفس السة ة ةةواق هدفت دراسة ة ة السة ة ةةود ااورامم
 )2019إىل ةاة ة ةةد مةاةرتق لةتةواةوةحل ةاةلةو ة ة ةةات الةواقةز ا ةعةعل
لطي ا عاق االلاق السة ة ة ة ة ة ةةمعو م و ل واوحل صة ة ة ة ة ة ةةايو
ةوع انل التالو اتا ( .)TAMاقد ونت لول الدراس م
تعقيب لى الدراسات السابقة:
م و ل اسة ة ة ة ةةتعراض الدراسة ة ة ة ةةات السة ة ة ة ةةااا
وعوا نااب اال يفاق ااالوت ف فوما اولها م و ل اةيتا
 اهدت مجوز الدراس ة ةةات لطاب فعالو اس ة ةةتقداا الوات الواقزا ععل م التعطوب سوا لطمعطمل اا ط ا اجلامعات اا دار
العة ةةاددل اا لطي ا عاق االة ةةاقة ةةات ا قتطيفة ة هة ةةاالة ةةاقة ة
اليف رد االس ةةمعو اباع ةةاف إىل عاق ص ةةعوابت التعطبم عاق
اعيراا طوحل التوحد افرب ايره ا شتت االنتناه.
 اهدت مجوز الدراسة ة ةةات لطاب مران اسة ة ةةتقداا الوات الواقزا ععل م التعطوب اإم انو دجمها ا عددطها ااع ة ة ةةافتها لطاب هل
ملص عا قالب ا .
 اهدت اعض الدراس ة ة ة ة ة ةةات لطاب قدر الوات الواقز ا ععلا ةائطة لطاب اهس ة ة ة ة ة ة ةةاا لةدد م ا هةارات االهةاد وة منةل
مهارات الارا اايسةاا ( ;Lin, et al., 2016ود م
.)2018
 ندر الدراس ةةات م جمال معوقات واوحل ااس ةةتقداا الواتالواقز ا ععل لاشة ة ة ة ة ةةقا عاق االاق لموماق اعاق االاق

 ) 28ط ةةال ةةب م عاق االل ةةاق ة السة ة ة ة ة ةةمعو ة ابلصة ة ة ة ة ةةحل النةةاين
االاتدائ م الاد مت انشة ةةا اسة ةةتنان لتخددد لوامل انل اليالب
لتالوات الواقز ا ععل امدت ار ناب هذه العوامل فوما اولها اه
سة ة ة ة ة ةةهولة اسة ة ة ة ة ةةتقةداا التالوة م ا ليفعة ا ةدرهة م هةذه التالوة م
مواقحل ا سة ة ة ة ةةتقدمل ااالسة ة ة ة ةةتعداد السة ة ة ة ةةتقداا التالو ) .اقد
عسة ة ة ةةيفرت اللتائج إىل عم مجوز العوامل اليت اوتنارها هانت عات
قو أتثر لةةالو ة لطاب انةةل اليةةالةةب لتالوةةات الواقز ا ععل .همةةا
اشة ة ة ة ة ةةارت الةدراسة ة ة ة ة ة ة إىل قو ةوع انةل التالوة اتا )TAM
اص ة ة ة حوته م ال شة ة ةةحل لطاب انل ا سة ة ةةتقدمل السة ة ةةتقداا
التالو .
اليف رد اشة ة ة ة ة ل وا
هذا ا ال.

مما دشة ة ة ةةق إىل ا ود فةو لطمو م

نولت ايا لطرتهوع لطاب إ را معدد م الدراسةةات لاوا عثر
الوات الواقز ا ععل لطاب مهارات متعدد اباعة ة ةةاف إىل صة ة ةةب
االهتماا عهنر عوقات واويفها ااسة ة ة ةةتقدامها م موادد الرتاو
اخلاص
إج اءات الدراسة:
 .1من ج الدراسة:
اس ة ةةتقدا الناحث ا لهج الوص ة ةةيف الذق داوا لطاب
دراسة ة العاهر هماه م الواقز االتعنق للها ااص ةةيفها اشة ة ل
هم دف معرف آرا اللا حول موعة ة ة ة ةةوع ادد ااشة ة ة ة ة ل
مناشر عاو ل ام 2014؛ لس ر االيفرا اهوان م .)2003
 .2ينة الدراسة:
ونت لول الدراس ة م  )170معطب امعطم متقص ةصةةل م
جمة ةةال االلة ةةاقة ة اليف ردة ة دعمطوم م مة ةةدار امعة ةةاهة ةةد الرايض.
ادوعا دال رقب  )2اصحل لعول الدراس

جدول ( :)2وصف ينة الدراسة
م
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املتغري

1

ةوع اجلنس

2

الفئة العم ة
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العدد

النسبة املئو ة

عهر

124

72.9%

عنناب

46

27.1%

20-24

12

7.1%

29-25

28

16.5%

34-30

20

11.8%
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3

املستوى األكادميي

39-35

26

15.3%

44-40

20

11.8%

49-45

28

16.5%

< 49

36

21.2%

ا الوردو

108

63.5%

ما ستق

54

31.8%

دهتوراه

8

4.7%

 .1الصدق:
 -3أداة الدراسة:
ع) الصدق ال:اه :
هتدف الدراس ة ايالو إىل معرف معوقات اس ةةتقداا
 مت لرض الصةةور الالو لاعاد معوقات اسةةتقداا الواتالوةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م
الواقز ا ععل الةددهةا  )15لنةار لطاب سة ة ة ة ة ةةنعة ا مل
قنل ا عطمل ا تقص ة ة ةص ة ة ةةل م االاق اليف رد م مجوز مدار
مجوعهب علضةةا هوئ دردس دعمطوم ااسةةب الرتاو اخلاصة
امعاهد مليا الرايض .ف ام الاد لطناحث م إلداد استنان م
امعات سة ة ةةعودد دف حتددد مدت اعة ة ةةوق
مث
الذلا قاا الناحث انلا ا صة ة ةةموب اسة ة ةةتنان معوقات اسة ة ةةتقداا
اليفاراتم ام ة ةةدت م مته ة ةةام اابلت ة ةةا مت ح ة ةةذف اعض
الوة ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االة ةةاقة ة اليف ردة ة
العنارات اليت قد ال ت ا.
إلداد الناحث)م حوث قاا ابخليوات التالو ا
 الةةا لطاب آرا ال مل مت اال يفةةاق السة ة ة ة ة ةن ة  %91م االس ة ة ة ة ةةتيفاد م ااطار اللعرق االدراس ة ة ة ة ةةات الس ة ة ة ة ةةااا مال مل لطاب حةذف لنةار ل يق م ئمة م ا عةددةل اعض
الةتةوت اال ةلةيب (Alsawalem, 2019; Antonioli
العنارات م صة ة ة ةةوايتهام ااذلا عصة ة ة ةةنخت االسة ة ة ةةتنان م
et al., 2014; Chang et al., 2015 ;Furi_o et
صورهتا اللهائو اعد التخ وب  )13لنار .
al., 2013; Cunha et al., 2012; Gavish et al.,
ا) صدق االتساق الداخلي:
)2015; Muñoz Cristóbal, et al., 2015
قةاا النةاحةث إب را االر نةاب ال ميفردات االسة ة ة ة ة ةةتنةانة م
 قاا الناحث إبلداد اسة ة ة ة ة ةةتنان معوقات اسة ة ة ة ة ةةتقداا الواتاالدر ال طو لطاب لول لشة ة ة ة ةوائو لددها  )20م ا عطمل
الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م ونة
م مةدار الرايض لةذاق االةاقة اليف ردة م ا رااحةت معةام ت
م ث ث عاعادم اه هما دط ا
االر ناب ال ميفردات االستنان م االدر ال طو ال )0.788
النعد الالا معوقات مر ني اتالوات الواقز ا ععل.
ا )0.985م اه دال للد مستوت )0.001م اهو ما دع
النعد الناينا معوقات مر ني اب درس .
عم االستنان تمتز ادر لالو م الصدق.
النعد النالثا معوقات مر ني اب عطب.
قاا الناحث حبسة ة ة ةةاا معامل ار ناب اليفار ابلدر
تقنني املقياس:
ال طوة لطماوةا م اار نةاب اليفار ابلةدر ة ال طوة لطنعةدم اار نةاب
مت الل االسة ة ة ة ة ة ةةتنةان لطاب لولة الل قوامهةا )20
النعة ةةد ابلة ةةدر ة ة ال طوة ة لطماوة ةةا م ل طردق معة ةةامة ةةل ار نة ةةاب
م ا عطمل ا تقصة ة ةصة ة ةةل م االاق اليف رد م افوما دط طرق
اقس ة ةةومم ا ا ت اللتائج لطاب اللخو التا هما هو موع ة ةةا م
التالل اليت ا نعها الناحثا
اجلدال رقب )3ا
جدول ( :)3ارتباط الفق ة أللدرجة الكلية والبعد الي تنتمي إليه
األبعاد

الفق ات
1

ارتباط الفق ة ألجملموع الكلي للمقياس

ارتباط الفق ة مبجموع البعد

قوم االر ناب

**.655

**.727

مستوت الدالل

0.002

0.000
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البعد األول :معوقات م تبطة

2

بتقنيات الواقع املعزز
3
4
5

البعد الثاين :معوقات م تبطة

1

ألملدرسة
2
3
4
5

البعد الثالث :معوقات م تبطة

1

ألملعل
2
3

قوم االر ناب

**.703

**.674

مستوت الدالل

0.001

0.001

قوم االر ناب

0.413

**.622

مستوت الدالل

0.070

0.003

قوم االر ناب

**.728

**.723

مستوت الدالل

0.000

0.000

قوم االر ناب

0.259

*.444

مستوت الدالل

0.271

0.050

قوم االر ناب

**.730

**.679

مستوت الدالل

0.000

0.001

قوم االر ناب

*.505

**.815

مستوت الدالل

0.023

0.000

قوم االر ناب

**.570

**.620

مستوت الدالل

0.009

0.004

قوم االر ناب

0.386

**.723

مستوت الدالل

0.093

0.000

قوم االر ناب

**.748

**.891

مستوت الدالل

0.000

0.000

قوم االر ناب

**.795

**.879

مستوت الدالل

0.000

0.000

قوم االر ناب

*.547

**.825

مستوت الدالل

0.013

0.000

قوم االر ناب

*.522

**.809

مستوت الدالل

0.018

0.000

** دال للد مستوت  * 0.01دال للد مستوت 0.05

ما دتضة ة ة ةةا للا م اجلدال  )3عم عيطب معام ت
ار نةاب اليفارات ابلةدر ة ال طوة لطماوةا رااحةت م 0.37-
)0.80م اه معام ت ار ناب مانول حس ة ة ة ة ة ةةب اا طويفورد
ا اةدر ا ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة )0.30م فومةا اهرت عيطةب اليفارات مموع للةد
مسة ة ة ةةتوت )0.05-0.01م اه مؤشة ة ة ةرات إ ااو لطاب صة ة ة ةةدق
هةةذه اليفارات اار نةةاطهةةا اب اوةةا ال ط اةةدالالت إحص ة ة ة ة ة ة ةةائوة
متيفةةاا ة م مةةا لةةدا اليفار ) (A3هةةام ار نةةاطهةةا اب اوةةا ال ط
عقةةل م اةةا طويفورد االيت هةةانةةت قوم ة ار نةةاطهةةا )0.259م
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هةذلةا ار نةاب مجوز اليفارات ابلةدر ة ال طوة لطنعةد الةذق لتم
إلو ة ةةه رااح ة ةةت ال ) (0.44, 0.89اه مع ة ةةام ت ار ن ة ةةاب
مر يفعة م اه مؤشة ة ة ة ة ةرات إ ةةااوة لطاب صة ة ة ة ة ةةدق مجوز اليفارات
اار ناطها ابلدر ال طو لطنعد ادالالت إحصة ة ةةائو متيفاا ال
).(0.05, 0.01
معامالت ارتباط كل بعد أللدرجة الكلية لالستباةة:
ايسة ة ة ة ة ةةاا معامل ار ناب هل اعد ابلدر ال طو م
قاا الناحث ابس ة ةةتقداا معامل االر نابم حوث رااحت معامل
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اار ناطها ابالسة ة ة ةةتنان ه ل ادالالت إحصة ة ة ةةائو متيفاا م افوما
دط ةةدال  )4دوعة ة ة ة ة ةةا معةةام ت ار نةةاب هةةل اعةةد ابلةةدر ة
ال طو ل ستنان .

ار ناب الاعاد ابلدر ال طو ل س ة ة ةةتنان ال )(0.75, 0.86م
اه معةةام ت ار نةةاب مر يفعة امموع للةةد مسة ة ة ة ة ة ةةتوت (0.05,
) 0.01اه مؤشة ة ة ة ة ة ةرات إ ةةااو ة لطاب صة ة ة ة ة ة ة ةةدق هةةذه اليفارات

جدول ( :)4وضح معامالت ارتباط كل بعد أللدرجة الكلية لالستباةة
البعد الثاين

البعد الثالث

اجملموع الكلي

البعد األول

البعد األول :معوقات م تبطة

قوم االر ناب

**.611

*.500

للمقياس
**.858

بتقنيات الواقع املعزز

مستوت الدالل

0.004

0.025

0.000

البعد الثاين :معوقات م تبطة

قوم االر ناب

.231

**.775

ألملدرسة

مستوت الدالل

0.326

0.000

البعد الثالث :معوقات م تبطة

قوم االر ناب

**.747

مستوت الدالل

0.000

ألملعل

 -2الثبات

ةةدال )5

) (0.83اه نسة ة ة ة ة ةن ة ثن ةةات مر يفع ة م افوم ةةا دط
دوعا ثنات االستنان اعاعادها اليفرلو .

الطت هد م ثنات االسة ةةتنان م قاا الناحث حبسة ةةاا
الننةات م و ل معةامةل "عليفةا هراننةاد" اقةد اطل معةامةل الننات
جدول ( :)5ثبات االستباةة وأبعادها الف ية
دد الفق ات

معامل ألفا ك وةباخ

األبعاد
املقياس ككل

13

0.83

البعد األول :معوقات م تبطة بتقنيات الواقع املعزز

5

0.61

البعد الثاين :معوقات م تبطة ألملدرسة

5

0.79

البعد الثالث :معوقات م تبطة ألملعل

3

0.79

األساليب اعحصائية:
استقدا الناحث السالوب ااحصائو التالو ا
 ا توسيات ايسااو . االحنراف ا عوارق. اوتنار ت) لطتعرف لطاب دالل اليفراق. اوتنار حتطول التناد ف).ط قة تصحيح االستباةة:
م ع ل حتددد الدر ات اخلاا ل ستنان افق
در ث ث العدد اليت تضملها عدا االستنان م االيت ع س
در معوقات استقداا الوات الواقز ا ععل م عطوب عاق
االاق اليف رد م اا تمنط م االستةاابت التالو لائق اش ل
هنقم لائق نولاق مام لائق ععوحل) افااق ا دط ا
جدول ( :)6مدى استخدام تقنيات الواقع املعزز

.)3

 االستةاا لائق اش ل هنق) أتوذ الدر االستةاا لائق نولاق ما) أتوذ الدر .)2 االستةاا لائق ععوحل) أتوذ الدر .)1ااذلا وم الدر ال طو لطماوا ه .)39
ةتائج الدراسة:
السةةلال األول :ادلا لطاب" :إىل عق مدت دسةةتقدا ا عطموم
الوةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م
مدار الرايض"؟
لر اا لطاب هذا السةؤال مت حسةةاا الت رارات االلسةةب ا ئود
دت استقداا الوات الواقز ا ععلم اهانت اللتائج هالتا ا
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هل تستخدم التقنيات

التك ار

النسبة

ةع

64

37.6

ال

106

62.4

اجملموع

170

100

الي ا عاق االاق اليف رد  .هما مت عدض ةاق حس ةةاا اس ةةتقداا
دتض ة ة ة ةةا م اجلدال  )6عم ما نس ة ة ة ةةنته )%37.6
الوةات الواقز ا ععل مز الي ا عاق االةاقة اليف ردة م قنةل
فاط م عفراد العول دس ة ة ة ةةتقدموم الوات الواقز ا ععل م عطوب
ا عطمل الذد ع ااوا ا ة ة ة ة ة ة ة ة "نعب" م السة ة ةؤال السة ة ةةااقم اهانت
عاق االلةةاقة اليف ردة م االلسة ة ة ة ة ة ةنة ا تناوة اه  )%62.4م
اللتائج هالتا ا
ا عطمل ا ضة ة ة ة ة ةةا اهنب ال دسة ة ة ة ة ةةتقدموم الوات الواقز ا ععل مز
جدول ( :)7مستوى استخدام تقنيات الواقع املعزز
دائماً

غالباً

حالياً

املتوسط احلساب

االحن اف املعيار

الدرجة

8

32

24

1.75

0.67

متوسي

لر ةةااة لطاب هةةذا التسة ة ة ة ة ةةاثل قةةاا النةةاحةةث إب ةةاد
دتض ة ة ة ة ةةا م اجلدال ( )7عم مس ة ة ة ة ةةتوت اس ة ة ة ة ةةتقداا
متوسة ة ة ة ة ةيةةات ااحنرافةةات هةةل اعةةدم االةةدر ة ال طو ة لطماوةةا .
الوةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م
ادعهر م اجلةةدال رقب  )8عم النعةةد النةةاين معوقةةات مر ني ة
يفسةةق عةةعحل
مدار الرايض قد اهر ادر متوسةةي  .ا
اب درسة ة ) هو عهنر الاعاد م حوث در معوقات اسة ةةتقداا
اا لدا استقداا الوات الواقز ا ععل م عطوب عاق االلاق قد
الوةةات الواقز ا ععل م عطوب عاق االةةاقة اليف ردة مبتوسة ة ة ة ة ةةط
ا نتوة لطمعوقات اليت وا ه ا عطب ا ؤثر اشة ل سةطيب لطاب
ما ة ةةداره  )3.28فوم ة ةةا دعهر النع ة ةةد الال معوق ة ةةات مر ني ة ة
استقدامه ا م النوئ ا درسو .
اتالوات الواقز ا ععل) اعد معوقات الوات الواقز ا ععل مبتوسط
الس ة ة ة ة ةةلال الثةاين :ادلا لطاب" :مةةا ه معوقةةات اسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا
ماةداره )2.94م ي النعةد النةالةث معوقةات مر نية اب عطب) م
الوةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م
ا رهع الوق مبتوسط ماداره .)2.77
مدار الرايض"؟
جدول ( :)8املتوسطات احلسابية واالحن ارات املعيار ة ألبعاد املقياس والدرجة الكلية
العينة

املتوسط احلساب

االحن اف املعيار

البعد

معوقات م تبطة بتقنيات الواقع املعزز

170

2.94

0.56

معوقات م تبطة ألملدرسة

170

3.28

0.59

معوقات م تبطة ألملعل

170

2.77

0.73

الدرجة الكلية

170

3.00

0.43

درت الناحث عم هذه اللتوة تيفق مز ما وص ة ة ةةطت
دراس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ف ةةورد ةةوم ي ةةون ةعال ةةسم ةوام اسة ة ة ة ة ة ة ةو ةة ةةو (Furió,
)GonzáLez-Gancedo, Juan, Seguí, Costa, 2013
االيت شة ة ة ة ة ة ةةق وم ا عوقةات ا ر نية اب ةدرس ة ة ة ة ة ة ة منةل لةدا وفر
22
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الو ةةات الواقز ا ععل امطخا ةةاهت ةةا عت عح ةةد اهب ا عوق ةةات اليت
حتةد م اسة ة ة ة ة ةةتقةداا وفر الوةات الواقز ا ععل م عطوب ط ا
التعطوب العاا .اابلريب م اوت ف العول ل الدراسةتل اال عم
هذا التوافق قد در ز إىل ععحل اد الداات االوسائل التالو
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ال لم ة ة هتالو ة ةةات الواقز ا ععل م ا ة ةةدرا ا سة ة ة ة ة ة ةةته ة ةةدف ة ة م
الدراستل.
ام نيفس الس ةةواق تطحل نتوة الدراس ة ايالو مز
م ةةا وصة ة ة ة ة ة ةط ةةت إلو ةةه دراس ة ة ة ة ة ة ة ة عه ةةادر اعه ةةادر & (Akçayır
) Akçayır, 2017االيت اهةدت ام ا عوقةات ا ر نية ابلتالوة
عاهتا صةةعوا االسةةتقداا اا شة ت اليفلو ا ت رر )م ه عارل
ا عوقات اليت وا ه اس ة ة ة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل م التعطوب.
هما تطحل ادضة ة ة ةاق مز نتائج دراسة ة ة ة انتونوطو Antonioli et
) )al, 2014االيت رت ام ا عوق ة ةةات من ة ةةل الت طيف ة ة الع ة ةةالو ة ة
اص ةةعوا االس ةةتقداا امش ة ت اهور التوت ا رئ االيت از
حتةةت معط ة ا عوقةةات ا ر ني ة اتالوةةات الواقز ا ععل عهنر امهو ة
ل ةةدت جمتمز ا عطمل .ادرت الن ةةاح ةةث عم ه ةةذا االوت ف فوم ةةا
سة ة ة ة ة ة ةةنق قةد در ز اىل سة ة ة ة ة ة ةةو وةدمةات الةدلب التا ا اةدمة م
ا ةدرا ا سة ة ة ة ة ة ةةتهةدفة م طةا الةدراس ة ة ة ة ة ة ةةات االيت قةد رت لولة
الدراس ايالو اعدا امهوتها ماارن اب عوقات ا ر ني اب درس .

احملور

هما تطحل دراسة ة ة ة

مونوول هردسة ة ةةتوابل (Muñoz

) Cristóbal, et al, 2015مز نتائج الدراسة ة ة ة ايالو حبوث
رت عم ا عوقةات ا ر نية اب عطب منةل صة ة ة ة ة ةةعواة دمج التوت اا
ا لهج ل الو ةةات الواقز ا ععل شة ة ة ة ة ة ةةل عمهو ة عه ما ةةارن ة
اب عوقات الورت اثلا اسة ة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل .ا
در هذا االوت ف إىل ع ةةعحل الداد ا عطب ااخنيفاض مس ةةتوت
مهارا ه اه اسة ة ة ة ةةتقداا التالوات اشة ة ة ة ة ل لاا ا الوات الواقز
ا ععل لطاب ا ه اخلصو .
الس ة ة ة ة ةةلال الث ةةال ةةث :ادلا لطاب" :ه ةةل تطحل ا ه ةةات نعر
ا عطمل حول معوقة ة ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق
االاق اليف رد م مدار الرايض ابوت ف نوع اجللس"؟
الر اا لطاب هذا التسةةاثل قاا الناحث ابسةةتقداا
اوتنة ةةار ت) لطتعرف لطاب اليفراق ال ا هة ةةات نعر ا عطمل
حول معوقة ة ةةات الوة ة ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق
اال ةةاق ة اليف رد ة افا ةاق لطةلس عهرم عنناب)م ا ةةا ت اللت ةةائج
لطاب اللخو التا هما هو موعا م اجلدال .)9
جدول ( :)9الف وق يف وج ات ة :املعلمني حول معوقات تقنيات الواقع املعزز ورقاً للجنس
وك

العدد

البعد األول:

124

أةثى

املتوسط

االحن اف

احلساب

املعيار

3.04

0.57

العدد

46

املتوسط

االحن اف

احلساب

املعيار

2.68

0.43

قيمة

مستوى

(ت)

الداللة

4.388

0.000

معوقات م تبطة تقنيات الواقع
املعزز
البعد الثاين:

124

3.26

0.58

46

3.32

0.61

0.594-

0.554

معوقات م تبطة ألملدرسة
البعد األول:

124

2.82

0.73

46

2.64

0.74

1.464

0.145

معوقات م تبطة ألملعل

فومةةا خيا ا عوقةةات ا ر نية اتالوةةات الواقز ا ععل؛
دتضة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار ت) ه )0.000
اه عقل م )0.05م عق عنه و د فراق عات دالل إحصائو
م اس ة ةةتةاا عفراد الدراس ة ة حنو ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز
ا ععل ابوت ف اجللسم االيفراق لص ة ة ة ة ة ة ةةاا الةذهورم عق تطحل
ا ه ةةات نعر ا عطمل حول ا عوق ةةات ا ر ني ة اتالو ةةات الواقز
ا ععل م عطوب الي ا عاق االاق اليف رد م مدار الرايض
ابوت ف نوع اجللسم ف ةةال ةةذهور عهنر موافا ة لطاب ا ود ه ةةذه
ا عوقات.

فوما خيا ا عوقات ا ر ني اب درسة ة ة ة ؛ دتضة ة ة ةةا عم
قوم مسة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار ت) ه  )0.554اه عدد
ل )0.05م عق عنه ال و د فراق عات دالل إحصة ة ة ة ة ةةائو م
اسةتةاا عفراد الدراسة حنو ا عوقات ا ر ني اب درسة ابوت ف
اجللسم عق عنةه ال تطحل ا هةات نعر ا عطمل حول ا عوقةات
ا ر ني اب درس م ال معوقات الواقز ا ععل م عطوب الي ا
عاق االاق اليف رد م مدار الرايض ابوت ف نوع اجللس.
فوما خيا ا عوقات ا ر ني اب عطب؛ دتضا عم قوم
مسة ة ة ة ة ةةتوت الةداللة الوتنةار ت) ه  )0.145اه عدةد ل
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الر اا لطاب هذا التسةةاثل قاا الناحث ابسةةتقداا
اوتنةار التنةاد الحةادق لطتعرف لطاب اليفراق ال ا هةات نعر
ا عطمل حول معوق ةةات الو ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا
عاق االةاقة اليف ردة افاةاق لطيفئة العمردة م ا ةا ت اللتةائج لطاب
اللخو التا هما هو موعا م اجلدال .)10

)0.05م عق ال تطحل ا هةةات نعر ا عطمل حول ا عوقةةات
ا ر ني ة اب عطب م ال معوقةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا
عاق االاق اليف رد م مدار الرايض ابوت ف نوع اجللس.
الس ة ة ة ة ةةلال ال ابع :ادلا لطاب" :هة ة ةةل تطحل ا هة ة ةةات نعر
ا عطمل حول معوق ة ة ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق
االاق اليف رد م مدار الرايض ابوت ف اليفئ العمرد "؟
جدول ( :)10الف وق يف وج ات ة :املعلمني حول معوقات تقنيات الواقع املعزز ورقاً للفئة العم ة
احملور

البعد األول:
معوقات م تبطة تقنيات
الواقع املعزز

البعد الثاين:
معوقات م تبطة ألملدرسة

البعد الثالث:
معوقات م تبطة ألملعل

رئات املتغري

املتوسط احلساب

العدد

20-24

12

2.60

0.51

29-25

28

2.73

0.56

34-30

20

3.10

0.45

39-35

26

3.03

0.50

44-40

20

2.88

0.54

49-45

28

3.07

0.64

< 49

36

2.99

0.54

20-24

12

2.87

0.71

29-25

28

3.14

0.53

34-30

20

3.28

0.60

39-35

26

3.55

0.38

44-40

20

3.28

0.41

49-45

28

3.51

0.55

< 49

36

3.13

0.69

20-24

12

2.56

0.71

29-25

28

2.29

0.64

34-30

20

2.80

0.87

39-35

26

2.97

0.69

44-40

20

2.97

0.47

49-45

28

2.86

0.76

< 49

36

2.89

0.74

دتضا م اجلدال  )10ما دط ا
أوالً :املعوقات امل تبطة بتقنيات الواقع املعزز:
دتضة ة ة ة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار حتطول
التنةاد الحةادق ه  )0.042اه اةل ل )0.05م مبعىن
عنةه تطحل ا هةات نعر ا عطمل حول معوقةات الواقز ا ععل م
عطوب الي ا عاق اال ة ة ةةاق ة ة ة اليف رد ة ة ة م م ة ة ةةدار الرايض
ابوت ف اليفئة ة ة العمردة ة ة م عق عنة ة ةةه و ة ة ةةد فراق عات داللة ة ة
24

االحن اف املعيار
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قيمة (ف)

2.238

3.590

3.235

مستوى الداللة

0.042

0.002

0.005

إحصة ة ة ة ة ةةائو م ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز ا ععل ابوت ف
اليفئة العمردة لطمعطمل .ا عرفة مصة ة ة ة ة ةةدر اليفراق عات الةةداللة
ااحص ةةائو ؛ مت إ را اوتنار  LSDلطماارجملت النعدد م اهانت
اللتائج هالتا ا
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جدول ( :)11اختبار  LSDللمقارانت البعد ة املعوقات امل تبطة بتقنيات الواقع املعزز ورقاً للفئة العم ة

الفئة العم ة

20 – 24

25 – 29

20 – 24
25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

>49

0.50000

0.43077

0.47143

0.38889

)*(

)*(

)*(

)*(

0.37143

0.30220

0.34286

)*(

)*(

)*(

30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
< 49

دتض ة ة ة ة ة ةةا م اجلدال  )11ا ود فراق عات دالل
ا اارن ال )29-25م ا  )39-35دال إحص ةةائواق
لصاا .)39-35
إحص ةةائو للد مس ةةتوت  )0.05م متوس ةةط إ اابت عفراد لول
الدراسة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز ا ععل ابوت ف
ا اارن ال )29-25م ا  )49-45دال إحص ةةائواق
لصاا .)49-45
اليفئ العمرد هالتا ا
 ابق ا اارجملت يق دال إحصائواق.ا اارن ال )24-20م ا  )34-30دال إحص ة ةةائواق
اثةياً :املعوقات امل تبطة ألملدرسة:
لصاا .)34-30
دتضة ة ة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار حتطول
ا اارن ال )24-20م ا  )39-35دال إحص ة ةةائواق
التنةةاد الحةةادق ه  )0.002اه اةةل ل )0.05م مبعىن
لصاا .)39-35
عنة ة ةةه تطحل ا هة ة ةةات نعر ا عطمل حول ا عوقة ة ةةات ا ر نية ة ة
ا اارن ال )24-20م ا  )49-45دال إحص ة ةةائواق
اب ةدرسة ة ة ة ة ة ة م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م مةدار
لصاا .)49-45
الرايض ابوت ف اليفئة العمردة م عق عنةه و ةد فراق عات داللة
ا اةارنة ال )24-20م ا < )49دالة إحصة ة ة ة ة ة ةةائواق
إحص ة ةةائو م ا عوقات ا ر ني اب درس ة ة ابوت ف اليفئ العمرد
لصاا <.)49
لطمعطمل .ا عرف مصة ة ةةدر اليفراق عات الدالل ااحصة ة ةةائو ؛ مت
ا اارن ال )29-25م ا  )34-30دال إحص ةةائواق
إ را اوتنار  LSDلطماارجملت النعدد م اهانت اللتائج هالتا ا
لصاا .)34-30
جدول ( :)12اختبار  LSDللمقارانت البعد ة املعوقات امل تبطة ألملدرسة ورقاً للفئة العم ة
الفئة العم ة
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

0.41333
)*(

0.68718
)*(
0.14099
)*(

0.41333
)*(

0.64762
)*(
0.37143
)*(

< 49

-0.14099
)*(
-0.38095
)*(
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< 49

ا ةاة ة ةةارنة ة ة ة ا ةةل )29-25م ا  )49-45دالة ة ة ة
دتض ة ة ة ة ة ةةا م اجلدال  )12ا ود فراق عات دالل
إحصائواق لصاا .)49-45
إحص ةةائو للد مس ةةتوت  )0.05م متوس ةةط إ اابت عفراد لول
الدراس ة ة حنو ا عوقات ا ر ني اب درس ة ة ابوت ف اليفئ العمرد
ا اةارنة ال )39-35م ا < )49دالة إحصة ة ة ة ة ةةائوةاق
لصاا .)39-35
هالتا ا
ا اةارنة ال )49-45م ا < )49دالة إحصة ة ة ة ة ةةائوةاق
ا اارن ال )24-20م ا  )34-30دال إحص ةةائواق
لصاا .)49-45
لصاا .)34-30
 ابق ا اارجملت يق دال إحصائواق.ا اارن ال )24-20م ا  )39-35دال إحص ةةائواق
اثلثاً :املعوقات امل تبطة ألملعل :
لصاا .)39-35
دتضة ة ة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار حتطول
ا اارن ال )24-20م ا  )44-40دال إحص ةةائواق
التن ةةاد الح ةةادق ه  )0.05اه ا ةةل ل )0.05م مبعىن
لصاا .)44-40
عنةه تطحل ا هةات نعر ا عطمل حول ا عوقةات ا ر نية اب عطب
ا اارن ال )24-20م ا  )49-45دال إحص ةةائواق
م عطوب الي ا عاق اال ة ةةاق ة ة اليف رد ة ة م م ة ةةدار الرايض
لصاا .)49-45
ابوت ف اليفئة ة ة العمردة ة ة م عق عنة ة ةةه و ة ة ةةد فراق عات داللة ة ة
ا اارن ال )29-25م ا  )39-35دال إحص ةةائواق
إحصة ة ة ة ة ةةائوة م ا عوقةات ا ر نية اب عطب ابوت ف اليفئة العمردة
لصاا .)39-35
لطمعطمل .ا عرف مصة ة ةةدر اليفراق عات الدالل ااحصة ة ةةائو ؛ مت
إ را اوتنار  LSDلطماارجملت النعدد م اهانت اللتائج هالتا ا
جدول ( :)13اختبار  LSDللمقارانت البعد ة املعوقات امل تبطة ألملعل ورقاً للفئة العم ة
الفئة العم ة

20 – 24

20 – 24

30 – 34

35 – 39

40 – 44

< 49

45 – 49

20 – 24
25 – 29

0.51457

0.68819

0.68057

0.57071

0.60246

)*(

)*(

)*(

)*(

)*(

30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
< 49

دتض ة ة ة ة ة ةةا م اجلدال  )13ا ود فراق عات دالل
إحص ةةائو للد مس ةةتوت  )0.05م متوس ةةط إ اابت عفراد لول
الةدراس ة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوقةات ا ر نية اب عطب ابوت ف اليفئة العمردة
هالتا ا
ا اارن ال )29-25م ا  )34-30دال إحص ةةائواق
لصاا .)34-30
ا اارن ال )29-25م ا  )39-35دال إحص ةةائواق
لصاا .)39-35
26
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ا اارن ال )29-25م ا  )44-40دال إحص ةةائواق
لصاا .)44-40
ا اارن ال )29-25م ا  )49-45دال إحص ةةائواق
لصاا .)49-40
ا اةارنة ال )29-25م ا < )49دالة إحصة ة ة ة ة ةةائوةاق
لصاا <.)49
 ابق ا اارجملت يق دال إحصائواق.السلال اخلامس :ادلا لطاب" :هل تطحل ا هات نعر
ا عطمل حول معوقات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق
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االاق اليف رد م مدار الرايض ابوت ف ا ستوت
الهاد "؟
الر اا لطاب هذا التسةةاثل قاا الناحث ابسةةتقداا
اوتنةار التنةاد الحةادق لطتعرف لطاب اليفراق ال ا هةات نعر

ا عطمل حول معوق ةةات الو ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا
عاق االاق اليف رد افااق لطمستوت الهاد م ا ا ت اللتائج
لطاب اللخو التا هما هو موعا م اجلدال .)14

جدول ( :)14الف وق يف وج ات ة :املعلمني حول معوقات تقنيات الواقع املعزز ورقاً للمستوى األكادميي
احملور

رئات املتغري

العدد

املتوسط احلساب

االحن اف املعيار

قيمة (ف)

مستوى الداللة

البعد األول:

ا الوردو

108

2.76

0.53

19.895

0.000

ما ستق

54

3.29

0.46

دهتوراه

8

3.00

0.34

ا الوردو

108

3.23

0.62

ما ستق

54

3.42

0.52

دهتوراه

8

2.95

0.35

ا الوردو

108

2.66

0.77

ما ستق

54

2.98

0.58

دهتوراه

8

2.92

0.92

معوقات م تبطة تقنيات الواقع املعزز
البعد الثاين:

معوقات م تبطة ألملدرسة
البعد الثالث:

معوقات م تبطة ألملعل

3.315

3.598

0.039

0.030

ابوت ف ا سة ة ة ةةتوت الهاد م عق عنه و د فراق عات دالل
إحصة ة ة ة ة ةةائو م ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز ا ععل ابوت ف
ا سة ة ة ة ة ةةتوت الهةاد لطمعطمل همةا هو موعة ة ة ة ة ةةا م اجلةدال
 .)15ا عرف مصدر اليفراق عات الدالل ااحصائو ؛ مت إ را
اوتنار  LSDلطماارجملت النعدد م اهانت اللتائج هالتا ا

دتضا م اجلدال  )14ما دط ا
أوالً :املعوقات امل تبطة بتقنيات الواقع املعزز:
دتضة ة ة ة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار حتطول
التنةاد الحةادق ه  )0.000اه اةل ل )0.05م مبعىن
عنةه تطحل ا هةات نعر ا عطمل حول معوقةات الواقز ا ععل م
عطوب الي ا عاق اال ة ة ةةاق ة ة ة اليف رد ة ة ة م م ة ة ةةدار الرايض
جدول ( :)15اختبار  LSDللمقارانت البعد ة للمعوقات امل تبطة بتقنيات الواقع املعزز ورقاً للمستوى األكادميي
املستوى األكادميي

بكالور وس

بكالور وس
ماجستري

ماجستري

دكتوراه

(*) 0.52963

دكتوراه

دتض ة ة ة ة ة ةةا م اجلدال  )15ا ود فراق عات دالل
إحص ةةائو للد مس ةةتوت  )0.05م متوس ةةط إ اابت عفراد لول
الدراسة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز ا ععل ابوت ف
ا ستوت الهاد هالتا ا
 ا اارن ال ا الوردو )م ا ما س ة ة ة ة ةةتق) دال إحصة ة ة ة ةةائواقلصاا ما ستق).
 ابق ا اارجملت يق دال إحصائواق.اثةياً :املعوقات امل تبطة ألملدرسة:

دتضة ة ة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار حتطول
التنةاد الحةادق ه  )0.039اه اةل ل )0.05م مبعىن
عنة ة ةةه تطحل ا هة ة ةةات نعر ا عطمل حول ا عوقة ة ةةات ا ر نية ة ة
اب ةدرسة ة ة ة ة ة ة م عطوب الي ا عاق االةاقة اليف ردة م مةدار
الرايض ابوت ف ا سةتوت الهاد م عق عنه و د فراق عات
دالل إحصةائو م ا عوقات ا ر ني اب درسة ابوت ف ا سةتوت
الهاد هما هو موعة ة ة ةةا م اجلدال  .)16ا عرف مصة ة ة ةةدر
اليفراق عات ال ةةداللة ة ااحصة ة ة ة ة ة ةةائوة ة ؛ مت إ را اوتن ةةار LSD
لطماارجملت النعدد م اهانت اللتائج هالتا ا
العدد التاسع – مارس ( -2021 )4السنة الرابعة
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جدول ( :)16اختبار  LSDللمقارانت البعد ة للمعوقات امل تبطة ألملدرسة ورقاً للمستوى األكادميي

املستوى األكادميي

بكالور وس

ماجستري

بكالور وس

دكتوراه

)* 0.19259

ماجستري

)* 0.47222-

دكتوراه

دتضة ة ة ة ة ةةا عم قوم مسة ة ة ة ة ةةتوت الدالل الوتنار حتطول
التنةاد الحةادق ه  )0.030اه اةل ل )0.05م مبعىن
عنةه تطحل ا هةات نعر ا عطمل حول ا عوقةات ا ر نية اب عطب
م عطوب الي ا عاق اال ة ةةاق ة ة اليف رد ة ة م م ة ةةدار الرايض
ابوت ف ا سة ة ة ةةتوت الهاد م عق عنه و د فراق عات دالل
إحصة ة ة ة ة ة ةةائو ة م ا عوقةةات ا ر ني ة اب عطب ابوت ف ا سة ة ة ة ة ةةتوت
الهاد هما هو موعة ة ة ةةا م اجلدال  .)17ا عرف مصة ة ة ةةدر
اليفراق عات ال ةةداللة ة ااحصة ة ة ة ة ة ةةائوة ة ؛ مت إ را اوتن ةةار LSD
لطماارجملت النعدد م اهانت اللتائج هالتا ا

دتض ة ة ة ة ة ةةا م اجلدال  )16ا ود فراق عات دالل
إحص ةةائو للد مس ةةتوت  )0.05م متوس ةةط إ اابت عفراد لول
الدراسة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوقات ا ر ني اتالوات الواقز ا ععل ابوت ف
ا ستوت الهاد هالتا ا
 ا اارن ال ا الوردو )م ا ما س ة ة ة ة ةةتق) دال إحصة ة ة ة ةةائواقلصاا ما ستق).
 ا اارن ال ما سةةتق)م ا دهتوراه) دال إحصةةائواق لصةةااما ستق).
 ابق ا اارجملت يق دال إحصائواق.اثلثاً :املعوقات امل تبطة ألملعل :
جدول ( :)17اختبار  LSDللمقارانت البعد ة للمعوقات امل تبطة ألملعل ورقاً للمستوى األكادميي
املستوى األكادميي

ماجستري

بكالور وس

دكتوراه

)* 0.31593

بكالور وس
ماجستري
دكتوراه

دتض ة ة ة ة ة ةةا م اجلدال  )17ا ود فراق عات دالل
إحص ةةائو للد مس ةةتوت  )0.05م متوس ةةط إ اابت عفراد لول
الةةدراسة ة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوقةةات ا ر ني ة اب عطب ابوت ف ا سة ة ة ة ة ة ةةتوت
الهاد هالتا ا
 ا اارن ال ما ستق)م ا ا الوردو ) دال إحصائواق لصااما ستق).
 ابق ا اارجملت يق دال إحصائواق.اخلالصة والتوصيات:
م عة ة ة ة ة ة ةةو مةا اةدا ال اةد م مواهنة التيورات م
جمةةال اسة ة ة ة ة ة ةةتق ةةداا الو ةةات الواقز ا ععل م عطوب عاق االلةةاق ة
اليف رد امعاجل اشة ال الاصةور اليت حتد م اسةتقداا ا عطمل
ذه التالواتم حوث تطقا نتائج الدراس لطاب اللخو التا ا
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ثطث عفراد العول ا ش ة ةةارهل م هذه الدراس ة ة دس ة ةةتقدموم
الوة ة ةةات الواقز ا ععل م عطوب الي ا عاق االة ة ةةاقة ة ة
اليف رد السة ة ة ة ةةن  )%37.6هما اشة ة ة ة ةةارت الدراسة ة ة ة ة وم
مسة ة ة ة ة ةةتوت اسة ة ة ة ة ةةتقةةدامهب ةةذه التالوةةات هةةانةةت اةةدر ة
متوسةي م اهذا دعي مؤشةر لطاب االثر السةطيب لطمعوقات
اليت وا ةه ا عطب احتةد م اسة ة ة ة ة ةةتقةدامةه ةذه التالوةات م
عطوب عاق االلاق اليف رد .
احتطت ا عوقات ا ر ني اب درسة ة ا ر ن االاىلم ي دتعنها
ا عوقةات ا ر نية اتالوةات م ا ر نة النةانوة ااوقاق ا عوقةات
ا ر ني اب عطب م ا ر ن النالن .
ا ود فراق عات داللة إحصة ة ة ة ة ةةائوة م اسة ة ة ة ة ةةتةةااة عفراد
ال ةةدراسة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوق ةةات ا ر نية ة اتالو ةةات الواقز ا ععل

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ابوت ف اجللسم االيفراق لص ة ة ة ةةاا الذهور اولما ال و د
فراق ال ا عوقات ا ر ني اب درس اا عطب.
 ا ود فراق عات دالل إحصة ة ةةائو م اسة ة ةةتةاا عفراد لولال ةةدراسة ة ة ة ة ة ة ة حنو ا عوق ةةات ا ر ني ة اتالو ةةات الواقز ا ععلم
ا عوق ةةات ا ر ني ة اب ةةدرسة ة ة ة ة ة ة ة م ا عوق ةةات ا ر ني ة اب عطب
ابوت ف اليفئ العمرد .
وبناء ما سبق ،توصي الدراسة مبا لي:
 .1عادد مدار اارامج الرتاو اخلاص ة لموماق اااللاق اليف رد
لطاب ا ه اخلص ة ة ة ة ةةو اتالوات الواقز ا ععل امجوز مطخااهتا م
عداات ااسائل الو حددن .
 .2ل ا عطب م اسة ة ة ة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل م و ل
اش ة ةراهه م دارات اارل لمل متقص ة ةص ة ة م هويفو اسة ةةتقداا
هةذه التالوةةات م عطوب عاق االلةاقة اليف ردة ادجمهةةا م ا لهج
الدراس .
 .3حتيفوع ا شة ةةةوز ا عطمل السة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل م
عطوب عاق االلةةاق ة اليف رد ة م و ل اعة ة ة ة ة ة ةةز اةةد ايفعات
مادد امعلود اش ل سلوق.
امل اجع:
أوالً امل اجع الع بية
عاو ل ام ر ةةا امود .)2014 .مل ةةاهج النخ ةةث م العطوا
الليفسو االرتاود  .الااهر ا دار اللشر لطةامعات.
ود م س ةةامو حس ةةل امد .)2018 .اس ةةتقداا الواقز ا ععل
م لمو مهارات حل ا ش ة ة ة ة ت ايس ة ة ة ةةااو االذها
االنيفعا لدق موذ ا رحط االاتدائو عاق صعوابت
عطب الرايعة ةةوات اب مط العراو السة ةةعودد  .دراسة ةةات
لراو ة م الرتاو ة الطب الليفس .رااي ة الرتاودل العرا.
 .52- 23 .)95مت االس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت ة ة ة ة ةةاع م ة ة ة ة ة ا
http://search.mandumah.com/Record/8
71453

ايسةةو م مها الت لندا لعب اسةةلدتم جملدد عمحد.)2014 .
عثر اسة ة ة ة ة ة ةةتق ةةداا الو ة الواقز ا ععل ( Augmented
 )Realityم اح ةةد م مارر اي ةةاس ة ة ة ة ة ة ة ةةب اة م
حتصول اا اه طالنات ا رحط النانود  .رسال ما ستق
يق ملشور  .امع عا الارت.
ايطوم نرمل مصة ة ة ة ة ة ةةييفاب محع  .)2017 .فالطوة دردس احد
مارتح م االقتصة ة ة ة ة ةةاد ا لع قائم لطاب اسة ة ة ة ة ةرتا وةو
التقوة ة ةةل العاط اتالوة ة ة الواقز ا ععل لتلموة ة ة التيف ق
النصة ة ة ة ة ةةرق احب االسة ة ة ة ة ةةتي ع لدت طموذات ا رحط
االاتةةدائوة  .دراسة ة ة ة ة ة ةةات لراوة م الرتاوة الطب الليفس.
رااي الرتاودل العرا .150-87 .)91 .مس ة ة ة ة ةةرت ز

 .4ل ا عطمل م اسة ة ة ةةتقداا الوات الواقز ا ععل م عطوب
عاق االلاق اليف رد م و ل اعة ةةز لوائا ا لعومات سة ةةهل
ا لعب لمطو االستقداا.
 .5هوع اليفصة ة ةةول الدراسة ة ةةو اشة ة ة ل دتلاسة ة ةةب مز اسة ة ةةتقداا
التالوات ايددن لطواقز ا ععل ل سة ة ة ةةتيفاد ملها ا واويفها خلدم
الي ا عاق االلاق اليف رد .
 .6إ را ا عدد م االحبا الوصة ة ة ة ةةيفو حول مدت اسة ة ة ة ةةتقداا
الوات الواقز ا ععل م التعطوب اشة ة ة ة ل ااسة ة ة ةةز اادضة ة ة ةاق م هاف
جماالت الرتاو اخلاصة ة ة هاالاق اليف رد االسة ة ةةمعو ااعة ة ةةيراا
طوحل التوحد.
 .7إلةةاد اللعر م ا لةةاهج الةةدراسة ة ة ة ة ةوة لةةذاق االلةةاقة اليف ردة
حبوث وم متوافا مز اس ةةتقداا التالوات لموماق امز الوات
الواقز ا ععل اش ل وا .
 .8و وةةه النوصة ة ة ة ة ةط ة النخنو ة حنو ا عوقةةات اليت قةةد حتول ل
اسة ة ة ة ة ةةتقةةداا ا عطمل لتالوةةات الواقز ا ععل امطخاةةا ةةه م ارامج
الرتاو اخلاص .

مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ا
http://search.mandumah.com/Record/8
71227

محاد م عمل إاراهوب إاراهوب .)2017 .عثر اسة ة ة ةةتقداا ينواات
الواقز ا ععل لطاب ال هع اللاال م لمو التخصة ة ة ة ةةول
امهارات التيف ق ااادال لدت موذ الصة ةةحل الرااز
االاتة ةةدائ  .لولو وة ةةا الرتاوة ة -دراسة ة ة ة ة ة ةةات احبو .
اجلمعو العراو لت لولو وا الرتاو 318-259 .)34 .
مت االسرت اع م ا https://search-mandumah-
com.sdl.idm.oclc.org/Record/1036992

مخوسم امد ليو  .)2015 .لولو وا الواقز االفرتاعة ة ة ة ة ة
ا لولو و ةةا الواقز ا ععل ا لولو و ةةا الواقز ا قطوبم
اجلمعوة ة ا صة ة ة ة ة ةردة ة لت لولو وة ةةا التعطوب .)25 1 .مت
االسة ة ة ة ةةرت اع م ا https://search-mandumah-
com.sdl.idm.oclc.org/Record/1036992

درادشم لمرا امد امد عمحد .)2017 .عسة ة ة ة ةةطوا التععدع
اال تمةال -الرمعق م اوئة عطب قةائمة لطاب اللعةاا
التعطومو اتالو الواقز ا ععل اعثره م حتسة ة ةةل التواصة ة ةةل
اال تمال االسةةطو التوهودق لاطيفال ا عاقل لاطوا
الا ة ةةااطل لطتعطب مبرحط ة ة رايض الطيف ة ةةال .لولو و ة ةةا
التعطوب .اجلمعو ا صة ةرد لت لولو وا التعطوب.)27 1 .
العدد التاسع – مارس ( -2021 )4السنة الرابعة
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 . 302-205مت االس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت ة ة ة ة ة ة ة ةةاع مة ة ة ة ة ة ة ة ا

https://search.emarefa.net/ar/detail/BI

http://search.mandumah.com/Record/9

M-908011

42546

العهراينم سة ة ة ة ة ة ةةعوةةد لط  .)2017 .ااقز اسة ة ة ة ة ة ةةتقةةداا التالوةات
ايددنة امعوقات اسة ة ة ة ة ة ةةتقةدامهةا م إلداد معطب الرتاو
اخلاص ة ة ا طو الرتاو امع اليائحلا دراس ة ة او و .
.24-1 .)5566(69 .Journal of Education
سافم مصييف عاو اللور مصييف امد .)2017 .عثر التيفالل
ال عة ة ةةاب التعطب داو ة ةةل اوئة ة ة الواقز ا ععل ا عراض
اواس ة ةةي ال هع الذهو ا ايواس ة ةةوب الطوحو اا وا حل
الذهو االس ةةطوا ا عرمم لطاب التخص ةةول ا عرم لدق
ط ا الرتاو اخلاص ة ة ا عطمل ا طو الرتاو اا اهاهتب
حنو اسة ة ة ة ة ة ةةتقة ة ةةداا الوة ة ةةات التعطب اال رتاين لة ة ةةذاق
االحتوا ات اخلاص ة ة  .دراس ة ةةات لراو م الرتاو الطب
الليفس .رااية ة الرتاودل العرا.76- 23 .)3 92 .
مةةةةةةةةةةةةةةةة ا
االسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع
مت
http://search.mandumah.com/Record/8
71292

س ة ة ة ة م م لند ايافظ .)2019 .ص ة ة ة ةةموب الوس ة ة ة ةةائل التعطومو
اانتةا هةا لةذاق االحتوةا ةات اخلةاص ة ة ة ة ة ة ة  .لمةاما دار
الوالارق العطمو لطلشر االتولدز .
السة ةةودم عمل حسة ةةام افر م امد عمحدم السة ةةود اهوددام سة ةةعود
لند ايمود اسة ة ة ة ةةعودقم هنا اار .)2019 .مارتق
لتواوحل لولو وا الواقز ا ععل لطي ا الصة ة ة ة ة ةةب افاا
للموع التانةل الت لولو . TAMدراسة ة ة ة ة ةةات م
التعطوب اجلةامع  .ةامعة لل س .هطوة الرتاوة مرهع
ةيةةودةر الةتةعةطةوةةب اجل ة ة ةةامةعة  .151-7 .)45 5 .مت
االسة ة ة ة ة ة ةةرت ةاع م https://search-mandumah-
com.sdl.idm.oclc.org/Record/1036992

لند اجلوادم مقفت لعم اا ص ة ة ة ة ة ةةرقم اماين لعت.)2019 .
فعالو ارجملمج درديب من لطاب عسطوا التعطوب ا طيحل
م حتس ة ة ة ةةل مهارات الط االس ة ة ة ةةتانالو االتعنقد لدت
الية ةةالنة ةةات عاات االة ةةاقة ة اليف ردة ة الاة ةةاا ت لطتعطب
مبدار اخلر  .جمط اجلامع ااسة ة ة ة ة مو لطدراسة ة ة ة ةةات
الةرتاةةود ة ة ة االةلةةيفسة ة ة ة ة ة ةو ة ة ة  .692-663 .)27 6 .مت
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
االسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع
Gouda, S. (2018). The use of augmented reality
in developing mathematical problemsolving
skills
and
emotional
intelligence among primary school
pupils with math learning difficulties
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العتويبم سة ة ة ة ة ةةار االيفردام لولوه االنطوقم هدت .)2016 .رثد
مسة ة ة ة ة ةةتانطو ة ة السة ة ة ة ة ةةتق ة ةةداا الو ة ة (Augmented
)Realityهوسة ةةوط عطومو لطيفال الدمج م مرحط
رايض الطيفال اب مط العراو السة ة ةةعودد .جمط رااي
الرتاو ايددن  .رااي الرتاو ايددن .59- .)8 28 .
 99مت االسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ا
.http://search.mandumah.com/Record/7
61574

لسة ة ة ة ة ة رم لطاب ا ةامزم حسة ة ة ة ة ة االيفرام فةاراق اهوانة م الوةد.
 .)2003ماة ة ةةدمة ة ة م النخة ة ةةث العطم  .ال ودة ة ةةتا
م تن اليف ق لطلشر االتولدز.
ال ولم ردهاا امد عمحد امد .)2016 .صةموب اوئات التعطب
ات لولو وا الواقز ا ععل لذاق االحتوا ات اخلاصة ة ة ة ا
رثد مارتح  .دراسة ة ة ةةات لراو م الرتاو الطب الليفس.
رااية الرتاودل العرا .لةةدد وةةا  .259-275 .مت
مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ا
االسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع
http://search.mandumah.com/Record/8
57094

ال الم صة ة ة ة ة ةةائةب هةامةل لط  .)2014 .فةالطوة ارجملمج ةدرديب
سةطوه خليفض االعةيراابت االنيفعالو االسةطوهو لدق
لول م ا راهال م عاق االاق اليف رد النسة ة ةةوي .
جمط الرتاو اخلاصة ة االت هول .مؤسة ةسة ة الرتاو اخلاصة ة
االت هول .158-192 .)2 5 .مت االسة ة ة ة ةةرت اع م ا
http://search.mandumah.com/Record/6
07606

ا صة ة ة ة ة ةةرقم مواد  .)2017 .اسة ة ة ة ة ةةتقداا الو الواقز ا ععل م
ودم ايةوج .رسة ة ةةال ما سة ة ةةتق يق ملشة ة ةةور  .هطو
اياسنات ا الو ا عطومات .امع ا طا لند الععدع.
الوااط م لند هللا ا امد .)2014 .السة ة ة ةةناا ا سة ة ة ةةامه م
حدا االاق اليف رد اب مط العراو السة ة ة ةةعودد .
جمط الرتاو اخلاصة ة االت هول .مؤسة ةسة ة الرتاو اخلاصة ة
االة ة ة ة ة ة ة ة ة ةتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة هة ة ة ة ة ة ة ة ة ةوة ة ة ة ة ة ة ة ةةل 1 .ئ مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ا
http://search.mandumah.com/Record/5
04994
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:شبهات المستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر المروي في صحيح اإلمام البخاري
 عرض ونقد:" فرجموها، اجتمع عليها ِق َردة قد زنت،"رأيت في الجاهلية ِق ْردة

ُ ،2020/6/17 (قدم للنشر في
ُ
)2020/8/25 وقبل للنشر في

 محمد عبد الرزاق أسود.د

األستاذ المشارك في السنة النبوية وعلومها في كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام
Dr. Mohamed Abdul Razak Aswad
Associate Professor in the Prophet’s Traditions (Sunnah) &its Sciences
Faculty of Arts, Imam Abdul Rahman Bin Faisal University, Dammam

:امللخص
يهدف البحث إىل دراس ة ة ألثا اندً س ة ةةادا تبعا ت عب كل ب قيل يف نقده س ة ةةادا تبعا تالًد ذا ألثا الاقد ذًا كل الع تييت ال
أتردأل الا قدتن تاملدافعون هلثا اندً تأب باهج البحث فهو يعاخص يف ا ب ع املاهج العحاياي تاالسة ة ة ة ة ةةعقًابي ت قون البحث ب بقدب
 "رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه:ً أقوال املس ة ةةعج ة ةةًل أجا ر جولد س ة ةةيهً حول أد:تأربع بب حث تخ مت تاملًاج ف ملبحث انتل
ن ةةت،  "رأي ةةت يف اجل ة ألاي ة قًِْدة اجعم ذايه ة قًَِدة ق ةةد:ً ًيج ت ً ة تاحل م ذا رتاة أد: ن ةةت فً وأل ة " تاملبح ةةث الر ة، قًَِدة ق ةةد
نت،  "رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد:ً شة ة ة ة ةةبه املسة ة ة ة ةةعجة ة ة ة ةةًل أجا ر جولد سة ة ة ة ةةيهً حول أد:فً وأل " تاملبحث الر لث
نت،  "رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد:ً الًد ذا شةبه املسةعجةًل أجا ر جولد سةيهً حول أد: فً وأل " تاملبحث الًاب
 نع بج البحث؛ ألو أن اندً بثكور يف بعظم أصول صحيح اإلب م البخ ري تأنه رتاه ح ي ذم ش ألده ذمًت ب بيمون،ًفً وأل " تأب
تأراد اإلشة ة ة ة ة ة ة رة إىل ف بدة تألي العة كيةد ذا أن ذمًت قد أدرا اجل ألاية تن يبة ل البخة ري بظ ذمًت الثي ظاةه يف اجل ألاية ن القًدة قد
نت فً وأل بسة ةةبر الًجم تبالت الًتال ال رتاأل إلم اإلب م البخ ري يف صة ةةحيحه ت ن رتال تجد أن سة ةةت ب ألثه الًتال،
. صحيح تتاحدة حسا لثاهت تتاحدة حسا للمأل
. الجبه جولد سيهً البخ ري اجل ألاي القًدة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The research aims to study this Islamic tradition in terms of the chain of narrators and the text of the
tradition, following all censure and criticisms directed to this tradition and answer all such criticisms.
Then I presented all interpretations given by the critics and defenders of this tradition. As for the research
method, it depends on the analytical and inductive method. The research consists of an introduction, four
sections, a conclusion, and an index of reference. The First Section: Orientalist Ignaz Goldziher sayings
about the tradition: “During the pre-Islamic period, I saw a female monkey surrounded by a number of
monkeys. They were all throwing stones at her for committing adultery. The Second Section: About
authentication of the tradition and introduction, and judging the narrators of the tradition about: During
the pre-Islamic period, I saw a female monkey surrounded by a number of monkeys. They were all
throwing stones at her for committing adultery. The Third Section: Doubts of Orientalist Ignaz Goldziher
about the tradition “During the pre-Islamic period, I saw a female monkey surrounded by a number of
monkeys. They were all throwing stones at her for committing adultery. The Fourth Section: Responding
to Doubts of Orientalist Ignaz Goldziher about the tradtion: "I saw during the pre-Islamic period that
some monkeys stoned a female monkey to death for committing an adultery”. The most important results
of the research is that the text is mentioned in most of the original copies of “Sahih Al-Imam Al-Bukhari’s
book”. I concluded that Al-Bukhari has mentioned this story about what the reporter of the tradition Amr
bin Maimon saw during the pre-Islamic period. The aim of narration of this text by Imam Bukhari is only
to confirm that Amr bin Maimon has lived during the period of ignorance (pre-Islamic period), as Imam
Bukhari did not care about what Amr Bin Maimon had seen during the pre-Islamic period that a female
monkey was stoned to death by other monkeys for committing an adultery. The number of texts of this
tradition narrated by persons other than Imam Al-Bukhari in his Sahih, were eight narrations. I found
that six of these narrations are true, one is good for itself, and one is good compared with the others.
Key words: Doubts/suspicions, Goldziher, Bukhari, Pre-Islamic period, female monkey.
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شبهات المستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر المروي في صحيح اإلمام البخاري:
...................................................................................................................
"رأيت في الجاهلية ِق ْردة ،اجتمع عليها ِق َردة قد زنت ،فرجموها" :عرض ونقد

املقدمة:

احلمد هلل رب الع ملني تأفضل الصيتة تأمت العسايم
ذا سيدان حممد الايب انبي تذا آله تصحبه أ عني ترضي
هللا ذ العام ء املخاصني إىل يوم الدي أب بعد:
فإن االسعجًال يف حقيق انبً ك ن تال يزال جزءا
ب قضي العا فس احلض ري بني الع ن اإلسيتبي تالع ن اللًيب
بل مي أن نثألر إىل أبعد ب ذلك تنقول :إن االسعجًال
ميرل اخلافي الف ًي هلثا العا فس تهلثا فيت جيو ،العقايل ب
ش نه ابلاظً إليه ذا أنه قضي بافصا ذ ابقي دتابً ألثا
العا فس احلض ري فقد ك ن ليتسعجًال ب إلم شك أكرب اندً
يف صي إل العصورا انترتبي ذ اإلسيتم تالواق الثي ال
مي إن ره ألو أن االسعجًال له أتدما ه القوي يف الف ً
اإلسيتبي احلديث إجي اب أت ساب أردان أم ن نًد تيععرب
االسعجًال ظ ألًة ص حبت الصحوة الف ًي ال ذ شعه أترتاب؛
باث أن شعً ابلعهديد اإلسيتبي ذ طًيق انندلس إلًاب
تذ طًيق الدتل العرم ني شًق بعد ذلك تقد اشعمات
دراس االسعجًال ذا كل فًتع العاوم اإلسيتبي تباه :
السا الابوي رتاي تدراي تك ن صحيح اإلب م البخ ري له
الاصير انكرب ب دراس املسعجًقني فهو ال ع ب انصح
ب كعر رتاي السا الابوي تألو املقدم ر ب تصح ال يدانيه
يف ذلك كع ب تقد ذين املسامون يف خمعاف العصور بصحيح
اإلب م البخ ري شًح تاخعص را تكع ب ت اقيح تحفظ تهلثا
كاه نًى املسعجًقني تذا رأسهم أجا ر جولد سيهً (
1339ألة 1921م) قد طع فيه ت ح ديره تبًتل ه تإن ألثا
البحث جهد بعواض يف الًد ذا ألثا املسعجًل يف إحدى
شبه ه ال انل باه يف بعض أح ديره تآاثره تخ ص طعاه يف
أدً الع بعي ذمًت ب بيمون رمحه هللا ع ىل الثي ق ل فيه" :رأيت
يف اجل ألاي قًدة اجعم ذايه قًدة قد ،نت فً وأل فً عه
بعهم" تاملًتي يف صحيح اإلب م البخ ري تلثلك حيع ج ألثا
اندً ملزيد ب الدراس تالبحث فقد ترد ذايه نقد يف الساد
تاملنت ابإلض ف إىل أتتييت كرمة ترد ذايه تقد ج ء ألثا
الاقد ب بعض ذام ء احلديث الابوي الجًيف؛ ك حل فظ اب
ذبد الرب القًطيب ( 463ه) تاحملدث احلحميدي (
488ه) تالفقيه حممد ب بوس الد َِّبمي ( 808ألة)
تإلمألم تقد اسعلل املسعجًل أجا ر جولد سيهً ألثا الاقد
ب بعض ذام ء احلديث الابوي الجًيف لاقول بوقوع العحًيف
يف صحيح اإلب م البخ ري تذدم صح نصوص انح ديث
الابوي فيه تنس ل هللا ع ىل العوفيق تالسداد يف الًد ذا شبه ه
ألثه تقد مسقيت حبري" :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً
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حول اندً املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري :رأيت يف اجل ألاي
قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل  :ذًا تنقد".
أمهية البحث :تتبني يف األمور اآلتية:
-1ذًا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول اندً
املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة
اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل ".
 -2فايد شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول اندً
املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة
اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل ".
أسباب اختيار البحث ،تظهر يف األمور اآلتية:
 -1وضيح أتتييت ذام ء احلديث الابوي هلثا اندً.
 -2بي ن أمهي رتاي صحيح اإلب م البخ ري هلثا اندً.
مشكلة البحث ،تكمن يف اآليت:
-1نقد شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول ألثا اندً
تكيفي الًد ذايه بج ل ذامي.
-2بعًف أقوال ذام ء احلديث الابوي املعقدبني تاملع خًي يف
ألثا اندً.
أهداف البحث ،أمهها ما يلي:
-1الدف ع ذ صحيح اإلب م البخ ري ب خيتل رتايعه هلثا
اندً.
-2دراس ألثا اندً سادا تبعا ت عب كل ب قيل يف نقده
تذًا كل الع تييت فيه.
الدراس الس بق  :مل أجد دراسة مستقلة يف نفس الطرح
مرجعا
الذي كتبت فيه ،فأردت أن أفرد فيه البحث ليكون ً
يف ذلك.
حدود البحث:
-1دراس ساد اندً تب ق له ذام ء اجلًح تالععديل يف رتا ه.
-2دراس بنت اندً تب ق له ذام ء احلديث الابوي فيه.
منهج البحث ،يتلخص يف اتباع املنهج التحليلي،
واالستقرائي ،وأما إجراءات عملي يف البحث؛ فتتلخص يف
اآليت:
-1اسعقًاء الًتال الواردة يف اندً ت ًجيه .
-2إيًاد كل الاقد الوارد يف اندً الًد ذايه.
خطة البحث ،فقد قونت ب بقدب تأربع بب حث تخ مت
كم أييت:
املقدب  :تفيه أمهي البحث تأسب ب اخعي ره تبج اعه
تأألدافه تالدراس الس بق تحدتده تباهجه تإجًاءا ه
تخطعه.
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املبحث األول :أقوال املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول أدً:
"رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل ".
املبحث الثاينً :يج ت ً تاحل م ذا رتاة أدً" :رأيت يف
اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل ".
املبحث الثالث :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول
أدً" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت
فً وأل ".
املبحث الرابع :الًد ذا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً
حول أدً" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت
فً وأل " .اخل مت تاملًاج .
ختاما أقول :الاهم ال عثب لس ان خيرب ذاك تال ذيا اظً
ً
إىل ذاوم دل ذايك تال يدا عر حديث رسولك تال قدب
متجي إىل خدب دياك الاهم ار،قا اإلخيتص يف القول تالعمل
تاألدان مل اخعاف فيه ب احلق إبذنك إنك هتدي ب ج ء إىل
رب العزة ذم يصفون تسيتم
صًاط بسعقيم سبح ن ربك ق
رب الع ملني تصا هللا ع ىل تابرا
ذا املًساني تاحلمد هلل ق
ذا سيدان حممد تذا آله تصحبه أ عني تآخً دذواان أن
احلمد هلل رب الع ملني.
املبحث انتل :أقوال املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول أدً:
"رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل "
طع املسعجًل أجا ر جولد سيهً (نصً :1992
313؛ العقيقي  )906 :1965يف تقوع العحًيف يف صحيح
اإلب م البخ ري تذدم سيتب نصوص انح ديث الابوي فيه
بععمدا ذا أقوال ذام ء املسامني ب احل فظ اب ذبد الرب
القًطيب تاحملدث احلحميدي تالفقيه حممد ب بوس الد َِّبمي
يف اندً الثي رتاه ذمًت ب بيمون ق ل" :رأيت يف اجل ألاي
قًدة اجعم ذايه قًدة قد ،نت فً وأل فً عه بعهم"
(حممد  )16 :2010فق ل" :نثكً كثلك الدر يف صحيح
البخ ري فم ذلك رتاي ذ اجل ألاي ذكًأل أبو بسعود
الدبجقي ( 400ألة) ب البخ ري تقد ذكً احلحميدي يف
كع به اجلم بني الصحيحني تقد حبرا انبً تتجدانه يف بعض
الاسخ فيم يععاق لم اجل ألاي تليس يف كل الاسخ إنه ب
املم أن ي ون لعاك الفقًا ال دست ذا نص البخ ري
احل شي  :الد َِّبمي القًد ج 2ص"290
املقحم
(جولد سيهً 226 :2009؛ حممد  )13 :2010تساعًا
ب احعج به احل فظ اب ذبد الرب القًطيب تاحملدث احلحميدي
تالفقيه الد َِّبمي تأقواهلم تب بعهم يف ذلك ب ذام ء
املسامني نًد ذا اك احلجج تانقوال ب ذام ء املسامني
لاًد ذا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً تطعاه بصحيح
ق

اإلب م البخ ري تب اذعمده ب كيتم ذام ء املسامني لعحقيق
أألدافه اخلبير يف الطع ابلسا الابوي .
املبحث الر ً :يج ت ً تاحل م ذا رتاة أدً" :رأيت يف
اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل "
 -1ق ل اإلب م البخ ري :حددا نعيم ب مح د (ق ل حيىي ب
بعني" :دق " تق ل أبو ح مت" :حماه الصدل" تقد عب اب
ذدي ب أخط فيه تق ل" :ابقي حديره بسعقيم" تضعقفه
الاس بي تقيل :صدتل خيطئ كرما ويف سا (228ألة)
رتى له البخ ري يف الصيتة تانح م تاملل ،ي
تالقس ب تأبو داتد تالرتبثي تاب ب جه تإلمألم
تالًاجح أنه دق ) (اب حجً العسقيت 160 :1959؛
اب حجً العسقيت 564 :1986؛ الب جي :1986
 )779/2حددا ألجيم (حم قدث بلداد تح فظه الربت
كرم العدليس تاإلرس ل اخلفي تدققه مح د ب ،يد تحيىي
ب سعيد القط ن تذبد الًمح ب بهدي تأمحد ب حابل
تيزيد ب أل رتن ويف سا (183ألة) رتى له أصح ب
ال عر السع تإلمألم تالًاجح أنه دق تيف رتاي البخ ري
يف الع ريخ يف ألثا احلديث :حددا حصني ف ب بثلك ب
خيج ب دليس ألجيم الًاتي ذاه تقًن فيه أيض ب
حصني أاب بةَاْج) (اب حجً العسقيت 160 :1959؛
املزي 272/30 :1980؛ الثأليب 287/8 :1985؛ اب
حجً العسقيت  )574 :1986ذ حصني (احل فظ
احلج املعمً لم حفظه يف اآلخً تك ن ب أبم اندً
تدققه أمحد ب حابل تحيىي ب بعني تالعجاي تأبو ،رذ
تأبو ح مت تالاس بي تيزيد ب أل رتن تق ل ذاي ب
املديين تإلمه" :ن خيعاط" ويف سا (136ألة) رتى له
أصح ب ال عر السع تإلمألم تبا ء ذا ذلك فهو دق )
(املزي 519/6 :1980؛ الثأليب 422/5 :1963؛ اب
حجً العسقيت  )170 :1986ذ ذمًت ب بيمون
(اإلب م احلج مس ب بع ذ ب جبل تذبد هللا ب
بسعود تذمً ب اخلط ب تذاي تاب ذمً تسعد ب
أيب تق ص تأبو ذر تأبو ألًيًة تأبو أيوب اننص ري
تط بف  تألو بعدتد يف كب ر الع بعني ب ال وفيني
تأدرا اجل ألاي تك ن أصح ب الايب  يًضون بعمًت ب
بيمون تدققه حيىي ب بعني تأمحد تالاس بي تالعجاي
ت ويف سا (74ألة) ترتى له أصح ب ال عر السع ؛
البخ ري تبسام تأبو داتد تالرتبثي تالاس بي تاب
ب جه تإلمألم تبا ء ذا ذلك فهو دق ) (البخ ري
367/6 :1972؛ اب ذبد الرب 1205/3 :1992؛ اب
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اندم 772/3 :1989؛ اب ذس كً 424/46 :1995؛
املزي 262/22 :1980؛ الثأليب 86/5 :1985؛ اب
حجً العسقيت  )120/5 :1995ق ل" :رأيت يف
اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل فً عه
بعهم" (البخ ري  )44/5 :2001تخيتص ذلك :أن رتاة
اندً ب أألل العدل تالضبط تابلع يل اندً صحيح.
 -2تذكًألة ة اإلبة ة م البخة ة ري (البخة ة ري )367/6 :1972
تاحل فظ اب ذس كً ( 571ألة ة ة ة ة ة) (اب ذس كً :1995
 )412/46يف رتاية اثنية بةدتن لفظ" :قةد ،نةت" فقة ل:
ق ل نعيم ب مح د :حددا ألج ة ةةيم ذ أيب بةَاْج (تدققه حيىي
ب بعني تحممد ب س ة ة ةةعد تالاسة ة ة ة بي تالدارقطين تق ل
البخ ري" :فيه نظً" تق ل أبو ح مت" :صة ة ة ث احلديث ال
ر به" تق ل احل فظ اب حجً" :ص ة ة ةةدتل ر" أخط "
تقة ل أمحةد" :رتى حةديرة با ًا" تقة ل اب حبة ن" :كة ن
خيطئ" تقة ة ل اجلو،جة ة " :إلم دقة ة " رتى لة ةةه انربعة ة
تالًاجح أنه ص ة ة ةةدتل) (املزي 162/33 :1980؛ الثأليب
384/4 :1963؛ اب حجً العس ة ة ةةقيت )625 :1986
تحصة ة ة ة ة ة ةةني ذ ذمًت ب بيمون" :رأيةت يف اجلة ألاية قًدة
اجعم ذايه قًتد فً وأل فً عه بعهم" تخيتص ذلك:
أن رتاة ألةثا اندً ب أألةل العةدل تالضة ة ة ة ة ة ةةبط؛ إال أاب بةَاْج
فهو ص ة ة ةةدتل تابلع يل اندً حس ة ة ة لثا ه؛ القرتان أاب باج
ب حصة ة ة ة ةةني تقد ق ل اب حجً العسة ة ة ة ةةقيت " :تيف رتاي
البخ ري يف الع ريخ يف ألثا احلديث :حددا حص ةةني ف ب
بثلك ب خيج ة ة ة ب دليس ألج ة ة ةةيم الًاتي ذاه تقًن فيه
أيضة ب حصةني أاب بةَاْج" (اب حجً العسةقيت :1959
.)160
 -3ترتاه اب ش ذان الواسطي ( 246ألة ة ة) ب طًيق اثلث
ذ ذبد املاك ب بس ةةام ب س ةةيتم (ألو أبو س ةةيتم َتدةَّ َقهح
اب حبة ة ن تحيىي ب بعني تقة ة ل أبو داتد تأبو حة ة مت
تذبد الًمح ب يوسف ب خًاش" :ال ر به" تق ل اب
ذبةد الرب" :ليس مم حيعج بةه" تقة ل اب حجً" :تن أر لةه
سة ة ة ة ة ة ةةاف فيم ذكًه ذ ذبد املاك ألثا" رتى له الرتبثي
تالاسة بي تالًاجح أنه دق ) (اب حب ن 107/7 :1973؛
اب أيب حة ة مت 368/5 :1952؛ اب ذبة ةةد الرب :1992
1206/3؛ امل ة ة ة ةةزي 415/18 :1980؛ اب ة ة ة ة ح ة ة ة ةج ة ة ة ةةً
العس ة ة ة ة ةةقيت  )425/6 :1908ذ ذيس ة ة ة ة ة ب حط ن
(ألو العة ة بة ةةثي يًتي ذ ذاي ب طاْق  تذمًت ب
بيمون ترلن اب صربة تبسام ب سيتم ترتى ذاه ذبد
املاك ب بس ة ة ة ة ةةام أبو س ة ة ة ة ةةيتم َتدةَّ َقهح العجاي تاب حب ن
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تاب حجً تق ل اب ذبد الرب" :ليس مم حيعج به" تق ل
ابة حةجةً" :بةقةبةول" رتى لة ة ةةه أبةو داتد تالةرتبة ة ةةثي
تالاس ة ة ة بي تالًاجح أنه دق ) (البخ ري 387/6 :1972؛
العجاي 199/2 :1985؛ اب حبة ن 215/5 :1973؛
أبو نعيم انصة ة ة ة ة ةةبهة 2047/4 :1998؛ اب ذبةةد الرب
1206/3 :1992؛ الةةثأليب 311/3 :1963؛ اب حجً
العسة ة ة ة ة ةةقيت 260/6 :2002؛ اب حجً العسة ة ة ة ة ةةقيت
207/8 :1908؛ اب حجً العسة ة ة ةةقيت )438 :1986
قة ة ل :مسعة ةةت قة ة ضة ة ة ة ة ةةي ب ة ة تبًة البِ َ ة ة يل (ألو ذمًت
الب ة ة يل الجة ة ة ة ة ة ة ة بي الرق ة ة ذكًه العجاي تأبو ،رذة ة ة
الدبجةةقي أنه ب كب ر الع بعني تذكًه البخ ري تاب ذبد
الرب تاب اندم اجلزري تأبو حة مت تخايفة تاب الربقي
اَّلل ب بسعود
تاب حجً أن له صحب تله رتاي ذ ذبد َّ
 ذاةد أمحةد تاب خزمية ل اةه ترد فيهة ب ايعةه فقيةل:
اَّلل ب
ذ أيب ذرمة ة ن الب ة ة يل ترتاية ة أخًى ذ ذبة ةةد َّ
ذمًت رض ةةي هللا ذاهم بوقوف تبا ء ذا ذلك فهو دق )
(الة ةعة ةجة ةاة ةةي 372 :1984؛ ابة ة ذة ةبة ة ةةد الة ةةرب :1992
1206/3؛ اب ة ة اند ة ةةم 187/4 :1989؛ اب ة ة ح ة ةج ة ةةً
العس ة ةةقيت  ،)580/4 :1995يس ة ة الن ذمًت ب بيمون
انتدي :بة أذجةر بة رأيةت يف اجلة ألاية ق قة ل" :كاةت يف
اليم يف إلام نألاي تأان ذا ش ةةًيف تألو املوضة ة املً ف
(اب اندم  )462/2 :1979قة ل :فجة ء قًد تبعةه قًدة
فعوس ة ةةد يدأل فوض ة ة يده فول جس ة ةةدأل فا م ق ل :فًأيت
قًدا أصة ة ةةلً باه ج ء ميجة ة ةةي خفي ح إلمز القًدة بيده
تىل ذاألب ق ل :فسة ة ةاقت يدأل ب حتت خده سة ة ةةيت رقيق
ق
قة ل :تتضة ة ة ة ة ةعةةت خةةده ذا انرا بععةةه قة ل :فوق
ذايه ة تأان أنظً إلي ةةه ق ة ل :رجع ةةت فجعا ةةت ةةدخ ةةل
ي ةةدأل ة حت ةةت خ ةةده إدخ ة ال رقيق ة ق ة ل :ف ة سة ة ة ة ة ةةعيقظ فزذ ة
بثذورا ق ل :تأط ف هب تمشه شم حي أل تألو الفًج
(اب اندم  )472/1 :1979فص ة ة ة ح صة ة ةةيح شة ة ةةديدة
ق ل :فجعات القًتد جتيء ميا تيسة ة ة ة ة ةةًة ب بني يديه تب
خافةه تاجعم باهم ة ذة قة ل :فجعةل يصة ة ة ة ة ةةيح تيوبئ
إليه بيده سة ة ة ة ت ق ل :فثألبت القًتد ميا تيسة ة ة ةةًة
قة ل :فمة لبراة أن جة بتا بةه بعياةه أذًفةه فحفًتا هلمة حفمة
فً ومهة فاقةد رأيةت الًجم يف إلم بين آدم قبةل أن أراه يف
بين آدم" (اب شة ة ة ة ة ة ة ذان الواسة ة ة ة ة ةةطي )101/2 :2004
تخيتص ذلك :أن رتاة ألثا اندً ب أألل العدل تالضبط؛
تابلع يل اندً صحيح.
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 -4تب طًيق راب رتاه اب قعيب الدياوري ( 276أل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة)
فقة ة ل :حة ةةددين حممة ةةد ب خة ة لة ةةد ب خة ةةداش ( َتدةَّ َقة ةهح اب
حب ن تقيل :صة ة ة ةةدتل يلًب رتى له اب ب جه تالًاجح
أنة ةةه دقة ة ) (اب حبة ة ن 113/9 :1973؛ املزي :1980
135/25؛ اب حجً العسة ة ة ة ة ة ةةقيت  )475 :1986ق ل:
حددا َسة ة ة ة ة ةاْم ب قعيب (اإلب م احملدث الربت َتدةَّ َقهح اب
حب ة ن تأبو داتد تأبو ،رذ ة تالةةدارقطين تاحل ة كم تاب
قة ن تاحعج بةه البخة ري تقة ل حيىي ب بعني تأبو حة مت:
"ليس به ر" رتى له اجلم ذ سةوى بسةام تالًاجح أنه
د ةقة ة ة ة ) (اب ة ح ةبة ة ة ة ن 420/6 :1973؛ املةةزي :1980
232/11؛ ال ة ةةثأليب 308/9 :1985؛ ال ة ةةثأليب :2003
1121/4؛ اب حجً العس ة ة ةةقيت  )133/4 :1908ذ
ألجيم ذ حصني ذ ذمًت ب بيمون ق ل،" :نت قًدة
يف اجلة ة ألاية ة فً عهة ة القًتد تر عهة ة بعهم" (اب قعيبة ة
الدياوري  )473 :2009تخيتصة ة ة ة ة ة ة ذلك :أن رتاة ألثا
اندً ب أألل العدل تالضبط؛ تابلع يل اندً صحيح.
 -5ترتاه ذبد هللا ب أمحد الباخي ( 319 :أل ة ة ة ة) ب طًيق
خة بس ذ ذبقة د ب العوام (اإلبة م احملةةدث َتدةَّ َقةهح اب
سة ة ة ةةعد تالعجاي تحيىي ب بعني تأبو ح مت تاب حب ن
تاإلب ة م أمح ةةد رتى ل ةةه البخة ة ري تبسة ة ة ة ة ة ةةام تأبو داتد
تالرتبثي تالاس بي تاب ب جه تإلمألم تبا ء ذا ذلك
فهو دقة ) (أمحةد 542/1 :2001؛ اب سة ة ة ة ة ة ةعةد :1990
238/7؛ العجاي 247 :1984؛ اب أيب ح ة مت :1952
83/6؛ اب حب ة ة ة ن 162/7 :1973؛ املزي :1980
140/14؛ الثأليب  )452/7 :1985ذ حص ة ة ة ة ةةني ذ
ذمًت ب بيمون قة ل،" :نةت قًدة ابليم فً عهة القًدة
تر عه بعهم" (الباخي  )80/1 :2000تخيتص ذلك:
أن رتاة ألثا اندً ب أألل العدل تالض ة ة ة ة ةةبط؛ تابلع يل اندً
صحيح.
 -6ترتاه اإلمس ذياي ( 371ألة ة ة) ب طًيق س در بطول
ذ ذيس ة ة ة ب حطق ن ذ ذمًت ب بيمون ق ل" :كات
يف اليم يف إلام نألاي تأان ذا شة ة ة ة ة ة ةةًف فج ء قًد ب
قًدة فعوسة ة ةةد يدأل فج ء قًد أصة ة ةةلً باه فلمزأل فسة ة ةاقت
يةدألة ب حتةت رأر القًد انتل سة ة ة ة ة ة ةةيت رقيقة ت بععةه فوق
ذايه تأان أنظً رجعت فجعات دخل يدأل حتت خد
انتل بًفق ف س ة ة ةةعيقظ فزذ فج ة ة ةةمه فص ة ة ة ح ف جعمعت
القًتد فجعل يصةةيح تيوبئ إليه بيده فثألر القًتد ميا
تيسة ة ة ة ة ة ةةًة فج ة بتا ب ةةثل ةةك القًد أذًف ةةه فحفًتا هلم ة حفًة
فً ومه ة فاق ةةد رأي ةةت الًجم يف إلم بين آدم" (اب حجً

العسة ة ة ة ة ةةقيت 160/7 :1959؛ اب حجً العسة ة ة ة ة ةةقيت
120/5 :1995؛ اب املاق 470/20 :2008؛ العيين
300/16 :2001؛ ال ةةقسة ة ة ة ة ة ةط ةةيت )182/6 :1900
تخيتص ذلك :أن رتاة ألثا اندً ب أألل العدل تالضبط؛
تابلع يل اندً صحيح.
 -7تب طًيق سة ة ة ة ة ب رتاه أبو نعيم انصة ة ة ة ةةبه ( )430
(أبو نعيم انصة ة ة ة ة ةةبهة  )2047/4 :1998تاحلة فظ اب
ذسة كً (اب ذسة كً  )415/46 :1995ب طًيق ذبد
املاك ب بسة ة ة ةةام حددا ذيسة ة ة ة ب حط ن ق ل :دخات
بسة ة ة ة ة ةةجد ال وف فإذا بعمًت ب بيمون انتدي ج لس ة ة ة ة ة ة
تذاده الا ر فق ل رجل ب القوم :حددا ذجر شة ةةيء
يف اجل ة ألاي ة ق ة ل" :بيام ة أان يف حًث نأل ةةل اليم إذ
رأيةت قًتدا قةد اجعمع فًأيةت قًدا أت قًدة اضة ة ة ة ة ةةطجعة
فة دخاةةت القًدة يةةدألة حتةةت ذاق القًد اذعاقة إذ جة ء
قًد آخً فلمزأل فًفعت رأسةةه فاظً إليه فس ةاقت يدأل
ب حتت رأر القًد بضة ة ة ةةي إلم بعيد فواقعه تأان أنظً
إليةةه رجعةةت القًدة إىل ب ة هة فةةثألبةةت لعةةدخةةل يةدألة
حتةت ذاق القًد فة نعبةه فقة م إليهة فجة ة ة ة ة ةةم دبًألة فصة ة ة ة ة ةةً
ف جعمعت إليه القًتد ق ل :فجعل يج ةةم إليه تإليه ق ل:
فعفًقوا فام ألبةث أن جيء بةثلةك القًد أذًفةه بعياةه قة ل:
ف خثتمه ف وا هبم بوضةع كرم الًبل فحفًتا هلم حفًة
ر ومهة ح قعاومهة قة ل :فوهللا لقةةد رأيةةت الًجم قبةةل
أن يبعة ة ةةث هللا حممة ة ةةدا ( "املزي 265/22 :1980؛
الة ة ةةثأليب 86/5 :1985؛ ال ًب ة ة ة 75/15 :1981؛
الرببة تي  )415/10 :2012تخيتصة ة ة ة ة ة ة ذلةك :أن رتاة
ألثا اندً ب أألل العدل تالضبط؛ تابلع يل اندً صحيح.
 -8تب طًيق اثب رتاه احل فظ اب ذسة ة ة ة كً (اب ذسة ة ة ة كً
 )416/46 :1995تألي بافس الطًيق السة ة ة ة ة ة ب ذ أيب
سة ة ةةيتم -ذبد املاك ب بسة ة ةةام -ذ ذيس ة ة ة ب حط ن
ذ ذمًت ب بيمون انتدي ق ل :قيةل له :أخربان ذجةر
شة ة ة ة ة ةةيء رأيعةةه يف اجلة ألاية قة ل" :رأيةت الًجم يف إلم اب
آدم إن أألاي أرسة ة ة ة ة ةةاو يف نةل هلم أحفظهة ب القًتد
فبيا أان يوب يف البسة ة ة ةةع ن؛ إذ ج ء القًتد فصة ة ة ةةعد نا
فعفًقت القًتد ف ضة ة ة ةةطجعوا فج ء قًد تقًدة ف ضة ة ة ةةطجع
ف دخات القًدة يدأل حتت القًد ف س ة ةةعرقيت نوب فج ء قًد
فلمز القًدة فسة ة ة ة ة ةاقةت يةدألة ب حتةت القًد فةثألبةت بعةه
فة صة ة ة ة ة ة ة ب باهة القًد رجعةت القًدة إىل القًد فةثألبةت
ةدخةل يةدألة يف امل ة ن الةثي كة نةت فيةه فة نعبةه القًد فقة م
فجة ة ة ةةًم -شة ة ة ةةقق -دبًأل (اب اندم )468/2 :1979
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شبهات المستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر المروي في صحيح اإلمام البخاري:
...................................................................................................................
"رأيت في الجاهلية ِق ْردة ،اجتمع عليها ِق َردة قد زنت ،فرجموها" :عرض ونقد

فص ة ة ح ص ة ةةيح ف جعمعت القًدة فق م تاحد باهم كهي
اخلطي ةةر فوجهوا يف طا ةةر القًد فج ة بتا ب ةةه بعيا ةةه تأان
أذًفةه فحفًتا هلمة فً ومهة " (املزي 266/22 :1980؛
الةثأليب  )86/5 :1985تخيتص ة ة ة ة ة ة ة ذلةك :أن رتاة ألةثا
اندً ب أألل العدل تالضبط؛ تابلع يل اندً صحيح.
 -9تب طًيق اتسة رتاه احل فظ اب ذسة كً فق ل :ب طًيق
ذاي ب ذة صة ة ة ة ة ة ةةم ( َتدةَّ َقةهح العجاي تقة ل البخة ري" :ليس
ابلقوي ذادألم" تضة ة ة ة ةةعفه الاسة ة ة ة ة بي تاإلب م أمحد تق ل
حيىي ب بعني" :ليس برق " تق ل أبو ح مت" :لني احلديث
ي ع ة ةةر ح ة ةةدير ة ةةه تال حيعج ب ة ةةه" تق ة ة ل ال ة ةةثأليب" :ح ة ة فظ
بجة ة ة ة ة ة ةةهور ضة ة ة ة ة ة ةعفوه تكة ة ن ب رًا" رتى لة ةةه أبو داتد
تالرتبةثي تاب بة جةه تابلعة يل فهو ضة ة ة ة ة ة ةةعيف) (العجاي
242 :1984؛ البخ ة ري 290/6 :1972؛ الاس ة ة ة ة ة ة ة ة بي
76 :1976؛ اب أيب ح ة ة مت 198/6 :1952؛ الة ةةثأليب
 )450/2 :1407ق ل :حددا حصة ة ة ة ة ة ةةني ب ذبد الًمح
ذ ذمًت ب بيمون انتدي ق ة ة ل" :رأي ة ةةت قًدة ابليم
فً عهة القًدة فً عهة بعهم" قة ل ذاي ب ذة صة ة ة ة ة ة ةةم" :لو
إلم حصة ة ةةني حددين ب صة ة ةةدقت" (اب ذسة ة ة كً :1995
 )416/46تخيتص ة ة ة ة ة ة ة ذلةك :أن رتاة ألةثا اندً ب أألةل
العدل تالضةبط؛ إال ذاي ب ذ صةم فهو ضةعيف تابلع يل
فة ندً حسة ة ة ة ة ة ة للمه ت عايةل ذلةك كمة قة ل اب حبة ن يف
ذاي ب ذة صة ة ة ة ة ة ةةم" :تالةثي ذاةدي يف أبًه ًا بة انفًد بةه
ب انخب ة ر تاالحعج ة ج " ة تافق الرق ة ؛ نن لةةه رحا ة
تمس ذ تكع ب تقد خيطئ اإلنسة ن فيت يسةعحق الرتا تأب
بة قبني لةه ب خط ةه فام يًج فيجة ة ة ة ة ة ةبةه أن ي ون يف ذلةك
بعومهة ة أنة ةةه كة ة ن كمة ة حة ةةدث بة ةةه" (اب حبة ة ن :1976
 )113/2تألا ة تافقةةت رتايع ةةه الرق ة تقةةد ق ة ل اب أيب
شة ة ة ة ة ةةيب فيه" :تقد ك ن رمح هللا ذايا تذايه ب أألل الدي
تالصيتح تاخلم الب رع شديد العوقي" (اخلطير البلدادي
 )407/13 :2002تقة ة ل تكي " :بة ة ،لاة ة نعًفة ةةه ابخلم
فخ ةةثتا الصة ة ة ة ة ة ةح ة ح ب ح ةةدير ةةه تدذوا اللاط" (ال ةةثأليب
.)125/5 :2003
املبحث الثالث :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول
أدً" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت
فً وأل "
رتكز شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً يف
تقوع العحًيف يف صحيح اإلب م البخ ري تذدم سيتب نصوص
انح ديث الابوي فيه بععمدا ذا أقوال ذام ء املسامني ب
احل فظ اب ذبد الرب القًطيب تاحملدث احلحميدي تالفقيه حممد
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ب بوس الد َِّبمي تأن اندً الثي رتاه ذمًت ب بيمون ق ل:
"رأيت يف اجل ألاي قًدة اجعم ذايه قًدة قد ،نت فً وأل
فً عه بعهم" ألو بدسور يف صحيح اإلب م البخ ري تك نت
ألثه الجبه خمعصًة جدا لدى املسعجًل أجا ر جولد سيهً
فق ل" :نثكً كثلك الدر يف صحيح البخ ري فم ذلك رتاي
ذ اجل ألاي ذكًأل أبو بسعود الدبجقي ب البخ ري تقد
ذكً احلحميدي يف كع به اجلم بني الصحيحني تقد حبرا انبً
تتجدانه يف بعض الاسخ فيم يععاق لم اجل ألاي تليس يف
كل الاسخ إنه ب املم أن ي ون لعاك الفقًا ال دست
ذا نص البخ ري املقحم احل شي  :الد َِّبمي القًد ج2
ص( "290جولد سيهً  )226 :2009تبا ء ذا ذلك
ساعًا ب احعج به احل فظ اب ذبد الرب القًطيب تاحملدث
احلحميدي تالفقيه الد َِّبمي تأقواهلم تب بعهم يف ذلك ب
ذام ء املسامني الثي اذعمد املسعجًل أجا ر جولد سيهً
ذا أقواهلم نًد يف املبحث الًاب ذا اك احلجج تانقوال
لاًد ذا شبه املسعجًل أجا ر
ب بعض ذام ء املسامني ق
جولد سيهً تطعاه بصحيح اإلب م البخ ري تب اذعمده ب
كيتم ذام ء املسامني لعحقيق أألدافه اخلبير يف الطع ابلسا
الابوي .
أتال :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول الساد تاملنت
بع لألدً الوارد يف صحيح اإلب م البخ ري :تذلك ن املسعجًل
أجا ر جولد سيهً اذعمد يف شبه ه كم قاا ب قبل ذا
أقوال تحجج بعض ذام ء املسامني ن اإلب م البخ ري ن يًِت
اندً يف صحيحه تأنه بدسور فيه (جولد سيهً :2009
 )226فقد ق ل احلحميدي" :ح أبو بسعود أن له يف
الصحيح ح ي ب رتاي حصني ذاه ق ل :رأيت يف اجل ألاي
قًدة اجعم ذايه قًدة قد ،نت فً وأل فً عه بعهم كثا
ح ه أبو بسعود تن يثكً يف أي بوض أخًجه البخ ري ب
كع به فبحرا ذ ذلك فوجدانه يف بعض الاسخ ال يف كاه
قد ذكً يف ألم اجل ألاي تليس يف رتاي الاعيمي ذ الفًبًي
أصيت شيء ب ألثا اخلرب يف القًدة تلعاه ب املقحم ال
أقحمت يف كع ب البخ ري" (احلحميدي )490/3 :2002
ت بعه يف ذلك؛ اب العًيب اإلشبياي ( 543ألة) (اب العًيب
اإلشبياي  )332/2 :2003تاب اجلو،ي ( 597ألة) (اب
اجلو،ي  )175/4 :1997تاملب را ب اندم اجلزري (
606ألة) (اب اندم  )784/11 :1969تاملؤر ذاي ب اندم
اجلزري ( 630ألة) (اب اندم  )772/3 :1989تاملفسً
القًطيب ( 671ألة) (القًطيب  )441/1 :1964تالفقيه
الد َِّبمي ( 808ألة) (الد َِّبمي  )333/2 :2003تحممد

مجلة العلوم اإلنسانية
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امللًيب ( 1094ألة) (امللًيب  )340/2 :1998تق ل
ال ًب ( 786ألة)" :أقول ب أن ألثه احل ي ن وجد يف
بعض نسخ البخ ري" (ال ًب  )75/15 :1981ت بعه
،كًل اننص ري ( 926ألة) (اننص ري .)137/7 :2005
اثنيًا :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول ساد اندً
املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري تيف إلمه ب كعر السا
الابوي  :تألثه الجبه بعفًذ ب الجبه الس بق تذلك
ذادب طع املسعجًل أجا ر جولد سيهً ن اإلب م البخ ري
ن يًِت اندً يف صحيحه تأنه بدسور فيه (جولد سيهً
 )226 :2009كم قاا ب قبل أنه اذعمد ذا أقوال تحجج
بعض ذام ء املسامني.
 -1شبهات املستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر
املروي يف صحيح اإلمام البخاري :فقد ق ل انلب (
1420ألة)" :تأان أظ ُّ أن اآلف ب شيخ املصاف نعيم ب
مح د؛ فإنه ضعيف بعهم أت ب ذاعا ألجيم؛ فإنه ك ن
بدلس ل ذكً اب ذبد الرب (اب ذبد الرب :1992
العوام أيض ذ حصني كم
 )1205/3أنه رتاه ذب د ب ق
قات :تذب د ألثا دق ب رج ل
رتاه ألجيم خمعصًا
ح
الجيخني تاتبعه ذيس ب حط ن ذ ذمًت ب بيمون
به بطوال أخًجه اإلمس ذياي تذيس ألثا تدقه العجاي
تاب حب ن ترتايعه بفصا بعد الا رة الظ ألًة ب رتاي
نعيم املخعصًة تقد ب ل احل فظ إىل قويعه ؛ خيتف الب
ذبد الرب تهللا أذام" (انلب  )535/2 :2002تكيتم
انلب ألثا فيه دالل ذا صح اندً املًتي سواء ك ن
خمعصًا؛ كم يف صحيح اإلب م البخ ري أت بطوال؛ كم يف
إلم صحيح اإلب م البخ ري.
-2شبهات املستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر
املروي يف كتب السنة النبوية :فقد ق ل اب ذبد الرب
القًطيب" :تأب القص بطوهل فإه دتر ذا ذبد املاك
ب بسام ذ ذيس ب حط ن تليس مم حيعج هبم "
(اب ذبد الرب  )1205/3 :1992ت بعه املؤر ذاي ب
اندم اجلزري (اب اندم  )773/3 :1989تاملفسً
القًطيب (القًطيب  )441/1 :1964تالجيخ شعير
انرانبتط ( 1438ألة) (الثأليب .)160/4 :1985
اثلر  :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول بنت اندً
املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري تيف إلمه ب كعر السا
الابوي :
-1شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول بنت اندً
املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري :فقد ق ل اب ذبد الرب

القًطيب" :تألثا ذاد ذ أألل العام با ً إض ف الزان إىل
إلم ب اف تإق ب احلدتد يف البه بم" (اب ذبد الرب
 )1205/3 :1992ت بعه املؤر ذاي ب اندم اجلزري (اب
اندم  )773/3 :1989تاملفسً القًطيب (القًطيب
 )441/1 :1964تألثا ب ق له انلب " :ألثا أدً با ً؛
إذ كيف مي إلنس ن أن يعام أن القًدة عزتج تأن ب
حخاح حقهم احمل فظ ذا العًا فم خ ن قعاوهق ألر أن
ذلك أبً تاق بياه فم أي ذام ذمًت ب بيمون أن رجم
القًدة إمن ك ن؛ نه ،نتق!" (انلب )535/2 :2002
تابلًإلم ب كيتم انلب ألثا فإنا ذكًان قبل قايل أنه يؤكد
ذا صح اندً املًتي ذ ذمًت ب بيمون تل اه يعمد
إىل أتتياه.
 -2شببهات املسبتشبرق أجناس جولدتسبيهر حول مث األثر
املروي يف كتبب الس ب ب ب ب بنبة النبويبة :تذلةك يف كعة ب العة ريخ
ال بم لإلبة ة ة م البخة ة ة ري (البخة ة ة ري )367/6 :1972
ت بعة ةةه احلة ة فظ اب ذسة ة ة ة ة ة ة كً (اب ذسة ة ة ة ة ة ة كً :1995
 )412/46يف رتاية اثنية بةدتن لفظ" :قةد ،نةت" فقة ل:
ق ل نعيم ب مح د :حددا ألجة ة ةةيم ذ أيب بةَاْج تحصة ة ةةني
ذ ذمًت ب بيمون" :رأي ة ةةت يف اجل ة ة ألاي ة ة قًدة اجعم
ذايه ة قًتد فً وأل ة فً عه ة بعهم" فق ةةد ق ة ل احلحميةةدي:
"تالةةثي ق ة ل البخ ة ري يف الع ة ريخ ال بم؛ ق ة ل يل نعيم ب
مح د :أخربان ألجة ةةيم ذ أيب بةَاْج تحصة ةةني ذ ذمًت ب
بيمون قة ة ل :رأي ةةت يف اجلة ة ألاية ة قًدة اجعم ذايهة ة قًتد
فً وألة فً عهة بعهم تليس فيةه :قةد ،نةت" (احلحميةدي
 )490/3 :2002ت بع ة ةةه اب العًيب اإلشة ة ة ة ة ةةبياي فق ة ة ل:
"تدبت يف نص احلديث قد ،نت تسة ة ةةقط ألثا الافظ ذاد
بعض ةةهم" (اب العًيب اإلش ةةبياي  )332/2 :2003تحممد
امللًيب (امللًيب .)340/2 :1998
رابع  :أتتييت العام ء ملنت اندً املًتي يف ص ةةحيح
اإلب م البخ ري تكعر السا الابوي :
-1ق ل اب ذبد الرب القًطيب" :تلو ص ة ةةح ل نوا ب اجل ؛ نن
العبة دا يف اجل تاإلنس دتن إلممهة تقةد كة ن الًجم يف
العوراة" (اب ذبة ةةد الرب  )1205/3 :1992ت بعة ةةه املؤر
ذةاةةي بة اندةم اجلةزري (ابة اندةم )773/3 :1989
تاملفسً القًطيب (القًطيب .)441/1 :1964
 -2ق ل احلحميدي" :فإن صة ة ة ة ةةحت ألثه الزلدة  -قد ،نت -
فةإمنة أخًجهة البخة ري داللة ذا أن ذمًت ب بيمون قةد
أدرا اجلة ألاية تن يبة ل بظاةه الةثي ظ يف اجلة ألاية تقةد
أتألم أبو بسعود هبثه الرت ال أفًدأل ابمسه أنه ب ا
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شبهات المستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر المروي في صحيح اإلمام البخاري:
...................................................................................................................
"رأيت في الجاهلية ِق ْردة ،اجتمع عليها ِق َردة قد زنت ،فرجموها" :عرض ونقد

الص ة ة ة ة ةةح ب الثي انفًد هبم البخ ري كم ًجم أتال تكم
فعل يف اس ة ة ة ة ةةم أيب رج ء العط ردي تإمن رتاي البخ ري أنه
ق ل :كا نعبد احلجً تس ة ة ة ة ة ة بً ب ذكً ذاه دالل ذا أنه
قد أدرا اجل ألاي تن يس ة ةةام يف أتل اإلس ة ةةيتم" (احلحميدي
 )490/3 :2002ت بع ة ةةه املب ة ة را ب اندم اجلزري (اب
اندم  )784/11 :1969تاملفسة ة ة ة ة ة ةةً القًطيب (القًطيب
 )441/1 :1964تحمة ةمة ة ةةد املة ةلة ةةًيب (املة ةلة ةةًيب :1998
.)340/2
 -3ق ل اب العًيب اإلش ة ة ة ة ة ةةبياي" :فإن قيل :تك ن البه بم بقيت
فيهم بع رف الج ة ة ة ة ة ةًاب ح تردوأل خاف ذ س ة ة ة ة ة ةةاف إىل
إلمتا
،بة ة ن ذمً تقااة ة  :نعم كة ةةثلة ةةك كة ة ن؛ نن اليهود ق
الًجم ف راد هللا أن يقيمه يف بس ةةوخهم ح ي ون إبيتإل
يف احلج ذا ب أن ًته ب ذلك تإلمته ح ج ة ة ة ة ة ةةهد
ذايهم كعبهم تأحب رألم تبسوخهم ح يعاموا أن هللا يعام
ب يسة ة ة ة ة ةةًتن تب يعااون تحيصة ة ة ة ة ةةي ب يبدلون تب يلمتن
تيقيم ذايهم احلج ب حيث ال يجعًتن تياصً نبيه تألم
ال ياص ة ة ة ة ةةًتن" (اب العًيب اإلش ة ة ة ة ةةبياي )332/2 :2003
تق ل املفسً القًطيب بعاق ذايه" :ألثا كيتبه يف انح م
تال حجة يف شة ة ة ة ة ة ةةيء باةه" (القًطيب )441/1 :1964
تألثه العة تييت كاهة صة ة ة ة ة ة ةةر يف صة ة ة ة ة ة ةحة اندً الوارد يف
صةةحيح اإلب م البخ ري سةةادا تبعا ؛ سةواء قصةةدتا ذلك أم
ن يقصدتا.

املبحث الًاب  :الًد ذا ش ة ة ةةبه املس ة ة ةةعج ة ة ةةًل أجا ر جولد س ة ة ةةيهً
حول أدً" :رأي ةةت يف اجل ة ألاي ة قًِْدة اجعم ذايه ة قًَِدة ق ةةد ،ن ةةت
فً وأل "

أتال :رد العام ء ذا شة ةةبه املسة ةةعجة ةةًل أجا ر جولد سة ةةيهً
حول س ة ة ةةاد تبنت اندً الوارد يف ص ة ة ةةحيح اإلب م البخ ري:
ق ل اب حجً العسةةقيت ( 852أل ة ة ة ة ة ة ة ة)" :تب ق له –أي
احلحميدي– بًدتد؛ فإن احلديث املثكور يف بعظم انصة ةةول
ال تقفا ذايه تكف إبيًاد أيب ذر احل فظ له ذ شيوخه
الريتدة ة ة انبمة ة ة املعقاني ذ الفًبًي حجة ة ة تكة ة ةةثا إيًاد
اإلمس ذياي تأيب نعيم يف بس ة ة ةةعخًجيهم تأيب بس ة ة ةةعود له
يف أطًافه نعم سة ة ة ة ة ةةقط ب رتاي الاسة ة ة ة ة ةةفي تكثا احلديث
ال ة ةةثي بع ة ةةده تال يازم ب ذل ة ةةك أن ال ي ون يف رتاي ة ة
الفًبًي؛ فإن رتايعه زيد ذا رتاي الاسةةفي ذدة أح ديث
قد نبهت ذا كرم باه فيم بض ة تفيم س ةةي يت إن ش ة ء
هللا ع ىل تأب جتويزه أن يزاد يف ص ة ةةحيح البخ ري ب ليس
باه؛ فهثا يا يف ب ذايه العام ء ب احل م بعصة ة ةةحيح ي
بة أترده البخة ري يف كعة بةه تب ا فة قهم ذا أنةه بقطوع
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باسة ة ةةبعه إليه تألثا الثي ق له يل ف سة ة ةةد يعطًل باه ذدم
الودول جبمي ب يف الصة ة ة ة ة ةةحيح؛ ننه إذا ج  ،يف تاحد ال
بعياة ةةه؛ جة ة  ،يف كة ةةل فًد فيت يبق نحة ةةد الودول "ة ة يف
ال عة ة ب املة ةةثكور تا فة ة ل العامة ة ء ياة ة يف ذلة ةةك ...تقة ةةد
أطابت يف ألثا املوض ة ة ل يت يلرت ض ة ةةعيف ب يتم احلحميدي
فيععمده تألو ظ ألً الفس د تقد ذكً أبو ذبيدة بعمً ب
املرىن يف كعة ب اخليةل لةه ب طًيق انت،اذي؛ أن بهًا أنزي
ذا أبه ف بعا ف دخات يف بيت تجاات ب سة ء تانزي
ذايه ة فازى فام ة شة ة ة ة ة ةةم ريح أب ةةه ذم ةةد إىل ذكًه فقطعةةه
سة ةةا نه ب أصة ةةاه فإذا ك ن ألثا الفهم يف اخليل ب كوه
أبع ة ةةد يف الفطا ة ة ب القًد فجوا،أل ة ة يف القًد أتىل" (اب
حجً العسة ة ة ة ة ةةقيت  )160/7 :1959ت بعةه العيين (
855أل ة ة ة ة ة ة ة) (العيين  )300/16 :2001تالقسطيت (
923ألة) (القسطيت  )182/6 :1900ت بعه ذبد الق در
انرانبتط ( 1425ألة) (اب اندم )784/11 :1969
تإلمه ب العام ء املع صة ةًي تألثا ب يسة ةةعحق أن يحسة ةةم
حتقيقة تجة قدية يف العوديق العامي ال بة قة لةه املسة ة ة ة ة ةةعجة ة ة ة ة ةةًل
أجا ر جولد سة ة ةةيهً ح احلحميدي نفسة ة ةةه ن جيزم " ق ل
يف كيتبه السة ة ة لف إمن ظ ظا حبسة ة ةةر ب وافً لديه
ب نحسة ة ة ةةخ لصة ة ة ةةحيح اإلب م البخ ري يف ،باه تيدل ذا
ذدم جزبه قوله ..." :فإن صحت ألثه الزلدة -قد ،نت-
فةةإمن ة أخًجه ة البخ ة ري دالل ة ذا أن ذمًت ب بيمون
قةد أدرا اجلة ألاية ( "...احلحميةدي  )490/3 :2002ل
العجر ب املؤر ذاي ب اندم اجلزري؛ كيف اسة ة ة ة ة ةةعج ،
اجلزم ب ون أدً ذمًت ب بيمون" :مم أدخل يف صة ة ة ة ة ةةحيح
البخ ري" (اب اندم  )772/3 :1989ب أن بصة ة ة ة ةةدر
دذواه ألو احلحمية ة ةةدي تن جيزم بة ة ةةثلة ة ةةك (،ريوح :2020
 )465/1تألثا كاه يدل ذا صح ألثا اندً الثي أترده
ذمًت ب بيمون سادا تبعا .
اثني  :رد العام ء ذا ش ةةبه املس ةةعج ةةًل أجا ر جولد س ةةيهً
حول سةاد اندً املًتي يف صةحيح اإلب م البخ ري تكعر السةا
الابوي :
 -1رد العام ء ذا ش ة ةةبه املس ة ةةعج ة ةةًل أجا ر جولد س ة ةةيهً
حول سة ة ة ةةاد اندً املًتي يف صة ة ة ةةحيح اإلب م البخ ري :ق ل
اب قعيب الدياوري ( 276أل ة ة ة ة)" :إن حديث القًتد ليس
ذ رسة ة ةةول هللا  تال ذ أصة ة ةةح به  تإمن ألو شة ة ةةيء
ذكً ذ ذمًت ب بيمون" (اب قعيب ة ال ةةدياوري :2009
 )473تألثه الًتاي كم ألو ظ ألً ليسة ة ة ةةت ب كيتم الايب
 تال كيتم أحد ب أصة ة ة ة ةةح به  تإمن رتاأل البخ ري

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

رمحه هللا ع ىل ح ي ذم شة ألده ذمًت ب بيمون الثي
أدرا اجل ألاي تالابوة تأسام تل اه ن يً الايب  لثلك
ن يعده العام ء ب الصةةح ب  تإمن ب املخضةةًبني ب
كب ر الع بعني تبعاوم أن السة ةةا الابوي الر بع ذ الايب 
ألي ال جيةر اإلمية ن هبة تالعسة ة ة ة ة ة ةةايم "ة جة ء فيهة أبة بة
حي يةةه أحةةد العة بعني ذ بج ة ة ة ة ة ة ة ألةةد ةةه فيت يً قي إىل بازلة
الس ة ةةا الابوي ي ح ل ب انحوال فإذا أدركا أن الًتاي
كيتم سة ة ة ة ة ة ة قه أحد الع بعني ذم ش ة ة ة ة ة ة ألده أب اا
إمن ألي ٌ
إدراا االحعمة ال الواردة ذايهة تذًفاة أنةه ال حًج ذا
ب ج ة ة ك يف حقيق ب جًى بني القًدة أت نس ة ةةر إىل
ذمًت ب بيمون وألم تقوع الًجم ذقوب ذا الس ة ة ة ة ةةف د -
ألو نةَْزحت الة ة َّةث َك ًِ َذاَ انحنر ( -اب باظور  :1994بة ة دة
س ةةفد) بني القًدة فم املقطوع به أن ذمًت ب بيمون ن
ي يفهم باطق القًدة تإمن ة ألو ظا ةةه تذل ةةك ب ة مي
خم لفعه فيه تذدم العس ةةايم به ال ميعا أن ون القص ة
حقيقي تالظ الثي ظاه ذمًت ب بيمون صةحيح فع ن
احليوان ذ ة ن بايء ابلعج ة ب ةةر تالب ةةداب تق ةةد ق ة ل العًب
قدمي " :ليس ش ة ة ة ةةيء جيعم فيه الزتاج تاللمة إال اإلنس ة ة ة ة ن
تالقًد" (اب قعيبة الةدياوري  )98/2 :1998بةل قة ل اب
يمي ( 728أل ة ة ة ة ة ة ة ة ة)" :تبرل ذلك قد شة ة ة ألده الا ر يف
،ب ة نا ة يف إلم القًتد ح الطيور" (اب يمي ة :1995
( )554/11املاجةد  )219/9 :2020تهلةثا فةإن اإلبة م
البخ ري أراد ب ذكً ألثا اندً إدب أن ذمًت ب بيمون
ب املخض ةةًبني تليس بص ةةح يب تأنه ليس حبديث بًفوع
إىل الايب  تإمنة ألو أدً ب كيتم ذمًت ب بيمون تألو
بة يسة ة ة ة ة ة ةةم ابملقطوع ذاةد احملةددني (حممةد )14 :2010
تابلع يل فإن ألثا اندً ليس ذا شة ة ة ة ة ةةًط اإلب م البخ ري
فصة ة ةةحيح اإلب م البخ ري مس ه" :اجل ب ح املخعصة ة ةةً املسة ة ةةاد
الصة ة ةةحيح ب أبور رسة ة ةةول هللا  تسة ة ةةااه تألبه" ف ندً
ليس بسة ة ة ة ة ةةادا لاًسة ة ة ة ة ةةول  فهو ليس ذا شة ة ة ة ة ةةًط اإلب م
البخ ة ة ري تك ة ةةثل ة ةةك اآلاثر املوقوف ة ة تألي ال ًتى ذ
يعم رفعه لاايب  ألي ليسة ة ة ة ةةت ذا
الصة ة ة ة ةةح ب  تال ح
ش ة ة ة ةةًط اإلب م البخ ري تإمن أراد اإلشة ة ة ة ة رة إىل ف بدة تألي
الع ة كي ةةد ذا أن ذمًت ب بيمون ق ةةد أدرا اجل ة ألاي ة تن
يبة ة ل البخة ة ري بظ ذمًت الة ةةثي ظاة ةةه يف اجلة ة ألاية ة ن
القًدة قد ،نت فً وأل بسة ة ة ةةبر الًجم (الزب انن )1425
تأب ابلاس ة ة ةةب ب ق له انلب يف الًاتي نعيم ب مح د؛ تألو
شة ة ةةيخ اإلب م البخ ري؛ فإنه ضة ة ةةعيف بعهم فإنه خم لف مل
ق له ذام ء اجلًح تالععديل فيه كم ذكً س ة ة ة ة ة ة بق تألثا

يا يف ب ذايه العام ء ب احل م بعصة ة ة ة ة ةةحيح ي ب أترده
اإلب ة م البخ ة ري يف كع ة ب ةةه تب ا ف ة قهم ذا أن ةةه بقطوع
باسة ة ة ةةبعه إليه (اب حجً العسة ة ة ةةقيت )160/7 :1959
تألةثا كاةه يةدل ذا أن اندً الةثي أترده ذمًت ب بيمون
بوجود يف صحيح اإلب م البخ ري تن ي بدسور فيه.
 -2رد العام ء ذا ش ة ةةبه املس ة ةةعج ة ةةًل أجا ر جولد س ة ةةيهً
حول سة ةةاد اندً املًتي يف كعر السة ةةا الابوي  :اندً الثي
رتاه اإلبة م البخة ري يف صة ة ة ة ة ةةحيحةه كة ن بوصة ة ة ة ة ةةوال قة ل:
"حةةدداة نعيم ب محة د "..ترتاه اإلبة م البخة ري يف اترخيةةه
ال بم عايق فق ل" :ق ل نعيم ب مح د "...تق ل احل فظ
اب حجً" :يف رتاي بعضة ة ةةهم :حددا نعيم إلم باسة ة ةةوب
تألو املًت،ي نزية ةةل بصة ة ة ة ة ةةً تقة ة قةل أن خيًج لة ةةه البخة ة ري
بوصة ةةوال بل ذ د ه أن يثكً ذاه بصة ةةيل الععايق تتق يف
رتاي الق بسة ة ة ةةي :حددا أبو نعيم تصة ة ة ةوبه بعضة ة ة ةةهم تألو
إلاط" (اب حجً العسة ة ة ة ة ةةقيت  )160/7 :1959فة ةةإن
كة ة ن ةةت الطًيقة ة الرة ة نية ة اثبعة ة عايقة ة فة ة ملعاق ليس ذا
شة ة ةةًطه فإن ًجح أن اندً رتاه اإلب م البخ ري عايق فيت
اذرتاا ذايةةه (حممةةد  )15 :2010تكةةثلةةك قة ل احلة فظ
اب حجً" :تالطًيق ال أخًجه البخ ري دافع لعضةةعيف
اب ذبةةد الرب لاطًيق ال أخًجهة اإلمسة ذياي" (اب حجً
العسة ة ة ة ة ةةقيت  )160/7 :1959أي طًيق ذيسة ة ة ة ة ة ب
حط ة ن تأب ة رتاي ة أبو نعيم انصة ة ة ة ة ةةبه ة تاحل ة فظ اب
ذسة ة ة ة ة ة كً ب طًيق ذبةد املاةك ب بسة ة ة ة ة ةةام قة ل :حةدداة
ذيسة ب حط ن فقد ق ل احل فظ اب حجً يف الًد ذا
ضةةعيف اب ذبد الرب" :تن أر له سةةاف فيم ذكًه ذ ذبد
املاةةك ألةةثا" (اب حجً العسة ة ة ة ة ةةقيت )425/6 :1908
ت ةب ةعة ة ةةه ذ ةبة ة ةةد ال ةق ة ة ة در انرانبتط (اب ة اند ةةم :1969
 )784/11تق ل القسة ة ة ةةطيت  " :نه ال يازم ب كون ذبد
املاةك تاب حطة ن بطعوان فيهمة ضة ة ة ة ة ةةعف رتاية البخة ري
بقوي تذ ضة ة ة ة ةةدة لًتاي اإلمس ذياي
لاقصة ة ة ة ة ذ إلممه بل ق
املثكورة" (القسة ة ة ةةطيت  )182/6 :1900تق ل انلب :
"تأان أظ ُّ أن اآلف ب ش ة ةةيخ املص ة ةةاف نعيم ب مح د؛ فإنه
ضةعيف بعهم أت ب ذاعا ألجةيم؛ فإنه ك ن بدلسة ل
ذكً اب ذبةةد الرب (اب ذبةةد الرب  )1205/3 :1992أنةةه
العوام أيضة ة ة ذ حصة ة ةةني كم رتاه ألجة ة ةةيم
رتاه ذب د ب ق
قات :تذب د ألثا دق ب رج ل الج ةةيخني تاتبعه
خمعص ةةًا ح
ذيس ة ب حط ن ذ ذمًت ب بيمون به بطوال أخًجه
اإلمس ة ذياي تذيسة ة ة ة ة ة أل ةةثا تدق ةةه العجاي تاب حب ة ن
ترتايعة ةةه بفصة ة ة ة ة ةاة ة بعة ةةد الا ة ة رة الظة ة ألًة ب رتاية ة نعيم
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شبهات المستشرق أجناس جولدتسيهر حول األثر المروي في صحيح اإلمام البخاري:
...................................................................................................................
"رأيت في الجاهلية ِق ْردة ،اجتمع عليها ِق َردة قد زنت ،فرجموها" :عرض ونقد

املخعص ة ة ة ةةًة تقد ب ل احل فظ إىل قويعه ؛ خيتف الب ذبد
الرب تهللا أذام" (انلب ة  )535/2 :2002تق ةةد دب ةةت
أنه حيعج بعبد املاك ب بسة ةةام تذيسة ة ب حط ن تليسة ة
ب الًتاة الضعف ء.
تبعد دراس الًتاة يف الًتال ال رتاأل إلم اإلب م
البخ ري يف صحيحه يف ألثا البحث؛ تذددأل ت ن رتال
تال رتاأل اإلب م البخ ري يف اترخيه تاب ش ذان الواسطي
تاب قعيب الدياوري تذبد هللا ب أمحد الباخي تاإلمس ذياي
تأبو نعيم انصبه تاحل فظ اب ذس كً فقد تجد أن ست
ب ألثه الًتال صحيح تتاحدة حسا لثاهت تتاحدة
حسا للمأل .
اثلر  :رد العام ء ذا ش ةةبه املس ةةعج ةةًل أجا ر جولد س ةةيهً
حول بنت اندً املًتي يف ص ة ة ة ة ة ةةحيح اإلب م البخ ري تكعر
السة ة ة ة ة ة ةاة ة الابوي ة  :أل ةةثه الًدتد كاه ة حول اندً املًتي يف
ص ة ة ة ةةحيح اإلب م البخ ري" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم
ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل "؛ فاد ش ة ة ة ةةبه املس ة ة ة ةةعج ة ة ة ةةًل
أجاة ر جولةد سة ة ة ة ة ة ةةيهً تطعاةه بصة ة ة ة ة ة ةةحيح اإلبة م البخة ري
ت ؤكد ذا أن نص بنت اندً ص ةةحيح تليس فيه أي در
ب خة رجةه فقةد قة ل احلة فظ اب كرم ( 774أل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة):
"القص ة ة ة ة ة ة صة ة ة ة ة ةةحيح قد رتاأل البخ ري كم رأيت" (اب
كرم  )639/6 :1998تق ل احل فظ اب حجً" :ال يازم
ب كون صورة الواقع صورة الزان تالًجم أن ي ون ذلك ،ان
حقيق ة تال حةةدا؛ تإمن ة أطاق ذلةةك ذايةةه لجة ة ة ة ة ة ةةبهةةه بةةه فيت
يسة ة ة ة ة ة ةةعازم ذل ةةك إيق ة ع الع ايف ذا احليوان" (اب حجً
العسة ة ة ة ة ة ةةقيت  )160/7 :1959ت بع ة ة ةةه العيين (العيين
 )300/16 :2001تالقس ة ة ةةطيت (القس ة ة ةةطيت :1900
 )182/6تذبة ة ةةد القة ة ة در انرانبتط (اب اندم :1969
 )784/11تق ل اب قعيب الدياوري" :تقد مي أن ي ون
رأى القًتد ًجم قًدة فظ أهة ً هة ؛ نهة ،نةت تألةثا
ال يعامةه أحةد إال ظاة ؛ نن القًتد ال ابئ ذ أنفسة ة ة ة ة ة ةهة
تالثي يًاأل عس ة ة ة ة فد ال يعام أ،نت أم ن زنق ألثا ظ
تلعل الجة ة ة ة ة ةةيخ ذًف أه ،نت بوجه ب الدالبل ال نعامه
فإن القًتد أ،ىن البه بم تالعًب ض ة ة ة ةةًب هب املرل فعقول:
أ،ىن ب قًد تلوال أن الزىن باةه بعًتف بة ضة ة ة ة ة ة ةًبةت بةه
املرل تليس شة ة ةةيء أشة ة ةةبه ابإلنسة ة ة ن يف الزتاج تاللمة باه
تالبهة بم قد ععة دى تيرةر بعضة ة ة ة ة ة ةهة ذا بعض تيعة قر
بعض ةةه بعض ة فماه ب يعض تباه ب خيدش تباه ب
ي سة ةةً تحيطم تالقًتد ًجم ابنكف ال جعاه هللا هل
كم يًجم اإلنسة ة ن فإن ك ن إمن رجم بعضة ةةه بعضة ة للم
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،ىن فعومهه الجةيخ لزىن فايس ألثا ببعيد تإن ك ن الجةيخ
اسة ة ة ة ة ةةعدل ذا الزىن باه بدليل تذا أن الًجم ك ن ب
أجاه فايس ذلك أيضة ة ببعيد؛ نه ذا ب أذامعك أش ةةد
البهة ة ة بم إلمة تأقًهبة ة ة ب بين آدم أفهة ة ة بة ة ة " (اب قعيبة ة ة
الة ة ةةدياوري  )474-473 :2009تلة ة ةةثلة ة ةةك فة ة ةةإن ِ
القًدة
عص ذ أكرً احليواان ب جاس الرة ةةديية ة اب ة ة ذ
ذكورأل إلانث عص هب أشة ة ةةبه ب ي ون " ذاد البجة ة ةةً
حبيةث ازم أنر القًتد ذكًا تاحةدا خيعص هبة ميا أن يازت
ذايه إلمه بل يهيج إلض ةةب لثلك مل حرقكر فيهم ب إلمة
بج هب لابجً (،ريوح .)466/1 :2020
تأل ةةثا اندً ي ةةدل ذا ذبقًي ة اإلب ة م البخ ة ري يف
العبويةر تب فقةه ذقاةه فةإذا نظًان يف انحة ديةث ال قبةل
أل ةةثا اندً لوج ةةدانأل ة كاه ة صة ة ة ة ة ةف ة لاا ة ر تب ة ك ة نوا
يفعاونةه قبةل اإلسة ة ة ة ة ةةيتم فمًاد اإلبة م البخة ري ألو أن يبني
لاق ة را ب ة ك ة ن ذاي ةةه أأل ةةل ذل ةةك الزب ة ن يف اجل ة ألاي ة ب
أحوال تأخيتل قبل جميء اإلسة ة ةةيتم تب ج ء به اإلسة ة ةةيتم
ب أشة ة ةةي ء خ لف ب ك نت ذايه اجل ألاي تأشة ة ةةي ء أخًى
أقًأل تليس بًاد اإلب م البخ ري االسة ة ة ة ة ةةعدالل ذا ح م
الًجم يف الزان بفعل القًتد تلو تض ة ة ة ألثا اندً يف أبواب
الزان ل ة ن أألةةل العام أتل املط ة لبني باقاةةه باه ة ؛ ف ة لقًتد
إلم ب اف تال يصةةح االسةةعدالل "رل ذلك في ون ذبر
تإمن ة ة بًاد اإلب ة ة م البخ ة ة ري ال ام ة ة انخمة يف اندً مل
أت قبةل تألي" :فً وألة فً عهة بعهم" فهةثا ف ً جة ألاي
حبت؛ إذ كيف ملس ةةام فض ةةيت ذ ذ قل أن يحقحم نفس ةةه يف
صة ة ة ة ةةًف احليواان تسة ة ة ة ةةاوكه لي ون كواحد باهمق! ألثا
ليس ب العقل يف شةةيء تال ب اإلسةةيتم يف شةةيء تك ن
اإلبة ة م البخة ة ري يًية ةةد أن يقول :لقة ةةد كة ة نوا يف اجلة ة ألاية ة
يحقحمون أنفسةةهم ح يف شةةؤتن احليوان تاإلسةةيتم ن أيبً
تنزأله ذ ألثه انفع ل ألثا
كًم اإلنسة ة ن ق
هبثا تاإلسة ةةيتم ق
بًاد اإلبة م البخة ري يف ألةةثا البة ب حتةةديةةدا تليس لةةه أي
إلًا آخً تابنخص االسة ة ة ة ةةعدالل هبثا اندً ذا ح م
شًذي (أبو بساقم .)2015
رابع  :أتتييت العام ء ملنت اندً املًتي يف صحيح
اإلب م البخ ري تكعر السا الابوي  :ألثه الع تييت كاه حول
اندً املًتي يف صحيح اإلب م البخ ري" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة
اجعم ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل "؛ فاد شبه املسعجًل
أجا ر جولد سيهً تطعاه بصحيح اإلب م البخ ري ت ؤكد ذا
ذدم العحًيف فيه تأن نصوص انح ديث الابوي سايم تليس
فيه أي در أت إقح م ب خ رجه.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

-1ق ل اب قعيب الدياوري" :إه ذ قبت ابلًجم إب ذا الزان
أت ذا إلم ذل ةةك ب أج ةةل أكفهة ة كمة ة خي ةةدش إلمأل ة
تيعض تي س ة ة ة ةةً إذا ك نت أكفه ك كف بين آدام تك ن
اب آدم ال ياة ل بة يًيةد أذاه إذا بةَعحةد ذاةه إال ابلًجم تممة
يزيد يف الدالل ذا أن القًتد ألي املمسو ذي ه إ ع
الا ة ر ذا حتًميه ة بلم كع ة ب تال أدً كم ة أ عوا ذا
حتًمي حلوم الاة ر بلم كعة ب تال أدً" (اب قعيبة الةدياوري
.)475 :2009
-2ق ل احل فظ اب كرم" :تقد ق ل بعضة ة ةةهم :لعل ألؤالء القًدة
ك نوا مم بسة ة ة ةةخ ب اليهود ففي شة ة ة ةًيع العوراة الًجم ب
اليهود الةةثي كة نوا ابليم فقةةد كة ن هبة خاق ب اليهود
تذادألم شة ة ة ة ة ةةيء كرم ب القًدة جم ترتن هلم يف أرضة ة ة ة ة ةةهم
تذا ةةد القًدة ذك ة ءٌ تفطا ة تألو حي ة ك بين آدم يف طب ة ع
ةهور يف أبة كاةه تهللا
كرمة يف اللمة تاننفة بةثكور بجة ة ة ة ة ة ة ٌ
أذام" (اب كرم .)639/6 :1998
-3ق ل ال ًب " :تحيعمل أن يق ل :ك نوا ب اإلنس بس ة ة ة ةةخوا
قًدة ت لمتا ذ الص ة ةةورة اإلنس ة ة ني فقط أت ك ن ص ة ةةور ه
ص ة ةةورة الزىن تالًجم تن ي ت ايف تال حد تإمن ألو
ظاةه الةثي ظ يف اجلة ألاية " (ال ًبة )75/15 :1981
ِ
الرببة ة ة تي ( 831أل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة) (الربب ة ة تي :2012
ت بع ة ةةه ْ
 )415/10تالةعةيةين (الةعةيةين  )300/16 :2001ت،كةًل
اننص ري (اننص ري .)137/7 :2005
القًدة عقل إال َّأه ن
-4ق ل الدب بيين ( 827أل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة)" :إن ْ
اَّف تحيعمل أن ي ون ألثا ب نسة ة ة ةةل الثي حبسة ة ة ةةخوا
فبقيت فيهم اك اللمة تلعاه ِشةًْذ نيب تقيل :املمسو
ال يحاسة ة ة ة ة ة ة ةةل" (الةةدب ة بيين  )335/7 :2009ت بعةةه أمحةةد
ال ورا ( 893أل ة ة ة ة ة ة ة ة ة) فق ل" :ن ي ألثا الًجم ح م
الجة ة ة ة ة ة ةةًع إال أن القًد أذك احليواان أنف ،تجه ة ة ب
ذلةةك تكة نوا يعًفون أن الاة ر ًجم الزا فعة قبوا "ة رأتا"
(ال ورا .)51/7 :2008
 -5قة ل احلة فظ اب حجً" :قة ل اب العني :لعةةل ألؤالء كة نوا
ب نسة ة ةةل الثي بسة ة ةةخوا فبقي فيهم ذلك احل م ق ل:
إن املمسةو ال ياسةل قات :تألثا ألو املععمد مل دبت يف
صةحيح بسةام أن املمسةو ال نسةل له تذاده ب حديث
اب بس ة ة ة ةةعود  بًفوذ ( :إن هللا ذز تجل ن يهاك قوب
أت يعةثب قوبة فيجعةل هلم نسة ة ة ة ة ة ةةيت تإن القًدة تاخلاة ،يً
ك نوا قبةل ذلك) (بسة ة ة ة ة ة ةةام  )2051/4 :1991تل ال
يازم أن ون القًتد امل ةةثكورة ب الاسة ة ة ة ة ة ة ةةل؛ فيحعم ةةل أن
ي ون الثي بسة ة ة ةةخوا مل صة ة ة ة رتا ذا ألي القًدة ب بق ء

أفه بهم ذ ش ة ةًهتم القًدة انص ة ةةاي لامج ة ة هب يف الج ة ة ل
فعاقوا ذاهم بعض ب ة شة ة ة ة ة ة ة أل ةةدته ب أفع ة هلم فحفظوأل ة
تصة ة ة ة ة ة ة ر فيهم تاخعص القًد بةثلةك؛ ملة فيةه ب الفطاة
الزابدة ذا إلمه ب احليوان تق باي الععايم ل ل صة ة ة ة ةةا ذ
مم ليس نكرً احليوان تب خصة له؛ أنه يضةحك تيطًب
تحي ي ب يًاه تفيه ب شة ةةدة اللمة ب يوا،ي اآلدبي تال
يعع ةةدى أح ةةدألم إىل إلم ،تجع ةةه فيت ي ةةدع يف الل ة ل ةةر أن
حيماه ب ركر فيه ب اللمة ذا ذقوب ب اذعدى إىل
ب ن خيعص به ب اننر تب خصة ة ة ة ة ة بصة ة ة ة ة ةةه؛ أن اننر
حتمل أتالدأل كهي اآلدبي تر" بج ة القًد ذا رجايه؛
ل ال يسة ة ةةعمً ذا ذلك تيعا تل الجة ة ةةيء بيده تأيكل
بيده تله أصة ة ب بفصة ةةا إىل أانبل تأظف ر تلجة ةةفً ذيايه
أألداب" (اب حجً العس ة ةةقيت  )160/7 :1959ت بعه
العيين (العيين  )300/16 :2001تذبةد القة در انرانبتط
(اب اندم .)784/11 :1969
-6ق ل حممد أنور ش ه ال جممي ( 1353ألة ة ةة)" :قد دبت
اليوم فيه أفع ل دل ذا ذك بهم تقصة ة ة ةصة ة ة ةةه شة ة ة ةةهمة
دتن اليوم أألةةل أبًي ة
يععجةةر باهة كةةل ذي أذنني تقةةد ق
لسة ة ة ه أيضة ة ة فم االسة ة ةةعبع د يف الًجم فإن هللا ع ىل لو
ك ن خاق فيه ش ة ةةهورا لثلك ن مياعه باه ب ن " (اهلادي
.)518/4 :2005
 -7أدبت الب حرون العجة ة ة ة به املاحوك يف السة ة ة ةةاوا االجعم ذي
بني ذكور قًتد (الجة ة ة ة ة بب نزي) تاإلنسة ة ة ة ة ن إىل احلد الثي
عجار فيه ،تاج انق رب ب أصةول تفًتع تكثلك تجود
اللمة اجلاسةي يف ألثه القًتد إىل درج يصةبح فيه ذدتاني
ذاد االشة ة ةةعب ه يف كون ش ة ة ةًي عه اننر قد ض ة ة ة جعت قًدا
آخً تأن ال رم باهم نعيج ذلك؛ إب أن يجة ة قةوه شة ةًي عه
اننةرة أت يةاةفةةً بةاةه ة ة ة أبة ة ةةد الة ة ةةدألةةً (،ريةةوح :2020
 ) 467/1تك ة ةةثل ة ةةك أدب ة ةةت الب ة ة حرون أن قًتد (اللورييت)
جة ة ة ةةرتا ب الجة ة ة ةةمب نزي تاإلنسة ة ة ة ة ن يف بعض الصة ة ة ةةف
السة ة ة ةةاوكي ب خيتل سة ة ة ةةاوكه املسة ة ة ة ن ذاد تجود رتابط
ذة باية بني ذكور اجلمة ذة تأهة متيقز بني العةدل تالظام
تأه درا بعىن العج رة ب خيتل دريبه ذا بق يضة ة ة ة ة ة
كوبوان أت بوان بق ة ة ب ة ةةل الطع ة ة م أظهً نوذ ة ة ب
الةةثكة ء البةةدابي يف اسة ة ة ة ة ةةعخةةدابهة فقةةد الحظ العامة ء أن
القًدة ال أذطيةةت بعضة ة ة ة ة ة ة ب اةةك ال وبوان أذطعهة
لقًدة أخًى تل حبس ة ةةر كمي الطع م ال حتص ة ةةل ذايه
بقة باهة تألاة ا حبةةث جةةديةةد يظهً أن كرم ب احليواان
تباهة القًدة هلة أخيتل ابلفطًة ت سة ة ة ة ة ةةعطي العمييز بني
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اخلم تالجة ة ة ة ة ة ةةً ت قيم الع ةةدل ت جة ة ة ة ة ة ةب ةةه ب ةةثل ةةك ا عمع ة
ٍ
اإلنس ة ني تألثا بصةةدال قول هللا ع ىلَ  :تَب ِب ْ َدابَّ ِيف
ْان َْر ِ
ا َتَال طةَ بًٍِ يَ ِطمح ِجبَاَة َحْية ِه إَِّال أ َحب ٌم أ َْبرةَ لح ح ْم( اننعة م:
( )38ال حيل .)2010
اخلامتة:
بعد أن ب ق هللا ع ىل ذايا ب االنعه ء ب إذداد
حبث( :شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول اندً املًتي
يف صحيح اإلب م البخ ري" :رأيت يف اجل ألاي قًِْدة اجعم
ذايه قًَِدة قد ،نت فً وأل " :ذًا تنقد) ناص إىل أألم
الاع بج اآل ي :
 )1ك نت شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً حول أدً
الع بعي ذمًت ب بيمون الثي ق ل فيه" :رأيت يف اجل ألاي
قًدة اجعم ذايه قًدة قد ،نت فً وأل فً عه بعهم"
يف ديتد حم تر ألي :الجبه املر رة حول الساد تاملنت بع
لألدً الوارد يف صحيح اإلب م البخ ري تالجبه املر رة
حول ساد اندً الوارد يف صحيح اإلب م البخ ري تكعر
السا الابوي تالجبه املر رة حول بنت اندً الوارد يف
صحيح اإلب م البخ ري تكعر السا الابوي .
 )2رد العام ء ذا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً
حول الساد تاملنت بع لألدً الوارد يف صحيح اإلب م
البخ ري؛ ن اندً بثكور يف بعظم أصول صحيح اإلب م
البخ ري تكثا إيًاده ذاد اإلمس ذياي تأيب نعيم يف
بسعخًجيهم تأيب بسعود له يف أطًافه تأب جتويزه أن يزاد
يف صحيح اإلب م البخ ري ب ليس باه؛ فهثا يا يف ب ذايه
العام ء ب احل م بعصحيح ي ب أترده اإلب م البخ ري
يف كع به تب ا ف قهم ذا أنه بقطوع باسبعه إليه.
 )3رد العام ء ذا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً
حول ساد اندً الوارد يف صحيح اإلب م البخ ري؛ ف ندً
ليس ذ رسول هللا  تال ذ أصح به  تإمن ألو
شيء ذكً ذ املخضًم الع بعي ذمًت ب بيمون تإمن رتاأل
اإلب م البخ ري ح ي ذم ش ألده ذمًت تإمن أراد اإلش رة
إىل ف بدة تألي الع كيد ذا أن ذمًت ب بيمون قد أدرا
اجل ألاي تن يب ل البخ ري بظ ذمًت الثي ظاه يف
اجل ألاي ن القًدة قد ،نت فً وأل بسبر الًجم.
 )4رد العام ء ذا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً
حول ساد اندً الوارد يف كعر السا الابوي ن الطًيق
ال أخًجه البخ ري يف صحيحه دافع لعضعيف اب ذبد
الرب لاطًيق ال أخًجه اإلمس ذياي أي طًيق ذيس ب
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حط ن ت نه ال يازم ب كون ذبد املاك تاب حط ن
بطعوان فيهم ضعف رتاي البخ ري لاقص ذ إلممه بل
بقوي تذ ضدة لًتاي اإلمس ذياي املثكورة تقد دبت أنه
ق
حيعج هبم تليس ب الًتاة الضعف ء تبعد دراس الًتاة يف
الًتال ال رتاأل إلم اإلب م البخ ري يف صحيحه يف ألثا
البحث؛ تذددأل ت ن رتال تال رتاأل اإلب م البخ ري
يف اترخيه تاب ش ذان الواسطي تاب قعيب الدياوري تذبد
هللا ب أمحد الباخي تاإلمس ذياي تأبو نعيم انصبه
تاحل فظ اب ذس كً فقد تجد أن ست ب ألثه
الًتال صحيح تتاحدة حسا لثاهت تتاحدة حسا
للمأل .
 )5رد العام ء ذا شبه املسعجًل أجا ر جولد سيهً
حول بنت اندً الوارد يف صحيح اإلب م البخ ري تكعر
السا الابوي نه ال يازم ب كون صورة الواقع صورة الزان
تالًجم أن ي ون ذلك ،ان حقيق تال حدا؛ تإمن أطاق ذلك
ذايه لجبهه به فيت يسعازم ذلك إيق ع الع ايف ذا
احليوان تإذا نظًان يف انح ديث ال قبل ألثا اندً
لوجدانأل كاه صف لاا ر تب ك نوا يفعاونه قبل
اإلسيتم فمًاد اإلب م البخ ري ألو أن يبني لاق را ب ك ن
ذايه أألل ذلك الزب ن يف اجل ألاي ب أحوال تأخيتل قبل
جميء اإلسيتم تليس بًاد اإلب م البخ ري االسعدالل ذا
ح م الًجم يف الزان بفعل القًتد.
 )6أب أتتييت العام ء ملنت اندً املًتي يف صحيح اإلب م
البخ ري فقد ك نت " ياي:
أوال :أن القًدة ذ قبت ابلًجم إب ذا الزان أت ذا إلم ذلك
ً
ب أجل أكفه كم خيدش إلمأل تيعض تي سً.
اثنيًا :أن القًدة هل ذك ءٌ تفطا تألو حي ك بين آدم يف طب ع
كرمة يف اللمة تاننف .
اثلثًا :أنه ك ن صور ه صورة الزان تالًجم تن ي ت ايف تال
حد تإمن ألو ظاه الثي ظ يف اجل ألاي .
القًدة عقل إال َّأه ن اَّف تأنه أذك احليواان
رً
ابعا :أن ْ
أنف ،تجه ب ذلك تك نوا يعًفون أن الا ر ًجم الزا
فع قبوا " رأتا.
خامسا :حيعمل أن ي ون القًدة الثي بسخوا مل ص رتا ذا
ً
ألي القًدة ب بق ء أفه بهم ذ شًهتم القًدة انصاي
لامج هب يف الج ل فعاقوا ذاهم بعض ب ش ألدته ب
أفع هلم فحفظوأل تص ر فيهم تاخعص القًد بثلك؛ مل
فيه ب الفطا ذا إلمه ب احليوان تق باي الععايم ل ل
صا ذه مم ليس نكرً احليوان.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

دسا :قد دبت اليوم يف القًدة أفع ل دل ذا ذك بهم
سا ً
دتن اليوم
تقصصه شهمة يععجر باه كل إنس ن تقد ق
أألل أبًي لس ه أيض فم االسعبع د يف الًجم فإن هللا
ع ىل لو ك ن خاق فيه شهورا لثلك ن مياعه باه ب ن .
سابعا :أدبت الب حرون العج به املاحوك يف الساوا االجعم ذي
ً
بني ذكور قًتد (الج بب نزي) تاإلنس ن.
التوصيات:
 )1أتس ةةيس أقس ة م أت كاي بعخص ةص ة قوم بًص ةةد اإلنع ج
االسةةعج ةًاقي الضةةخم تالًد ذايه تخ ص ة ب يععاق يف الس ةا
الابوي .
 )2إق ب بؤسة ة ة ةسة ة ة ة ذامي ذ ملي حم يدة ًصة ة ةةد هل انبوال؛
تيععة تن بعهة كبة ر العامة ء تاملف ًي قوم إبصة ة ة ة ة ة ةةدار دليةل
بيبايوإلًايف تكعر تجميت عصة ة ةةل ابلس ة ة ةا الابوي ت ً عه
لالة العة ملية ليقف اللًب تب تاالألم ذايهة دتن حتًيف
تال جويه.
 )3إنجة ة ء كًسة ةةي لاسة ةا الابوي بعمويل ب اجله احملسة ةةا
تبعفعيةل ب العامة ء عحةدد أألةدافةه يف صة ة ة ة ة ة ةةحيح املفة أليم
امللاوط ترد الجبه امللًض ب املسعجًقني.
 )4إنج ة ة ة ة ة ء رابط لاب حرني املس ة ة ة ة ةةامني املهعمني ابلدراس ة ة ة ة ة
تهللا أذام تصا هللا تابرا ذا سيدان حممد تذا
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امللخص:
يهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على التعايش احلضاري بني العناصر السكانية املختلفة اليت استقرت يف واحة تيماء ،نتيجة ملوقعها
االسرتاتيجي املهم يف مشال غرب اجلزيرة العربية ،ودورها التجاري املميز بني الشرق والغرب ،والتعرف على العناصر ،سواء كانت من داخل
اقتصادّي أو دينيًا أو فنيًا أو
ً
اجلزيرة أو من خارجها .وهذا البحث يعرض األدلة املختلفة على هذا التعايش واالندماج بينهم سواء كان دليالً
ثقافيًا.

.
الكلمات املفتاحية :شبه اجلزيرة العربية ،تيماء ،حضارة ،تعايش.
Abstract:
This research aims at shedding light on the cultural co- existence among the different population groups
that settled in the city of Timaa due to its excellent geographic position in the northwest of Arabian
Peninsula and its commrrcial role between East and West ,this led to thisstability, whether these elements
are inside or outside the the island . This research presents the various evidences on this coeyistence,
wheather economic,religious, artistic or cultural .
.
Key words: Arabian Peninsula, Tayma, civilization, coexistence.

العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

53

التعايش الحضاري في حواضر شمال غرب الجزيرة العربية قبل اإلسالم
............................................................................................
تيماء أنموذجاً

املقدمة:
يرمي البحث إىل إلقاء الضوء على أحد اجلوانب
احلضارية غري املطروقة يف جمال التاريخ احلضاري ،وهو موضوع
التعايش احلضاري بني اجملتمعات اإلنسانية ،خاصة منطقة مشال
غرب شبه اجلزيرة العربية يف الفرتة السابقة لظهور اإلسالم.
وكيفية هذا التعايش؟ وما أسبابه؟ وأبرز مظاهره .وقد اتبعت
الباحثة املنهج التحليلي التارخيي الذي يرتكز على التحليل،
واملناقشة ،واملقارنة ،ويعد من أهم مناهج البحث التارخيي ،كما
اتبعت الباحثة املنهج النقدي التارخيي للتحقق من ثبوتية
ومصداقية املادة التارخيية املطروحة واملثارة من خالل األدلة
املادية والنصية ،ويف ضوء هذه املصادر املهمة سوف نرسم خطة
املرجوة.
البحث للوصول إىل النتائج ّ
وقد استعانت الباحثة ابلعديد من الدراسات التارخيية
الرصينة ،لعل منها دراسات سليمان الذييب ومن أمهها ،نقوش
تيماء اآلرامية  2007من منشورات مكتبة امللك فهد الوطنية،
وكذلك نقوش موقع سرمداء حمافظة تيماء 2014 ،من
إصدارات اجلمعية السعودية للدراسات األثرية ،كما اعتمد
البحث على دراسة حممود املطوري ،تيماء من القرن السابع حت
القرن الثاين قبل امليالد .دراسة اترخيية 2014 ،وهي رسالة
ماجستري غري منشورة صادرة من كلية الرتبية للبنات جبامعة
البصرة .وأيضاً متت االستعانة بنتائج تقارير البعثات األثرية يف
مناطق مشال غرب اجلزيرة ،وخنص منها البعثة السعودية األملانية
العاملة يف منطقة تيماء ،ويف ثبت املراجع العربية واملعربة إشارات
للعديد من الدراسات التارخيية واآلاثرية اليت متت االستعانة
مبحتواها لرفد البحث ابملعلومات الالزمة.
تع ّد منطقة مشال غرب اجلزيرة العربية من أقدم املناطق
استيطاانً؛ ويدل على ذلك الشواهد األثرية املادية ،وما توصلت
إليه نتائج الدراسات العلمية احلديثة اليت أثبتـت ذلك ،فقد كان
للموقع اجلغرايف والتضاريس الطبيعية ،ووفرة املياه واألراضي
اخلصبة ،ووجود املراعي الغنية دوراً يف اجتذاب واستيطان
السكان وتدفقهم إىل املنطقة مما أدى إىل ظهور املدن ومن أمهها
تيماء ،ودومة اجلندل ،والعال ،ومدائن صاحل .وقد أكدت
املصادر املختلفة الدور احلضاري الذي لعبته هذه املدن يف مشال
اجلزيرة العربية ،كما منحها موقعها االسرتاتيجي ،ومتركزها على
مسارات الطرق التجارية ،أن تكون حلقة مهمة ،ومعرباً حيوًّي
بني املراكز احلضارية يف الشرق األدىن (األنصاري:1975 ،
54
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 .)79هذا املوقع الذي ميثّل املركز الرئيس احملوري لشبكة الطرق
التجارية اليت تربط جنوب وشرق اجلزيرة العربية ببالد الرافدين،
والشام ،ومصر (بودن وميللر وأيدنز.)83 :1980 ،
وقد أسهمت طرق التجارة اليت كانت متر بشمال غرب
اجلزيرة العربية يف نقل حواضر تلك املنطقة نقلة نوعية مميزة ،فبعد
أن كانت جمرد مستقرات جلماعات حمدودة من البشر أصبحت
بفضل هذه الطرق منطقة جاذبة للهجرات املتواصلة ،حيث مت
العثور على عدة نقوش خبطوط خمتلفة دادانية ،ومعينية،
وحليانية ،ومثودية ،ونبطية ،ومسمارية تؤكد مكانة احلواضر يف
مشال غرب اجلزيرة العربية ،وتشري إىل أن املنطقة كانت نقطة
التقاء واتصال للشعوب اليت تستخدم هذه اخلطوط ،وهذا أدى
إىل قدر كبري من املواءمة والتجانس بني هذه األعراق البشرية
(ليفجستون وخان والزهراين والسلوك والشامان)145 :1985 ،
وجعل هذه املنطقة واحة استقرار وتعايش لعدد ممن مثّلوا شعوابً
خمتلفة من ممالك الشرق القدي (الفاسي.)42 :1993 ،
لقد شهدت هذه املنطقة أدواراً حضارية متعددة ألمم
وحضارات متباينة تعاقبت على خمتلف الفرتات الزمنية حيث
كانت املنطقة مسرحاً لنشاطات إنسانية متنوعة ،وقامت على
أراضيها العديد من احلضارات العربية القدمية ،وميكننا القول إن
هلذه املنطقة مبدهنا وواحاهتا دوراً رئيساً يف اتريخ الشرق األدىن
القدي؛ إذ أسهمت شعوب وقبائل مشال غرب اجلزيرة العربية يف
تشكيل أحداث اتريخ املنطقة ،وظهر ذلك بوضوح من خالل
عالقات العرب يف مشال اجلزيرة ابلقوى الكربى يف الشرق األدىن
آنذاك ،وكان يف مقدمتها بالد النهرين ،والدويالت السورية،
ومصر ،أيضاً كانت هذه املنطقة مبثابة اجلسر بني الشرق
والغرب ،وتفاعل وتالقح مع ثقافات وحضارات متباينة ،وملتقى
ألجناس خمتلفة سواء قدمت من داخل اجلزيرة العربية ،أو وفدت
من خارجها (النعيم.)46 :1412 ،

خريطة (رقم  )1منطقة مشال غرب اجلزيرة العربية تصوير الباحثة من
متحف العال
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متتد منطقة مشال غرب اجلزيرة العربية من العال جنوابً
حت بصرى الشام مشاالً ،ومن اجلوف شرقاً حت شبه جزيرة
سيناء غرابً ،وتنتشر يف هذه املنطقة العديد من املدن الكربى
كالعال ،وتيماء ،ودومة اجلندل ،ومدائن صاحل ،والبرتاء ،وبصرى
(خريطة رقم .)1ويتميز هذا اجلزء من اجلزيرة العربية بكونه موقعاً
اسرتاتيجيًا واقتصاد ًّي مه ًما .وقد استطاع سكان املنطقة أن
يتحكموا من خالل هذا املوقع يف التجارة وتوجيه مساراهتا،
ففيه تتجمع القوافل القادمة من اليمامة ،واجلرهاء ،وجنوب
اجلزيرة عند تيماء ،وعند دومة اجلندل تلتقي قوافل خاراكس،
ومدن هنر الفرات والبرتاء ،ومن البرتاء تسري كل قافلة يف طريقها
مشاالً حيث دمشق ،شرقاً جهة دومة اجلندل ،جنوابً إىل اليمن،
أو غرابً ابجتاه مصر ،ويتضح من دراسة شبكة الطرق التجارية
وكان نتيجة ذلك وجود عناصـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــكانية أجنبية يف
كل املدن الرئيس ــة واملهمة س ـواء كانت قادمة من داخل اجلزيرة
العربي ــة ،أو من خ ــارجه ــا ،ومن أبرزه ــا اجل ــالي ــة الب ــابلي ــة بق ــاّي
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار امللـ ــك البـ ــابلي انبونيـ ــد بتيمـ ــاء ،واجلـ ــاليـ ــة اليواننيـ ــة
وأتسـ ــيسـ ــها ملدينة أمبلوين على سـ ــاحل البحر األمحر الشـ ــرقي،
وهناك اجلالية املعينية يف العال (الفاسي.)38 :1993 ،
ومن أهم هذه احلواضر مدينة تيماء التابعة ملنطقة تبوك
حالياً ،واليت سنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء
على جمتمعها اخلالق الذي صهر مجيع عناصره يف بوتقة
حضارية واحدة ،تدل آاثرها على مستوى ٍ
عال من التمدن
والتعايش السلمي.
وقــد انلــت تيمــاء يف العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلــديــث اهتمــامـاً كبرياً
ومتزاي ــداً من ابحثي الت ــاريخ ،واآلاثر ،واللغ ــات الق ــدمي ــة؛ لعظم
التاريخ الظاهر واملدفون يف أراض ـ ـ ـ ــيها (ش ـ ـ ـ ــرف الدين:1998 ،
66 ،58؛ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد والنجم وهـاوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتري وآخيمـان:2006 ،
192؛ الغزي .)22-21 :2009
ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على اجملتمع
التيمائي ومتايز أفراده عرقيًا ،ودينيًا ،وثقافيًا ،ودراسة العناصر
البشرية اليت استوطنت املدينة ،ورصد الروابط والصالت
االجتماعية بينها ،وحتديد اخلصائص الثقافية اليت متيّز فئات
وتًع ّد تيماء واحة زراعية خصـ ـ ــبة ،معتدلة املناخ نسـ ـ ــبيًا
استقر هبا اإلنسان منذ عصور سحيقة ،فاحلفائر احلديثة أثبتت
أن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيطـ ــان هبـ ــا يرجع إىل العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلجري احلـ ــديـ ــث
(ه ــاوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتري وآخيم ــان والنجم والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــد64 :2008 ،؛
العبودي ،)15 :2017 ،ونظراً ملوقعهــا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي املهم

أن املنطقة الشمالية الغربية كانت ملتقى أربع طرق جتارية مهمة
(خريطة( )2األنصاري.)87 :1975 ،

خريطة (رقم  )2الطرق الربية الرئيسة يف اجلزيرة العربية (الغبان
وآخرون)2010 ،

اجملتمع التيمائي مع إبراز مظاهر التعايش احلضاري يف هذا
اجملتمع.
املبحث األول :تيماء وأمهية موقعها اجلغرايف والتارخيي
تقع تيمـاء يف مشـال غرب اململكـة العربيـة السـ ـ ـ ـ ـ ــعوديـة
عـنـ ـ ــد تـقـ ـ ــاطـع خـط طـول  ،28/38ودائـرة الـعـرض ،27/38
وحيـ ّدهـا من اجلنوب الغرا املـدينـة املنورة اليت تبعـد عنهـا حوا
436كم ،ومن الشـ ـ ـ ـ ـ ـمــال الغرا مــدينــة تبوك على بعــد حوا
260كـم (يـولـيـوس أوتـيـنـج188 :1999 ،؛ أبـو درك ومـرداد
698 :1986؛ التيم ــائي والغب ــان والسـ ـ ـ ـ ـ ــعود وخ ــان:2003 ،
 ،)26يغذي املدينة شـ ـ ـ ـ ـرّين مائي مهم يعرف ببئر هداج ،وهو
من أغزر آابر اجلزيرة العربية (شـ ـ ـ ـ ــكل رقم ( ) 1األنصـ ـ ـ ـ ــاري،
 )82 :1975ونظراً لتوفر املياه من هذا البئر فاملنطقة شـ ـ ــكلت
امتداداً صاحلاً للزراعة واالستقرار (ابن مخيس.)438 :1984 ،

شكل ( )1بئر هداج يف تيماء تصوير الباحثة

على طريق التج ــارة الق ــدي اسـ ـ ـ ـ ـ ــتقطب ــت هجرات متت ــالي ــة؛ إذ
جذبت شـ ـ ـ ــهرهتا بوصـ ـ ـ ــفها مركزا جتارّي ،وحمطة للقوافل ،وحمط
أنظار ومطامع ملوك مصـر وآشـور واببل ،حت أن نبونيد آخر
ملوك اببل ( 556 – 539ق م) قد اسـ ـ ـ ــتقر هبا ملدة عش ـ ـ ـ ــر
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سـنوات متتالية ،وجعلها عاصـمة لممرباطورية البابلية (الفاسـي،
63 :1993؛ الذييب.)11 :2014 ،
إن موقع املنطقة يف وسـط الطريق التجاري بني جنوب
اجلزيرة ،وبالد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وبني مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وبالد الرافـدين قـد عزز
مكانتها كمنطقة مرور للقوافل اليت كانت تس ــلك الطريق الربي
الرئيس (طريق البخور) ال ـ ــذي يب ـ ــدأ من مواني جنوب اجلزيرة
العربيـة ابجتـاه مشـاهلـا لتتفرع منـه عـدة طرق مير أحـدهـا عرب تيمـاء
(النعيم )213 :1412 ،كما متر هبا القوافل اليت كانت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
عرب الطريق الربي اآلخر الذي يبدأ من جنوب اجلزيرة العربية مث
يتجه إىل اجلرهاء ش ـ ـ ـ ـ ـرقاً ،وخيرتق تيماء ليص ـ ـ ـ ـ ــل إىل البرتاء ،مما
وتشــري األدلة األثرية إىل أن مشال اجلزيرة العربية يف فرتة
األلف األول قبـ ـ ــل امليالد كـ ـ ــان جمـ ـ ــاالً للتنـ ـ ــافس بني واحتني
مهمتني فيه ،ومها تيماء ،والعال بغرض السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة على جتارته،
وق ـ ــد عزز موقعهم ـ ــا اجلغرايف من ق ـ ــدرة ه ـ ــاتني املنطقتني على
التحكم والس ـ ـ ـ ـ ــيطرة على الفرعني املنفصـ ـ ـ ـ ـ ـلني للطريق التجاري
الربي الرئيس الق ــادم من جنوب اجلزيرة العربي ــة ابجت ــاه مش ــاهل ــا،
حيث كانت العال تسـ ـ ـ ـ ـ ــيطر على الفرع الغرا هلذه الطريق ،يف
حني س ــيطرت تيماء على الفرع الش ـرقي له (أبو درك:1998 ،
 .)77وقد أش ـ ـ ــارت التوراة إىل أمهية موقع تيماء بوص ـ ـ ــفها مركزا
جتارّي رئيسـ ـ ـا عرب صـ ـ ــحراء جزيرة العرب ،وذلك عندما حتدثت
عن سـ ـ ــكان تيماء وتقدميهم املسـ ـ ــاعدة لقوافل دادان اهلاربة من
الغزو املعادي هلم (سـ ـ ـ ــفر شـ ـ ـ ــعيا ،د.ت .)17 :وهذا فيه داللة
على مــا يتمتع بــه أهــل تيمــاء من إغــاثــة امللهوف ،ولعلن ـا نقرأ
فيها إحس ــاس التيمائيني ابملص ــري املش ــرتك مع أهل املدن اجملاورة
هلم ،وتش ـ ـ ـ ـ ــهد آاثر تيماء الباقية من س ـ ـ ـ ـ ــور وحتص ـ ـ ـ ـ ــينات على
حضارة مستقرة هبا.
لقد كشـ ـ ــفت املسـ ـ ــوحات األثرية يف منطقة تيماء عن
شـ ـواهد أثرية تؤكد قدم االسـ ــتيطان البشـ ــري فيها وتواصـ ــله عرب
العصـ ــور ،فقد مت الكشـ ــف مؤخراً يف منطقة النفوذ شـ ــرق تيماء
عن أول عيّنة لبقاّي اإلنس ــان القدي ترجع حلوا مخس ــة ومثانني
ألف س ـ ــنة من اآلن يف دليل ملموس على قدم وجود اإلنس ـ ــان
يف هذه املنطقة (موقع هيئة املسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة اجليولوجية السـ ـ ـ ـ ـ ــعودية،
 )2018وبيًنت البعثة السـ ـ ـ ـ ـ ــعودية األملانية املشـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة اليت تتوىل
املرجح لبدء اس ـ ـ ــتقرار
عملية التنقيب عن آاثر تيماء أن التاريخ ّ
اإلنســان يف تيماء يرجع إىل األلف الســادس والســابع قبل وقتنا
احلاضـ ـ ــر(هاوسـ ـ ــالتري وآخرون .)64 :2008 ،وأشـ ـ ــارت البعثة
كـذلـك إىل أن اآلاثر املـاديـة اليت تنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ابملنطقـة من الفرتات
الالحقة تدل على أن تيماء قد منت وازدهرت ،وأصـ ــبحت من
أهم املراكز التجارية يف اجلزيرة العربية؛ إذ شهدت املنطقة تبادالً
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أكسـب تيماء أمهية خاصـة يف خمتلف العصـور (خريطة رقم )3
(بودن وآخرون84-83 :1980 ،؛ الذييب.)278 :2012 ،

خريطة رقم  3موقع منطقة تيماء والطرق املارة به
وعالق ــات حملي ــة وخ ــارجي ــة مع املن ــاطق اجمل ــاورة من ــذ الفرتة اليت
تلت العصـ ـ ـ ــر الربونزي املتأخر (هاوس ـ ـ ـ ــالتري وآخرون:2008 ،
.)63
وتشـري نصـوا القوى املعاصـرة إىل تيماء منذ منتصـف
القرن الثامن قبل امليالد كالنص األشـ ـ ــوري لننورات كودري أصـ ـ ــر
حــاكم سـ ـ ـ ـ ـ ــوخو ومــاري الــذي يــذكر فيــه مهــامجتــه قــافلــة ألهــل
تيماء ،وسـ ـ ـ ـ ـ ــبأ ،وغنم منها مغا عظيمة (السـ ـ ـ ـ ـ ــعيد:2000 ،
 ،)23أما نص امللك اآلش ــوري جتالت بالس ــر الثالث (-727
745ق.م) فقد ذكر أنه أخذ ضـ ـ ـريبة من أها تيماء (الزبيدي
وعلي )411 :2016 ،أما الكتاابت البابلية فقد أشـ ـ ــارت إىل
تيماء بعدة صـ ـ ـ ــيى منها على سـ ـ ـ ــبيل املثال :ت-ما-أ ( Te-
 )ma-aوت -م-أ (( )Te-maiاألنصـ ـ ـ ــاري وأبواحلسـ ـ ـ ــن،
 )16 :2002كما وردت بصـ ـ ـ ـ ـ ــيغة ت-م –أ ()Te-ma-a
يف النصـ ـ ـ ـ ـ ــوا البابلية اليت جاء يف ثناّيها أن هناك صـ ـ ـ ـ ـ ــالت
جتـاريـة ربطـت بني مـدينـة الوركـاء ،وتيمـاء يف أثنـاء إقـامـة امللـك
الب ــابلي نبوني ــد هب ــا ( )Livingstone,A, 1987: 99وه ــذه
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات تتفق على أمهي ــة غي تيم ــاء ،وعظم جت ــارهت ــا اليت
جعلتها مطمعاً ألولئك امللوك.
ولق ــد حت ــدث ــت التوراة عن تيم ــاء (تيم ــان )Taiman
على أهن ــا قبيل ــة حتم ــل ا ـا من أ ــاء أبن ــاء إ ــاعي ــل -علي ــه
السـ ـ ـ ــالم -تيما  ،وأهنا سـ ـ ـ ــكنت يف مشال اجلزيرة العربية قرب
املدينة املنورة (س ـ ــفر أش ـ ــعيا ،د ت ،)17 :كما ورد اس ـ ــم تيماء
يف التوراة ابعتبـارهـا مـدينـة القوافـل اليت متر هبـا يف طريق جتـارهتـا
من الغرب واجلنوب إىل بـدايـة اخلليج العرا ومن دمشـ ـ ـ ـ ـ ــق إىل
املدينة (الزبيدي وعلي .)411 :2016 ،وأشار سفر أرميا أيضاً
إىل تيمـاء عنـدمـا حتـدث عن هتـديـد مـا مللوك املنطقـة ،وذكر من
ضمنهم ملك تيماء (سفر أرميا ،د ت.)7 :
مرت تيماء حبضـ ـ ـ ـ ــارات عديدة لعل أقدمها حضـ ـ ـ ـ ــارة
العصـ ــر احلجري احلديث ،مث حضـ ــارة تؤرخ ابأللف الثالث قبل
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امليالد واليت اسـتدل عليها مبقابر رجوم صـعصـع ،ومقابر املنطقة
الصناعية ،والطبقات السفلى من املستوطنة املسورة ،مث حضارة
األلف األول قبل امليالد واليت اسـ ـ ـ ــتدل عليها بفخار احلضـ ـ ـ ــارة
اآلدوميــة ،والنقوش اليت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثر عليهــا ،واليت ميكن أن تؤرخ
ابلنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف األول من األلف األول قبــل امليالد ،مث حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
النص ـ ـ ـ ــف الثاين من األلف األول قبل امليالد متمثلة يف النقوش
اليت تؤرخ بتل ـ ــك الفرتة (الغزي22 :2009 ،؛ ال ـ ــذييب 2011
 ،)48:وكانت تيماء من ضـ ــمن املراكز احلضـ ــارية اليت انتشـ ــرت
هبا حض ـ ـ ــارة مدين يف القرنني الثالث عش ـ ـ ــر والثاين عش ـ ـ ــر قبل
املـيــالد (الـتـيـم ـ ـ ــائــي وآخــرون76 :2003 ،؛ Roban and
 .)Alghabban, 2017: 379ابإلضـ ــافة إىل النقوش اآلرامية
والنبطية اليت تؤرخ ابلفرتات الالحقة (الغزي )22 :2009
أيض ـ ـ ـاً تظهر أمهية تيماء كمدينة جتارية ذائعة الص ـ ـ ــيت
من خالل ذلك النقش اهلريوغليفي الذي تركه امللك رمس ـ ـ ـ ــيس
الثالث ،والذي يرجع للقرن الثاين عش ـ ـ ـ ـ ــر قبل امليالد كبص ـ ـ ـ ـ ــمة
على حضوره هلذا املكان (الذييب )14-10 :B2012 ،ومل تكن
عالقــات هــذه القوى ذات طــابع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي مع تيمــاء ،فــأحــد
نص ـ ـ ــوا امللك جتالت بالس ـ ـ ــر الثالث تش ـ ـ ــري لتيماء هذه املرة
كقوة حربيــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــت يف مقــاومــة املـ ّد اآلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري (الــذييب،
 .)247 :A2012مما يشــري إىل أن الســلطة الســياســية يف تيماء
قـد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـت ذرعـاً هبـذا النفوذ املتزايـد وأمـام شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعورهـا ابخلطر
وض ـ ـ ــرورة الدفاع عن مص ـ ـ ــاحلها يف وجه هذه القوة ا ذت قرار
املواجهة.
وه ــذه احل ــال ــة املتوترة يف العالق ــات مع بالد الراف ــدين
تس ـ ـ ـ ـ ــتمر يف عهد خلفائه أيض ـ ـ ـ ـ ـاً فقد ورد يف نص ـ ـ ـ ـ ــوا امللوك
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجون الث ــاين أن ــه ق ــام ابإلغ ــارة على مش ــال اجلزيرة العربي ــة،
ووردت إشـارة من عصـر امللك آشـورابنيبال ( 669-627ق.م)
عن تيمـاء يف أثنـاء حـديثـه عن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب اليت حـارهبـا يف مشـال
اجلزيرة بغرض الس ــيطرة على الطرق التجارية القدمية ( Musil,
 .)1927: 218ويبدو أن العالقات مل تكن تسـ ـ ـ ـ ـ ــري على وترية
واح ــدة فهي بني م ــد وجزر بني تيم ــاء وحك ــام بالد الراف ــدين
ولكن الثــابــت فيهــا أن تيمــاء وجتــارهتــا كــانــت مطمع ـا ألولئــك
امللوك فخالل عصـر سـنحاريب ( 705-681ق.م) أطلق اسـم
ابب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء على أحـد أبواب املـدينـة ،وهو البـاب اخلـاا
ب ــدخول القواف ــل التيم ــائي ــة حممل ــة هب ــداّي للمل ــك اآلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري
(التيمائي35 :1417 ،؛ رش ـ ـ ــيد( )14 :1973 ،مما يؤكد عظم
جتارة التيمائيني ،وأمهية البضــائع اليت يقومون بنقلها .ويف عصــر
امللك البابلي نبوخذ نص ـ ـ ــر الثاين ( 605-562ق.م) أش ـ ـ ــارت
إىل عالقات جتارية مع تيماء (السعيد.)30-29 :2000 ،

وق ــد ذكرت تيم ــاء يف احلولي ــات الب ــابلي ــة من ــذ القرن
الس ـ ــادس قبل امليالد( .األنص ـ ــاري وأبو احلس ـ ــن)16 :2002 ،
كما أشـ ـ ـ ــارت بع النصـ ـ ـ ــوا إىل تيماء على أهنا اسـ ـ ـ ــم علم
لقبيلــة منهــا كتــابــة آراميــة مت العثور عليهــا يف مــدينــة احلضـ ـ ـ ـ ـ ــر
(ابقر )672 :1973 ،حيث أشـ ـ ـ ـ ــارت نقوشـ ـ ـ ـ ــها إىل قبيلة بي
تيمو ،وورد ذكر هـذه القبيلـة كـذلـك يف نقش مت العثور عليـه يف
مدينة تيماء (رشيد110 :1973 ،؛ التيمائي.)38 :1417 ،
وومن خالل هذه اإلشـ ــارات نسـ ــتطيع القول إن تيماء
ومـدن مشـال غرب اجلزيرة قـد دخلـت منـذ فرتة مبكرة ،أي منـذ
النصـ ـ ـ ـ ـ ــف األول من األلف األول قبــل امليالد يف نطــاق دائرة
الص ـراع الذي دار بني اآلش ــوريني ،مث البابليني ،واملمالك العربية
(الـذييب )274:A2012 ،وتكرار ذكر اسـ ـ ـ ـ ـ ــم مـدينـة تيمـاء يف
احلوليات البابلية واآلش ــورية يش ــري إىل ما كانت تتمتع به املدينة
من أمهية اسـرتاتيجية ابلنســبة لبالد ما بني النهرين .ومن املرجح
أن السـ ـ ـ ــبب الرئيس للوجود اآلشـ ـ ـ ــوري -البابلي والغارات اليت
قـ ــاموا بشـ ـ ـ ـ ـ ـنّهـ ــا على مشـ ــال غرب اجلزيرة كـ ــان اهلـ ــدف منهـ ــا
االسـ ــتحواذ على مداخيل النشـ ــاط التجاري ،وإحكام السـ ــيطرة
على طرق التجارة الرئيس ـة اليت تص ــل بني بالد الرافدين ،وبالد
الشـ ـ ـ ـ ـام ،ومصـ ـ ـ ـ ــر ،وحوض البحر املتوسـ ـ ـ ـ ــط من خالل املوقع
االسـ ـ ـ ـرتاتيجي لشـ ـ ـ ــمال غرب اجلزيرة (بودن وآخرون:1980 ،
84؛ األنصاري وأبو احلسن.)80-77 :2002 ،
أمـا عهـد آخر ملوك اببـل امللـك نبونيـد (556-539
م) فهو عه ــد ف ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف حي ــاة امل ــدين ــة وأهله ــا؛ فلم يكتف
بس ـ ــياس ـ ــة التهديد وفرض القوة من بعيد ،كما فعل اآلش ـ ــوريون
بل تزعم محلة عسـ ـ ــكرية أوغلت يف مشال غرب اجلزيرة واحتلت
عـدداً من مـدهنـا على رأسـ ـ ـ ـ ـ ـهـا تيمـاء اليت قرر امللـك البـابلي أن
يسـ ــتقر هبا (رشـ ــيد170 :1979 ،؛ السـ ــعيد)32-7 :2000 ،
وتضـ ـ ـ ــاربت اآلراء حول مدة إقامته يف تيماء ما بني سـ ـ ـ ــبع إىل
املرجح هو عشـ ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ـ ــنوات
مثـ ــاين سـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ،ولكن الرأي ّ
(الـدسـ ـ ـ ـ ـ ــوقي194 :1976 ،؛ السـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد .)10 :2000 ،ومن
خالل العبارات الواردة يف نصـ ـ ـ ـ ــوا نبونيد يتضـ ـ ـ ـ ــح أن احلملة
العسكرية اتسمت ابلشدة والبطش ،ومل ينج منها حت السكان
املسـ ـ ـ ــاملني ،إذ يذكر يف حولياته أنه شـ ـ ـ ــق طريقاً بعيداً وحال
وصـ ـ ـ ــوله قتل يرت ملك تيماء ابلسـ ـ ـ ــالح ،وأراق دماء أنعام أهل
املـدينـة (تيمـاء) وأنعـام املنـاطق احمليطـة هبـا ،أمـا نبونيـد فقـد أقـام
يف تيمــاء ومعــه أقــامــت القوات اآلكــاديــة (السـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد:2000 ،
 .)30وحسب ما ورد يف النص فإن تيماء كانت مملكة حيكمها
ملـك (سـ ـ ـ ـ ـ ــفر أرميـا 49 :7؛ الزبيـدي وعلي.)415 :2016 ،
وأنه كانت هناك مقاومة من سكان تيماء وحاكمها ،وإصرارهم
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تيماء أنموذجاً

على ال ــدف ــاع عن م ــدينتهم ،وأن بقي ــة امل ــدن اليت ذكره ــا املل ــك
البابلي قد اس ــتس ــلم حكامها له بعد أن عوا عن بطش ــه هل
تيماء (سـوسـة )162 :1986 ،ولقد أقام امللك البابلي يف هذه
املدن حاميات عسـ ـ ـ ـ ــكرية بغرض إحكام السـ ـ ـ ـ ــيطرة على طريق
التجارة املهم (الدسوقي.)201 :1979 ،
ومن صـ ـ ـ ــور اهتمام امللك نبونيد بتيماء -حسـ ـ ـ ــب ما
تـذكر واثئقـه -أنـه جعـل من تيمـاء مـدينـة رائعـة وبي هبـا قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً
مشـ ــاهباً لقصـ ــره يف اببل ،وأحاطه بسـ ــور لتحصـ ــينه ،ونفهم من
بناء الس ــور أن األمور يف تيماء مل تس ــتتب لنبونيد متاماً ،وأنه ما
زال خيشـ ـ ـ ـ ـ ــى ثورة السـ ـ ـ ـ ـ ــكان ضـ ـ ـ ـ ـ ــد الوجود البابلي (العماري،
 .)192 :2002ومع هـ ــذه اإلجراءات ميكن القول إن تيمـ ــاء
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت عاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـة اإلمرباطورية البـابليـة اجلديدة طيلـة إقامة
نبونيد هبا (بودن وآخرون84 :1980 ،؛ س ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ــة:1986 ،
 )163وقد مارس نبونيد س ــلطاته الس ــياس ــية يف تيماء واس ــتقبل
وفوداً أجنبية ومنها وفد من مص ـ ـ ـ ــر (الس ـ ـ ـ ــعيد)114 :2003 ،
ووفــد آخر من امليــديني وكــذلــك من القبــائــل العربيــة (رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد
171 :1979؛ السـ ـ ـ ـ ــعيد  )30: 2000كما أنه ا ذ من بع
هذه القبائل وخاص ـ ـ ـ ــة اليت تسـ ـ ـ ـ ــتعمل القلم الثمودي حلفاء له
ليضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن حدود مملكته وعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمته تيماء (الذييب:1419 ،
 .)174ويبدو أن نبونيد انتهج س ــياس ــة ّفرق تس ــد االس ــتعمارية
املعهودة ،واليت تقتضي حماابة أحد مكوانت اجملتمع احمللي لشق
صف هذا اجملتمع وإضعافه متهيداً للسيطرة التامة عليه.
وأشـارت غالب الدراسـات الرصـينة إىل أن هدف محلة
نبونيـد على مشـال اجلزيرة العربيـة كـانـت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة على الطريق
التج ــاري املهم ال ــذي يربط جنوب اجلزيرة العربي ــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــاهلــا،
خاص ــة أن املدن اليت اس ــتوىل عليها واليت تقع على هذا الطريق
قـد انلـت ثراءً كبرياً يف ذلـك الوقـت نتيجـة توسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع حركـة النقـل
التجاري الربي (رشيد171 :1979 ،؛ السعيد.)30 :2000 ،
أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً من أهم الكتــاابت اليت أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إىل تيمــاء
كمدينة ،كانت الكتاابت اآلرامية اليت ورد يف ثناّيها معلومات
عن األوضـ ـ ــاع السـ ـ ــياسـ ـ ــية ،والدينية بتيماء( ،الذييب:2007 ،
 ،)159-67وخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة ما ذكر عن مسـ ـ ـ ـ ـ ــلة تيماء اآلرامية اليت
ترجع للقرن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس قبل امليالد( ،رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد)130 :1973 ،
وكتـابـة آراميـة أخرى تؤرخ ابلقرن األول قبـل امليالد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل
إقــامــة نبونيــد يف تيمــاء مت العثور عليهــا يف أحــد الكهوف قرب
البحر امليت ،ونش ـ ـ ـ ــرها الباحث ميليك عام ( ،1956هاردنج،
 ،)190 :1965لعـل هـذا الوجود امللكي البـابلي يف تيمـاء ميثـل
مر على امل ــدين ــة ترك أثراً يف حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهت ــا
أهم ح ــدث اترخيي ّ
وثقافتها كما سيتضح فيما بعد.
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املبحث الثاين :احلياة االقتصادية والعناصر السكانية يف
تيماء
لقـد هتيـأ لتيمـاء -كمـا ذكران يف املقـدمـة  -ميزة املوقع
االسـرتاتيجي املالئم السـتيطان اإلنسـان من توفر مصـادر املياه،
وخصــوبة الرتبة ،واعتدال املناخ النســيب ،ابإلضــافة لكوهنا عقدة
مواصـ ـ ـ ــالت مهمة على خطوط التجارة الرئيسـ ـ ـ ـ ـة كانت هذه
املنطقة على الدوام مغرية وجاذبة للبشــر من خمتلفة األعراق من
داخل اجلزيرة ومن خارجها ،سـ ـواء أكانت إقامة هذه العناصـ ــر
إقـامـة دائمـة ،أم إقـامـة عـابرة ،حيـث كـان توافر املـاء الـدائم من
أهم عوامل جذب السـ ـ ـ ـ ــكان إىل تيماء ،إذ ضـ ـ ـ ـ ــمنت مع وفرة
امليـاه دميومـة احليـاة ،فهنـاك بئر هـداج الـذي مـازال مـاهه يتـدفق
حت وقتنـا احلـاضـ ـ ـ ـ ـ ــر ،كمـا أن البقـاّي األثريـة تشـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل وجود
صـهاريج كبرية للمياه ،وأطالل ترع وقنوات وبرك ،ويشـري العثور
على آاثر قنوات امليـاه يف املـدينـة إىل وجود نظـام ري قـدي يقوم
بتوزيع املياه ،ويســتدل من خالله أن املدينة خاضــعة لتنظيم ما،
أسـ ـ ـ ـ ـ ـهم يف جعــل أفراد اجملتمع يقومون عمــال مجــاعيــة عــامــة
خلدمة مصاحلهم االقتصادية (النجم.)203-202 :2000 ،
ولقـ ــد امتـ ــاز جمتمع تيمـ ــاء مبزاولـ ــة األعمـ ــال الزراعيـ ــة،
والصـ ـ ـ ــناعية ،والتجارية وهذه األعمال ترتبط ابلنشـ ـ ـ ــاط الرعوي
وتربية املاشـ ـ ـ ـ ـ ــية ،وهذا ما أكدته النقوش ،فقد عثر على الكثري
من النقوش والرسـ ـ ـ ـ ــوم اليت تدل على ممارسـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــكان تيماء
للصــيد ،وكان اهلدف من وراء الصــيد إما أغراض اقتصــادية ،أو
للتسـلية واملتعة (املطوري ،)294- 293 :2016 ،وكان الصـيد
يتم بطريقة منظمة ،وأظهرت الرسـ ـ ـ ـ ــوم اليت عثر عليها يف تيماء
عمليات صـ ــيد حليواانت خمتلفة ،مثل النعام ،والوعول ،واإلبل،
واخليول (السـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد206 ،185 :2002 ،؛ الــذييــب:1432 ،
.)58
أما الرعي فهو من مقومات احلياة االقتصـ ـ ــادية املهمة،
وهو من املهن اليت عمل هبا سـكان تيماء ،وكانت املراعي على
نوعني :األول ملكية عامة يشـ ــرتك فيها مجيع السـ ــكان مما يدل
على التعـ ــايش السـ ـ ـ ـ ـ ــلمي بني اجلميع دون النظر النتمـ ــاءاهتم
القبلية ،والنوع الثاين ملكية خاص ــة (املطوري،)297 :2016 ،
وشـ ـ ـ ـ ـكّلت تربية احليواانت جزءاً من اهتمامات سـ ـ ـ ــكان مدينة
تيمـ ــاء وكـ ــانـ ــت اإلبـ ــل على رأس قـ ــائمـ ــة احليواانت اليت اهتم
السـكان برتبيتها ،نظراً حلاجتهم إليها يف التجارة كما تدل على
ذلك الرسـ ـ ـ ـ ـ ــوم الصـ ـ ـ ـ ـ ــخرية ،وأيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً األغنام ،واملاعز ،والبقر،
والثريان ،واحلمري يف املنــاطق الزراعيــة فضـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن تربيــة اخليول
(املطوري298-297 :2016 ،؛ الــذيي ــب1432 ،؛  )58أمــا
ابلنسـ ـ ــبة للزراعة فقد اشـ ـ ــتهرت تيماء خبصـ ـ ــوبة أراضـ ـ ــيها ووفرة

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ميــاههــا ،وامتــازت بزراعــة العــديــد من أنواع األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــار وأمههــا
النخيـل ،ابإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إىل زراعـة احلبوب ،والفواكـه ،مثـل التني،
والعنب ،وكش ـ ـ ــفت األحباث اليت أجريت على تربة تيماء وجود
أش ــجار قدمية مثل الزيتون ،والكروم (املطوري-298 :2016 ،
.)299
وقد دلت آاثر تيماء املكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة على أن اجملتمع كان
طبقيًا ،فبع املقابر واملباين مليسوري احلال على عكس أماكن
أخرى حيث عامل البسـ ـ ـ ـ ـ ــاطة يكون ظاهراً عليها ،وكذلك من
خالل الرسوم اآلدمية نالحظ متيزا من خالل اهليئة وامللبس اليت
تظهر مكانة أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاهبا (العنزي .)148 :2007 ،وقد ورد يف
نقوش تيمـاء بع األلفــاا اليت تــدل على وجود طبقــة العبيــد
(الروسـ ـ ــان ،)139 :1992 ،وذلك غري مسـ ـ ــتبعد إذا علمنا أن
جت ــارة الرقيق ك ــان ــت رائج ــة ،وك ــذل ــك مظ ــاهر الغي يف اجملتمع
التيمائي اليت تتيح للبع اقتناء العبيد (الذييب)74 :1999 ،
وكـان نظـام امللكيـة جبميع أنواعـه أحـد القواعـد اليت يرتكز عليهـا
التنظيم االجتماعي يف تيماء (املطوري.)28 :2014 ،
ومن مظاهر التعايش االجتماعي بني عناصــر الســكان
قيامهم ابلعمل اجلماعي الذي يع ّد مظهراً واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاً يف اجملتمع
التيمائي؛ فاإلنشــاءات املعمارية تشــري إىل جهد مجاعي يعكس
روح املواطنـ ــة بني أبنـ ــاء اجملتمع الواحـ ــد ،كمـ ــا محلـ ــت النقوش
الثمودية يف مض ـ ـ ـ ـ ــامينها معاين س ـ ـ ـ ـ ــامية كمناص ـ ـ ـ ـ ــرة املظلومني،
ومش ــاعر إنس ــانية جياش ــة كاحلنني والش ــوق ،وهذه بكل أتكيد
تنم عن قوة الروابط االجتماعية بني سكان املنطقة مع بعضهم،
(السـ ـ ـ ــعيد )186 :2004 ،ولقد عكسـ ـ ـ ــت النقوش العديد من
املفـاهيم االجتمـاعيـة صو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة الرحم ،والعالقـات األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة
(املطوري.)29 :2014 ،
وإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن الباحث يف تلك
الفرتة يواجه صـ ـ ـ ــعوبة يف معرفة أحوال وطريقة تفكري الناس قبل
جلوء إنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تيمـاء إىل الكتـابـة ،اليت تؤرخ بواكريهـا يف املنطقة
حبـدود القرن الثــامن -الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع قبــل امليالد حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مــا هو
مكتش ــف ومعروف يف وقتنا احلاض ــر (الس ــعيد)184 :2004 ،
فعناصـر السـكان غري واضـحة املعامل ،واآلاثر الشـاخصـة صـامتة،
لكن من املمكن أن نسـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ــف منها أن جمتمع تيماء جمتمع
حيوي متفـاعـل مع بيئتـه ،ومتـأهـب للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـدات من حولـه،
خيض ــع لس ــلطة حاكمة قوية تش ــهد بذلك احلياة املدنية املنظّمة
كوجود أم ــاكن العب ــادة ،وتق ــالي ــد الطقوس اجلن ــائزي ــة ومن ــاطق
الري .ومن أهم جتليـات هـذه احليـاة
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة الفخـار ،وأنظمـة ّ
املدنية ضـ ـ ــخامة سـ ـ ــور تيماء الذي يرجع بناهه إىل بداية األلف
الثـاين قبـل امليالد (آخيمـان وآخرون )49 :2012 ،والـذي ينبي

عن جهد مجاعي ال ميكن أن يتم دون وجود س ـ ــلطة س ـ ــياس ـ ــية
قـادرة على حتويـل جهود أفراد اجملتمع صو بنـاء ضـ ـ ـ ـ ـ ــخم كهـذا،
وهذا يقودان إىل تسـ ـ ــاهل آخر حول السـ ـ ــبب الذي يدعو أهل
تيمـاء لتسـ ـ ـ ـ ـ ــوير مـدينتهم؟ ّإال أن تكون املـدينـة ذات ثراء وغي
جيعلها مطمعاً لألعداء.
وقــد جــاءتنــا األخبــار األوىل عن سـ ـ ـ ـ ـ ـكــان تيمــاء من
خــارج املنطقــة؛ فــاإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الواردة من املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر التوراتيــة
عرفت س ــكان هذه املنطقة ابلتيمائيني،
واألش ــورية والبابلية ،قد ّ
وحاكمهم مبلك تيماء كما سـبق أن ذكران .وعندما مت الكشـف
عن بواكري النقوش جاءت لتؤكد صـ ـ ـ ــحة النسـ ـ ـ ــبة لتيماء ،ففي
نقوش احلجر النبطية تطالعنا ثالثة نصـ ـ ـ ــوا من فرتات اترخيية
خمتلفة ينتسـب فيها أصـحاهبا لتيماء واليت قد تعي النسـبة ألمة،
أو شـ ـ ـ ـ ـ ـعــب ،أو قبيلــة (الروسـ ـ ـ ـ ـ ــان127 :1992 ،؛ الــذييــب،
172،232 :1998؛ ابــن مـعـيــوف )77 :2009 ،أو أرض
(ال ــذيي ــب :1998 ،نقش 188/5؛ السـ ـ ـ ـ ـ ـن ــاين)42 :2009 ،
وكذلك ذكرت النقوش تسـميات مثل :بي تيمائي ،وبي تيمو،
وبي تيمي (التيمائي.)34 :1426 ،
ومن عنــاصـ ـ ـ ـ ـ ــر اجملتمع التيمــائي املهمــة مــا اصـ ـ ـ ـ ـ ــطلح
الباحثون على تسـ ـ ـ ــميته ابلقبائل الثمودية (الروسـ ـ ـ ــان:1992 ،
137-135؛ الذييب ،)5-3 :1999 ،وهي اجلماعة البشـ ـ ـ ـرية
كونني يـدالن
اليت طبعـت تيمـاء بطـابعهـا اخلـاا من خالل م ّ
على الـهـوية ومها الدين ولغة الكتابة .وهذه القبائل تقيم بشكل
دائم ومسـ ـ ـ ـ ـ ــتقر يف تيماء ،ومما يرجح فرضـ ـ ـ ـ ـ ــية أهنم السـ ـ ـ ـ ـ ــكان
األصـ ـ ـ ــليون هلا ،كثافة نقوشـ ـ ـ ــهم اليت كتبت ابخلط الثمودي يف
ع ــدد من املواقع حول م ــدين ــة تيم ــاء (ال ــذيي ــب)11 :2017 ،
واليت يرجع اترخيها إىل القرن الثامن أو السـ ــابع قبل امليالد على
أقل تقدير ،كأقدم مناذج النقوش العربية الش ــمالية القدمية ،ومن
تيماء شـ ـ ـ ــاع وانتشـ ـ ـ ــر إىل مناطق متفرقة من مشال اجلزيرة العربية
ووسـ ـ ـ ـ ـ ــطها وجنوهبا (الذييب3 :2000 ،؛ السـ ـ ـ ـ ـ ــعيد:2004 ،
 )148ابإلض ــافة إىل س ــيادة املعبود ص ــلم يف تيماء ،وهو املعبود
الرئيس للثموديني (السـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــد2004 ،؛ ابن معيوف:2009 ،
كرس ل ــه العبـ ــادة ،ويقـ ــدم ل ــه ال ــدع ــاء والنـ ــذور
 )142ال ــذي ت ّ
والقرابني يف معبده الرئيس يف قمة جبل غنيم بتيماء (الفاسـ ـ ــي،
 )239 :1993كم ــا مت ذكره يف الع ــدي ــد من النقوش التيمــائيــة
(الروسان.)173 :1992 ،
ومن القبـ ــائـ ــل اليت ارتبط ذكرهـ ــا بتيمـ ــاء قبيلـ ــة قيـ ــدار
ومدار هذا االرتباط هو أن النقوش اآلشـ ـ ـ ـ ـ ــورية تقرن بني تيماء
وقيدار كما يف حولية امللك جتالت بالسـ ـ ـ ــر الثالث الذي ذكر
أنه اسـ ـ ـ ــتقبل وفوداً من تيماء وقيدار (الويس موسـ ـ ـ ــل:1952 ،
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84؛ السـ ـ ــناين؛  .)50 :2009وأشـ ـ ــارت احلوليات اآلشـ ـ ــورية
كـذلـك إىل جتـارة مملكـة آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مع القيـداريني الـذين يقطنون
دومــة اجلنــدل ،وحول واحــة تيمــاء ( AL- Muaikel,kh.i,
 ،)1994: 49أما الكتاابت البابلية فقد أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إىل العالقة
بني التيم ــائيني ممن وف ــدوا على ابب ــل ،وبني القي ــدارييني فيه ــا،
حيث ذكر أحد النقوش البابلية أن بع األسـ ـ ـ ــر التيمائية اليت
كــانــت تقطن مــدينــة أريــدو-جنوب بالد النهرين – جلــأت إىل
بع القيـداريني ممن كـانوا آنـذاك يف اببـل عنـدمـا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـت هبم
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــل احليــاة ( ،)Livingstone, 1987: 99هــذه الرابطــة
تفهم ــه يف
العميق ــة والتق ــارب بني التيم ــائيني والقي ــداريني ميكن ّ
ظل التقارب اجلغرايف بني املنطقتني ،وتش ــابه عناص ــر الس ــكان،
ولعلها إشـارة مهمة ملدى إحسـاس كال الطرفني بوحدة االنتماء
واملص ــري املش ــرتك بينهما يف مكان بعيد عن دّيرمها ،ومن انحية
أخرى تـ ــدل العالقـ ــات اليت كـ ــانـ ــت تربط بني تيمـ ــاء ،ودومـ ــة
اجلنـ ــدل على أن املركز الرئيس لقبيلـ ــة قيـ ــدار يف مشـ ــال اجلزيرة
العربيـة (السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاين50 :2009 ،؛ الرتكي ،)83 :2011 ،ومن
احملتمـل أن تيمـاء يف وقـت من األوقـات كـانـت جزءاً من مملكـة
أدومـاتو يف أوج قوهتـا (أبودرك )23 :1981 ،ولكن بعـد ذلـك
اسـ ـ ــتقلت مسـ ـ ــتغلة فرصـ ـ ــة انشـ ـ ــغال القيداريني مبصـ ـ ــارعة القوى
اخلارجية (الرتكي. )54 :2011 ،
وقد ذكران سابقاً أن تيماء قد وقعت حتت أتثري حضارة
َم ْدين منذ القرنني الثالث عش ــر والثاين عش ــر قبل امليالد ،وهذا
التأثري مل أيت حم ص ــدفة ،بل هو يش ــري بوض ــوح إىل اتص ــال
سـ ـ ـ ــكان املنطقتني ببعضـ ـ ـ ــهم ،وهناك ما يشـ ـ ـ ــري إىل وقوع تيماء
حت ــت هيمن ــة االحت ــاد القبلي مل ــدين ففي نقش مت العثور علي ــه
مؤخراً يف منطقـ ــة الزيـ ــدانيـ ــة غرب تيمـ ــاء يـ ــذكر ملـ ــك َم ـ ـدين
( .)Robin and al-Ghabban, 2017: 364هـذا النقش
املهم الذي يشـ ـ ــري -صـ ـ ـراحة -وألول مرة إىل لقب ملك ملدين
( ،)Robin and al-Ghabban, 2017: 364ينبي أيضـ ـ ـ ـاً
عن وجود ج ــالي ــة من أه ــل م ــدين يف تيم ــاء ،ومن املرجح أهن ــا
لغرض التجـارة .ومن املعلوم أن النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط التجـاري املتزايـد قـد
جع ــل تيم ــاء قبل ــة للمه ــاجرين من خمتلف بق ــاع اجلزيرة العربي ــة
وخارجها.
وعنـدمــا قــامــت مملكــة حليــان يف قــاعــدهتــا واحــة العال
توسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نفوذهـا بعـد ذلـك إىل املنـاطق اجملـاورة ،وقـد امتـدت يف
أوج ازدهـارهـا إىل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواحـل البحر األمحر وخليج العقبـة الـذي
أطلق عليه اس ـ ـ ـ ـ ــم خليج حليان (،)Winnett,F, 1938: 51
كــانــت تيمــاء حمط أنظــار اللحيــانيني ،فقــد دانــت هلم الظروف
الدولية آنذاك خبلو املنطقة من قوة سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية كبرية بعد خروج
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امللـك البـابلي نبونيـد منهـا ،وسـ ـ ـ ـ ـ ــقوط اببـل حتـت حكم الفرس
(الـ ـ ــذييـ ـ ــب ،)102 :2007 ،ويبـ ـ ــدو أن تيمـ ـ ــاء مل تنعم بفرتة
اسـ ـ ــتقالل فسـ ـ ــرعان ما اسـ ـ ــتبدلت اللحيانيني حبكم البابليني ،
فقد عثر فيها على العديد من اآلاثر اللحيانية اليت تشـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل
هيمنة ملوك حليان عليها (هاوسـ ــالتري وآخرون،)83 :2008 ،
ابإلضــافة إىل النقوش اللحيانية اليت عثر عليها يف جنوب غرب
تيم ــاء (املطوري25 :2014 ،؛ ال ــذيي ــب )3 :2016 ،وهن ــاك
نقش على مسلة يف تيماء يشري إىل العالقات والروابط التجارية
والســياســية بني مملكيت حليان وتيماء (الذييب-100 :2007 ،
 ،)101ومما يدل على الوجود اللحياين السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــي يف تيماء
النقوش اليت تركها املسـ ـ ـ ـ ــؤولون اللحيانيون ،فهناك نقش خيص
ابن ملك حليان يذكر أنه أقام معبداً للمعبود احمللي صلم ،ورمبا
كـان هـذا االبن حـاكمـاً معيّنـاً من قبـل والـده ملـك حليـان على
تيماء (الذييب.)101-100 :2007،
أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مت العثور على متثــال عليــه نقش آرامي ألحــد
ملوك حليـان (هـاوسـ ـ ـ ـ ـ ــالتري وآخرون )86 :2009 ،وعـدد من
اإلنشـ ـ ـ ـ ـ ــاءات املهمـة اليت تـدل على اهتمـامهم ابملنطقـة ،وتعزيز
وجودهم فيهـا (الـذييـب )3 :2016 ،بيـد أن النفوذ اللحيـاين يف
تيمــاء قـد ق ّـل بعــد تزايـد قوة ونفوذ مملكــة األنبــاط (السـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد،
 ،)335-334: 2001وتشــري مضــامني النقوش اليت عثر عليها
دل
يف موقع سـ ـ ـ ـ ـ ــرمـدا إىل الوجود النبطي الر ي يف تيمـاء وقـد ّ
عليـه ورود أ ـاء لرتـب عسـ ـ ـ ـ ـ ــكريـة وموظفني مـدنيني (الـذييـب،
 )21 :2014وهذا يعي أن املدينة خضـ ـ ــعت بشـ ـ ــكل أو خر
لسـيطرة األنباط .ويبدو أن املدينة قد شـهدت ازدهاراً يف العهد
النبطي (الذييب176 :1419 ،؛ هاوسالتري وآخرون:2019 ،
 )72خاص ــة يف القرن األول امليالدي وهي الفرتة اليت ش ــهدت
عن ــاي ــة ملوك األنب ــاط ابألجزاء اجلنوبي ــة ململكتهم ،وذل ــك بع ــد
تزايـد خطر وجود الرومـان يف سـ ـ ـ ـ ـ ــورّي الكربى ،ومضـ ـ ـ ـ ـ ــايقتهم
لألنباط يف حدود مملكتهم الشـ ـ ـ ــمالية (اهلذال)197 :2002 ،
وعثر كــذلــك على أ ــاء بع القبــائــل الصـ ـ ـ ـ ـ ــفويــة اليت كــانـت
تسـ ـ ــكن تيماء إذ ضـ ـ ـ ّـمت نقوش تيماء عدداً من أ اء القبائل
واألعالم الصـفوية (الروسـان ،)109 :1992 ،وكذلك شـهدت
املدينة وجود أدومي (الذييب.)55 :2014 ،
إن ارتبـاط تيمـاء بقبـائـل مشـال غرب اجلزيرة العربيـة أمر
مؤكد وفقاً للنقوش اليت ع ـ ـثر عليها يف مناطق نفوذها ،أما فيما
يتعلق بقبــائــل جنوب اجلزيرة العربيــة ويف مقــدمتهم السـ ـ ـ ـ ـ ــبئيون
فيبقى األمر حمرياً ،فحت اآلن ليس هناك نقوش صـ ـ ــرحية تشـ ـ ــري
إليهم ،وإن كــان من الوارد أن هلم عالقــة مــا بتيمــاء ،قــد تكون
على شـ ـ ـ ـ ـ ـكــل جــاليــة تنظم أمور القوافــل التجــاريــة القــادمــة من
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جنوب جزيرة العرب (املطوري ،)301 :2016 ،ونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع
مق ــارب ــة ذل ــك من خالل البح ــث يف املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر األخرى اليت
أشارت للسب ـ ـ ــئي ـ ـ ــني ،ومنها محلة امللك اآلشوري جتالت بالسر
الثـالـث يف القرن الثـامن قبـل امليالد على املنطقـة اليت نتج عنهـا
إخضــاعه للقبائل العربية اليت كانت تقطن جنوب وشــرق وادي
األردن ،وهي كمــا ورد يف النقش-مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعي ،تيمــاء ،أدبيئــل،
والسـ ـ ـ ــبائيني (عباس وأبو طالب35-25 :1991 ،؛ السـ ـ ـ ــناين،
.)57 :2009
وكذلك تشـ ـ ـ ــري املصـ ـ ـ ــادر التوراتية منذ منتصـ ـ ـ ــف القرن
الرابع قبل امليالد إىل جتارة تيماء وسبأ وتقرهنما مع بع (سفر
أيوب20 :16 ،؛ الفـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .)6 :1995 ،وال يعـ ـ ـ ّد وجود
جاليات من جنوب اجلزيرة العربية واس ــتقرارها يف حواض ــر مشال
غرب اجلزيرة أمراً غريبـاً؛ فقـد كـان للمعينيني جـاليـة جتـاريـة مهمـة
يف العال اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع ــت مبهم ــة العن ــاي ــة بتج ــارة القواف ــل املعيني ــة
وتسويقها ،وكان يرأسها كبري (اهلذال.)105 :2010 ،
أما العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الوافدة من خارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه اجلزيرة العربية
فمنها العنصـ ـ ـ ـ ــر البابلي الذي اسـ ـ ـ ـ ــتقر عدد منهم يف تيماء كما
تدل نقوش ـ ــهم ،إثر غزو امللك البابلي نبونيد ملنطقة مشال غرب
اجلزيرة العربيـة الـذي نتج عنـه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراره يف تيمـاء ملـدة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
س ـ ـ ــنوات متواص ـ ـ ــلة (الس ـ ـ ــعيد وآخرون73 :2010 ،؛ الذييب،
 )83 :1440هـذا الوجود البـابلي الـذي جـاء بقوة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
والبطش (الســعيد7 :2000 ،؛ ســم )233 :2008 ،مل يكن
مرحباً به من قبل الســكان األصــليني فنقوش املنطقة اليت كتبت
ابلقلم الثمودي تش ـ ــري إىل حالة من الرف والعص ـ ــيان نتج عنه
مطاردات لبع أفراد القبائل ،وإشــارات متعددة لتدخل قوات
اجليش البـابلي ملعـاجلـة املوقف( .السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد)59-57 :2000 ،
ـب يف هذا الصـ ــدد كما
ولعل بناء نبونيد سـ ــوراً حول تيماء يصـ ـ ّ
ذكران س ــابقاً ،كذلك إنش ــاهه احلاميات العس ــكرية يف املدن اليت
احتلها (رشيد.)171 :1979 ،
وعلى إثر قــدوم امللــك البــابلي إىل تيمــاء انفتح البــاب
على مصـراعيه لدخول املؤثرات اآلرامية ،وتشـري الشـواهد األثرية
إىل اسـ ـ ـ ـ ــتقرار قبائل آرامية يف تيماء ،حيث مت الكشـ ـ ـ ـ ــف عن
منطقة خاص ــة ابملدافن اآلرامية يف اجلزء الغرا من تيماء داخل
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورهـا (التيمـائي وآخرون ،)83 :1426 ،ابإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إىل
العــديــد من النقوش اآلراميــة األخرى (ليفنجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون وآخرون،
ويف ظل عدم وجود مؤش ـ ـ ـرات تدل على نفوذ مص ـ ـ ــري
يف تيماء فال نسـ ـ ــتطيع أن نفسـ ـ ــر سـ ـ ــبب وجود اخلرطوش يف
تيماء إال كرغبة من امللك رمس ـ ـ ــيس الثالث يف أتكيد وص ـ ـ ــوله
إىل هذه املنطقة يف اجلزيرة العربية والتواصل املباشر مع سكاهنا،

 ،)89-84 :2001وأهم ما مييز هذا الوجود اآلرامي انتشـ ـ ـ ـ ــار
أحرف الكتابة اآلرامية على نطاق واسـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وقد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمته
القب ــائ ــل اآلرامي ــة وغريه ــا من قب ــائ ــل مش ــال ومش ــال غرب اجلزيرة
العربيـة لسـ ـ ـ ـ ـ ــهولتـه وألنـه اخلط املعتمـد يف التجـارة ،وقـد ا ـذتـه
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للمكــاتبــات
بع اإلمرباطورّيت مثــل الفرس خطًـا خــا ً
ال ـ ــدولي ـ ــة بينه ـ ــا وبني القوى األخرى (ال ـ ــذيي ـ ــب37 :2007،؛
املشـ ـ ـ ـ ـ ـعـل )181 :2017 ،وكـان يف مقـدمـة تلـك القبـائـل اليت
اعتمـدت الكتـابـة اآلراميـة قبـائـل قيـدار اليت سـ ـ ـ ـ ـ ــكنـت تيمـاء يف
فرتات خمتلفة من اترخيها (اسكوا.)190 :1999 ،
وقد كشـ ـ ـ ــفت التنقيبات األثرية يف تيماء عن عدد من
األدلة األثرية على التواصــل احلضــاري بينها وبني مصــر القدمية،
فقد مت العثور على قطع أثرية ذات أتثري مصـ ـ ـ ــري (هاوسـ ـ ـ ــالتري
وآخرون )78 :2008 ،ومن أهم مـ ــا عثر عليـ ــه ابلقرب من
تيمــاء نقش امللــك رمسـ ـ ـ ـ ـ ــيس الثــالــث (1186-1154ق.م )
على واجهة إحدى صـ ـ ـ ـ ـ ــخور موقع الزيدانية بني تيماء وتبوك،
مكون
هذا النقش مدون ابخلط اهلريوغليفي (شـ ـ ــكل  ،)2وهو ّ
من عمودين متق ـ ــابلني يتكون ك ـ ــل عمود من خرطوش فوق ـ ــه
وأس ــفله كتابة ،كان يس ــجل اس ــم وألقاب امللك املص ــري داخل
اخلرطوش ،وهو يتشــابه مع اخلراطيش امللكية املوجودة يف بع
اآلاثر املصـ ـ ـ ـ ـ ـريــة املؤرخــة حلكم هــذا امللــك (الــذييب:B2012 ،
 ،)283-281وميثل وجود اسـ ـ ـ ــم امللك رمسـ ـ ـ ــيس الثالث أول
الـدالئـل الكتـابيـة على أمهيـة تيمـاء بوصـ ـ ـ ـ ـ ــفهـا مركزا جتـارّي مهمـا
منــذ فرتة مبكرة ،ومن الـدالالت ازدّيد أمهيــة تيمــاء ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـبــة
ملصـ ـ ــر بوصـ ـ ــفها ملتقى لطرق التجارة بني مناطق اجلزيرة العربية
من اجلنوب والغرب من انحية ،وبني مناطقها الشـ ـ ـ ـ ــرقية ووادي
الرافدين من انحية أخرى ،وبينها مجيعاً وبني بالد الشام ومصر
من انحية اثلثة ،وأن هناك طريقاً جتارًّي برًّي يربط تيماء مبص ـ ـ ـ ـ ــر
(املطوري.)304 :2016 ،

شكل ( )2خرطوش امللك رمسيس يف واحة تيماء
وأن تيمـاء حمطـة مهمـة جـذبـت شـ ـ ـ ـ ـ ــهرهتـا وغنـاهـا القوى الـدولية
احمليطة هبا ،وألجلها اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعرت املنافسـ ـ ـ ـ ـ ــة بني مصـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وبالد
الرافدين ،ويؤكد هذا أن اآلشــوريني قد حذوا حذو املصـريني يف
زّيدة االهتم ــام هب ــذه املنطق ــة ،حت ج ــاء العه ــد الب ــابلي فم ـ ّد
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

61

التعايش الحضاري في حواضر شمال غرب الجزيرة العربية قبل اإلسالم
............................................................................................
تيماء أنموذجاً

نفوذه إىل تيماء مع س ـ ــيطرة س ـ ــياس ـ ــية وعس ـ ــكرية اتمة (الذييب،
 ،)294 :B2012والـدليـل على ذلـك الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اليت وجـدت

على حجر تيماء املكعب الذي سنتحدث عنه الحقاً.
وإىل جانب هؤالء األقوام هناك إشارات متواضعة لوجود
يهودي يف تيمـ ـ ــاء تؤرخ بفرتة هيمنـ ـ ــة الرومـ ـ ــان على املنطقـ ـ ــة
وإحل ـ ــاقه ـ ــا ابلوالي ـ ــة العربي ـ ــة يف ب ـ ــداي ـ ــة القرن الث ـ ــاين امليالدي
(بورس ـ ـ ــوك )125 :2006 ،فهناك نقش نبطي يش ـ ـ ــري ص ـ ـ ــاحبه
اليهودي إىل إق ـ ــامت ـ ــه نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـا ت ـ ــذك ـ ــارّي ( Alnajem and
) ،Macdonald, 2009: 209وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري لغــة النقش إىل أن
أتثري األنباط يف ثقافة املنطقة الزال سـ ــارّيً رغم سـ ــقوط دولتهم
على يد الرومان (بورسـ ـ ـ ـ ــوك )125 :2006 ،وال تعدم املنطقة
الوجود اإلغريقي ،فهناك نقش كتب حرف إغريقية (الذييب،
 ، )121 :2004ك ــذل ــك تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري األ ــاء ذات االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ــاق
اإلغريقي واملتنــاثرة يف ثنــاّي النقوش إىل مرور اإلغريق ابملنطقــة،
رمب ــا على هيئ ــة جت ــار ج ــائلني (ال ــذيي ــب،)20-19 :2004 ،
(والوجود اإلغريقي يف مشـ ـ ــال غرب اجلزيرة مؤكـ ـ ــد من خالل
وجودهم يف مين ـ ـ ــاء أمبليوين من ـ ـ ــذ القرن الث ـ ـ ــاين قب ـ ـ ــل امليالد
(الفاسي.)11 :1995 ،
لق ــد انتظم ــت يف اجملتمع التيم ــائي عالق ــات شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب
وقبـائـل ذات أجنـاس خمتلفـة ،وأدّين متعـددة ،وثقـافـات متبـاينـة
صـ ـ ـ ــبغت اجملتمع التيمائي مبيزة املدن التجارية املتعددة األعراق،
املتميزة ابنفت ــاحه ــا على اآلخر ،واليت تتم ــاهى مع االختالف،
والتعـ ــدديـ ــة الثقـ ــافيـ ــة ،واإلثنيـ ــة يف عالقـ ــة تعـ ــاون وتفـ ــاعـ ــل بني
مكوانت اجملتمع األصيلة واملهاجرة إليه.
املبحث الثالث :احلياة الدينية يف تيماء ودورها يف التعايش
احلضاري
يقول الفيلس ـ ـ ــوف هيغل :التدين عنص ـ ـ ــر أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي يف
تكوين اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،واحلس الــديي ،إمنــا يكمن يف أعمــاق كــل
قلب بشــري ،بل هو يدخل يف صــميم ماهية اإلنســان ،مثله يف
ذلك مثل العقل س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء بس ـ ـ ـ ـ ـ ـواء (ّيرندر .)7 :1993 ،وقد
عرفت شـ ـ ــبه اجلزيرة العربية مراحل عديدة من التغري الديي بدءاً
من عبادة األشـ ـ ــجار واحلجارة ،وصـ ـ ــوالً إىل عبادة اإلله الواحد
(ابخشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين .)75:2002 ،وجمتمع تيمــاء كمــا تــذكر النقوش
جمتمع يو ال ــدين أمهي ــة كبرية ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـل جمموع ــة املعبودات
تنوع ـاً يعكس طبيع ــة
والطقوس ال ــديني ــة اليت تزخر هب ــا املع ــاب ــد ّ
اجملـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ـ ــائ ـ ــي املـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ــدد األعـ ـ ـراق والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــات
(الذييب.)5:2017،
ومن خالل النقوش نالحظ أن تيم ــاء ق ــد تبوأت أمهي ــة
دينية خاص ـ ـ ــة لدى س ـ ـ ــكاهنا ،وس ـ ـ ــكان املناطق اجملاورة ،فهناك
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نقش مثودي يرجع إىل القرن السـ ـ ـ ــابع قبل امليالد خيتم صـ ـ ـ ــاحبه
دعــاءه املو ّجـ ه لعــدة معبودات ابلقسـ ـ ـ ـ ـ ــم حبيــاة تيمــاء ابعتبــارهــا
مكاانً مقدساً لديهم (السناين.)73 :2009 ،
وأييت املعبود صـ ـ ـ ــلم على رأس قائمة املعبودات يف تيماء
كما أشـ ـ ـ ـران إىل ذلك سـ ـ ـ ــابقاً -ونلحظ أمهية هذا املعبود منخالل ذكره يف النقوش والتقرب إلي ـ ــه ابلعب ـ ــادة (الف ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــي،
239 :1993؛ بن معيوف ،)142 :2009 ،وكــذلــك رعــايــة
الشـ ــخصـ ــيات املهمة كابن ملك حليان الذي قام بتشـ ــييد معبد
هلذا املعبود (لفنجسـ ـ ـ ــتون وآخرون .)91-89 :1983 ،ودلّت
النقوش اليت كتبت قالم خمتلفة كالثمودية (الروسـ ــان:1994 ،
 )173واآلراميـ ــة (الـ ــذييـ ــب ،)149-100 :2007 ،والنبطيـ ــة
(الفاســي )222 :1993 ،على شــيوع عبادته ،وعدم اقتصــارها
على طائفة واحدة من سكان تيماء .كما أن عبادة هذا املعبود
كـانـت شـ ـ ـ ـ ـ ــائعـة لـدى اللحيـانيني بـدليـل ارتبـاطـه ـاء األعالم
اللحيانية مثل ص ـ ــلم حد ،ص ـ ــلم حتبب ،ص ـ ــلم هلب (الروس ـ ــان،
173 :1992؛ التيمائي.)73 :1994 ،
ولعل أمهية (صلم) كانت تنبع من ثالثة أمور:
أوهل ااا :تعـ ــدد الطوائف اليت عبـ ــدتـ ــه ممـ ــا يعي أن هـ ــذه
الشــعوب خضــعت ملشــرتك إنســاين فيما بينها متجســداً يف هذا
املعبود.
تقرب كبـار القوم لـه كـابن ملـك حليـان ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـواء
اثنيهااّ :
التقرب قد جاء بناء على اعتناقه عبادة صـلم أم جاء
كان هذا ّ
جماملة لشـ ـ ـ ــعب تيماء الذي ق ّدس هذا املعبود ،فإهنا تشـ ـ ـ ــري إىل
املكانة العالية اليت تبوأها هذا املعبود يف اجملتمع التيمائي.
اثلثهاا :يف معبــد هــذا املعبود جتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت روح التعــاون،
والتع ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بني رج ــال ال ــدين ال ــذين ميثلون خمتلف معبودات
تيماء ،كما جس ـ ــدها نقش مس ـ ــلة تيماء اليت كش ـ ــف عنها كل
من الرحـ ــالـ ــة هوبري وأويتنج عـ ــام  1883واحملفوظـ ــة حـ ــاليـ ـاً يف
متحف اللوفر ببـ ــاريس (السـ ـ ـ ـ ـ ــعيـ ــد وآخرون192 :2006 ،؛
الــذييــب( )150 :2007 ،شـ ـ ـ ـ ـ ـكــل  ،)3فــالنقش الــذي يرجع
للقرن السـ ـ ـ ــادس قبل امليالد على أرجح االحتماالت (التيمائي،
 )69 :1994واملخطوط ابألحرف اآلراميــة يشـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل قيــام
كهنة معابد تيماء ابملشــاركة يف تنصــيب كاهن ملعبد (صــلم ذو
هجم) واالتفـاق على تقـدي تقـدمـة س ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـة للمعبـد (الـذييـب،
 .)155-147 :2007ومث ـ ــة عالق ـ ـة بني لغ ـ ــة النقش اآلراميـ ــة
واملعبود التيمــائي والرموز والرسـ ـ ـ ـ ـ ــومــات اليت تعلو النقش واليت
حتمل أتثرياً اببلياً( ،التيمائي )75 :1994 ،واس ـ ــم والد الكاهن
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الذي حيمل إحياءً مص ـ ـرًّي (الذييب )153 :2007 ،واملعبودات
األخرى اليت وصـ ــفها النص هنا من آهلة تيماء ،كشـ ــنجال اليت
عبدت يف اببل ،وأشـ ـ ـ ــيما اليت عبدت يف سـ ـ ـ ــورّي (لفنجسـ ـ ـ ــتون
وآخرون91 :2001 ،؛ ال ـ ـ ــذيي ـ ـ ــب  )111 :2007ومل جي ـ ـ ــد
التيمائيون غض ــاض ــة يف عبادهتا ،ابإلض ــافة إىل معبودهم األكرب
صلم.
إننا هنا أمام تالقح حض ـ ـ ــاري يندر مثيله ،كما أن اتفاق رجال
الدين ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندهتم داللة على أنه إذا ما توفر التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامح فإن
الــدين ،واللغــة ،واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّك ـل عقبــة أمــام التعــايش
تفرد اجملموعات البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية اليت
احلضـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،وهو تعايش مل يلى ّ
س ــكنت تيماء ،وإمنا واءم بني خمتلف مكوانت اجملتمع ،وص ــهر
الفوارق فيما بينها.
نعرج إىل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــة حجريـ ــة أخرى دونـ ــت خبط
ولعلنـ ــا ّ
مس ـ ـ ـ ـ ـ ــماري ،ولغة اببلية مت الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف عنها يف أثناء التنقيبات
األثرية للبعثة السـ ــعودية األملانية املشـ ــرتكة يف تيماء عام ،2004
ووفق مـ ــا يراه البـ ــاحثون أهنـ ــا تعود إىل امللـ ــك البـ ــابلي نبونيـ ــد
(السـعيد وآخرون .)89-86 :2010 ،ويشـري اجلزء الظاهر من
النص إىل تقـدي قرابني للمعبودات البـابليـة مردوك ،انبو ،متيتو،
انانّي (السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد وآخرون89-86 :2010 ،؛ الذييب:2011 ،
 ،)50وإن االختالف بني هذه املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة البابلية ،واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
اآلرامي ــة األخرى املكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ــة يف تيم ــاء (القحط ــاين:2018 ،
 )672-669يف اللغـة والعبـادة يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل جمتمع متكيف مع
االختالف ،ومؤمن ابس ـ ــتقاللية عناص ـ ــره ،كذلك يش ـ ــري إىل أن
الغزو البـابلي لتيمـاء رغم بطش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وعـدوانيتـه فـإنـه مل يغري اهلويـة
الـدينيـة والثقـافيـة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان املـدينـة ،فبقي النـاس يعبـدون آهلتهم
القوميــة ،ويكتبون بلغــاهتم ،ويقومون ابلعبــادة وفق طقوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
اخلاصـ ــة ،وال مينع هذا من تقبلهم املؤثرات األخرى اليت جاءت
مع هذا الغزو.
هــذه التعــدديــة الثقــافيــة اليت عرفهــا اجملتمع التيمــائي يــدل
عليها أيض ـ ـ ـاً مكعب تيماء احلجري الذي مت الكش ـ ـ ــف عنه يف
خرائب قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلمراء (بودن وآخرون ،)94 :1980 ،والذي
يتزامن اترخيــه مع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت األخرى بفرتة الوجود البــابلي يف
تيماء (أبو درك )65 :1985 ،فالرسـ ـ ــوم التصـ ـ ــويرية ،والزخارف
حتاكي رموزاً دينية لثالث حضارات متباينة ،املصرية ،والرافدية،

شكل ( )3مسلة تيماء يف متحف اللوفر-ابريس تصوير
الباحثة 2018
وجنوب اجلزيرة العربيـ ــة ،ابإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ــة للطـ ــابع احمللي التيمـ ــائي
(الذييب.)57-56 :2011 ،
وال يسـ ـ ـ ـ ـ ـتـغـرب يف جمـتـمـع مـتـعـ ـ ــدد األعـراق أن تـتـنـوع
املعبودات ،و تلف أصـ ـ ـ ـ ـ ــوهلــا ،فبــانثنيون تيمــاء -إن جــاز لنــا
الـتـعـبـري -غـي ومـتـفـرد (املـطـوري ،)90-85 :2014 ،يـتـوج ـ ـ ــه
سـ ـ ـ ـ ـ ــكان تيماء هلذه املعبودات شـ ـ ـ ـ ـ ــكال العبادة املختلفة من
دع ــاء ،وحج ،ون ــذور ،وتق ــدي قرابني ،ومل تشـ ـ ـ ـ ـ ــر النقوش إىل
تصـ ـ ـ ـ ـ ــادم بني أتبـاع هـذه الـدّيانت ممـا يوحي مبجتمع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل
متعايش.

اخلامتة:

من خالل هـذا العرض التـارخيي نصـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل خـامتـة حبثنـا
اليت بيّنا فيها ازدهار حواضـ ـ ـ ـ ـ ــر مشال غرب اجلزيرة وتيماء بوجه
خاا ،نتيجة ملوقعها االسـ ـ ـ ـرتاتيجي املهم على شـ ـ ـ ــبكة الطرق
التجـ ـ ــاريـ ـ ــة القـ ـ ــادمـ ـ ــة من جنوب اجلزيرة العربيـ ـ ــة إىل منـ ـ ــاطق
احلضـارات القدمية يف بالد الرافدين ،والشـام ،ومصـر ،وما يليها
من عوامل البحر املتوسـ ـ ـ ــط ،وأصـ ـ ـ ــبحت بفضـ ـ ـ ــله مناطق جاذبة
لعناصـر بشـرية خمتلفة األعراق ،والدّيانت ،والثقافات .كما أهنا
أصـ ــبحت سـ ــاحة تنافس للقوى السـ ــياسـ ــية الكربى يف املنطقة.
هذه املعطيات أسـ ـ ـ ــهمت يف طبع اتريخ تيماء بسـ ـ ـ ــمات ومزاّي
عديدة كان أبرزها التعايش السـ ـ ـ ــلمي احلضـ ـ ـ ـاري بني عناص ـ ـ ـ ــر
اجملتمع وما نتج عنه من اس ــتقرار أوض ــاع املدينة وازدهار جتارهتا
وتبوئها منزلة مهمة يف اتريخ اجلزيرة القدي.
النتائج:
حسـ ـ ـ ـ ــب ما تدل عليه اللقى األثرية اليت مت العثور عليها
يف املنطقة الص ــناعية ومدافن رجوم ص ــعص ــع أن تيماء ش ــهدت
تواصـالً حضـارًّي وجتارًّي مع مناطق مشال اجلزيرة العربية ،والدول
الواقعة إىل الشـ ـ ــرق والشـ ـ ــمال الشـ ـ ـرقي منها ،منذ األلف الثالثة
قبل امليالد (الغزي ،)176 :2005 ،وما يهمنا يف ذلك هو أن
هذا التأثري والتأثر نش ـ ــأ من هجرات س ـ ــكانية ،قلت أو كثرت،
أدت إىل هـذا االزدهـار احلضـ ـ ـ ـ ـ ــاري الـذي متيزت بـه تيمـاء منـذ
ذلك احلني.
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التعايش الحضاري في حواضر شمال غرب الجزيرة العربية قبل اإلسالم
............................................................................................
تيماء أنموذجاً

 .1أتيت فرتة األلف األوىل قبل امليالد كفرتة مفص ـ ــلية يف اتريخ
املنطقة؛ إذ لدينا مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـران مهمان يتيحان لنا معرفة أكرب
بت ــارخيه ــا ،ومه ــا ازدّيد حرك ــة النق ــل التج ــاري من جنوب
اجلزيرة إىل مشاهلا وابلعكس ،واإلسـ ـ ـ ـ ـهام الفاعل لسـ ـ ـ ـ ــكان
هذه املنطقة فيها ،وما نتج عن ذلك من ازدهار اقتصادي
انعكس على جمرّيت األح ـ ــداث فيه ـ ــا ،وك ـ ــذل ـ ــك ظهور
سهل على الباحثني التعرف
اإلرهاصات األوىل للكتابة مما ّ
بشكل أعمق وأدق على تفاصيل حياة أولئك السكان.
 .2هتيأ لتيماء ذكر يف عدد من املصــادر القدمية املعاصــرة هلا،
كاملصـ ـ ـ ـ ـ ــادر العربانية ،واآلشـ ـ ـ ـ ـ ــورية ،والبابلية ،مما يوض ـ ـ ـ ـ ــح
عالق ــاهت ــا مع ه ــذه القوى اخل ــارجي ــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ك ــان ــت ه ــذه
دونه أفراد القبائل
العالقات حربية ،أو سـ ــلمية ،إضـ ــافة ملا ّ
العربية الذين استوطنوا فيها ،أو عند مرورهم هبا.
دل تنوع الكتاابت يف منطقة تيماء على استقرار مجاعات
ّ .3
بش ـ ـرية عديدة من داخل اجلزيرة العربية وخارجها ،وجدت
هلا يف أرض تيماء مأمنا ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرا ،وعاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جنباً إىل
جنب دون مشـ ـ ــاكل تذكر؛ إذ مل تسـ ـ ــجل نقوش تيماء ما
يفهم منه حصـ ـ ـ ــول اشـ ـ ـ ــتباكات على أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــات عرقية،
ودينية ،وثقافية بني أفراد اجملتمع التيمائي.
 .4نرجح أن هـ ـ ــذه اهلجرات وفـ ـ ــدت إىل تيمـ ـ ــاء يف فرتات
متفاوتة ،وعلى ش ــكل تس ــلل بطيء فليس هناك ما يش ــري
إىل اختالالت يف نش ـ ـ ـ ــاط الس ـ ـ ـ ــكان ،أو تغيري مفاجي يف
منط حياهتم.
 .5تسللت مؤثرات حضارية متنوعة من بالد الرافدين ،وبالد
الشام ،ومصر ،وجنوب اجلزيرة العربية ،واختلطت ابلطابع
احمللي ،ورغم تعرض تيماء هلذه التيارات الفكرية من
حضارات عريقة جماورة فإن اجملتمع قد استوعبها دون أن
يطغى أحدها على اآلخر أو يزحيه ،ويرجع ذلك إىل
استمرار تدفق هذه املؤثرات هبدوء وسالسة منذ فرتات
طويلة ودون انقطاع ،مما ح لسكاهنا هبضم ذلك برويّة
وهدوء دون الذوابن فيه أو ص ّده.
 .6أن تعدد املعبودات ،واختالف أصوهلا يشري إىل تسامح
ديي ،وقبول جمتمعي هلذه األدّين ،والواقع أن تيماء هنجت
يف ذلك هنج املدن التجارية اليت جيربها منط احلياة فيها على
قبول اآلخر.
يف تيمــاء حــدثــت حتوالت عظيمــة للغــات عريقــة ،فعلى
أرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا حـدث االنتقـال من أحرف الكتـابـة الثموديـة إىل منط
هجني اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح البـ ــاحثون على تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميتـ ــه ابخلط التيمـ ــائي
(الــذييــب ،)9 :1999 ،ويف فرتة الحقــة حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تالقح بني
األحرف اآلراميـة والنبطيـة ،نتج عنـه التحول إىل الكتـابـة النبطيـة
(ولفنجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون وآخرون86 :2001 ،؛ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـ ــد وآخرون،
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 ،)98 :2010ومن املرجح أن ذل ــك ح ــدث بع ــد تزاي ــد نفوذ
األنباط السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي يف القرن األول قبل امليالد ،وتشـ ـ ـ ــري هذه
التحوالت إىل أن تيماء كانت مصـ ـ ــنعاً انصـ ـ ــهرت فيه اللغات،
وأن سـ ـ ــكاهنا أصـ ـ ــبح هلم هوية متفردة من عالماهتا لغة الكتابة
اخلاصة هبم.
 .7على أرض تيماء حصل ما ميكن أن نطلق عليه الفوضى
اخلالقة!! فملوك حليان القوية يقومون مبجاملة شعب
تيماء ،وتقدي الرعاية ملعبوداهتم ،كما قاموا بتدوين نقوشهم
بلغات سكان املدينة ،فمرة نقش حرف آرامية ،ومرة
حرف نبطية ،وكذلك كتب األنباط بلغة اآلراميني،
واليهود ،واألدميني بلغة األنباط ،وال تكون هذه األرحيية
إال يف جمتمعات بلغت مبلغاً عظيماً من التسامح.
 .8خضعت تيماء يف اترخيها الطويل إىل نفوذ سياسي من عدة
قوى ،أدومية ،ومدينية ،ومثودية ،واببلية ،وحليانية ،ونبطية،
ورومانية .لكن خالل ذلك مل نلحظ بروز طائفة من
السكان على ما عداها ،أو متيزها ،مما يؤكد قوة الروابط
والوشائج بني السكان ،وقوة جمتمع املدينة ،فهل كان
للمدينة جملس حملي ينظم شئوهنا ،ويضمن دميومة حركة
جمتمعها ال يتأثر ابختالف القوى السياسية املختلفة اليت
حتكم سيطرهتا على املدينة بني الفينة واألخرى؟ يف الواقع
ليس لدينا ما يثبت هذه الفرضية ،ولكنه استنتاج منطقي
حيف املدينة يف مواجهة
يف ظل هذا السالم الداخلي الذي ّ
اختالف قوى السياسة.

التوصيات:

يلي:
-

توصي الباحثة يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها مبا

شد االنتباه إىل مزيد من الدراسات عن التعايش
السلمي.
أمهية الدراسات التارخيية يف إبراز خاصية التعايش
السلمي كوهنا من املقومات احلضارية اإلنسانية املهمة.
ضرورة تضمني املتاحف اآلاثر املادية والنصية الدالة على
التعايش السلمي.
تشجيع التواصل والتثاقف بني اجملتمعات اإلنسانية كوهنا
السبيل الوحيد إىل التعايش السلمي واحرتام اآلخر.
صيص مقرر يف مستوّيت التعليم املختلفة حيمل
عنوان :التعايش السلمي يف احلضارات اإلنسانية.
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المظاهر الخارجية لجريمة حيازة آالت ومعدات تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون
رخصة أو سبب مشروع

ُ ،2020/6/23 (قدم للنشر في
ُ
(2020/8/25 وقبل للنشر في

 طارق بن سعيد الشمري.د
أستاذ القانون الجنائي المساعد

 جامعة حائل،كلية الشريعة والقانون
Dr. Tareq Saeed Alshammari
Assistant Professor of Criminal Law
Faculty of Sharia and Law, University of Ha’il

امللخص
 فهذا ملخص لبحثي (املظاهر اخلارجية: أما بعد، ومن وااله، وعلى آلة وصحبه، نبينا حممد، والصالة والسالم على رسول هللا،احلمد هلل
، وخامتة، ومبحثني، حيث جعلته يف مقدمة،)جلرمية حيازة آالت ومعدات تستعمل يف مزاولة املهن الصحية دون رخصة أو سبب مشروع
.) من نظام املهن الصحية28( ) من املادة5(  ومتثلت حدود البحث يف نص البند رقم.ومراجع
وكانت فكرة املظاهر اخلارجية نواة رئيسة لكشف وقائع هذه اجلرمية واليت تبينت من كم األضرار الصحية الفادحة اليت تسبب فيها من يدعي
أنه ممارس صحي حيث يتواجد لديه وجود آالت أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له
 ماهية هذه املظاهر اخلارجية من حيث، ومن مث سيوضح يف املبحث األول، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا،مبزاولة تلك املهن
 ويتلوها املبحث الثاين لتحديد. ولزوم انفصاهلا عن الكذب،نشأة فكرة املظاهر اخلارجية واملقصود هبا ومدى اشرتاط صحة املظاهر اخلارجية
 هل املظاهر اخلارجية الزمة وكاشفة لقيام اجلرمية؟ وما:بعض مسات هذه املظاهر اخلارجية من خالل طرح بعض التساؤالت واليت تتمثل ابآليت
 وتُبع ذلك مبراجع البحث،هو الزمن الذي تقع فيه املظاهر اخلارجية؟ وهل تُعد هذه اجلرمية؛ جرمية خطر؟ ومث ختم البحث أبهم نتائجه
 الرتخيص، جرمية خطر، الكذب، املمارس الصحي، االحتيال، املظاهر اخلارجية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Praise be to God, and peace and blessings be upon the Messenger of God, our Prophet Muhammad, and
on a machine and his companions, and from his parents, but now: This is a summary of my research
(Possession of machines and equipment used in the practice of health professions without a license to
practice them or without a legitimate reason to possess them (external manifestation - case study), which
made it to the fore, two articles, a conclusion, and an index. The limits of the research were in the text
of item No. (5) of Article (28) of the health professions system.
The idea of external appearances was a main nucleus to reveal the facts of this crime, which was
demonstrated by the amount of severe health damage caused by whoever claims to be a health
practitioner, where he has the presence of machines or equipment with the perpetrator, which is usually
used in practicing health professions without being authorized to practice those professions or Without
having a legitimate reason for possessing it, then I will clarify in the first topic what these external
manifestations are in terms of the origin of the idea of the external manifestations and their intended and
the extent to which the external manifestations are required, and the necessity of their separation from
lying. It is followed by the second topic to identify some features of these external manifestations by
asking some of the following questions: Are the external manifestations necessary and revealing for the
occurrence of the crime, and what time are the external appearances occurring, and is this crime
considered a serious crime?
Then it concluded the research with its most important results and followed it up with references to the
research.
Key words: External manifestation, Fraud, Healthcare Practicing, Lying, Crime of danger, License
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املقدمة:

تويل وزارة الصحة السعودية جانب املراقبة والتفتيش
أمهية ابلغة للتأكد من تطبيق أحكام األنظمة واللوائح للمحافظة
على سالمة املواطن املقيم ،وذلك من خالل املتابعة الدورية عن
طريق جوالت مفاجئة لضبط املخالفات املنصوص عليها يف
نظام املهن الصحية ،ومن بينها اجلرمية حمل البحث .وتتخذ
العقوابت الالزمة جلميع املخالفات ملعاجلة أي قصور يف اخلدمة
الصحية املقدمة يف القطاع الصحي اخلاص .ومن مث كانت هناك
حاجة ماسة لدراسة املظاهر اخلارجية إلحدى هذه اجلرائم
والواردة يف البند رقم ( )5من املادة ( )28لنظام مزاولة املهن
الصحية ،وتتمثل يف جرمية وجود آالت أو معدات لدى اجلاين
مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية دون أن يكون مرخصاً
له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع
حليازهتا.
أمهية فكرة املظهر اخلارجي:
تندرج الواقعة حمل اجلرمية حتت املظلة اإلجرامية بداية
إذا ما بدت حالتها الظاهرة بشكل معني جيعلها تدخل حتت
أحد النماذج الواردة يف أنظمة اجلرائم التعزيرية ،بعيداً عن
حقيقتها اليت قد يتبني فيما بعد أن تلك احلالة الظاهرة اليت
بدت عليها الواقعة كانت ختالف حقيقتها .إال أن استخدامها
كظهور للواقعة يكون من منطلق احلقيقة الغائبة إلسباغ الشكل
النظامي على اإلجراء الذي يتخذ قبل الواقعة .ويطلق على تلك
اهليئة أو احلالة الظاهرة أو الشواهد اليت حتيط ابلواقعة بفكرة
"املظاهر اخلارجية" (نقض جنائي مصري.)335 :1997 ،
وال يُعد االستعانة بفكرة املظهر اخلارجي إلضفاء
الشرعية على اإلجراء املتخذ قبل واقعة ما ،وإمنا يتم االستعانة
هبا بصفة عامة كأداة مساعدة تستخدم يف حالة عدم توافر
البديل هلا ،وعندما تكون منفردة يف ساحة مسرح اجلرمية أو عند
توافر أفكار أخرى معها وإمنا تكون أقل دقة مما يٌعلي من شأهنا
يف احلكم على الواقع ).)Calats – Auloy, 1959: 40
الظاهر لغوايً:
مصطلح "الظاهر" يف اللغة هو خالف الباطن ومن
أمساء هللا تعاىل :وهو اسم لكالم ظهر واملراد منه للسامع بنفس
الصيغة ويكون حمتمالً للتأويل والتخصيص) اجلرجاين:2017 ،
.)15
أوضاع توضح املظاهر اخلارجية يف القرآن الكرمي:
لعل يف قصة النيب يوسف عليه السالم أبلغ األمثلة
اليت ذكرها املوىل عز وجل يف هذا الشأن حيث قال عز وجل
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(يوسف .)17-15 :ومن مث يتبني لنا هنا أن هللا سبحانه وتعاىل
خيْب عن الذي اعتمده أخوة يوسف بعدما ألقوه يف غياب اجلب
أهنم رجعوا إىل أبيهم يف ظلمة الليل يبكون ويظهرون األسف
على يوسف عليه السالم ويقسمون ألبيهم وقالوا معتذرين عما
وقع فيما زعموا أهنم ذهبوا للرمي (نوع من السباق) وتركنا
يوسف عند متاعنا أي ثيابنا فأكله الذئب (ابن كثري:1999 ،
 .)374/2ومن مث يظهر لنا املظهر اخلادع لشكل احلادث الذي
مت اصطناعه مبعرفة أخوة يوسف ابستخدام عنصر الكذب الذي
دعم ابلطرق االحتيالية .ويف مثال آخر وضحه القرآن الكرمي يف
سورة يوسف عندما قدت املرأة قميص يوسف.
ففي املثالني جاء املظهر اخلداع كنتيجة لتدخل
خارجي عنه ،ففي املثال األول جاء املظهر اخلادع بتدخل
عنصري الكذب والطرق االحتيالية ،أما يف املثال الثاين تواجد
املظهر اخلادع نتيجة للكذب فقط (حممود.)14 :2003 ،
الدراسات السابقة:
تناولت هذه الدراسة جانباً فريداً ،ودقيقاً ،جلزئية
املظاهر اخلارجية جلرمية حيازة آالت ومعدات تستعمل يف مزاولة
املهن الصحية دون رخصة أو سبب مشروع ،فمن خالل
االطالع والبحث يف املصادر واملراجع العربية واألجنبية مل يُتناول
موضوع الدراسة من قبل الباحثني .أما ابلنسبة ملوضوع املظاهر
اخلارجية بصورة عامة ،فهناك رسالة دكتوراه ،للدكتور أسامة
كامل حممود ،بعنوان "املظاهر اخلارجية يف القانون اجلنائي" كلية
احلقوق ،جامعة طنطا ،2003 ،حيث أن عناصر الرسالة
تتحدث عن املظاهر اخلارجية بصورة عامة ،ومل تشتمل على
األطر النظرية واملوضوعية ملوضوع الدراسة حمل البحث.
حدود الدراسة:
سوف يدور موضوع هذا البحث على نص البند رقم
( )5من املادة  28من نظام مزاولة املهن الصحية السعودي
الصادر ابملرسوم امللكي رقم (م )59/واتريخ 1426/11/4
والئحته التنفيذية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم ()4080489
واتريخ .1439/1/2
وعلى جانب آخر ،فإن حدود هذا البحث ليس
املقصود هبا تبيان النظام القانوين للجرمية ولكن تناولت البحث
من زاوية مل يتطرق هلا الباحثني ،وهي تبيان املظاهر اخلارجية يف
جرمية وجود آالت أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف
مزاولة املهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن
أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا.
غري أن الركن املادي يتمثل يف نشاط إجرامي هو وجود
آالت أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن
الصحية دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن
يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا كما توافر فيها العلم واإلرادة

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

من خالل القرائن واألمارات املوجودة يف املظاهر اخلارجية الواردة
يف النشاط اإلجرامي هلذه اجلرمية ومن مث يكتمل الركن املعنوي.
إشكالية البحث:
إذا كانت فكرة املظاهر اخلارجية ستكون هي نواة
البحث من خالل مناقشة األفكار من حيث ارتباطها أبرض
الواقع كحقيقة معينة بصفة عامة والوقائع املادية بصفة خاصة،
فهل اهليئة أو الشكل أو املظاهر اخلارجية اليت بدت عليه اجلرمية
يرمي إىل واقعة إجرامية معينة يشكل حقيقة أم خداع ،مبعىن
آخر هل املظاهر اخلارجية ختالف احلقيقة اليت عليها الواقع؟ وإذا
كان خداع؛ فهل هذا اخلداع َنتج عن تدخل خارجي أم ال؟
منهج البحث:
 تناول هذا البحث ابالستناد إىل املنهج الوصفي التحليلي،حيث قام الباحث بدراسة املسائل القانونية اجلزئية والفرعية
املتشاهبة ،وذلك بغرض الكشف عن القاسم املشرتك بينها.
 الدقة يف اختيار مصادر البحث ،حيث اعتمد يف َجع املادةالعلمية على أمهات الكتب ،كما مت االستعانة ابملصادر
احلديثة.
خطة البحث:
دراسة فكرة املظاهر اخلارجية يف جرمية وجود آالت
أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية
دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر
لديه سبب مشروع حليازهتا تُلزمنا ابلتعرف على ماهيتها ومساهتا
ومن مث سوف يكون هناك مبحثني هلذا البحث ومها كما يلي:
املبحث األول :ماهية املظاهر اخلارجية جلرمية حيازة
آالت أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن
الصحية دون أن يكون مرخصاً له مبزاولتها.
املبحث الثاين :مسات املظاهر اخلارجية جلرمية حيازة آالت أو
معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية
دون أن يكون مرخصاً له مبزاولتها.
املبحث األول :ماهية املظاهر اخلارجية
يف إطار تبيان ماهية املظاهر اخلارجية ،سوف
استعرضها يف مطلبني ومها كما يلي:
املطلب األول :نشأة فكرة املظاهر اخلارجية.
املطلب الثاين :املقصود ابملظاهر اخلارجية.
املطلب الثالث :مدى اشرتاط صحة املظاهر اخلارجية ،ولزوم
انفصاهلا عن الكذب.
املطلب األول :نشأة فكرة املظاهر اخلارجية
تصاحب الواقعة اإلجرامية مظاهر خارجية تالزمها
منذ بداية وقوعها ،وتدل عليها حتت نص عقايب معني ،حدد
من خالله املنظم هذه الشكلية أو اهليئة اليت تكون عليها تلك
الواقعة اإلجرامية حىت يتسىن التعرف عليها من خالل مظهرها
اخلارجي املعْب عن تلك الواقعة (حممود .)36 :2003 ،وإذا ما

توافرت هذه املظاهر اخلارجية احملددة يف النص اجلزائي توافرت
الشرعية بشقيها املوضوعي واإلجرائي (مهدي164 :2009 ،؛
سامل23 :1980 ،؛ عوض23 :1989 ،؛ اجملايل:2020 ،
.)217
وتُعد فكرة املظاهر اخلارجية وليدة القانون املدين
عندما ابتكرها القضاء الفرنسي وأيدها الفقه الفرنسي (أمحد،
1958؛ َجيعي .)273 :1963 ،أما عن وجود الفكرة يف النظام
اجلزائي السعودي ،فنجد أن املنظم السعودي أخذ ابملظاهر
اخلارجية بصورة ضمنية ،كما يف حالة التلبس ابجلرمية -فيكفي
جمرد توافر املظاهر اخلارجية اليت تنبئ بذاهتا عن ارتكاب اجلرمية
لقيام حالة التلبس؛ فتبني ماهية املادة عند املشاهدة غري الزم،
فيكفي حتقق املظاهر اخلارجية بطريقة يقينية أبي حاسة من
احلواس .مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة التلبس إبحراز خمدر
(نقض جنائي مصري :2017 ،طعن رقم  ،)31872بل أن
املنظم جعلها أساس لقيام بعض اجلرائم ومنها اجلرمية حمل
الدراسة.
املطلب الثاين :املقصود ابملظاهر اخلارجية
املقصود ابملظاهر اخلارجية -يف احلالة حمل
الدراسة -ليس احملسوس الذي جيسد ويعْب عن الواقع الباطن
اخلفي ،وإمنا أعين هبا الظاهر احملسوس املخالف للحقيقة ،الذي
يوهم للغري أبنه مركز حيميه النظام.
ويف جمال الكشف عن مدى توافر عنصر التجرمي
يف الواقعة ،جند أن املنظم يف جرائم االحتيال ،اعتمد فكرة
املظاهر اخلارجية يف إبراز الركن املادي للجرمية ،حيث تتمثل
تلك املظاهر يف اخلداع ،وهذا اخلداع هو جوهر احلماية .وملا
كان اخلداع يتم التعرف عليه من خالل احلالة الظاهرة اليت
توحي حبقيقتها خالف للواقع أو املخالفة لألوضاع القانونية
السليمة ،واليت تنشأ عن قيام شخص مبمارسة سلطات مركز
معني ال صفة له من الناحية القانونية Guillien et
) ،)Vincent, 2017ومن مث يلزم لوجود مسة املظاهر
اخلارجية توافر الشواهد اخلارجية اليت تولد اعتقاداً بنظامية هذا
الوضع (َجعه59 :1977 ،؛ البيه94/51 :1998 ،؛ صالح،
)53 :2003؛ ولذا نستطيع أن نقرر أبن فكرة املظهر اخلارجي
هي قوام هذه اجلرمية؛ ولذا جيب على احلكم القضائي أن يوضح
ويبني طريقة االحتيال اليت ارتكبت هبا اجلرمية ابعتبارها الركن
املادي للجرمية حىت ال يكون قاصراً.
وتطبيقاً على احلالة حمل الدراسة ،ال تتحقق الطرق
االحتيالية إال إذا دعم اجلاين ادعاءاته الكاذبة ببعض املظاهر
الكاذبة اليت تؤيدها وتعززها (سالمة .)229 :2017 ،ويْبر
اشرتاط توافر هذه املظاهر أن من شأهنا أن تولد االعتقاد لدى
الناس يف صدق االدعاءات الكاذبة ،على الرغم من أنه قد توافر
لديهم احلد األدىن املتطلب يف كل شخص من احلذر واليقظة
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مما جيعلهم حينئذ جديرين ابحلماية اجلزائية (سرور:2015 ،
 .)1179غري أن هناك من الفقه الفرنسي من يرى أنه من
الصعوبة مبكان وضع تعريف واف للمظاهر اخلارجية ،حيث إن
املظاهر اخلارجية تتغري تبعاً الختالف العالقات ،واملعتقدات،
والعادات السائدة يف اجملتمع ،مما يزيد وضع تعريف حمدد صعوبة
(.)Garraud, 1935: 2554/343
ونرى أن الطرق االحتيالية ختتلف وفقاً للغاية اليت
يهدف إليها اجلاين ،حيث إن املظاهر اخلارجية اليت نسج اجلاين
وقائع مسرحها ،ما هي إال جتسيد ملزاعمه حىت ختلق اجلو
املساعد على تصديق كذبه (أبو شهبة .)382 :1984 ،ومن
مث تُعرف املظاهر اخلارجية أبهنا استعانة الشخص الذي يدعي
أنه ممارس صحي آبالت أو معدات مما يستعمل عادة يف مزاولة
املهن الصحية ،دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو
دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا؛ إليقاع اجملين عليهم
بصحة أنه ممارس صحي (علي وعثمان ،)1975 ،وبذلك
يكون قد سلك اجلاين مسلكاً إجيابيا حلمل اجملين عليهم على
تصديقه ،من خالل اخلداع والتمويه أبنه أحد املرخص هلم مبزاولة
املهن الصحية.
املطلب الثالث :مدى اشرتاط صحة املظاهر اخلارجية ،ولزوم
انفصاهلا عن الكذب
لتبيان ذلك؛ مت تقسيم هذا املطلب لفرعني:
الفرع األول :مدى اشرتاط صحة املظاهر اخلارجية
ذهبت حمكمة النقض املصرية يف ابدئ األمر إىل
القول ابشرتاط أن تكون املظاهر اخلارجية زائفة ،فإذا كانت
صحيحة فال قيام جلرمية وجود آالت أو معدات لدى اجلاين مما
يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية ،دون أن يكون مرخصاً
له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا
(نقض جنائي مصري.)535 :1951 ،
ويذهب رأي الفقه منتقداً موقف حمكمة النقض
املصرية (حممد ،)362 :2012 ،منادَيً بعدم ضرورة ذلك،
فيستوي يف املظاهر اخلارجية زيفها وصحتها فهما سيان يف
جرمية وجود آالت أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف
مزاولة املهن الصحية ،دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك
املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا؛ ألن وصف
هذه اجلرمية ال يتوقف على كوهنا غري صحيحة يف ذاهتا ،بل ألن
هذه املظاهر اخلارجية تعزز الكذب (الغريب)13 :2009 ،
وتلبسه لباس الصدق .واستند رأي الفقه على أن املوقف السابق
حملكمة النقض املصرية كان غري صحيح بطبيعة احلال ألن فيه
خلط بني الكذب وهو جوهر االحتيال ،وبني الطرق االحتيالية
وهي أداة احملتال يف تطريز كذبه وتلوينه بلون الصدق ،وليس
من شك يف اتسام املظاهر اخلارجية ابلكذب ،إذ كان مضموهنا
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مطابقا ملضمون الكذب الذي استخدمت لتعزيزه ،ولكنها ال
تكون كذلك ابلضرورة إذا كان مضموهنا خمتلفاً.
كما يتعني أن تكون املظاهر اخلارجية اليت استعان هبا
اجلاين لدعم أكاذيبه موجودة وقت إدالئه هبا ،وال يهم بعد ذلك
أن تكون من صنع احملتال نفسه ،أو أن تكون موجودة من قبل،
ومن صنع غري احملتال فيلتجئ إليها ويربط ما بينها وبني أكاذيبه
لكي يدعمها به (حسين.)1011/1392 :2019 ،
الفرع الثاين :مدى لزوم انفصال املظاهر اخلارجية عن
الكذب
قد تكون املظاهر اخلارجية متميزة عن الكذب،
والكذب يف اللغة :الكاف والذال والباء أصل صحيح يدل على
خالف الصدق إال أن الكذب قد يطلق على الفعل كما ذكر
ذلك أنه يكون يف القول حقيقة ويف الفعل جمازاً (أبو احلسني،
 .)2012فقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله :صدق
هللا وكذب بطن أخيك ،فجعل بطن أخيه حيث مل ينجع فيه
العسل كذابً؛ ألن هللا قال ﴿فِ ِيه ِش َفاءٌ لِلن ِ
ااس﴾ )النحل(69 :
(ابن األثري189 :2013 ،؛ الورقان ،)42 :2007 ،قال احلافظ
بن حجر يف كالمه عن الصدق ،وهو ضد الكذب ،والضد به
تتميز األشياء ،قال :الصدق يعْب به قوالً عن مطابقة القول
املخْب عنه ،ويعْب به فعالً عن حتري األخالق املرضية كقوله
ِ
ِ ِ
اق بِِه﴾ (الزمر )33 :أي:
صد َ
﴿واَلاذي َجاءَ ِابلص ْدق َو َ
تعاىل َ
حقق ما أورده قوالً ومبا حتراه فعالً ،فجعل الصدق داخالً يف
األفعال كما هو يف األقوال ،فالصدق يوحي ابإلخالص والنواَي
واألفعال فهو ضد النفاق ،وليس جمرد ضد الكذب وحده،
ويعين الصدق أيضا األمانة مع النفس ومع غريها ،فيستلزم
فضيلة املراقبة يف األقوال واألفعال حىت خموفات النفس ،ليكون
اإلنسان صادقا ،ويستلزم الصدق أيضا فضيلة الشجاعة ،حني
يكون قول الصدق أو عمله حمفوفاً ابملخاطر (العسقالين،
173 :2017؛ الورقان .)42 :2007 ،ومن َجاع ما سبق،
ْمن الكذب يف االصطدام ابحلقيقة ،بقدر ما يكون زعزعة
يَك ُ
العالقة بني القيمة املعتْبة حقيقة ،وبني العلم بتلك احلقيقة ،وال
أمهية ملا إذا كانت هذه احلقيقة مطابقة للواقع أم ال .فالكذب
إذاً هو خداع حول العالقة حبرمان املخاطب من العلم ،بقصد
ايقاعه يف الغلط .وال عْبة ابلبواعث ،فالكذب يُعد متوافراً ،أَي
كان الباعث عليه أو الدافع إليه (الغريب.)9: 2009 ،
الكذب يف القانون اجلنائي؛ القاعدة أن القانون ال
يعاقب على الكذب يف ذاته ،فالكذب ليس يف جوهره إال تعبرياً
إنسانياً يصدر من الشخص الكاذب إىل آخر يف وسعه أن يعي
هذا التعبري وميحص مدى الصدق فيه ،فإذا أمهل هذا التمحيص
فال مالمة على الكاذب .ولكن املنظم قد ختري من بني
األكاذيب اليت هتدف إىل اإليقاع ابلغري ما يتم منها بطرق
ووسائل معينة فيعاقب عليها (حسن .)11 :1995 ،أما ما

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

عداها من صور الكذب فقد تركه املنظم بغري عقاب ،ولو ترتب
عليها أضراراً ابلغري .ولذلك ال عقاب على الكذب إال ما
تدخل املنظم من أجله وأضفى عليه طابعاً اجرامياً ،وحىت يف
هذه احلالة ال يعاقب النظام على الكذب بصفة عامة .بل جيب
أن يكون من شأن هذا الكذب أن يؤدي إىل اخلداع والغش
(عبد امللك341 :1976 ،؛ الورقان.)54 :2007 ،
وقد ختتلط به ،وال يوجد مشكلة إذا كانت متميزة
عنه ،أما إذا كانت خمتلطة به فإنه يتعني معرفة ما إذا كانت
الطرق االحتيالية تقوم هبا أم ال؟ (طنطاوي)28/42 :1999 ،
أي أن هناك كذب مث عزز اجلاين كذبه يف ذات اللحظة ابملظاهر
اخلارجية (السعيد.)173 :2017 ،
اختلفت إجابة الفقه على هذه اإلشكالية كما يلي:
ذهب رأي أنه ال لزوم الستقالل املظاهر اخلارجية عن الكذب،
فمىت اندجمت املظاهر اخلارجية مع الكذب فإن ذلك ال حيول
دون القول بتوافر االحتيال (حممد .)361 :2012 ،بينما ذهب
رأي آخر إىل وجوب استقالل املظاهر اخلارجية عن الكذب،
ذلك أن املظاهر اخلارجية ليست جمرد ترديد له أو حمض إشارة
إليه وإىل ما تضمنه من وقائع وما أنبىن عليه من حجج ،وإمنا
هي جديد يضاف إليه ،فيعطيه قيمة ليست له يف ذاته بعد أن
كان غري مقنع (حسين .)1007/1385 :2019 ،ومن مث يتعني
لتوافر االحتيال يف هذا الوضع استقالل الكذب عن املظاهر
اخلارجية ،حبيث ميكن القول أبن اجلاين قد صدر عنه سلوكان
متميزان أي أنه أتى فعلني ،إما إذا اندجمت املظاهر اخلارجية مع
الكذب ،حبيث مل تكن اإلشارة إىل األول غري جمرد ترديد
للكذب أو أتكيداً له فال جمال لوقوع جرمية االحتيال (عبيد،
.)539 :2015
وبناء على ذلك إذا ادعى اجلاين أن لديه آالت أو
معدات مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية ،دون أن
يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب
مشروع حليازهتا ،وعرض على صاحب املنشئة الصحية أن
يشاركه فوافق بتأثري الغلط الذي وقع فيه نتيجة لرتديد هذه
األكاذيب وسلمه ماله مقدماً ،فال يتكون ركن االحتيال مع
ذلك ،أما إذا اقرتنت هذه األكاذيب بوجود آالت أو معدات
مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية ،دون أن يكون
مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع
حليازهتا ،فيكفي ذلك لكي يتوافر النشاط اإلجرامي هلذه اجلرمية.
كما يتعني أيضاً أن تكون مثة صلة –مادية أو ذهنية–
بني األعمال املادية وبني الواقعة موضوع الكذب (أبو شهبة،
 .)407 :1984حبيث ميكن أن تستخلص من تلك األعمال
أو املظاهر الدليل الذي يدعم الكذب ويضفي عليه ثقة مل تكن
تتوافر له يف ذاته .ولدينا ان العْبة بتوافر املظاهر اخلارجية يُعد
متوافرا مىت كان ما استعان به اجلاين ليس جزء من أعضاء

جسمه اليت خلقه هللا هبا .ويتضح أن املظاهر اخلارجية هلا كيان
مستقل عن الكذب يف ذاته ،فهي ليست جمرد ترديد له ،أو
حمض إشارة إليه ،وإىل ما تضمنه من وقائع وأنبين عليها من
حجج ،وإمنا هي جديد يضاف إىل الكذب ،فيعطيه قيمة
ليست له يف ذاته :أي جيعله مقنعاً بعد أن كان غري مقنع أو
يضيف إىل قوة إقناعه مزيداً ،وعن طريقها تسبغ على األكاذيب
قوة اإلقناع.
املبحث الثاين :مسات املظاهر اخلارجية جلرمية حيازة آالت أو
معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية
دون أن يكون مرخصاً له مبزاولتها
تْبز املظاهر اخلارجية للجرمية اهليئة اليت تكون عليها
الواقعة اإلجرامية ،أو احلالة الظاهر من َنحية واليت يتطلبها املنظم
الكتمال منوذجه اإلجرامي ،وقد يتطلب املنظم يف بعض
األحيان شكل معني جيب أن تكون عليه الواقعة العتبارها جرمية
ما ،ومن أبرز الصور على ذلك ،تطلب املنظم مظهر خارجي
معني يف حاالت التلبس تبدو عليه العتبار حالة التلبس قائمة،
وامعاَنً من املنظم يف األخذ هبذه املظاهر أجاز يف بعض األحوال
إمكانية قيام حالة التلبس إذا ما شوهدت مظاهر خارجية تنبئ
عنها ،فاعتْب من اهليئة اخلارجية للواقعة سببا لقيامها (حممود،
.)137 :2003
مسات هذه املظاهر اخلارجية وهي كما يلي:
املطلب األول :هل تُعد املظاهر اخلارجية الزمة وكاشفة لقيام
اجلرمية؟
املطلب الثاين :الزمن الذي تقع فيه املظاهر اخلارجية.
املطلب الثالث :هل تُعد جرمية خطر؟
املطلبب األول :هبل تُعبد املظباهر اخلبارجيبة الزمبة وكباش ب ب ب ب بفبة
لقيام اجلرمية؟
لتبيان ذلك؛ مت تقسيم هذا املطلب لفرعني:
الفرع األول :هل تُعد املظاهر اخلارجية مظهر الزم لقيام
اجلرمية؟
يَ ْعتَُْب املنظم املظاهر اخلارجية لوجود آالت أو معدات
مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية لدى الشخص الذي
يدعي أنه ممارس صحي ،دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك
املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا ،شرطا
أساسياً للوجود القانوين للجرمية ال ُْم ْشكِلَة هلا ،واليت تقضي يف
حالة ختلفها أنه ال جرمية ،ومن مث يستخدم تلك املظاهر
اخلارجية (نقض جنائي مصري .)749 :1997 ،ككيان وإطار
ينم على سلوك إجرامي للشخص الذي يدعي احتياالً أنه ممارس
صحي ،وبذلك يتضح لنا أن املنظم يعتْب وجود هذه املظاهر
اخلارجية؛ وعاء لتكوين البنيان القانوين للجرمية (حممود:2003 ،
 )139وشرط الزم لبدايتها واليت تتمثل يف اآليت:
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المهن الصحية دون رخصة أو سبب مشروع

 عدم وجود رخصة للمحتال الذي يدعي أنه ممارس صحيمبزاولة تلك املهنة.
 عدم وجود سبب مشروع للمحتال الذي يدعي أنه ممارسصحي حليازة هذه املعدات أو اآلالت.
ومن اجلدير ابإلشارة؛ أنه يكتفى بتحقق هذه
املظاهر اخلارجية أبي حاسة من احلواس ،مىت كان هذا التحقق
بطريقة يقينية ال حتتمل شكاً .وأشري إىل ٍ
مثال الكتفاء املنظم
بوجود هذه املظاهر اخلارجية ،حيث أهنا تنبئ بذاهتا عن وقوع
هذه اجلرمية ،لذا قُضي أبنه ملا كانت احملكمة قد اطمأنت أبن
ما شوهد مبعرفة الضابط  ...من أنه اشتم رائحة خمدر احلشيش
ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً هبا أحد املتهمني احملكوم عليهما
غيابيا وكان جيلسهما الطاعن مبا يكفي لتوافر املظاهر اخلارجية
اليت تنبئ عن جرمية إحراز مادة خمدرة فغن ما انتهى إليه احلكم
من قيام حالة التلبس اليت تصوغ القبض والتفتيش يكون
صحيحاً يف القانون ويكون النعي عليه مع هذا اخلصوص غري
مقبول (نقض جنائي مصري.)749 :1997 ،
الفرع الثاين :هل تٌعد املظاهر اخلارجية مظاهر كاشفة هلذه
اجلرمية؟
أدار املنظم السعودي نصوص نظام مزاولة املهن
الصحية للكشف عن السلوك اإلجرامي الذي يتمثل يف حقائق
حمددة إزاء واقعة معينة .لذلك يتعني علينا أن نعلم أن دور
املظهر اخلارجي للخطورة اإلجرامية (عبد الرازق45 :2014 ،؛
الشلتاوي224 :1989 ،؛ سرور496 :1964 ،؛ هبنام،
 )26 :1991ال يتوقف عند حد الكشف عن أماراهتا كدليل
إثبات وجودها فقط ،وإمنا يتعدى ذلك حيث يْبز العوامل
املكونة واملنشئة هلا ،واملالبسات املوقظة هلا ،أي العوامل املنبهة
هلا على أن يكون تقدير توافر ذلك من عدمه متوقفاً على مدى
خْبة القائمني هبذا احلكم (حممود.)153 :2003 ،
وما يعنينا يف هذه احلال ،أن نظرية اخلطورة اإلجرامية
تعمل من خالل الدور الفعال لفكرة املظهر حينما تقوم األخرية
إببراز مفرتضات األول من أفعال ،أو صفات معينة تعد بذاهتا
كافية الداللة على وجودها ،األمر الذي حيتمل أن يكون الفرد
املتصف هبا على وشك ارتكاب نشاط إجيايب يف احمليط اخلارجي
يتمثل يف ارتكاب جرمية وجود آالت أو معدات مما يستعمل
عادة يف مزاولة املهن الصحية لدي الشخص الذي يدعي أنه
ممارس صحي ،دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو
دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا.
كما تكشف املظاهر اخلارجية هلذه اجلرمية اليت حنن
بصددها على ارتكاب اجلرمية ،حيث يستعني املنظم هبذه الفكرة
يف الكشف عن مرتكب هذه اجلرمية؛ إذا صدر من احملتال الذي
يدعي أنه ممارس صحي نشاط إجيايب عبارة عن قيامه حبيازة
هذه اآلالت واملعدات اليت تستعمل عادة يف مزاولة املهن
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الصحية ،ومن مث تساعد هذه املظاهر اخلارجية يف إثبات هذه
اجلرمية .على أنه يالحظ يف هذا الصدد أن االكتفاء ابلدالئل
القوية على حتقيق العناصر التكوينية هلذه اجلرمية ال يعين إمكان
االكتفاء ابلشبهات اليت حتتمل أتويالً يف داللتها (نقض جنائي
مصري.)1281 :1997 ،
وعلى جانب آخر يتضح دور املظاهر اإلجرامية يف
كشف هذه اجلرمية .فقد وضع املنظم السعودي اإلطار القانوين
العام لكل جرمية داخل نص عقايب ما ،حىت يستطيع القائمني
على تطبيقه وتنفيذه االستعانة بتلك الفكرة للوقوف بقدر
اإلمكان على الكشف عن اإلمث املرتكب يف الواقعة اإلجرامية،
فاملظاهر اخلارجية هي اليت وضحت احلالة اليت أحاطت ابجلرمية
حىت يتسىن معرفة النص اجلزائي كما ورد يف البند رقم ( )5يف
املادة ( )28من نظام مزاولة املهن الصحية السعودي.
وعلى جانب آخر ،تساند املظاهر اخلارجية يف تكوين
الركن املادي للجرمية كما يف حاالت التلبس ابجلرمية عندما
تكون اإلمارات واملظاهر اخلارجية املالزمة للواقعة أبهنا متثل
جرمية ،كما ميكن هلا أن تلعب دورا آخر حيث ميكن أن تعتْب
من املقومات األساسية لقيام الركن املعنوي فمن تلك الشواهد
واإلمارات ميكن الوصول إىل القصد اجلزائي (نقض جنائي
مصري.)10017 :2019 ،
ومن مث فاملظاهر اخلارجية قد تكون كاشفة للركن
املادي للجرمية وقد تستخدم للكشف أيضاً عن الركن املعنوي
للجرمية ذاهتا.
املطلب الثالث :الزمن الذي تقع فيه املظاهر اخلارجية
ال أمهية للزمن الذي تقع فيه املظاهر اخلارجية فقد
تكون سابقة على الكذب أو مصاحبة له أو متأخرة عنه
(عوض.)360 :1989 ،
الفرع األول :املظاهر اخلارجية السابقة على الكذب
أن يتوجه (أ) بناء على اتفاق سابق بينه وبني (ب)
(الغريب )133 :2003 ،إىل (ج) وهو صاحب شركة أو
مؤسسة وخيْبه على خالف احلقيقة أن (ب) ممارس صحي
ولديه آالت ومعدات مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية
يريد أن ينشأ عيادة يف شركته ستوفر عليه مبالغ طائلة يف
تكاليف عالج منسويب الشركة ،وبعد ذلك يتوجه (ب) إىل
(ج) إلقناعه ابالشرتاك يف هذا املشروع ،فيوافق بتأثري الغلط
الذي وقع فيه نتيجة إليهام (أ) له بغري احلقيقة (الشاذيل
والقهوجي ،)217 :2019 ،ويسلمه ماله (طنطاوي،
.)27 :1999
الفرع الثاين :املظاهر اخلارجية املعاصرة للكذب
اتفق كال من (ب) أن يلعب دور طبيب ويقوم (أ)
بتأكيد مزاعم وأكاذيب (ب) أمام (ج) وهو صاحب شركة أو
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مؤسسة إلقناعه أن (ب) على خالف احلقيقة أنه ممارس صحي
ولديه آالت ومعدات مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية
ويريد أن ينشأ عيادة يف شركة (ج) ستوفر عليه مبالغ طائلة يف
تكاليف عالج منسويب ومن مث يطلبان منه االشرتاك يف هذا
املشروع ،فيوافق (ج) بتأثري الغلط الذي وقع فيه نتيجة إليهام
(أ) له بغري احلقيقة ،ويسلمه ماله .ومن اجلدير ابإلشارة أنه ال
يشرتط أن يتم تدخل الغري بشكل معني ،فقد يكون شفاهه أو
كتابة كأن يبعث الغري رسالة أو ينشر خْباً أو اعالَن يف
الصحف يعزز مزاعم املتهم.
الفرع الثالث :املظاهر اخلارجية الالحقة للكذب
يتوجه (ب) إىل (ج) وهو صاحب شركة أو مؤسسة إلقناعه
على خالف احلقيقة أنه ممارس صحي ولديه آالت ومعدات مما
يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية ويريد أن ينشأ عيادة يف
شركة (ج) واليت سوف توفر عليه مبالغ طائلة يف تكاليف عالج
منسويب ومن مث يطلب منه االشرتاك يف هذا املشروع ،مث يذهب
(أ) إىل (ج) لتأييد مزاعم وكذب (ب) فيوافق (ج) بتأثري الغلط
الذي وقع فيه نتيجة إليهام (أ) له بغري احلقيقة ،ويسلمه ماله.
املطلب الثالث :هل تعد جرمية خطر؟
يثور السؤال ،هل تُعد جرمية وجود آالت أو معدات
لدى اجلاين مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية ،دون أن
يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب
مشروع حليازهتا ،جرمية خطر؟ ،ولتبيان ذلك سوف أقسمه إىل
فرعني كما يلي:
الفرع األول :ماهية جرائم اخلطر
عرفها البعض أبهنا اجلرائم اليت يفضل املنظم فيها
عقاب جمرم يف وقت مبكر لتفادي خطورته من َنحية ،وحلماية
مصاحل مهمة من الضرر احملتمل؛ ولذا يقوم املنظم بفرض عقوبة
على مرتكبها على أهنا جرمية اتمة رغم عدم تعديها مرحلة
الشروع أي أهنا اجلرائم اليت برفعها املنظم من مرحلة الشروع إىل
مرحلة اجلرمية التامة ،ويعاقب مرتكبها يف وقت مبكر ملواجهة
العمليات اجلزائية السابقة على توصل الفعل اإلجرامي إىل نتيجة
ضرر حمقق ومن مث جيب التيقن من عدم غموض الفعل أو عدم
احتمال التأويل ،وهو ما يتحقق إذا كانت معامل الفعل واضحة
حبيث ال خيتلط بغريه ،وكانت مالحمه ال متتزج بغريه فيتحمل
التأويل ،ويف عبارة أخرى إذا كان الفعل ال لبس فيه وال اهبام
وال يتحمل التأويل وال ينطوي على غموض (الصيفي:1991 ،
151/120؛  Louis, 1975: 605؛ Albert, 1962:
.)128
وعرفها فريق آخر ،أن املنظم يواجه فيها فكرة اخلطر
من وجهتني األوىل :موضوعية ويكون ذلك بتجرمي الوقائع اليت
تنطوي على إحداث خطر فعلي ،بغض النظر عن معرفة الرابطة
النفسية اليت تربط الفاعل هبذا اخلطر .والثانية :شخصية وذلك

بتجرمي الوقائع اليت أراد اجلاين إبحداثها التوصل على نتيجة
ضارة مل تقع (رضوان ،د ت(149 :
وخنلص من ذلك إىل النظام يعاقب يف هذه اجلرائم
على السلوك دون انتظار حتقيق نتيجة ضارة .فهو يواجه هبا
اخلوف من حتقق نتيجة مادية .وابلتطبيق على اجلرمية موضوع
البحث واملنصوص عليها يف الفقرة ( )5من املادة ( )28من
نظام مزاولة املهن الصحية ،جند أهنا جرمية خطر حيث إن
النشاط اإلجرامي يتطلب فقط اآليت:
وجود آالت أو معدات لدى اجلاين مما يستعمل عادة
يف مزاولة املهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك
املهن ،أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا .ومن مث
فاملنظم هنا مل يتطلب وجود نتيجة مادية يف هذه اجلرمية ،حيث
إنه عند توافر املظاهر اخلارجية اليت حددها يكون اكتمل الركن
املادي هلذه اجلرمية.
الفرع الثاين :النتائج النظامية املرتتبة على كون اجلرمية حمل
البحث هي جرمية خطر
ال تثار رابطة السببية بني السلوك والنتيجة كعنصر يف
الركن املادي للجرمية إال يف جرائم الضرر واليت يلزم فيها توافر
نتيجة مادية تتمثل يف ضرر حمدق .دون جرائم اخلطر يف صورهتا
اجملردة واليت يفرتض املنظم لتوافرها حتقق الضرر احملتمل "اخلطر"
املمثل لنتيجتها القانونية من جمرد ارتكاب السلوك احملدد بنصها
التجرميي ،دون ما حاجة لقيام أي ضرر حمقق (رضوان:1993 ،
 ،)182مما ال يدع جماالً للبحث يف طائفة جرائم اخلطر عن
رابطة السببية لغياب أحد طرفيها (مصطفى322 :1965 ،؛
BAIGUN, 1969: 449؛ BUSTOS, 1969:
.)344
ومن مث ال يتطلب املنظم يف نص الفقرة ( )5من املادة
 28من نظام وهي جرمية وجود آالت أو معدات لدى اجلاين
مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية دون أن يكون مرخصاً
له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازهتا
اثبات عالقة السببية لتوافرها حتقق الضرر احملتمل " اخلطر"
املمثل لنتيجتها القانونية من جمرد ارتكاب السلوك احملدد بنصها
التجرميي ،دون ما حاجة لقيام أي ضرر حمقق.
ابلنسبة جلرائم اخلطر امللموس يوجد دور أتسيسي
لرابطة السببية ،حيث إن توافرها يستلزم إثبات التوافر الفعلي
للضرر احملتمل الذي يعد عنصراً تكوينياً يف ركنها املادي ،مما
يوجب احتواء السلوك املرتكب على مقومات جتعله قادراً على
تعويض املصلحة املراد محايتها خلطر اإلضرار الفعلي هبا حىت
يكتمل بنيان الركن املادي هلذا النوع من اجلرائم .ومؤدى ذلك
جيب على احملكمة أن تتثبت من توافر عالقة السببية يف هذه
اجلرائم بني الفعل والضرر احملتمل على ذات األساس الذي حتسم
به وجود هذه العالقة بني الفعل والنتيجة ذات الضرر احملقق
اخلاصة جبرائم الضرر .ويصري ذلك إبثباهتا أن الفعل املرتكب
أنشأ خطراً حقيقيا ملموسا من شأنه احلاق الضرر ابملصلحة
احملمية جنائياً (رضوان.)184 :1993 ،
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اخلامتة:
التطور السريع الذي متر به الشركات الصحية من
خالل توفري املعدات واألدوات الصحية ،جعلت من السهولة
ملدعي مزاولة املهن الصحية ،الكذب واالحتيال على املرضى
من خالل املظاهر اخلارجية ،مما نتج عنها أضرار صحية ألَنس
اخندعوا بتلك املظاهر ومن هنا تولدت فكرة هذا البحث.
وكانت هناك بعض النتائج والتوصيات هلذه الدراسة أمهها اآليت.
أوالً :النتائج
• أخذ املنظم السعودي ابملظاهر اخلارجية حيث يكفي جمرد
توافر املظ اهر اخل ارجي ة اليت تنبئ ب ذاهت ا عن ارتك اب
اجلرمية.
• ليس من ش ك يف اتس ام املظاهر اخلارجية ابلكذب إذ
كان مضموهنا مطابقا ملضمون الكذب الذي استخدمت
لتعزيزه ،ولكنه ا ال تكون ك ذل ك ابلض رورة إذا ك ان
مضموهنا خمتلفاً.
• يتعني لتوافر االحتي ال اس تقالل الك ذب عن املظ اهر
اخل ارجي ة حبي ث ميكن القول أبن اجل اين ق د ص در عن ه
س لوك ان متميزان أي أن ه أتى فعلني ،إم ا إذا ان دجم ت
املظاهر اخلارجية مع الكذب حبيث مل تكن اإلش ارة إىل
األول غري جمرد تردي د للك ذب أو أتكي داً ل ه فال جم ال
لوقوع جرمية االحتيال.
• االهتمام إبقامة املؤمترات القانونية الطبية التثقيفية،
ملواكبة ما يستجد يف جمال القانون الطيب.
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• يكتفى بتحقق املظ اهر اخل ارجي ة يف ه ذه اجلرمي ة أبي
حاس ة من احلواس مىت كان هذا التحقق بطريقة يقينية ال
حتتمل شكاً.
• قد تكون املظاهر اخلارجية كاش فة للركن املادي للجرمية
وقد تس تخدم للكش ف أيض اً عن الركن املعنوي للجرمية
ذاهتا.
• تُع د جرمي ة وجود آالت أو مع دات ل دى اجل اين مم ا
يس تعمل عادة يف مزاولة املهن الص حية ،دون أن يكون
مرخص اً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه س بب
مشروع حليازهتا ،جرمية خطر.
اثنيا :التوصيات
• نعلم يقينا أن اجلهات الصحية تقوم بدور كبري
للتفتيش على املنشآت الصحية الكتشاف املخالفات
املوجودة يف املراكز الصحية اخلاصة ،غري أننا أنمل
التايل:
• بذل املزيد من اجلهد ألمهية التأكد من عدم وجود
خمالفات يف هذه املراكز الصحية ألهنا متس صحة
املواطن واملقيم.
• إدراج مادة املسؤولية الطبية اجلنائية واملدنية كمادة
مستقلة ،تدرس للممارسني الصحيني يف الكليات
الصحية.
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اآلثار االجتماعية والنفسية الناجمة عن جائحة كورونا من وجهة نظر اإلداريات بالمدينة
*

الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود

ُ ،2020/6/28 ( ُقدم للنشر في
)2020/7/16 وقبل للنشر في

 موضي بنت شليويح العنزي.د

أستاذ علم االجتماع المشارك

 جامعة الملك سعود،كلية اآلداب
Dr. Moudhi Bint Sheliwih Al-Anzi
Associate Professor of Sociology, Faculty of Arts, King Saud University

:امللخص
، االق ت ت ل، و ت تتيل، املش ت تتلالت اة، اةرزةل االان م ئيل،اةرالق ت اةق ابيل
اس ت ت الدر اةلااس ت تتل اة ر ج ئحة كو ان يف ل ما
ما اةلااست ت ت تتل
ا اةم ت ت ت ت، و است ت ت ت علال امل،  ابإلض ت ت ت ت دل ع اة ر ج ئحة كس ت ت ت تتحم اة ر ا ان يف ل ما،قر اة اغ
 ائ ملت اةب ح ل،ام، )345 ل لم ل، ابقر اةلااست ت ت تتل ئحة ئي، ل اجل ريل ةحط ةب ت ان رل املحك س ت ت ت تترم، اإل ااايت ابمل ل
:  كمها، تم حر اةلااسل ع يف ئلة،2020 مجا اةبي ت ئحة االس ب ل و تطبيق اةلااسل امليلا يل خالل شا م يم) اةر ل
 مجل ئ ان يف ل ما ديم رحق ابةرالق ت اةق ابيل برية انلا، كن اآلاثا االان م ئيل اة1
 قر اة اغ مسطل، ويل، املشلالت اة، مجل ئ ان يف ل ما ديم رحق ابةرزةل االان م ئيل، كن اآلاثا االان م ئيل اة2
 مجل ئ ان يف ل ما قحيحل، كن اآلاثا االق ل اة3
ا
ل حمل ئب اات حمما اة ر، حيث تم حر اةلااسل ع كن اس ج ابت اةري، ا ان يف ل ما
 انم ئ ج ةح ر4
ر بلاانل برية
ان يف ل ما
 اةرزةل االان م ئيل، قر اة اغ، اةرالق ت اةق ابيل،  ان يف ل ما، اآلاثا االان م ئيل:الكلمات املفتاحية
 اس يف امل انو ري، كس ةيب االس حا ل،ا االس حا ل
،يل،  اة ميم ت اة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The study aimed to identify the effects of the Corona pandemic on relations of kinship, social isolation,
psychological and economic problems, and free time, in addition to identifying the method of dealing
with the Corona pandemic. Descriptive approach used. The study community represented in female
administrators in the university city of female students at King Saud University, and the study applied
to a sample of (345) of them, for collecting data the researcher relied on the questionnaire. The field
study implemented during the month of June 2020. The study reached several results, the most
important of which are:
1.
2.

The social effects of the Corona pandemic, with regard to kinship relations, are very large.
The social effects of the Corona pandemic, with regard to social isolation, psychological
problems, and free time, are moderate.
3. The economic effects of the Corona pandemic were of a small degree.
4. There is sufficient awareness to deal with the Corona pandemic, as the study found that the
responses of the sample about the phrases of the themes of dealing with the Corona
pandemic, were to a large extent.
.
Key words: Art design, Sources of Inspiration, style of inspiration, Master thesis

* تشكر الباحثة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية والمهندس محمد العقيل على دعمهما الكامل
.للدراسة
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املقدمة:

ةقل و توجي والث ان يف ت ضيل
)10
ائ ب اا اةق ن اةوت ت ت س ئش ت ت  ،ب ما ت ت ت ل
ست ت تت،مات ع  )50ست ت تت،ل ،ةل اةق ن اةرش ت ت ت ترل ت
اجلت يف ت ت امل ض ت ت ت ت ت ت تيتتل تقت ابتتر ك قت هتت يجتتل اي ة اةرما ت
املوت ت ت ت ت ت ئلة ئحة ا شت ت ت ت ت ت اه ، ،ا  :ست ت ت ت ت تامةل املما ت ت ت ت تتالت
اال ق ت ت ل ئرب اةبال اةق ت ت اات ،اي ة حجم اة جمر ت ت ت
ؤس ت ت ت تو ت ت ت ت ت اة رحيم
اةوت ت ت تتل يل ،اة ما ت ت ت ت االان م ئ
األس تتماق ا اةرب ة اةش تتر يف اةل ،يل د ئ ل ،1918
ئ،ل ك شت ت تتلر احل اةر مليل األ ع ئحة اال ا ء ،اان ح
اةر احل كشت ت تتل األ ب ل د ل اتا خ اةبش ت ت ت ل ،ئ ج
ابا
ابست ت تتم اإل حم زا اإلست ت تتب يل ك ت ت ت اةمابء ك
ستتل ن اةر  ،ح تتل كا اح وا ح بني  50حيم 100
كشت ت ا حي ةح لابري االحوا ل اةخت ااذهت
حيمن ش تتع
امل تتلن األ لي تتل كو،ت ت ء انت ت يف تتل  ،1918ع كن ر تتلالت
اةمدي ت ر كق امللن اةخت ،رر اة جمر ت كغحقر
املو تاح امللااس ا اةرب ة ،ذ بلا ل ظاما اإل ت ابت
م حلور ان يف ل اث يل ر دل ابإل حم زا اآلس ت ت ت ت ت تتيم ل ئ ل
 ،1957ك ت اجل ت يف تتل اة ت ة تتل املر دتتل إ حم زا هم م
دقل حلور ئ ل  ،1968اغم كن اجل يف ني اة يل اة ة ل
كخف اأة س ت ت ت بق ام  ،دإن ئل اةمدي ت اة ،مجل
حيمن ع كابرت تتل ال ني
ئ ت ت ،ام ت ت قت تتل قت تتلات
شتتع  ،ر مام املوتت،ني األا ل كبم اةوتترم ئبل
اةرحيم)2011 ،
برت تتل ا  100ئ ت ت ل ئحة ان ت ت يف ت تتل ،)1918
ماانم اةر اآلن ابء خ سببم دري س ما املو جل ،
ةل ئتتل اةو ت ت ت ت ت ت تلت ن اآلن كئحة ،تتم ئت ل  1918ب ،م
ستتر حي اات وتتمل اغم اخ الج اة ري ستتني ،ال ستتيم
حيث اةش ت ت ت ايف اةرم ل األ أتو ا ،دإ م بل اض ت ت ت
كن اة ب ئل االان م ئ ةرب اا بريا احلل ا ش ت ت ت ت ت ت ا
اةمابء ئ ل  ،1918ال زال رل احلا كدض ت اةط ق
ملل د ل اجلمايف
د ةر ش ت ت ت ت تتال ح ةي ش ت ت ت ت تتلحل برية هل أتوري بري
ب ت ش ت ت ت ت ت ت ت ئحة  ،ت ح احلي ت ة االان م ت ئيتتل االق ت ت ت ت ت ت ت ت تتل
اةو تتي س تتيل دل ،ن هل أتوري ب شت ت ئحة األد ا األست ت
مجيا ل اةر ت  ،كال ه شت ت ت ت ت ت تتلحتتل ا ش ت ت ت ت ت ت ت ت ا دري س
طحق ئحيم ما املو جل يجل
( )COVID-19ك
هلذص اجل يف ل د ضر مجيا ل اةر قيم ا ئحة احلي ة
86
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اةر ل الح ماء هذا اةمابء ،تقييل األ شت ت ت ت تتطل
اةو اة جمر ت االان م ئيل ،غالق امللااس ،املل تب
اجل ت ر ت ت األ ت اةوديايتتل ،ت ت ت ت ت ت األ ع ح
اة جمال ،كئح،ت تتر اةرت تتل ت تتل اةبحت تتلان امل،ت ت اق املت تتلن
ح الت اةطماائ، ،ا املمحلل اةر بيل اةوت ت ت ت تترم ل ةقل
ل اةر
كاثا ظاما دري س ما انلال تو ت ت ت ت ت الت
كمجا حمل كستتب بم تتلاص ،خ تتل كن رلالت اإل ت بل
اةمدي ت اة ،مجل ئ،م ت رل انلا قل ر هلذص اجل يف ل
أتورياهت االان م ئيل ،ه ،ر هذص اةلااس ت ت ت تتل ةب ث
اآلاثا االان م ئيل اة ،ويل اة ،مجل ئ دري س ما
مشكلة الدراسة:
ل اةر دل
و تتيط اةقحق ئحة مجيا األد ا
يجل توت تاة ترية ا شت ت ا دري س ما املوت ت جل ،حيث
ك ت تتب اةرزل امل،ز ا قل ال بل ،ا ة ج،ب اإل ت ت ت بل بم،
ةل اةرزل امل،ز رين تغيري كمن ط احلي ة االان م ئيل،
كانت اةمقت تتل تةتتك ئتتر اةتتل ل ع ،تتب اة جمرت ت
ال احل الت اةضت ت ت ت ا ل اةق ت ت تتمر اة زال امل ،ل احل
ئحة
ئحة اة ،ت ت د تتل ،و د ض ان اءات ت ت ت ت ت ت ت ا تتل
املماا،ني غ اة  ،هلم ا ا اس ت ت تتواتيجيل بط ء اةرل ر
ن اةوت تتر ع ق ا  ،ابة تم ا املماا اة ت ت يل بلال
هن ا احلج امل،ز حمل ابتر ش ت ت يفرل ،2020
دا تلل ئحة تغيري كمن ط س ت ت ت ت تحم ي ت احلي ة االان م ئيل
إلبر اإل ت ت ت ت ت بل ،ةل قل لمن هلذا اة،مة اةرزةل اثا
ان بيل ئحة األد ا األس
دم اآلاثا اة ،مجل ئ ا ش ا دري س ما  ،اة زال
د ابةبق ء امل،زل اةرزةل ئ اآلخ  ،كخذ
االح ي ا ت اةمق يفيل وب ال ق ل امل ض بني األد ا  ،سماء
اخ األس ة ك خ اانا  ،هذا سيلمن ةم أتوري سحيب ئحة
اإل و ن ،حيث ن اإل و ن بطبرم خمحمق اان م ئ ميي ع
اةريش سط اجلم ئل شر ديا ابأل اةطمأ ي،ل ،حيث
خالهل
تشبا ح ان م ع اال م ء االس ق اا ،ترب
شع ي م ،ش ،ا املر ري حي،م ال و طيا كن قيم
هذا ،دإن ئالق م ت أو سحب  ،حيث ب رل ئ اجلم ئل
ريش ئزةل حلة ،م كن احلج امل،ز ةم تبر ت
سحبيل؛ ت قل ؤ ي ع اهني ا اة ما االان م ئ  ،خ م
ابة،وبل ةألد ا األ هتل لا ابةرزةل اةمحلة ،بي،ام املو،من
ر من ك اض ،هذا
ت االح ي ان ت اخل ل ،ك
جير بقيل كد ا األس ة ئ انز ئ تقلمي اةماانب ت
االان م ئيل
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اةخت ت طحب اة الحم ك اء اةماانب ص بقيل كد ا
األس ت ت ت ت ت ت ت ة؛ ةذا ر هذص اةلااست ت ت ت ت ت تتل اةخت هتلج ع ر دل
األبر االان م ئيل ة ري س ما  ،ميل ل ل شت ت ت ت ت ت تتلحل
اةلااس ت ت تتل خالل اة و ت ت ت ت ل اة  :ما اآلاثر االجتماعية
والنفس ي ي ي ي يييية النييا يية عئ جييارحيية كوروان مئ وج يية ر
اإلدارايت ابملييدةنيية ايييامعييية للطييالةييات جييامعيية امللي
سعود؟
أمهية الدراسة:
هلذص اةلااست ت ت ت ت ت تتل كمهيل ئحميل كخ ر ئمحيل ،حيث
تر تتل ه تتذص اة تتلااست ت ت ت ت ت ت تتل -ئحة ح تتل ئحم اةبت ت ح تتل -بني
اةلااس ت ت احلل ل املمحلل اةر بيل اةوتترم ل اةر اةر
اةخت ت  ،ت ل اآلاثا االان م ت ئيتتل اة ،ت مجتتل ئ دري س ما ،
ميل ل ل كمهيل اةلااسل خالل ح :
األمهية الن رةة:
يل
 .1يز اةب ث ابجللة األ ةل ،ر جل شلحل
 ،مت
ربر تشغ اة كي اةر ل اةر مل
حلم ت كد ا
 .2ترل هذص اةلااسل حم ةل إلو اء املل بل اةرحميل مبمضمة
رحق بماحلة كهم املشلالت اةخت ر ين ،ا مجيا
ل اةر دل هذا اةر  ،كال ه
األد ا
ان يف ل ما ؛ بق ل اة ر ج ئحة أتورياهت االان م ئيل،
دقل تحيب هذص اةلااسل اح ي ان ت املل بل اةر بيل
اةب مث اةلااس ت اةخت ت  ،ل هذا املمضمة
 .3ت م كمهيل هذص اةلااسل ،اة ،حيل اةرمحيل ،ب ا
ااء اإل ااايت ابملل ،ل اجل ريل ةحط ةب ت ان رل
املحك سرم حمل اآلاثا االان م ئيل اة ،مجل ئ دري س
ما ؛ هبلج ض ح اجل ب االان م ئ اةوحيب هلذص
اجل يف ل
األمهية العملية:
 .1الل يف هذا اةب ث كد ا اغ ما اةذ ر ضمن
ةألخط ا بوبب األ ب ل؛ ةذا قل توام يف هذا
ر دل اآلاثا االان م ئيل جل يف ل ما ؛
اةب ث
ايلا ةمضا تم ي ت ت يل تر األد ا األس
را
اة ،يف اة م ي ت تمانيم األس
 .2ميل كن و
هذص
ا
اةورم ل تمئي ا ديم رحق ابة ر
اةلمااث
أهداف الدراسة:
اةرالق ت اةق ابيل
 .1اة ر ج ئحة كو ان يف ل ما

اةرزةل االان م ئيل
 2اة ر ج ئحة كو ان يف ل ما
املشلالت اة ،ويل
 3اة ر ج ئحة كو ان يف ل ما
املش ت ت ت ت تتلالت
 4اة ر ج ئحة كو انت ت ت يف ت ت تتل ما
االق ل
قر اة اغ
 5اة ر ج ئحة كو ان يف ل ما
 6اة ر ج ئحة كسحم اة ر ا ان يف ل ما
 7اة ر ج ئحة لر انم د ق تات الةل ح ت ت يفيل
انت ابت كد ا اةري،تتل رم اانتتل حمت ا اةتتلااس ت ت ت ت ت ت تتل ترزر ع
امل غريات اةشع يل
تساؤالت الدراسة:
اةرالق ت اةق ابيل؟
 .1كو ان يف ل ما
اةرزةل االان م ئيل؟
 .2كو ا ان يف ل ما
املشلالت اة ،ويل؟
 .3كو ان يف ل ما
املشلالت االق ل؟
 .4كو ان يف ل ما
قر اة اغ؟
 .5كو ا ان يف ل ما
 .6كسحم اة ر ا ان يف ل ما ؟
 .7لر انم د ق تات الةل ح ت ت ت ت يفيل ان ابت
كد ا اةري،ل رم اانل حم ا اةلااس تتل ترزر ع امل غريات
اةشع يل؟
مصطلحات الدراسة:
▪ كوروان املستجد (كوفيد:)19-
هم ض رل و تتببم خ دري س و ا شت ت دم
ل ه ،ك كي ئحم بمانم هذا
سالةل دري س ت ما
اة ري س اجلل ل ض ت ت تتم قب بلء ت ش ت ت تتيم ل ،ل ه ن
و ت تتمرب  2019قل ّمل مديل 19-اآلن
اة ت تتي،يل
ع ان يف ل تؤو ئحة اةرل ل بحلان اةر
▪ العزلة االجتماعية:
املق تتم ابةرزةل االان م ئيل هذص اةلااس تتل ح ةل
 ،ت ت ت ت ت ت ديات اة ئ اغ ما ا اةشت ت ت ت تترما ابةغ بتل ت
ت ت ت ت حبا خمج قحق ،لمن تةك يجل ةضت ت ت تترف
هم تتطح شتتري ع
اة ما ت االان م ئ املب ش ت ةح
ئجز اة ئ ب ،ء ئالق ت اان م ئيل ت ت ماب إحوت ت س
زئ برلل االاتي ح
▪ العالقات القرابية:
اةرالقت ت اةق ابيتل ترين ئالقتل اان مت ئيتل تقمل ئحة
ااتب ط كست ت ي حمل وق دي ؛ ت تقمل اة ق دل ب ل ل كش تتل ل
اةرالق ت األس ت ت ت ت ت ل اةخت ترل تات كمهيل خ ت ت ت ت تتل ،ذةك
احلقمق االة زا ت ت ت اةخت تقا ئحة ت ت هت ت األش ت ت ت ت تعت ت
ما اة  ،يم املمانم بي،ا  ،م ميل كن تر ج
األق ا
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اةق ابتتل اهن ت ئالقتتل اان م ت ئيتتل تر متتل ئحة اة ابط
اةل م ل احلقيقيل ك اخلي ةيل ك امل ت ت ت تتط،رل غيث:1990 ،
)261
حدود الدراسة:
احلدود املكا ية :املدةنة اجل ريل ةحط ةب ت جب رل املحك
سرم .
احلدود الةشرةة :اإل ااايت ابملل ،ل اجل ريل ةحط ةب ت
جب رل املحك سرم
احلدود الزما ية :و تطبيق اةلااسل امليلا يل خالل شا
م يم) اةر ل 2020
اإلطار الن ري والدراسات السابقة:
ةذة عئ فريوس كوروان (كوفيد:)19-
كاحقر  ،مل اة ل اةر مليل  )WHOاسم
اسم COVID-19
 SARS-CoV-2ئحة دري س اةلما
مCO/
ئحة امل ض اةذي وببم هذا اة ري س ح
 VI/اخ ا ةلحمل
اخ ا ةلحمل ما  ،ح
دري س ،ح ج  D/اخ ا ةلحمل ضDisease/
ابةحغل اإلجنحيز ل ،قل اخ ري هذا االسم ة ج،ب اإلش اة ع
ممئ ت ري،ل األشع ك املماقا ئط ء ا طب ئ ت
سحبيل ئ،ا (.)Mukherji, 2020: 5
 ،ع دري س ما ئحة ك م د يحل برية
اة ري س ت اةخت قل توبب امل ض ةح يمان اإل و ن،
املر ج كن ئل ا دري س ت ما توبب ةلر
اةبش ح الت ئل ر اجلا اة  ،و اةخت توا ح حلهت
ال ل
زالت اةرب اةش يفرل ع األ اض األشل خ ل
اةش ق األ سط اة  ،ويل امل ال ل اة  ،ويل احل ة اةمخيمل
اةو اس) ،وبب دري س ما املل شف ؤخ ا ض
ُ
دري س ما مديل.)Downing, 2020: 2( 19-
اآلاثر املختلفة لفريوس كوروان:
اآلاثر االجتماعية لفريوس كوروان:
ه ،ك اةرل ل اآلاثا االان م ئيل ان يف ل ما ،
ميل تمضي هذص اآلاثا ئحة اة ،م اة :
( )1أثر فريوس كوروان على العالقات القرابية:
ك ر ظاما ان يف ل ما ع اة أوري ئحة
اةرالق ت اةق ابيل بني األد ا  ،مم ن ةم كو ابةغ ئحة احلي ة
اة لم
األس ل ،حيث كن احلي ة األس ل ه انزء
االان م ئ ةحشرم ابيرل اة كن تلمن ئالق تم األس ل
كهم ك ةمايتم؛ ةذةك دإن ظاما ان يف ل ما ك ر ع
اة مقف امل انئ ئ مم اسل هذص اةرالق ت امل شربل دق
88
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ةق من اةبق ء امل،زل ،هذا مض كن ان يف ل
ما هل أتوريات سحبيل ئحة اةرالق ت اةق ابيل ،ميل
تمضي تةك ئحة اة ،م اة :
امل ،سب ت اةر يفحيل ،ب و ةغ ء
 قححر ان يف ل ماح الت اةز اج،
برض امل ،سب ت بشل امس ،
ّقحر اةزاياات اةر يفحيل بشل بري
 ك ت ان يف ل ما ع ظ ه ة اة ب ئل االان م ئ ،تةك خالل احلل ت ئ األد ا ا برضام
اةبرض ئ ق بشل و م مل،ا ا ش ا األ اض
خالل
اة ب ئل االان م ئ
املرل ل ،تةك
ا
اة جمر ت األخ ر
غالق امللااس ك
اةوي،م  ،ةغ ء األحلاث اة ايضيل ،امل اسم املع ح ل
(.)Bassa, 2020: 2

ظ ج احل
،ا
 ك ت ان يف ل ماامل،ز ع ت ك األب ،ء س ئ ت ام حل ك ل األانازة
اإلةلو يل شبل ت اإل و ر ،ن ت شيل برل هلم؛
هذا قل ؤ ي ع قمئام د ايفس مل و ء
اس علال هذص اةشبل ت اةش )1 :2020 ،
 ك ت ان يف ل ما ع اي ة حلة املح بني كد ا األس ةئحة اة غم ت،م ا األ شطل امل،زل ،سماء ر
ق اءة ك ب ا ه دل ك اة وحيل اةحرب األ شطل
،ا مة
اة ايضيل رمه  ،ال كن هذص األ شطل قل
املح اةضيق اة ،و ةلر كد ا األس ة ا ة ل اا
هذص األ شطل
 ك ت ان يف ل ما ع ت قم اةر،ف امل،ز اةذي اان حبرض األس ك ل ما  ،سماء ن ئ ،وي ك
ة ي ك انولاي ،ت تب ئحة تةك اإلس ءة ع
اة،و ء األا ل ،ا اي ح الت اةطالق ،اات ة
رلل اةر،ف امل ب ل بني األشق ء ( Conway,
.)2020: 4

ةل ئحة اة غم تةتتك ،د تإ تتم ميل اةقمل تتم
ك ت ةيم
ئحة اة غم اآلاثا اةوت ت ت تتحبيل جل يف ل ما
ا رزال األس األق ا ئ برضام برض  ،انم تب ئل
اان م ئ بني األس ا برضا  ،ةل،ا ئحة اجل ب اآلخ
ك ت ع انم تق ا كس ت ت ت ت ت ي ئحة و ت ت ت ت ت مر األس ت ت ت ت ت ة
اة،م ل) ،تمايل اةرالق ت األست ت ل اخ األست ت ة اةماحلة،
دقل ك ت هذص األ ل ع تق ا اةرالق ت األس ت ت ت ت ل حيث
ست ت ت مهر هذص األ ل تمدري اةمقر ةألست ت ت ة ،خ ت تتل برل
ترطي اةلااسل ب ر ك ل ما ؛ مم و هم اة ق ا
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بشل ك رب بني كد ا األس ة اةماحلة؛ ةذةك دإن
تلائي ت اة ج احل ةيل جل يف ل ما تضا األس س يف
كر ء اةر ك ل اخ ب ا حقيق  ،قيومن بم لر البل
ئالق هتم ،لر جن حام تلم كس ة م سلل تات قيم
كخالقيل ميزة ،تلشف هلم ق ط اةضرف اةخت ،بغ هلم
ر جل ا اةرالق ت امل ،مئل اخ ا ا األس ة اةماحلة
( )2العزلة االجتماعية:
اي ة اة ب ئل
كسامر ان يف ل ما
االان م ئ مم خحق مئ اةرزةل االان م ئيل ،تةك دق
تق ضيم امل ححل احل ةيل ا ة دا كسب هب اخل ل اةخت
جيب كن تلمن اغ مر ت ائيل ،اةمقمج ان،ب ع ان،ب
ةح لي هلذص اجل يف ل اةذي ةم كو اقر حممس ،حيث
ائ ت اغ مر ت ئحة حي ة دط ل مريل ب ش ديا
األد ا كئم هلم حي هتم بشل ابير دق ب ا ام اةيم يل
حوبم مادق ا ق ضي ت احلي ة االه م ت
املوؤ ةي ت ،ال ؤ ي اص دق ط ق حي تم اةيم يل،
رني د ض م ئحيك اة ج ن
در،ل ت قيل دق ب
م ئحة اة قبمل اة غريات
س بق ذاا ك شر ا ،ه،
اةخت تو لئ كخذ برض اة لابري، ،ا اة زال اجلحمس
امل ،ل تقحي اةزاياات ئلل املشا ل امل ،سب ت ،غريه
اإلان اءات؛ داذا حبل تاتم ؤ ي ع اح ماء اة ري س
اال ش ا اةقلاة ئحة اةويط ة ئحيم ةذةك؛ د ةرزةل
،ا ا ش ا اة ري س ،حيث
االان م ئيل توام ع حل
تغحب امل ح ل اةر ل حيث ،ا اةزاياات االخ الط،
اةخت تؤ ي ع ت ش اجل يف ل ئلل اةقلاة ئحة اح مايفا ؛
ةذةك تر رب اةرزةل االان م ئيل حلر اةط ق اةل يحل اةخت
تق كن تلمن بؤاا تو ما،ا اة ري س ت اهل ،يف )2020 ،
( )3اآلاثر النفسية يارحة كوروان:
ممئل ،مئل
اآلاثا اة ،ويل ه
اةوحم ي ت امل تبطل ابجلما ب اة ،ويل اةخت تريق اإل و ن ئ
احلي ة ب ماة ابيريل ،ئلل قيق كهلادم ،تؤ ي بم ع
اةشرما برلل اة ض احلرية اةغممض احل انل املح ل ةح وري
اة مضي ، ،ا  :اةمحلة اة ،ويل ،اضط اابت اة،مل،
اةللا اة ،و  ،اةضج  ،اةمسماس اةقا ي ،املع ج
االان م ئيل ابق مل ،مل اة ل اةر مليل تر رب املشلالت
اة ،ويل احلة األسب اة يفيول ةل ري اة رمابت
اإلئ ق ت اةخت ريشا األد ا خم حف ل اةر  ،تر رب
اآلاثا اة ،ويل كهم اآلاثا اة ،ل ان يف ل ما
رل اةشرما ابةمحلة اة ،ويل املشلالت

األ شيمئ  ،كئ م املش ئ اإل و يل امل ة،
هم شرما ق س تا ن ض ئحة اإل و ن ةيس بر
اض قبمل ،هم شرما تايت قل شر بم اة هم
سط ح ل ك حشل اة ،س ،حيث تشغحم كدل اص مهم م
ئ االخن اط رام اخن اا ئ ا ي ؛ ةذةك دام شرما ؤ ،
ل امل اةمحلة اة ،ويل امل هيم اةخت اسر
بشل و ق ئ امل هيم األخ ر ةلآبل اال طماء
اةرزةل غريه  ،ب ن رل ان هلذص امل هيم ،غري كن
انا ت اة ،امل ةيل املع ح ل ةل ري املا مني مبج ل
اة ل اة ،ويل ديم برل ك لت ئحة كن اةمحلة اة ،ويل
امل و ق ةم كسب بم كبر ص ك مائم ،قل ك ت ان يف ل
ما ع شرما اة ابةمحلة اة ،ويل ،تةك خالل
شرما اة ابد ق اة قب احلب ان ب اآلخ  ،حبيث
كهحيل االخن اط ئالق ت
وتب ئحة تةك ح ن اة
اةمسط اةذي ريش ديم
شبرل ا كي األشع
خالةم ،م تؤ ي هذص اجل يف ل ع
مي اس اص
حو س اة ابةضج  ،تةك خالل انم دجمة ويل
ئميقل تب ئل بي،م بني كشع اةمسط احمليط بم ،تمةل
هذص اجل يف ل ةلر اة اةرل ل األئ اض ،إلحو س
اةيأس
ابملح اإلانا اةر ل دقلان اةشرما ابأل
اإلحب ط اةق امل ت ا اةضغط اة ،و اة ق كبم اة مح،
)1054 :2020
م ك ت ان يف ل ما ع اضط اابت اة،مل،
حيث ك ت ع انم رمابت اخ الل م ي
اة،مل ،تةك خالل اضط اابت االس اة اضط اابت
تحك
اة مل اة،مل يجل اة لري اةقحق اة ،و
ان يف ل
اجل يف ل ،م ك ت اضط اابت اة،مل اة ،ل
ما ع انم مة األاق ،تمقف اة  ،س كو ،ء اة،مل،
اة،مل اةقا ي ،اة،مل امل ط ،اخ الل اة اة،مل ئ بل،
)1 :2020
م قل تؤ ي ان يف ل ما ع ظاما اةللا
اة ،و ةلر اةرل ل كد ا اغ ما ،حيث ميل كن ترم
ئحة جي ح ةل املر ة اة ،ويل اةخت ت ف ائ اض
 ،ئحة سبي امل ل دقلان االه م ل ،احلزن،
اال
اةيأس ،اةقحق ،اةشرما ابة مت  ،اخلمج ،اةغضب،
اةشرما ب قلان اةويط ة ،اهلحا ،املع ج امل رحقل ابأل اا
االان م ئيل) كبم ه،م )2020 ،
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( )4اآلاثر االقتصادةة يارحة كوروان:
حبلم اةرالق ت اة ج ا ل اةقم ل بني اةل ل اةر بيل
قل ا اال األ ا اة ني
ابق ل اةر ،
اةر مل ك
ا لش ج اةل ل اةر بيل ئحة االق
غريه ؛ ا ةر تلائي ت ان يف ل ما غ ةبيل اةل ل اةر بيل،
اةطبير كن أو األد ا
،ا املمحلل اةر بيل اةورم ل
األس ابةض ا االق ي اةذي قا ئحة اةل ل ،د ظ
ان يف ل ما ح دظ األغ،ي ء األو ايء ئحة ظ يف ام ئرب
اةر االدواض  ،ك اةطبقل اةر حل اة ق اء دل ما ك
ئ ضل ة قلان ظ يف ام ،هذا كو ئحة املو مر املريش
ةحرل ل األس  ،كي كن ان يف ل ما قل كو ت ئحة
األس ة ،ئحة خحا  ،تةك ئحة اة ،م اة :
 ك ت ان يف ل ما ع ضرف اةلخ امل ي ةألس ة،تةك حيث ك ر ق ج مجيا ك شطل األئم ل
املزا ات ق ل ماقا اة جمر ت اخل ل هب ؤق ع
ضرف خ اة ؛ مم كو ئحة املو مر املريش ةم؛ مم
ك ر ع انم اةرل ل اخلالد ت األس ل يجل ئلل
اةقلاة ئحة تحبيل اح ي ان ت األس ة
 ك ر قي ل ااة املماا اةبش ل اة ،ميل االان م ئيلب شجيا اةش ت املؤسو ت اخل ل اجلمري ت
اخلري ل؛ ة قحي كئلا حضما املمظ ني اةر حني ع
ق ات اةرم  ،ترز ز اةرم اإلةلو ين ئ برل ،ع
اا ت اةقط ة اخل ان اءات تقحي اة اتب ع اة ،ف
تو ئل بري املمظ ني ،خ م املمظ ني
دوة اة ج بل؛ مم كو ئحة خ األس ة ئحة و مر
املش األس ل،
،م اةل ري
ريش ام ،مم
بوبب ئلل قلاة ا األس ة ئحة تحبيل اح ي ان ت
كس تم
ظ يفف قط ة اخلل ت بشلة
 تض ا اةر حنيان اء هذص اجل يف ل ئحة رم غري  ،سب ،درحة سبي
امل ل ،ك ر احل امل،ز ةألد ا ع ضرف خ
املط ئم
املمظ ني
اةقط ة اخل
املمظ ني
مظ ش ت اةطريان
 اس م ت ك ل ت ش دري س ما املو جل حل قاةض ا بومق اةرم  ،حيث قل ر اةرل ل األس
احب ت انل لة ةح مل ئحة ئ ل اةبط ةل؛ تةك
بوبب ضرف اةلخ امل ي ةحل ري كااب األس
 ك ر غالق األسماق اغمر ت اة ج ا ل املغحقلامل محل ع اة أوري ئحة خ اة ؛ بوبب اة م
ح ةل اةبيا اةش اء؛ مم ن ةم كو ابةغ ئحة و مر
ريشل األس ة

-
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( )5مشكلة وقت الفراغ:
ك ر ظاما ان يف ل ما ع اي ة قر اة اغ
اةرزل امل،ز ح اة جمل ،حيث مانل
اة ،ت
و ح ت برية اةمقر ،قل شر اة ابةل ري
اة اغ ،قل ك ر تةك اةمقر ع ظاما اةرل ل اآلاثا
ئ بل،
اةوحبيل اخ األس  ،تةك ئحة اة ،م اة
:)1 :2020
 ك ر اي ة قر اة اغ ع انم خالد ت كس ل ئلةبني اةز اج ان هتم ،خالل دوة احلج امل،ز  ،اةخت
د ض ا اإلان اءات االحوا ل ةح ل ا ش ا دري س
ما املو جل مديل)19-؛ ت ابت األ اج قضمن
س ئ ت ام حل اخ امل،زل ،األ اةذي د ض ئحيام
ااة شؤ ن امل،زل األب ،ء؛ كاثا ح ي ل
اة لخ
اةز ان ت يجل اخ الج انا ت اة. ،
 ن اةبق ء اةبير بوبب دري س ما د ض منط حي ةانل لا ئحة ري األس  ،ا اةضغمط اة ،ويل؛
ت ك ب اة ان ل ذةك اةز ان ت اةر الت ال ني
مل ،هلم ،ديم لاس األب ،ء ئ برل ،األ اةذي كاثا
شلالت بني األ اج ،ال سيم ئ،ل غيب اة هم
كب اخلالد ت األس ل اةخت لث
احلماا املشوك
بوبب احلج امل،ز اي ة قر اة اغ :غي
شؤ ن اآلخ ،
اخل م يل االس قالةيل ،اة لخ
ئلل انم و حل ةح ب ئل االان م ئ
التعامل مع جارحة كوروان:
ه ،ك ممئل األئ اض اةخت وببا دري س
ما  ،حيث ت م األئ اض األ شيمئ اإل بل
احلمة اإلاه ق اةور ل اجل ج ،قل
ب ري س ما
ر ين برض امل ضة اآلالل األ ان ة ،ك اح ق ن األ ف،
ك اة ش  ،ك ك احلحق ،ك اإلسا ل ئ ة تلمن هذص
برض اة ،س
األئ اض خ ي ل تبلك تلاجيي ،
ابةرل ر ن كن ت ا ئحيام كي كئ اض ن كن شر ا
ابمل ض ،ر ىف ر م األشع رم  )%80امل ضة
تش ل حلة امل ض ةلر
ن احل انل ع ئالج خ
بمن برل ر
 )6كشع
شع احل تق ب
رمبل اة  ،س تز ا
مديل ،19-حيث ر من
اح م الت بل املو،ني األشع امل بني مبشلالت
اات ة ضغط اةلل ك ك اض اةقحب ك
ابيل كس سيل،
اء اةول ي ،ا اض خيمل، ،بغ ةألشع اةذ
ر من احلمة اةور ل رمبل اة  ،س اة م س اة ئ ل

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

اةطبيل تق  ،مل اة ل اةر مليل)2 :2020 ،
خالل تقلل ،ميل اةقمل ن ه ،ك اةرل ل اة لابري
ا دري س ما  ،ميل
املع ح ل اةخت م خالهل اة ر
تمضي هذص اة لابري ئحة اة ،م اة :
 تن يف اليدةئ جيدا اب ت ام بفرك ما مبط ر كحويللليدةئ أو بغسل ما ابملاء والصابون :حيث ن ت ،يف
شأ م
اةيل ابمل ء اة بمن ك د ام مبطا م
كن ق اة ري س ت اةخت قل تلمن ئحة اةيل
(.)Gideon, 2020: 4

 االحتفاظ مبسافة ال تقل عئ مرت واحد مع أي شخصةسعل أو ةعطس :حيث م ئ،ل ور اةشع ك
ك م ك دمم قُطريات س يفحل غرية قل
رطس ،ت  ،و
مي ئحة اة ري س ،دإتا ن اة شل ل االقوا ،م
ميل كن  ،س هذص اة ُقطريات ،مب تةك اة ري س
اب بم
املوبب ةلمديل  19-تا ن اةشع
(.)Thorpe, 2020
 جتنب ملس العينني واأل ف والفم :حيث ن اةيل تحمساةرل ل األسط ميل،ا كن تح قط اة ري س ت ،تا
تحمور اةيلان دإهنم قل ت،قالن اة ري س ع اةري،ني ك
األ ف ك اة م ميل ةح ري س كن لخ اجلوم ئ ا ق
يبك ابمل ض (.)Maryla, 2020: 12
هذص امل ،دذ
 التأكد مئ اتّةاع الفرد واحمليطني به ممارسات الن افةالتنفسية اييدة :رين تةك كن ت م تغطيل اة م األ ف
امل،ل املو رم
ئ،ل اةور ل ك اةرطس ،مث اة عح
ئحة اة ما ،حيث ن اةقط ايت اةخت ا ج بوبب اةور ل
ك اةرطس ت،ش اة ري س ابتّب ة مم اس ت اة ،دل
اة ري س ت
اة  ،ويل اجليلة ت م مح ل األشع
دري س ت اةرب اإل حم زا مديل –Lan, 2020: ( 19
.)2

 االلتزام ابملنزل عند الشعور ابملرض ،دإتا ن اةاب ابحلمة اةور ل رمبل اة  ،س ،جيب كن ح مس
مبقلل اة ئ ل قب اة مانم ةيم ،كن
اة ئ ل اةطبيل
با تمانيا ت اةوحط ت اة يل احملحيل ،حيث ت مد
ةحوحط ت اةما،يل احملحيل كحلث املرحم ت ئ اةمضا
،طقل د  ،م كن االت ل املوبق مبقلل اة ئ ل
اة يل سيوم ةم ب مانيام س ر ع دق اة ئ ل
اة يل امل ،سب ،سيوام تةك مح م ،ا ا ش ا
اة ري س ت س يف ك ماة اةرل ر.

 االاالة ابس م اا ئحة خ تطماات مديل – ،19اتّب ةاملشماة اةخت ول ا قلل اة ئ ل اة يل ك سحط ت
اة ل اةرمم يل اةما،يل احملحيل ك حب اةرم بشأن
مديل – :19حيث
ي يل مح ل اة ،س اآلخ
ت مد ةحوحط ت اةما،يل احملحيل كحلث املرحم ت ئم تا
،طقل ري،ل؛ دا األقلا ئحة
ن مديل  ، 19-ش
سلاء املشماة بشأن اإلان اءات اةخت ميل كن عذه
،طقل د حلم ل ك وام تق  ،مل
األشع
اة ل اةر مليل)3 :2020 ،
الن رايت املفسرة ملوضوع الدراسة:
• الن رةة الوظيفية الةنارية:
اةمظي تتل مت ت ت هت ت اةرحمت ت ء اةمظي يمن ه اة تتل ا
اة تتذي حرب تتم اجلزء اةل ت  ،كي اة ،ت ل اةب ،ت ء االان م ت ئ
اةش ت ت  ،كي كن اانل االس ت ت م اا ل االا ا اةب ،ء ه اةخت
قق ح تتلت تتم ي ت تتم ال ميل كن ت م ال ا اء ظي تتل ه تتذا
اةب،ت ء ،كي احل تل اةتل ،ت يليتل امل م حتل اةتل ا اةتذي حربتم ت
ت ل ك وت ت ت ت ت تتق اخت اةب،ت ء دت ةمظي تتل اةب،ت ء ه اةخت
قق هذا اة وت ت ل اة ل بني كانزايفم حبيث قل اة،وت تتق ك
تت ل تت
اةب ،ت ت ء االان م ت ت ئ ر ،ت ت ص امل ل ت ت ت ت ةم ا زة
مس ئي )240 :1982 ،
 ،اال ت ت ص اةمظي ع اجلت ت ت تتب اة ت ت ت ت ت ت
ي ن اغ ما ،شتتل وتتق
اغ ما ئحة ك م انزء كست ست
و تتق ئ ل هم اغ ما ،ةح،و تتق اة ت ت ك اا امل
د ئي
حيم ل ةحمج ما ،ةم أتوري بري ئحة بقيل األ وت ت ت ت ق األخ ر،
ز اال ت ت ص اةمظي ئحة االه م ت ت ل ابةرالق ت ت ت اة ت تتلاخحي ت تتل
ةح،وتتق اةر يفح  ،ئالقل اة،وتتق ابأل وت ق االان م ئيل األخ ر
ت تبط هذص اة ،ل مبمض ت تتمة اةلااس ت تتل احل ةيل ،حيث م ت ،ل
اآلاثا االان مت ئيتتل اة،ت مجتتل ئ دري س ما  ،اةخت تشت ت ت ت ت تمت
اةرالقت ت اةق ابيتل ،اةرزةتل االان مت ئيتل؛ هلتذا دتإن هتذص اة ،تل
تؤ ل كن ا رزال األس ة ئ بقيل كد ا اةر يفحل اةلبرية ،ب ا رزال
اة ئ ا اص االان م ئ بوبب هذص اجل يف ل انغ ادي ب ،يفي
ئ بقي تتل حميطي تتم اجلريان األ ت ت ت ت ت ت تتلق ت ء ك ر ع ح تتل ث
أتوريات ست ت ت ت ت تتحبي تتل ئحة اةرالق ت ت اةق ابي تتل ،ع ح تتل ث ئزة تتل
اان مت ئيتل ابإلضت ت ت ت ت ت ت دتل ع تةتك ،دتإن هتذص اة ،تل تؤ تل كن
ه ،ك ظ يفف ئلة ،مال ابة،وتتق اة ت  ،ئ،ل ا هذص
اةمظت ت يفف ك ح تتلاهت ت ق تتل وت تتب ئحة تة تتك ح تتل ث كبرت ت
اان م ئيل تؤو ست ت ت تتحب ئحة األست ت ت ت ت ة قل كو ت ان يف ل ما
ئحة اغ ما حم ،د م ضت ت ت تتا تشت ت ت ت ت ر ت انل لة ،و تل يف
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اجلام األ ،يتتل اة ت ت ت ت ت ت ت يتتل ئمت تتتلابري احوا تتل ةح رت ت ا
اجل يف ل؛ ةذا دإن اغ ما ؤّ ة ،وم االس ق اا
• الن رةة التفاعلية الرمزةة:
ت تلز هذص اة ،ل ئحة دام ت وتتري اةوتتحمك اةبشت ي
ات ت ا حميطت تتم االان مت ت ئ  ،حيت تتث
املمت ت اس قبت ت اة
ت وض كن اإل و ن مل ع يف اان م ئ يجل خض ئم
ملؤو ات ئمحي تتل اة ت ئ ت االان م ت ئي تتل حميط تتم االان م ت ئ
تلئم هذص اة ،ل ع اس ق ء األدر ل احملومسل ةألشع
ا اةو يز ئحة كمهي ت تتل املر ت ت ين تر ت ت ت املماقف ،اة م
اة وت ت ت ت ت تريات غريه ؛ تةك ألن اة ئ بني بين اإل وت ت ت ت ت ت ن
دق هلذص اة ،ل م ئ ا ق اس ت ت ت ت ت ت علال اة م ت و ت ت ت ت ت تتريه
ين)23 :2006 ،
ر ين كدر ل اآلخ
اة قق
ُبىن اة ئ اة زي ئحة والث قل ت ،طقيل كست ت ت ست ت تتيل،
ه :
ك كن اة ر ا األشتي ء ئحة كست س ر يا ابة،وتبل ةم،
دق تتل تلمن مج ت ا ،ك خمحمق ت ت ي تتل ،ك د ت ت ك م ت
ُ ال ئحي  ،ك حىت ك شت ت تتطل ت ت ت ت ابآلخ  ،احب ت
اةز انل ك ك ا األ
كن املر ين شت ت ل ئ اة ئ االان م ئ بني اة ادق يفم،
كن املرىن ميل اة م ت ت ت ت ت ت ت ت ةي تتم بط ق ني :األ ع ابئ ب ت اص
انمه اةشت ء اةما ة ا ة ،اة ت رل ت رل) ديوت مل املرىن
ه ،املمض ت ت تتمة ،ك ابئ ب اص ت ت ت اا ت يب اإل و ت ت ت ن
ه ،ت ف حف اة ت ئ ت اة زي تبر ت
اة ،وت ت ت ت ت ت ت اةرقح ،
الخ الج انا ت اة ،هذص
ج ميل ت ،ت ل املر ت ين ترتتل حا ت خالل ئمحيتتل ت وت ت ت ت ت ت تتري تتل
اة ر ا األشي ء اةخت مااناا
و عل ا اة
ااست ت ت ت ت ت ت ت ت تتل األبرت ت ت
قمل تطبيق هت ت تتذص اة ،ت ت تتل
اة ض،
االان م ئيل ة ري س ما املوت ت جل ،ئحة ئل
كمها ك م جيب ااس ت ت ت ت تتل اإل و ت ت ت ت ت ن دق ملو ت ت ت ت ت ماص اخل  ،كن
امللخ املاليفم ة ام ست ت ت تتحمك اإل وت ت ت ت ن االان م ئ من م
خالل حيت اغ ما ،دم اململ دام ست ت ت ت ت ت تتحمك األد ا اخت
خالل
اةر ت
اغ ما ظ ت ا شت ت ت ت ت ت ت ت ا ان ت يف تتل ما
ااسل حي اغ ما ،اة ق دل اة ئيل اةخت لم من انزءا ،ا ،
كن اغ ما احمليط االان مت ئ مهت اةحتذان اتل ان كي منط
اةوت ت ت ت ت ت تتحمك لمن اان مت ئيت ك غري اان مت ئ  ،مت كن اةلت يف
اإل و ت ت ين املايأ اان م ئي  ،هم اةذي و ت ت طيا االت ت ت ل ا زاي،
ت ئت مت ك تم ميل
ش ت ت ت ت ت ت ت اك املرت ين ،رت  ،رت
92
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ت وت ت ت تتري ي يل ا ضت ت ت تتب ط األد ا اغ ما ئ ا ق مج ئ ام،
ذةك ت وتتري اة ئالت املر ين املشتتو ل اة ،مجل ئ اة لابري
االحوا ل ان يف ل ما م هت م ببرض املشت اة ،مجل
ئ ئلل االة زال هبذص اة لابري االخ الط ابألد ا
الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
ااسل ئ اا ئبلللا  ،)2020بر،مان آراء
وتوج ات عينة مئ الفلسطينيني حول بعض العوامل
والقضااي النفسية" ذات العالقة بفريوس كوروان املستجد
(كوفيد  ،")COVID - 19 -قل هلدر اةلااسل ع اة ر ج
ئحة ااء تمانا ت ئي،ل اة حوطي،يني حمل برض اةرما
اةقض اي اة ،ويل تات اةرالقل ب ري س ما املو جل،
اة حيح  ،و تطبيق
اس عل ر اةلااسل امل،ا اةم
اةلااسل ئحة ئي،ل قما ا  )205ماا،ني مجيا حم د ت
دحوطني ،و اخ ي اهم بط قل ئشمايفيل خالل و ةلو ين
( ،)Google Surveyمجرر اةبي ت بني 18
 24اس  ،2020تم حر هذص اةلااسل ع ممئل
اة ،يف املع ح ل ،ه م ح :
 كن غ ةبيل كد ا اغ ما اة حوطيين شر ن ابة مت اةقحقا ش ا اة ري س بلاانل مسطل مب مسط حو
 )1 60ار اج ري اي  ،)0 40كن وب م )%72
،ام ال ر قل ن اهنم سمج بمن ابة ري س؛ مم شري
ع االس ا ا ابةمابء ئلل ااك خطماة ا ش اص ،كن
ا ما
 )%30دقط و غحمن ق ام كو ،ء احلج اة
يلة ك مم رل ابس م اا
م تش تتري اة ،يف ع كن و تتب م  )%62قمن
إان اءات احللم ل اة حوت ت ت ت تتطي،يل ل د ل اةمابء ،كن
وت ت ت تتب م  )%45كد ا اغ ما اة حوت ت ت تتطيين ح ز من بل دل
اة لابري اةمق يفيل اة رحيم ت اة ت اة ئ ااة اة ت ل بلاانل
برية )%38 5 ،ئرب ا ئ اة زا ام ب حتتك اة تتلابري بتتلاانتتل
مست ت ت ت ت تطتتل ،حني كن  )%16 6ال ح ز من ابة رحيمت ت
اة ت اة ئ ااة اة ت ل م جيب ،ه يف ت ري اةقحق؛
مم و لئ ان اءات ك شلة قب احللم ل.
كبم اة مح  )2020ئ،مان
ااسل اة ق
املشكالت النفسية املرتتةة على جارحة فريوس كوروان
املستجد  :Covid 19حبث وصفي استكشا لدى عينة مئ
طالب وطالةات ايامعات مبصر قل هلدر اةلااسل ع
اة ر ج ئحة ابيرل برض املشلالت اة ،ويل اةمحلة اة ،ويل-
اةللا اة ،و  -اةمسماس اةقا ي -اةضج -
اال
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اضط اابت اة،مل -املع ج االان م ئيل) املوتبل ئحة ان يف ل
دري س ما املو جل  Covid 19ةلر ئي،ل بحغر 746
اال اجل ر ت امل ل احللم يل األهحيل ،ةحم مل ع يف
اةب ث و اس علال قي س املشلالت اة ،ويل ةلر اال
اة حيح ،
اجل رل ،ائ مل اةب ح ن ئحة امل،ا اةم
ك املشلالت اة ،ويل
تم حر اة ،يف ع كن اةضج
اةخت ر ين ،ا اال اجل رل اة مقير احل  ،م ر ين
اال بلاانل مسطل املشلالت اة ،ويل األخ ر ،م
تم حر اةلااسل ع انم د ق تات الةل ح يفيل
املشلالت اة ،ويل رزر مل غريي اة،مة اةرم اةز ين ،ال مانل
د ق ال ح يفي رزي مل غري اةبي ل
ااس ت ت تتل ز اةلااس ت ت ت ت االس ت ت تواتيجيل ،)2020
بر،مان األردن واآلاثر االقتص ي ي ييادةة واالجتماعية والنفسي ي ييية
ألزمية كوروان  ،قتل هتلدتر هتذص اةتلااس ت ت ت ت ت ت تتل ع اة ر ج ئحة
اآلاثا االق ت ت ل االان م ئيل اة ،و ت تتيل أل ل ما ابغ ما
األا ين ،ق تتل ا ز مضت ت ت ت ت ت تتمة اة تتلااس ت ت ت ت ت ت ت تتل ئحة ة األا يني
تر حام ا دري س ما  ،ابإلضت ت ت ت دل ع اآلاثا االق ت ت ت ت ل
االان مت ت ئي تتل اة ،وت ت ت ت ت ت تي تتل ة ري س ما ئحة األا يني و
است ت ت علال امل،ا اةم ت ت ت اة حيح  ،و تطبيق هذص اةلااس ت تتل
خالل اة وة  ،2020/3/26-22ئحة ئي،ل ئش ت ت تمايفيل مم حل
احمل د ت دل ،تم تحر هذص اةلااستل
ةحمج ما األا ين
ع ممئل اة ،يف املع ح ل ،ه م ح :
  )%64األا يني ن كن االس م اا د ض حاة جمل ترطي اةقط ئني اةر ل اخل سمج ؤ ي ع
يل سحبيل
ش ح ،ت خالد ت كس ل تبر ت ويل
  )%82األا يني شر ن ابحلزن اةضيق اإلحب طيجل ئلل اس ل كب ،يفام ع امللااس اجل ر ت
  )%89األا يني شر ن ابحلزن اإلحب ط يجلا ل املو انل اةل ،يفس غحقل
 ك ل دري س ما ت يب  )٪66األا يني ابةقحقاة مت اة ،و  ،ح اة جمل وبب اةقحق اة مت
وحث األا يني
اة ،و أل
الدراسات األجنةية:
ااست ت ت ت ت ت ت تتل ت ) ،)Kang, 2020بر،مان مييدى
ا عكاسي ييات تفشي ييي فريوس كوروان املسي ييتجد على مسي ييتوى
التمتع ابلصي ييحة النفسي ييية لدى عينة مئ األطةاء واملمرضي ييني
مدةنة ووهان ابلصي ي ييني  ،قل هلدر اةلااس ت ت تتل ع اة ر ج
ئحة لر ا رل ست ت ت ت ت شت ت ت دري س ما املوت ت ت جل ،ئحة
وت ت ت ت ت ت ت مر اة م ا ابة ت ت ت ت ت ت ت ل اة ،وت ت ت ت ت ت تتيل ةلر ئي،ل األاب ء

املم ضتني ل ،ل ه ن ابة تني ،قل اخ ريت هلذص اةلااسل
ئي،تتل ئشت ت ت ت ت تمايفيتتل بحغتتر  )994اةطت قم اةطيب ةحرت حني
وت شت ي ت ل ،ل ه ن اة تي،يل  183ابيب  811مم ضتل)،
مم توا ح كئم هم بني  40 25ست ت ت تت،ل ،است ت ت ت ت علل اة ق
اةب جلما هذص املرحم ت قي س ة قييم املشلالت اة ،ويل
ةتلر كد ا هتذص اةري،تل تلمن والوتل كبرت إمجت  21ئبت اة
م ئت تتل ابة وت ت ت ت ت ت ت ي ،هت تتذص األبرت ت ه  :اةقحق اةرت ت ل ،األاق
 ،تم تحر يف اةلااستل ع كن
اضتط اابت اة،مل ،اال
وت ت ت ت ت مايت ت رل انلا
 )%6 2مج اةري،ل ر من
األاق بوت ت ت ت ت تبت ت تتب ان ت ت ت يف ت ت تتل ما ،
اةقحق اال ت ت ت
 )%56 8ر من بلاانل مستتطل ،بي،م كظا رم )%37
األاق بوت ت تتبب
اةري،ل اان ت ل يل اةقحق اال
ان يف ل ما
ااسل ) )Cao, 2020بر،مان مستوى القلق
لدى طالب ايامعة الص ي ي ييني تيجة للض ي ي ييغو النفس ي ي ييية
الرهيةة اليت فرض ي ي ا تفش ي ييي فريوس كوروان املس ي ييتجد  ،قل
هلدر اةلااست ت تتل ع اة ر ج ئحة و ت ت ت مر اةقحق ةلر اال
اجل رل اة تتني يجل ةحض تتغمط اة ،و تتيل اة هيبل اةخت د ض تتا
ت شت ت ت ت دري س ما املوت ت ت ت جل ،تلم ر ئي،ل اةلااست ت ت تتل
خالل است ت ت ت ت ت عتتلال قيت س ةحقحق
 )143ات ةبت انت ريت ،
 )7ئب اات ،تم حر اةلااسل ع كن )%0 9
لمن
وت مر ت ا بشتلة اةقحق بوتبب
مج اةري،ل ر من
وت ت ت ت ت مر مست ت ت تتط
ان يف ل ما  )%2 7 ،ر من
وت ت مر
اةقحق بوت تتبب ان يف ل ما  )%21 3 ،ر من
،ع ض اةقحق بوت تتبب ان يف ل ما  ،م كد ت اة ،يف
ان اةطال املقيمني اةق ر اة يل كق شترماا ابةقحق ق ا ل
بطال امللن اةلربر
ااسل يم ) ،)Qui, 2020بر،مان طةيعة الكدر
النفسي الناتج مئ فريوس كوروان ابلصني  ،قل هلدر
دري س
اةلااسل ع اة ر ج ئحة ابيرل اةللا اة ،و اة ،ت
اة حيح  ،تةك
ما ابة ني ،اس عل ر امل،ا اةم
خالل تطبيق اةلااسل ئحة ئي،ل قما ا  )52 730د ا
ابالئ م ئحة قي س ؤش اةللا اة ،و حمل ل ل
دري س ما  ،ل ا هذا املقي س حمل تمات اةقحق اال
خم ج حمل ة تغريات اا يل اةوحمك اةقا ي ك اة ج،يب
األئ اض اجلوميل دقلان األ اء االان م ئ  ،توا ح اان ت
املقي س بني  ،)100-0حيث ن اةلاان ت  28:51تشري
ع لا و خ يف ع مسط ،اةلاان ت ك رب )52
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تشري ع لا و شل ل ،قل تم حر يف هذص اةلااسل
ع ح :
 ت ا اةللا اة ،و ةلر برض اة ت حوب اة جاة ،ويل اةبيمةمانيل ،االان م ئيل ،االق ل ،توا ح
بني )%27 )5
وبل ا ش ا اةللا اة ،و
ئممل اةول ن اة ني ،ةل هذص اة،وب ي ع
االات ة برض قط ئ ت اةول ن املر ضني ةرما خط
حمل ة اةرم ل اةذ ماانامن ظ ج ئم هقل
 ا ا اةمقر اخن ضر و مايت اةللا اة ،و بنياجلماما بشل ح مظ ع ك ىن و مر ةم ،ميل كن
رزر هذا االخن ض انزيفي ع تلابري اةمق ل اةويط ة
اة ر ةل اةخت ااذهت احللم ل اة ي،يل ،مب تةك احلج
ئحة و مر اةبال  ،اة لابري اة ر ةل اة رحيم
اة
ت،ق
اةر ل ترز ز مح ل اة اةرزل اةطيب احلل
اةول ن ،احلل اة جمر ت ةمقف ا ش ا اة ري س
ااس ت ت ت ت ت تتل ابخل ) )Balkhi, 2020بر،مان األثر
النفسي ييي والسي ييلوكي لوابء كوروان على األفراد  ،قل هلدر
هذص اةلااست ت تتل ع اة ر ج ئحة األو اة ،وت ت ت اةوت ت تتحم ةمابء
ما ئحة األد ا  ،است عل ر هذص اةلااستل امل،ا اةم ت
اة حيح  ،و است ت ت ت علال االست ت ت ت ب ل أ اة ةحلااس ت ت تتل ،حيث و
تطبيقات ت ئحة ئي،ت تتل لم ت تتل  400د مب،طقت تتل اتشت ت ت ت ت ت ت
بب وت ت ت ت ن ،حيث و تمدري االست ت ت ت بي ت ئرب اإل و ر ،ر
اتشت ت ت  ،خالل اس ،2020
ااهت ألي د ن قيم
و حي اةبي ت ابست ت ت ت ت ت علال احلز ل اإلح ت ت ت ت ت ت يفيل االان م ئيل
اةرحمل ( )SPSSة ل ل ئما اخلط احمل محل ةح غريات اة ،ويل
اةو ت ت ت ت ت تتحم يل ،ر ق ا ل اة ئحة كس ت ت ت ت ت ت س اجل،س اةرم
وت ت ت مر اة رحيم ،ةحر ما ئحة االاتب ا ت اإلح ت ت ت يفيل اململ،ل
ابست ت ت ت علال اخ ب ا با ي ،تم ت ت ت تتحر هذص اةلااست ت ت تتل ع
ممئل اة ،يف املع ح ل ،ه م ح :
 شر غ ةبيل املو طحرني ابةقحق اة ،و بشل مب،وبل )%62 5
ا م كغحب املوت ت ت ت ت ت طحرني اد ا كست ت ت ت ت ت هم ب،وت ت ت ت ت تتبل
 ،)%94 5مت كن ةتل ام ئتلل وقتل تتلابري لت د تل ئتل ر
ما بشل ت ا ب،وبل )%71
 ك ر ا ش ا دري س ما ع اي ة اس علال س يفاة ما االان م ئ بني األشع اةذ تق كئم اهم
ئ  )35ئ بشل ت ا ب،وبل )%73
 انم مة اة ب ئل االان م ئ بني األد ا املو طحرني؛مم ك ر ع انم تغيريات سحم ام ةضم ن سال ام،
94
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االت ل اجلولي بني األد ا ب،وبل

ك ض تقحي
)٪86 5
ااسل لر ) ،)Niket, 2020بر،مان أثر
التةاعد واحلراك االجتماعي احلد مئ ا تقال وابء كوروان
مبنطقة كينج بواشنطئ  ،قل هلدر اةلااسل ع اة ر ج ئحة
احلل ا ق ل ابء ما
كو اة ب ئل احل اك االان م ئ
مبق ارل ي ،بماش،ط  ،اس عل ر هذص اةلااسل امل،ا
اة حيح  ،و اس علال االس ب ل أ اة ةحلااسل،
اةم
حيث و تطبيقا ئحة ئي،ل لم ل  )250د ا و اخ ي اهم
بط قل ئشمايفيل ،و اس علال االس ب ل أ اة ةحلااسل،
تم حر اةلااسل ع اة ،يف اة ةيل:
 )%25ع
اي ة وت ت ت ت ت تبتل اة بت ئتل االان مت ئ
)%75؛ مم ك ر ع اخن ض ئل اإل ابت اجلل لة
شت ت ت ت ت ر اة ،يف ئ كن  )%93املشت ت ت ت ت ا ني
مب،طقل ي ،بماش ت تت،ط ن كن دري س ما ك ر ع اة ب ئل
االان مت ئ بني األد ا ؛ هتذا ت ك ر ع انم مة اةقحق
اة ،و ةلر األد ا
ضمء اةر ض اةو بق ةحلااس ت اةخت ت ،ةر
مضمة ان يف ل ما  ،بني كن هذص املشلالت اة يل
ن ةم كو اض اغ ما؛ ةذا ر هذص اةلااسل حمل هذا
املمضمة ل ،ل اة ايض ةب ث اآلاثا االان م ئيل اة ،مجل ئ
اإل ااايت ابملل ،ل
انال
دري س ما املو جل
اجل ريل ةحط ةب ت ان رل املحك سرم قل اس ت
اةب ح ل اةلااس ت اةو بقل بحماة شلحل اةلااسل ضا
حم ا حمل ة حمل هذا املمضمة ،ي غل ،اجيل اةلااسل
ل ل غريات اةلااسل ،ابإلض دل ع ل ل األس ةيب
اإلح يفيل امل ،سبل اةخت ت الءل ا حم ا اةلااسل
اإلجراءات املن جية للدراسة
 .1من ج الدراسة:
اة حيح
ائ ملت اةلااسل ئحة امل،ا اةم
ملالء م هذا اة،مة اةلااس ت؛ تةك إل ل يل اس ق ء
ما اةلااسل
ان ابت ئل بري
 .2جمتمع الدراسة والعينة:
ب ،ء ئحة مضمة شلحل اةلااسل كهلادا  ،دقل
ل اغ ما املو الج ئحة ك م لمن اإل ااايت ابملل ،ل
اجل ريل ةحط ةب ت ان رل املحك سرم  ،بحغ ئل ه
ا ةلرب حجم ما اةلااسل ،م اخ ي ا ئي،ل
)3371
،ا  ،حيث اس عل ر اةب ح ل كسحم اةري،ل اةرشمايفيل
الخ ي ا ئي،ل اإل ااايت ابملل ،ل اجل ريل ةحط ةب ت ان رل
املحك سرم تةك دق ملر ةل اث بومن ة ل ل حجم ئي،ل
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خالل

اةلااسل ،و احل مل ئحة حجم اةري،ل ةحلااسل
تطبيق املر ةل اآلتيل حو :)2016 ،
 = Pوبل تماد اخل يل احمل لة 0 50
دق ت هل تتذص املر ت ة تتل بحغ حجم ئي ،تتل اة تتلااست ت ت ت ت ت تتل
 )3371تمضت ت اجللا ل اة ةيل خ ت ت يف ئي،ل
)345
اةلااسل

 = Nحجم اغ ما

 = Zاةلاانل املري ا ل املق بحل ملو مر اةلالةل  0 95تو ي
1 96
 = dوبل اخلطأ تو ي 0 05
جدول ( )1العمر

التكرار

النسةة

العمر

76

22

 )25ع كق

 )30س،ل

55

72

 )30ع كق

 )35س،ل

17

10 7

207

60

345

%100

 )25س،ل

كق

 )35س،ل دأ
اغممة

ضت ت
اةري،ل كئم اه
اةري،ل كئم اه كق

اجلل ل اةوت ت بق اقم  ،)1كن )%60
 )35س ت ت ت ت ت تت،ل دأ  ،كن )%22
 )25ست،ل ،كن  )%10 7اةري،ل

 )35ست ت ت ت ت تت،ل ،م كشت ت ت ت ت ت ات
 )30ع كق
كئم اه
)30
 )25ع كق
اة ،يف ع كن  )%7 2كئم اه
س،ل

جدول ( )2احلالة االجتماعية
التكرار

النسةة

احلالة الزواجية

93

24 1

ز انل

234

67 8

طحقل

26

75

كا حل

2

06

اغممة

345

%100

ئزابء

كن ك رب وت ت ت ت ت تتبل اةري،ل ز ان ت ،هم يل اةلااست ت ت ت ت ت تتل
اجلل ل اةو بق اقم  ،)2كن ك رب وبل
ض
حيل انم كست ة تغرية كخ ر برية ،ر دل أتوري
احل ةيل
ئي،ل اةلااستتل ز ان ت ،حيث بحغر وتتب ا ،)%67 8
ا ش ا دري س ما املو جل ئحة تةك
ض ت ت ت تتمء هذص اة ،يجل بني
كن ، )%24 1ا ئزاب ات
جدول ( )3املستوى التعليمي
التكرار

النسةة

املستوى التعليمي

53

15 4

73

21 2

بل ةما مس

209

60 6

انو ري

10

29

اث مي دأق
بحمل برل اة مي
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اغممة

345

بني اجلتل ل  ،)3كن ك رب وت ت ت ت ت ت تبتل ئي،تل
اةلااستتل احل تتالت ئحة اانل اةبل ةما مس ،حيث بحغر
وت ت ت ت ت ت تتب ا  ،)%60 6كن ه ،ت ت ت ك  )%21 2اةري ،ت ت تتل

%100

ح الت ئحة بحمل برل اة مي ،اتض كن )%15 4
اةري،ل ؤهحا اةرحم هم اث مي د ق  ،تمانل وبل ض يحل
اةري،ل  )%2 9احل الت ئحة اانل امل انو ري

جدول ( )4األفراد الذةئ تعيش مع م أفراد العينة
األفراد

التكرار

النسةة

اةز ج األ ال

227

65 8

األل

92

26 7

سل و ق

24

7

كحل األشق ء ك اةشقيق ت

2

06

اغممة

345

%100

األ

 ،)%65 8كن  )%26 7اةري،ل رشت ت ت ا األ
بني اجلتل ل  ،)4كن ك رب وت ت ت ت ت ت تبتل ئي،تل
كن  )%7رش سل و ق
اةتلااس ت ت ت ت ت ت تتل تريش ا اةز ج األ ال  ،حيتث بحغتر وت ت ت ت ت ت تتب ا
جدول ( )5عدد األفراد الذةئ تعيش مع م أفراد العينة
العدد
 )3كد ا

كق

 3ع كق

 7كد ا

 7كد ا دأ

بني اجلل ل  ،)5كن ك رب وبل ئي،ل
)7
 )3كق
اةلااسل ئل األد ا اةذ رش رام
كد ا  ،تةك ب،وبل م ل قلاه  ،)%64 6كن )%24 3

التكرار

النسةة

38

11

223

64 6

84

24 3

اةري،ل ئل األد ا اةذ رش رام  )7كد ا دأ ،
كن  )%11اةري،ل ئل األد ا اةذ رش رام كق
 )3كد ا

جدول ( )6وع السكئ
وع السكئ

التكرار

النسةة

189

54 8

64

18 6

شقل

80

23 2

بير شريب

12

35

اغممة

345

%100

ديال و قحل
ا وق

ديال

بني اجلتل ل  ،)6كن ك رب وت ت ت ت ت ت تبتل ئي،تل
اةلااس ت ت ت ت ت تتل رش ت ت ت ت ت ت ديال و ت ت ت ت ت ت قحل ،تةك ب،و ت ت ت ت ت تتبل قلاه
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 ،)%54 8كن  )%23 2رش ت ت ت ت ت ت ش ت ت ت ت ت تتقل ،م تبني كن
ا وت ت ت ت ت ت ت قت ديال ،اتضت ت ت ت ت ت ت كن
 )%18 6رشت ت ت ت ت ت ت
 )%3 5رش بير شريب
جدول ( )7ملكية السكئ
التكرار

النسةة

ملكية السكئ
حك

251

72 8

جي ا

94

27 2

اغممة

345

%100

بني اجلتل ل  ،)7كن ك رب وت ت ت ت ت ت تبتل ئي،تل
اةلااسل رش سل حك تةك ب،وبل قلاه ،)%72 8
كن ، )%27 2ا سل،ا جي ا
جدول ( )8معدل الدخل الش ري لألسرة
التكرار

النسةة

معدل الدخل الش ري لألسرة

51

14 8

94

27 2

100

29

 15000ا ت ل دأ

100

29

اغممة

345

%100

 5000ا ت ل

كق

 5000ا ت ل ع كق
 10000ا ت ل ع كق

 10000ا ت ل
 15000ا ت ل

 10000ا ت ت ت ل،
كس ه اةشا ي  5000ا ت ت ت ل ع كق
م اتض ت ت كن  )%14 8خ كس ت ت ه اةش ت تتع ت ت كق
 5000ا ت ل

بني اجل ت ت تتل ل  ،)8كن  )%29ئي ،ت ت تتل
اةلااستل رلل خ كست ه اةشتا ي هم  10000ا ت ت ت ت ت ت ت ت ل
 15000ا ت ت ت ت ت ت ت ل ،كن  )%29ك ض خ كس ه
ع كق
اةشا ي  15000ا ت ت ت ت ل دأ  ،م تبني كن  )%27 2خ
جدول ( )9املصادر األساسية لتلقي األخةار عئ مرض كوروان
املصادر
اة ض يفي ت
س يف اة ما

االان م ئ

ا كخ ر
اغممة

بني اجلت تتل ل  ،)9كن  )%77 4ئي،ت تتل
اةلااس ت تتل امل ت ت ا األس ت ت س ت تتيل ة حق األخب ا ئ ض ما
ه س يف اة ما االان م ئ  ،كن  )%15 9ر ملن ئحة
ت ت ت ا كخ ر ،ضت ت تتمء
اة ضت ت ت يفي ت ،كن  )%6 7ةل ا
تةك بني كن غ ةبيل اةري،ل ر ملن ئحة ست ت ت ت ت ت ت يف اة ما ت ت ت ت ت ت ت

التكرار

النسةة

55

15 9

267

77 4

23

67

345

%100

االان م ئ املرحم ت ،انا اةوت تتبب تةك ع ا شت ت ا
اهلماتف اةذ يل ةلر كد ا اغ ما ،س ت ت ت ئل ست ت تتامةل احل ت ت تتمل
ئحة هذص املرحم ت كي قر
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أداة الدراسة:
ائ ملت اةب ح ل مجا اةبي ت ئحة االس ت ت ب ل،
حيث و ت تتميم اس ت ب ل ت ض تتم حم ا ئلة ،دق ة و ت الت
اةلااسل قل اش محر االس ب ل ئحة ح :
ايزء األول :وةشمل على الةياانت األولية
وت مر قي س
ه غريات وت قحل و ضترا
كمسة ك اتيب) ،مشحر ئحة اةبي ت اةش تتع تتيل ألد ا ئي،ل
 )3كست ت ت ت ت ت ت حتتل ئ  :اةرم  ،احل ت ةتتل
اةتتلااست ت ت ت ت ت ت تتل ،تلم تتر
االان م ئيل ،املو مر اة رحيم
ايزء الثاين :وةشي ي ييتمل على املتغريات األسي ي يياسي ي ييية اليت مئ
خالهلا ةتم اس ي ييتطالع آراء أفراد عينة الدراس ي يية حول اور
الدراسة الرريسة
وت ت ت ت مر قي س
ه غريات اتبرل و ضت ت تترا
د مي) ،مشحر اةبي ت األست ستيل تلم ر ئب اات ئلة
مانال ع كد ا ئي،ل اةلااستل ،م ئل ئحة ست ل حم ا ايفيوتل،
مت ح  :اةرالقت ت اةق ابيتل ،اةرزةتل االان مت ئيتل ،املشت ت ت ت ت ت تتلالت
اة ،وت ت ت ت تتيل ،املشت ت ت ت تتلالت االق ت ت ت ت ت ل ،شت ت ت ت تتلحل قر اة اغ،
ايدول ( )10معامالت ارتةا بريسون بني درجة كل عةارة مئ عةارات اور الدراسة

اة ر ا دري س ما و س ت تؤال كد ا ئي،ل اةلااس ت تتل ئ
اانل مادق ام ئ هذص اةرب اات دق ملقي س مخ س ت  :بلاانل
برية انتتلا ،بتتلاانتتل برية ،بتتلاانتتل مست ت ت ت ت تطتتل ،بتتلاانتتل قحيحتتل،
بلاانل قحيحل انلا
ت تتلق
صي ييد األداة :ق ر اةب ح ل ابة أ ل
ك اة اةلااسل بط ق ني:
أوال :الصد ال اهري لألداة
ةح ر ج ئحة لق ك اة اةلااسل قي س ضرر
احمللمني ،و ئلا االس ب ل
ةقي سم و ئ ضا ئحة ئل
ب ماهت اة،ا يفيل
اث يا :صد االتسا الداخلي:
ق ر اةب ح ل حبو االتو ق اةلاخح ة ق ات ك اة
اةلااسل ،تةك حبو ر الت ااتب ط بريسمن بني دق ة
اةلاانل اةلحيل ةحم ما اة برل ةم مض اجلل ل اة
ئب اة اةلاان ت اةلحيل
ر الت االاتب ط بني اانل
ةحم ما اةذي ت ،م ةيم:

رقم

معامل

رقم

معامل

العةارة

االرتةا

العةارة

االرتةا

العالقات القرابية

العزلة االجتماعية

رقم العةارة

معامل

رقم

معامل

االرتةا

العةارة

االرتةا

مشكالت فسية

مشكالت اقتصادةة

رقم العةارة

معامل
االرتةا

التعامل مع فريوس كوروان

1

**0 653

5

*0 152

13

**0 675

20

**0 500

28

**0 172

2

**0 627

6

**0 727

14

**0 823

21

**0 852

29

**0 753

3

**0 655

7

**0 760

15

**0 809

22

**0 865

30

**0 773

4

**0 686

8

**0 345

16

**0 726

23

**0 882

31

**0 744

-

-

9

**0 649

17

**0 742

32

**0 778

-

-

10

**0 50

18

**0 707

24

**0 522

33

**0 728

-

-

11

**0 167

19

**0 816

25

**0 886

-

-

-

-

12

**0 722

-

-

26

**0 887

-

-

-

-

-

-

-

-

27

**0 855

-

-

98

العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

شلحل قر اة اغ

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

** ال ئ،ل و مر اةلالةل  0 01دأق
* ال ئ،ل و مر اةلالةل  0 05دأق
اجلل ل اةوت بق ،كن ر الت ااتب ط اانل ئب اة ببرله اةذي ت ،م ةيم هل قيم ت رل؛ مم شتتري ع ااتب ط
ضت
ئب اة ئب اات احملما ابةبرل اةذي ت ،م ةيم؛ مم شري ع اتو ق ئب اات برل كبر االس ب ل
ب خ ) (Cronbach Alphaمض اجلل ل
 3ثةات األداة :ةح قق وب ت االس ب ل ،اس عل ر اةب ح ل ر ةل كة
اة ر الت اة ب ت اة ،ل ابس علال هذص املر ةل
جدول ( )11معامالت ثةات أداة الةحث طةقا حملاورها
عدد العةارات

معامل الثةات

احملاور
اةرالق ت اةق ابيل

4

0 632

اةرزةل االان م ئيل

8

0 787

شلالت ويل

7

0 897

ل

4

0 856

شلحل قر اة اغ

4

0 867

6

0 799

33

0 931

شلالت اق
اة ر

ا دري س ما

األ اة ل

ما اةلااست ت ت ت تتل ئ احمل ا اة يفيوت ت ت ت تتل مست ت ت ت تتط مست ت ت ت تتط ت
اةرب اات)
م م حوت ت ت ت ت ت االر اج املري اي "Standard
"Deviation؛ ةح ر ج ئحة ت ت تتلر ار اج است ت ت ت ت ت ج ت ت ت ابت
ات اةلااست ت ت تتل ةل ئب اة ئب اات غريات اةلااست ت ت تتل،
ةل حمما احمل ا اة يفيو تتل ئ مس تتطا احلو ت  ،حي
اة بت األحت ي  ،)ANOVAملر دتل ت تا ت تر ه،ت ك د ق
تات الةل ح يفيل ااء املب موني دق مل غرياهتم اةشع يل
د ني
اةخت ت،قوم ع ك
عرض تارج الدراسة:
هذا اجلزء ،م ئ ض اة ،يف اةخت و اة م
ةيا ةإلان بل ئ اةوؤال اةذي قيس اةرالق ت اةق ابيل،
ائ ملت اةب ح ل ئحة اة ل ااات اة،وب امل م ل امل مسط ت
احلو بيل االر اد ت املري ا ل ،ض تةك خالل اجللا ل
اة ةيل

اجلل ل اةوت ت ت ت ت ت ت بق ،كن قيم ر الت
ضت ت ت ت ت ت ت
رت الت
اة بت ت مجيرات قيم ئت ةيتل ،تشت ت ت ت ت ت تتري اةقيم اةرت ةيتل
اة ب ت اجلل ل ع ت ت ت ت تتالحيل االس ت ت ت ت ت ب ل ةح طبيق ل يل
االئ م ئحة يفجا اةمومق هب
 .4أساليب املعاية اإلحصارية:
ة قيق كهتتلاج اةتتلااست ت ت ت ت ت تتل حيت اةبيت ت اةخت م
مجرا  ،م است علال اةرل ل األست ةيب اإلح ت يفيل امل ،ستبل
ابس ت ت علال احلز ل اإلح ت ت يفيل ةحرحمل االان م ئيل ،اةخت ز هل
اخ ت ت ت ت ت ت ت اا ابة ز  )SPSSتةتك برتل كن م ت يز خت ل
اةبي ت ع احل ست ت ت ت ت تتب اآل حيث م حوت ت ت ت ت ت اة ل ااات
اة،وت ت تتب امل م ل ،م م حوت ت ت ر ااتب ط بريست ت تتمن بني
اان تتل ت ئب ت اة اة تتلاان تتل اةلحي تتل ةحم ما اة تتذي ت ،م ةي تتم؛
تةك ة قل االتوت ت ت ت ت ت ق اةلاخح أل اة اةلااست ت ت ت ت تتل اة ت ت ت ت ت تتلق
ب خ " Alpha Cronbachةقي س
اةب ،يف ) ر كة
وب ت ك اة اةلااسل م حو امل مسط احلو  Mean؛
تةتتك ملر دتتل تتلر اات ت ة ك اخن ت ض است ت ت ت ت ت ت جت ابت ات
جدول ( )12العالقات القرابية
بدرجة
م

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة قليلة

املتوسط

االحنراف

كةرية

متوسطة

قليلة

جدا

احلساب

املعياري

ك

160

73

52

32

28

%

46 4

21 2

15 1

93

81

3 88

1 307

4

ك

188

88

479

9

11

4 26

1 00

2

كةرية

العةارات

جدا
1
2

كو ئحة اة ما

املب ش ا األق ا
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ك ت ت ت ت ت ت تتب اة ما ت ت ت ت ت ت ت ا األق ا

خالل

%

54 5

25 5

14 2

26

ك

210

60

41

7

27

%

60 9

17 4

11 9

2

78

ك ر ا ش ا اة ري س ع ئلل اياة األق ا

ك

262

48

16

12

7

امل ضة

%

75 9

13 9

46

35

2

االت الت دقط
3
4

32

قيل ا ش ا اة ري س

امل ،سب ت األس ل

املرلل اةر ل

4 21

1 21

3

4 58

0 889

1

4 23

11

خالل االت ت ت ت ت ت ت ت الت دقط) قتتل بحغ امل مست ت ت ت ت تتط
األقت ا
احلوت ت ت ت ت ت  ،)4 26االر اج املري اي  )1 00ك اةوتيب
اة ت ةتث دلت ن ةربت اة :قيتل ا شت ت ت ت ت ت ا اة ري س امل،ت ست ت ت ت ت تتب ت
األست ت ت ت ل) ،قل بحغ امل مست ت ت تتط احلوت ت ت ت  ،)4 21االر اج
املريت اي  )1 21ان ءت اةوتيتب األخري اةربت اة كو ئحة
اة ما ت ت ت ت املب شت ت ت ت ا األق ا ) مب مست ت ت تتط حوت ت ت ت ،)3 88
ضت ت ت ت ت تتمء ه تتذص اة ،ت ت يف ميل
ار اج ريت ت اي )1 307
اةقمل ،ن ا شت ت ت ت ت ت ا دري س ما ن ةم أتوري بري انلا ئحة
اةرالق ت االان م ئيل انال ئي،ل اةلااسل

مض ت ت ت ت اجلل ل  )12اة ل ااات اة،و ت ت ت تتب امل م ل
امل مست ت تتط ت احلوت ت ت بيل االر اد ت املري ا ل إلان ابت ات
اةلااسل حملما اآلاثا االان م ئيل اة ،مجل ئ ان يف ل ما ديم
رحق ابةرالقت ت اةق ابيتل ،تشت ت ت ت ت ت تتري اةبيت ت اجلتل ل ع كن
امل مستط احلوت اةر ل ةحم ما بحغ  ،)4 23هم ؤشت ئحة
ي اس ت ت ت ت ت ج ابت ئي،ل اةلااس ت ت ت ت تتل ع بلاانل برية انلا) ئحة
اةرب ت اات اةماا ة اجل تتل ل ق تتل ان ت ءت اةوتي تتب األ ل
ئب اة ك ر ا ش ت ت ت ا اة ري س ع ئلل اياة األق ا امل ض ت ت تتة)
قتتل بحغ امل مست ت ت ت ت ت تتط احلوت ت ت ت ت ت ت ت  ،)4 58االر اج املري ت اي
 )0 88ك اةوتيب اة ين دل ن ةرب اة :ك تتب اة ما ت ا
جدول ( )13العزلة االجتماعية
م
1

العةارات

3
4

كةرية
جدا

كةرية

ك

180

%

52 2

ك

61

ئ كد ا كس يت

%

17 7

ا شت ا اة ري س انر حي يت ت وتم ابة اتبل م ي ال

ك

40

38

انل ل ديا

%

11 6

11

ك

100

%

29

ك

53

%

15 4

ك

245

ك ت اةرزةل االان م ئيل ع اةشت ت ت تترما ابةمحلة ئحة
اة غم

2

بدرجة

بدرجة

انم ي سط كس يت

اجل ت يف تتل انرح ين ك ي ت ع اجلحمس مب ي بري تتلا

ك ت ت ت ت ت ت تتب تر ك يت ع اال ا ب ،وت ت ت ت ت ت ت

كغحتب

األ ق ت
5
كدض االب ر ئ احمل ل املز محل ابة ،س
ك ب ر ّ
6

100

118
34
2
68
19
7

75
21
7
57
16
5
53
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بدرجة

بدرجة

بدرجة
قليلة

متوسطة

قليلة

39

5

11 3

14

106

45

30 7

13

88

79

101

25 5

22 6

29 3

87

41

42

25 2

11 9

91

59

26 4

17 1

31

4

جدا

املتوسط
احلساب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

3
09

3 35

0 805

3

65
18 8

12 2

3 04

2 53

3 43

1 33

1 325

1 34

4

7

2

85
24 6
12

2 81
4 49

1 38
0 959

5
1
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كحي ن رية كشت ت ت تتر كين ست ت ت تتجي،ل اخ انلاان
امل،زل اةذي كئيش ديم

%

7

71

ك
انر اإلخمة األخمات ال جيحومن سماي ابمل،زل

8

ك ر ع اخلمج

اة ر

ا كد ا األس ة

15

61

%

%

70

51

4
52
15

17 7

ك

9

12

35
111
32 2

20 3

14 8

41

26

85

78

117

11 9

75

24 6

22

33 9

1

املرلل اةر ل

2 71
2 41

6

1 489
1 33

3 06

8

0 890

مس ت تتط حو ت ت  )3 35ار اج ري اي  ،)0 805حيا
مض ت ت ت ت اجلل ل  )13اة ل ااات اة،و ت ت ت تتب امل م ل
اةوتيتتب اةربت اة اجلت يف تتل انرح ين ك يت ع اجلحمس مب ي
امل مست ت تتط ت احلوت ت ت بيل االر اد ت املري ا ل إلان ابت ات
بريلا ئ كد ا كست ت ت ت يت) مب مست ت ت تتط حوت ت ت ت  )3 04ار اج
اةلااسل حملما اآلاثا االان م ئيل اة ،مجل ئ ان يف ل ما ديم
ري اي  )1 33مث تاله اةوتيب اةرب اة ك تتب ر كدضت ت
رحق ابةرزةل االان م ئيل ،تش ت ت ت ت ت تتري اةبي ت اجلل ل ع كن
االب ر ئ احملالت املز محل ابة ،س) مب مسط حو )2 81
امل مستتط احلوت اةر ل ةحم ما بحغ  ،)3 06هم ؤشت ئحة
ار اج ري ت اي  ،)1 38ك ت اةوتي تتب اة ت دل ت ن ةحرب ت اة
ي است ت ت ت ت ج ابت ئي،ل اةلااست ت ت ت تتل ع بلاانل مست ت ت ت تتطل) ئحة
انر اإلخمة األخمات ال جيحوت ت تتمن ست ت تتماي ابمل،زل) مب مست ت تتط
اةرب اات اةماا ة احملما قل تبني كن ه ،ك ئب اات ح تتحر
حوت ت ت ت ت ت ت  )2 71ار اج ري ت اي  )1 4ه ،ت ك ئب ت اات
ئحة اانتل ئت ةيتل انتلا ،دلت ن اةوتيتب األ ل ةحربت اة كحيت ن
ح ت ت ت ت ت تتحر ئحة اانل قحيحل املمادقل ،حيث بحغ امل مست ت ت ت ت تتط
رية كشتر كين ستجي،ل اخ انلاان امل،زل اةذي كئيش ديم)،
احلو ت  )2 53ةحرب اة ا ش ت ا اة ري س انر حي يت ت وتتم
تةك مب مستط حوت  ،)4 49ار اج ري اي ،)0 959
ابة اتبتل م يت ال انتل تل ديات ) بحغ االر اج املريت اي ،)1 3
ه،ت ك ئبت اات ح ت ت ت ت ت ت تحتتر ئحة املمادقتتل بتتلاانتتل برية ،حيتتث
ك ضت ت ع اةرب اة ك ر ع اخلمج اة ر ا كد ا األست ت ة)،
ح تتحر اةرب اة ك تتب ر ك ي ع اال ا ب ،و ت كغحب
حيث بحغ مست ت ت ت ت تتطا احلوت ت ت ت ت ت  )3 41االر اج املري اي
األ قت ت ت) مب مست ت ت ت ت ت تتط حوت ت ت ت ت ت ت ت ت  ،)3 43ار اج ريت ت اي
ضت ت ت ت ت تتمء هتذص اة ،ت يف ميل اةقمل ،ن ا شت ت ت ت ت ت ت ا
)1 33
 ،)1 34مت تبني كن ه،ت ك ئبت اات ح ت ت ت ت ت ت تحتتر ئحة اانتتل
دري س ما ن ةم أتوري مست تتط ئحة اةرزةل االان م ئيل
مست ت ت ت ت ت تتطل ،حيث تبني كن اةرب اة ك ت اةرزةل االان م ئيل ع
انال ئي،ل اةلااسل
اةشت ت تترما ابةمحلة ئحة اة غم انم ي ست ت تتط كست ت ت يت) ئحة
جدول ( )14املشكالت النفسية
بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كةرية

متوسطة

قليلة

كشتر ابةقحق املوت م بوتبب ستيط ة كدل ا

ك

14

102

125

100

4

اإل بل بلما

%

41

29 6

36 2

29 0

12

ك

86

69

78

75

37

%

24 9

20

22 6

21 7

10 7

ك

72

46

91

83

53

%

20 9

13 3

26 4

24 1

15 4

ك

70

91

92

49

43

%

20 3

26 4

26 7

14 2

12 5

ك

43

43

75

73

111

م

كةرية

العةارات

جدا
1
2
3

كشر ابخلمج ئ،ل مس ة اسم هذا امل ض
ك ر ا ش ت ا اة ري س ع حل ث ستتمستتل
اة ،دل اةشع يل

4
5

بدرجة

ا ش ا ما ك ر ع شرماي ابةمحلة
ا ش ا ما ك ر ع ترلري املزاج اةر ل

قليلة
جدا

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

3 06

0 890

5

3 27

1 33

4

30

1 352

6

3 28

1 282

3

2 52

1 377

7
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6
7

كشر ابة مت ئ،ل مس ة كخب ا ئ ما
خمج اة ،س

ما

زل

قحق

%

12 5

12 5

21 7

21 2

32 2

ك

108

55

81

48

53

%

31 3

15 9

23 5

13 9

15 4

ك

88

81

88

85

30

%

25 5

23 5

25 5

16 8

87

املرلل اةر ل

3 34

1 434

2

3 40

1 270

1

1 127

3 18

اةوتيب اةرب اة ا شت ت ت ت ت ت ا ما ك ر ع شت ت ت ت ت تترماي ابةمحلة)
مب مس تتط حوت ت  )3 28ار اج ري اي  ،)1 28مث تاله
اةوتيب اةرب اة كشت تتر ابخلمج ئ،ل مس ة است تتم هذا امل ض)
مب مست ت ت ت ت تتط حوت ت ت ت ت ت ت  )3 27ار اج ريت اي  ،)1 33ك ت
اةوتيب اة دل ن ةحرب اة كشت ت ت تتر ابةقحق املوت ت ت ت م بوت ت ت تتبب
ست ت تتيط ة كدل ا اإل ت ت ت بل بلما ) مب مست ت تتط حو ت ت ت )3 06
ار اج ري اي )0 89
حيا اةوتيب اةرب اة ك ر ا ش ت ت ا اة ري س ع
حل ث سمسل اة ،دل اةشع يل) مب مسط حو )3 0
ار اج ري اي  ،)1 35ه ،ك ئب اة ح ت ت ت ت تتحر ئحة اانل
قحيحل املمادقل ،حيث بحغ امل مستتط احلو ت  )2 52ةحرب اة
ا شت ت ت ت ت ت ت ا ما ك ر ع ترلري املزاج اةر ت ل) بحغ االر اج
ضت ت ت ت ت تتمء هتتذص اة ،ت يف ميل اةقمل ،ن
املري ت اي )1 37
ا شت ت ت ت ت ت ت ا دري س ما ت ن ةتم أتوري مست ت ت ت ت تتط ئحة اة،ماح
اة ،ويل ألد ا ئي،ل اةلااسل

مض ت ت ت ت اجلل ل  )14اة ل ااات اة،و ت ت ت تتب امل م ل
امل مست ت تتط ت احلوت ت ت بيل االر اد ت املري ا ل إلان ابت ات
اةلااس ت تتل حملما املش ت تتلالت اة ،و ت تتيل اة ،مجل ئ ا ش ت ت ا دري س
ما  ،تش ت تتري اةبي ت اجلل ل ع كن امل مس ت تتط احلو ت ت
اةر ل ةحم ما بحغ  ،)3 18هم ؤش ت ت ئحة ي اس ت ت ج ابت
ئي،ل اةلااس ت ت تتل ع بلاانل مس ت ت تتطل) ئحة اةرب اات اةماا ة
احملما قل تبني كن ه ،ك ئب اات ح ت ت ت تتحر ئحة اانل ئ ةيل،
ما ز تل
دلت ن اةوتيتب األ ل ةحربت اة خمج اة،ت س
قحق ) ،تةك مب مس ت ت ت ت تتط حو ت ت ت ت ت  ،)4 40ار اج ري اي
 ،)1 27ه ،ك ئب اة ح تتحر ئحة املمادقل بلاانل مس تتطل،
ح يث ح ت ت ت ت ت تتحر اةرب اة كش ت ت ت ت ت تتر ابة مت ئ،ل مس ة كخب ا ئ
ما ) مب مستط حوت  ،)3 34ار اج ري اي ،)1 43
م تبني كن ه ،ك ئب اات ح ت ت ت ت ت تتحر ئحة اانل مست ت ت ت ت تتطل،
حيتتث تبني كن اةربت اة ك ت اةرزةتتل االان مت ئيتتل ع اةشت ت ت ت ت ت تترما
ابةمحلة ئحة اة غم انم ي س ت تتط كس ت ت يت) ئحة مس ت تتط
حوت ت ت ت ت ت ت ت ت  )3 35ار اج ريت ت اي  ،)0 805حيات ت
جدول ( )15املشكالت االقتصادةة
بدرجة
م

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كةرية

متوسطة

قليلة

ك

46

91

113

69

26

%

13 3

26 4

32 8

20

75

ك

41

40

88

63

113

%

11 9

11 6

25 5

18 3

32 8

ك

43

35

71

69

127

%

12 5

10 1

20 6

20

36 8

ك

35

43

62

188

%

10 1

12 5

18

45 5

كةرية

العةارات

جدا
1

ست ت ت ت ت ت ت هم ا شت ت ت ت ت ت ت ا ما

قحل

اةلخ ألس يت
2

ك ت ت ت ت تتب  ،جنل ت ت ت ت تترمبل

تمدري

اح ي ان ت ،األس سيل
3
4

ك ر اةمضا احل ةل ة اةل من
ات

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ت ت تتف اة ت ت تر ت ت تتالج

امل ،ت املطا ات

17
49

املرلل اةر ل

102

بدرجة
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قليلة
جدا

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

3 18

1 127

1

2 52

1 362

2

2 41

1 391

3

1 98

1 336

4

2 48

الرتتيب

1 281
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ئحة اانل قحيحل ،حيث تبني كن اةرب اة ك ت تتب  ،جنل ت تترمبل
مضت ت ت ت ت ت ت اجلل ل  )15اة ل ااات اة،وت ت ت ت ت ت تتب امل م ل
تمدري اح ي ان ت ،األست ستتيل) ح تتحر ئحة مستتط حوت
امل مست ت تتط ت احلوت ت ت بيل االر اد ت املري ا ل إلان ابت ات
 ،)2 52ار اج ريت اي  ،)1 36حيات اةوتيتب اةربت اة
اةلااسل حملما اآلاثا االان م ئيل اة ،مجل ئ ان يف ل ما ديم
ك ر اةمضت ت ت تتا احل ةل ة اةل من) تةك مب مست ت ت تتط حوت ت ت ت
رحق ابملشتتلالت االق ت ل ،تشتتري اةبي ت اجلل ل ع
 ،)2 41ار اج ريت اي  ،)1 39انت ء اةوتيتتب األخري
كن امل مس تتط احلو ت اةر ل ةحم ما بحغ  ،)2 48هم ؤش ت
ةحرب اة ا ت ت ت ا ف اةرالج امل ،ت املطا ات) تةك
ئحة ي اس ت ت ت ت ت ج ابت ئي،ل اةلااس ت ت ت ت تتل ع بلاانل قحيحل) ئحة
مب مست ت ت تتط حوت ت ت ت  ،)1 98ار اج ري اي )1 333
اةرب اات اةماا ة احملما قل تبني كن ه ،ك ئب اة ح ت ت ت ت ت ت تتحر
ض ت تتمء هذص اة ،يف ميل اةقمل ،ن ا ش ت ت ا دري س ما ن
ئحة اانتل مست ت ت ت ت ت تطتل ،دلت ن اةوتيتب األ ل ةحربت اة ست ت ت ت ت ت ت هم
اة،ماح االق ت ل انال كد ا ئي،ل
ةم أتوري قحي
قحل اةلخ ألست يت) ،تةك مب مستتط حوت
ا شت ا ما
اةلااسل
 ،)3 18ار اج ري اي  ،)1 12ح ت ت ت تتحر بقيل اةرب اات
جدول ( )16مشكلة وقت الفراغ
بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كةرية

متوسطة

قليلة

كشت ت ت ت ت ت تتر ابةمحلة بوت ت ت ت ت ت تتبب قر

ك

38

32

81

101

93

اة اغ

%

11

93

23 5

29 3

27

ك

64

40

102

64

75

%

18 6

11 6

29 6

18 6

21 7

ك

57

49

89

67

74

%

16 5

14 2

28 4

19 4

21 4

ك

62

102

49

71

%

18

29 6

14 2

20 6

م

كةرية

العةارات

جدا
1
2

قخت

ئ ت تتلل انم ت ت شت ت ت ت ت ت تغ ت ت
ابةشل امل ،سب

3
4

بدرجة

كشر كن اةمقر مي ببطء
ك ل دوات ام حل

اةمقر

61
17 7

قليلة
جدا

املرلل اةر ل

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

2 48

1 281

4

2 87

1 379

2

2 85

1 356

3

2 98

1 366

1

2 95

الرتتيب

1 24

مضت ت اجلل ل  )16اة ل ااات اة،و تتب امل م ل امل مس تتط ت احلو ت بيل االر اد ت املري ا ل إلان ابت ات اةلااس تتل حملما
اآلاثا االان م ئيل اة ،مجل ئ ان يف ل ما ديم رحق مبشت تتلحل قر اة اغ ،تشت تتري اةبي ت اجلل ل ع كن امل مست تتط احلوت ت اةر ل
ةحم ما بحغ  ،)2 95هم ؤشت ئحة ي است ج ابت ئي،ل اةلااستتل ع بلاانل مستتطل) ئحة اةرب اات اةماا ة احملما قل تبني كن
ه ،ك ئب اات ح ت ت ت ت تتحر ئحة اانل مس ت ت ت ت تتطل ،دل ن اةوتيب األ ل ةحرب اة ك ل دوات ام حل اةمقر) ،تةك مب مست ت ت ت تتط حوت ت ت ت ت
 ،)2 98ار اج ري اي  ،) 1 36اةوتيب اة ين اةرب اة ئلل انم شتتغ قخت ابةشتتل امل ،ستتب) مب مستتط حوت )1087
ار اج ري اي  ،) 1 79حيا اةوتيب اةرب اة كش ت ت تتر كن اةمقر مي ببطء) مب مست ت تتط حو ت ت ت  )2 85ار اج ري اي )1 35
تبني كن ه ،ك ئب اة ح تتحر ئحة اانل قحيحل ه اةرب اة كشتتر ابةمحلة بوتتبب قر اة اغ) ،حيث بحغ مستتطا احلوت )2 48
ضت ت تتمء هذص اة ،يف ميل اةقمل ن ا شت ت ت ا دري س ما ن ةم أتوري مست ت تتط ئحة شت ت تتلالت قر
االر اج املري اي )1 28
اة اغ انال كد ا ئي،ل اةلااسل
جدول ( )17التعامل مع فريوس كوروان
بدرجة
م

العةارات

كةرية
جدا

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

املتوسط

االحنراف

كةرية

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

احلساب

املعياري
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1

كتبا اة رحيمت ت اةمقت يفيتل بتلقتل

ك

51

60

102

85

47

،ب اإل بل ابمل ض

%

14 8

17 4

29 6

24 6

13 6

ك

182

92

55

10

6

%

52 8

26 7

15 9

29

17

ك

199

91

82

8

5

%

57 7

26 4

12 2

23

14

ك

162

69

60

36

18

%

47

20

17 4

10 4

52

ك

126

113

71

22

13

اإل بل بلما

%

36 5

32 8

20 6

64

38

ك  ،تتب مس ت ة اةشت ت ت ت ت ت ت ت يفر ت ت ئ

ك

114

109

88

21

13

اة ري س

%

33

31 6

25 5

61

38

كان
2

ك تتتتتتتت ت

ت ت ح ت تتم ابت ت تبت ت ت ت ة

األس ةيب اةمق يفيل
3

ما

كق ك كاتبا األخبت ت ا اة مسيت تتل ئ
ما ك ال ا ل

4
5
6

ةلي رحم ت ديل ئ ما
رحم ت ت يت ئ امل ض تقيين

املرلل اةر ل

اةرالق ت اةق ابيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اةرزةل االان م ئيل

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

شلالت ويل

104

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت
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3 92

1 078

4

3 84

1 071

5

0 830

ما ) ،ق تتل بحغ

قب ئي،ل اةلااسل ة ري س ما

جدول ( )18حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو

اخ اغممئ ت

3 93

1 237

3

امل مستط احلوت  ،)3 93االر اج املري اي  )1 23ان ء
اةوتيت ت تتب اة ابا اةرب ت ت ت اة رحم ت ت ت يت ئ امل ض تقيين
اإل ت بل بلما ) مب مستتط حو ت  ،)3 92ار اج املري اي
 )1 078ان ت ء اةوتي تتب اخل ت س اةرب ت اة ك  ،تتب مس ت ة
اةشت ت يفر ت ئ اة ري س) مب مست تتط حوت ت  ،)3 84ار اج
املترتي ت ت ت اي  )1 07ان ت ت ت ء اةتوتتيت ت تتب األختري ةتحترتب ت ت ت اة كتتبتا
اة رحيمت ت اةمقت يفيتتل بتتلقتتل كانت ،تتب اإل ت ت ت ت ت ت ت بتتل ابمل ض)
مب مست ت ت ت تتط حوت ت ت ت ت  ،)2 95ار اج ري اي )1 24
ضت ت ت تتمء هذص اة ،يف ميل اةقمل ،ن ه ،ك برل تر ال انيلا

 ،)4 26االر اج املري ت اي  )0 94ك ت اةوتي تتب اة ت ة تتث

بني اغممئ ت

4 37

0 889

1

دل ت ن ةرب ت اة :ة تتلي رحم ت ت ت دي تتل ئ

امل مست ت تتط ت احلوت ت ت بيل االر اد ت املري ا ل إلان ابت ات
اةلااس ت ت ت تتل حملما اة ر ا دري س ما  ،تش ت ت ت تتري اةبي ت
اجلل ل ع كن امل مس ت تتط احلو ت ت اةر ل ةحم ما بحغ ،)4 19
هم ؤشت ت ت ت ئحة ي است ت ت ت ج ابت ئي،ل اةلااست ت ت تتل ع بلاانل
برية) ئحة اةرب ت ت اات اةماا ة اجل ت تتل ل ق ت تتل ان ت ت ءت
اةوتيتب األ ل ئبت اة كق ك كاتبا األخبت ا اة مسيتل ئ ما ك ال
ا ل) قل بحغ امل مس تتط احلو ت  ،)4 37االر اج املري اي
حم
 )0 88ك اةوتيتب اة ت ين دلت ن ةربت اة :ك ت ت ت ت ت ت ت
ما ) قل بحغ امل مستط احلوت
ابتب ة األست ةيب اةمق يفيل

احملور

4 26

0 946

2

4 19

مضت ت ت ت ت ت ت اجلل ل  )17اة ل ااات اة،وت ت ت ت ت ت تتب امل م ل

مصدر التةاةئ

2 95

1 248

6

درجة

إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا للعمر
جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

3

16 048

5 349

341

206 810

0 606

344

222 858

-

3

7 502

2 501

341

265 095

0 777

344

272 597

-

3

14 800

4 933

341

422 058

1 238

8 820

3 217

3 986

0 000

0 053

0 008
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اغممة اةلح
بني اغممئ ت
ل

املشلالت االق

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

مض اجلل ل  )18حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
ةحرم  ،قل كش ات اةبي ت اجلل ل ع انم د ق تات
الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرالق ت
اةق ابيل ،املشلالت اة ،ويل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر ع
جدول ( )19حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو
مصدر التةاةئ

احملور

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرالق ت اةق ابيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

املشلالت اة ،ويل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
املشلالت االق

ل

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

344

436 858

-

3

7 140

2 380

341

556 987

1 633

344

564 128

-

3

64 163

21 388

341

471 999

1 384

344

536 162

-

3

2 029

0 678

341

234 724

0 688

344

236 754

-

1 457

15 452

0 983

0 226

0 000

0 401

 )0 05م ض
اةرم  ،حيث ن و مر اةلالةل كق
اجلل ل ئلل انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل
اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت
االق ل ،اة ر ا دري س ما  ،ترزر ع اةرم  ،حيث
)0 05
ن و مر اةلالةل احمل ا ك رب
إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا للحالة االجتماعية
درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

3

7 411

2 470

341

215 447

0 632

344

222 858

-

3

0 149

0 050

341

272 448

0 799

344

272 597

-

3

2 865

0 955

341

433 993

1 273

344

436 858

-

3

8 887

2 962

341

555 241

1 628

344

564 128

-

3

26 832

8 944

341

509 330

1 494

344

536 162

-

3

3 252

1 084

341

233 501

0 685

344

236 754

-

3 910

0 062

0 750

1 819

5 988

1 583

0 009

0 980

0 523

0 143

0 001

0 193
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اجلل ل ئلل انم د ق تات الةل
 )0 05م ض
ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرزةل
االان م ئيل ،شلالت ويل ،املشلالت االق ل،
اة ر ا دري س ما  ،ترزر ع احل ةل االان م ئيل ،حيث
)0 05
ن و مر اةلالةل احمل ا ك رب

مض اجلل ل  )19حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
ةح ةل االان م ئيل ،قل كش ات اةبي ت اجلل ل ع انم
د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق
مب ماي :اةرالق ت اةق ابيل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر ع
احل ةل االان م ئيل ،حيث ن و مر اةلالةل كق
جدول ( )20حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا للمستوى التعليمي
مصدر التةاةئ

احملور

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرالق ت اةق ابيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

املشلالت اة ،ويل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
املشلالت االق

ل

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

3

12 939

4 313

341

209 919

0 616

344

222 858

-

3

3 618

1 206

341

268 980

0 789

344

272 597

-

3

8 606

2 869

341

428 252

1 266

344

436 858

-

3

9 171

3 057

341

554 957

1 627

344

564 128

-

3

9 468

3 156

341

526 694

1 545

344

536 162

-

3

2 446

0 815

341

234 307

0 687

344

236 754

-

7 006

1 529

2 284

1 878

2 043

1 187

0 000

0 207

0 079

0 133

0 108

0 315

اجلل ل ئلل انم د ق تات الةل ح يفيل
م ض
مض اجلل ل  )20حي اة ب األح ي ملر دل
بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرزةل االان م ئيل،
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
املشلالت اة ،ويل ،املشلالت االق ل ،شلحل قر
ةحمو مر اة رحيم  ،قل كش ات اةبي ت اجلل ل ع انم
اة اغ ،اة ر ا دري س ما  ،ترزر ع املو مر اة رحيم ،
د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ما
)0 05
حيث ن و مر اةلالةل احمل ا ك رب
)0 05
اةرالق ت اةق ابيل ،حيث ن و مر اةلالةل كق
جدول ( )21حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا للسؤال اخلاص عئ
الذةئ تعيش مع م أفراد العينة
احملور
اةرالق ت اةق ابيل
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بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت
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درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

3 543

0 015

3

6 737

2 246

341

216 121

0 634

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

املشلالت اة ،ويل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
املشلالت االق

اخ اغممئ ت

ل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اة ر

اخ اغممئ ت

ا دري س ما

اغممة اةلح

مض اجلل ل  )21حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
ةحوؤال اخل ئ اةذ تريش رام كد ا اةري،ل ،قل كش ات
اةبي ت اجلل ل ع انم د ق تات الةل ح يفيل بني
ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرالق ت اةق ابيل ،املشلالت
االق ل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر ع تريش رام
)0 05
كد ا اةري،ل ،حيث ن و مر اةلالةل كق
جدول ( )22حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو
مصدر التةاةئ

احملور

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرالق ت اةق ابيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

املشلالت اة ،ويل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
املشلالت االق

ل

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

344

222 858

-

3

2 503

0 834

341

270 094

0 792

344

272 597

-

3

0 116

0 039

341

436 742

1 281

344

436 858

-

3

21 074

7 025

341

543 054

1 593

344

564 128

-

3

26 261

8 754

341

509 901

1 495

344

536 162

-

3

3 006

1 002

341

233 747

0 685

344

236 754

-

م ض

0 369

1 053

0 993

0 030

0 005

4 411

0 001

5 854

0 226

1 462

اجلل ل ئلل انم د ق تات

الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب
االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل ،اة ر
ترزر ع
اةلالةل

ا :اةرزةل

ا دري س ما ،

تريش رام كد ا اةري،ل ،حيث ن و مر
)0 05

احمل ا ك رب

إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا لعدد أفراد األسرة
درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

2

1 155

0 578

342

221 701

0 648

344

222 858

-

2

16 734

8 367

342

266 863

0 748

344

272 597

-

2

11 238

5 619

342

425 620

1 245

344

436 858

-

2

3 565

1 782

342

560 563

1 639

344

564 128

-

0 892

11 184

4 515

1 087

0 411

0 000

0 012

0 338
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بني اغممئ ت
شلحل قر اة اغ

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

2

4 946

2 473

342

531 217

1 553

344

536 162

-

2

8 895

4 448

342

227 858

0 666

344

236 754

-

مض اجلل ل  )22حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
ةرل كد ا األس ة ،قل كش ات اةبي ت اجلل ل ع انم
د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا:
ا دري س
اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل ،اة ر
ما  ،ترزر ع ئل كد ا األس ة ،حيث ن و مر اةلالةل
)0 05
كق

احملور

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرالق ت اةق ابيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

شلالت ويل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
شلالت اق

ل

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

مض اجلل ل  )23حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
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6 676

0 001

اجلل ل ئلل انم د ق تات الةل
م ض
ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرالق ت
اةق ابيل ،املشلالت االق ل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر
ع ئل كد ا األس ة ،حيث ن و مر اةلالةل احمل ا ك رب
)0 05

جدول ( )23حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو
مصدر التةاةئ

1 592

0 205

إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا لنوع السكئ
درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

3

7 793

2 598

341

215 065

0 631

344

222 858

-

3

13 423

4 474

341

259 174

0 760

344

272 597

-

3

29 492

9 831

341

407 366

1 195

344

436 858

-

3

37 301

12 434

341

526 826

1 545

344

564 128

-

3

20 768

6 923

341

515 394

1 511

344

536 162

-

3

9 003

3 001

341

227 750

0 668

344

236 754

-

4 119

5 887

8 229

8 048

4 580

4 493

0 007

0 001

0 000

0 000

0 004

0 004

ة،مة اةول  ،قل كش ات اةبي ت اجلل ل ع انم د ق
تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق جبميا احمل ا

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ترزر ع مة اةول  ،حيث ن و مر اةلالةل كق
)0 05

جدول ( )24اختةار ( )Tلالختالف حول اور الدراسة ابختالف ملكية السكئ
العدد

اور الدراسة
اةرالق ت اةق ابيل
اةرزةل االان م ئيل
املشلالت اة ،ويل
ل

املشلالت االق
شلحل قر اة اغ
اة ر

ا دري س ما

1 127-

0 260

3 911-

0 000

جي ا

94

3 22

0 882

حك

251

3 11

1 161

جي ا

94

3 36

1 014

حك

251

2 35

1 244

جي ا

94

2 83

1 317

حك

251

2 90

1 239

جي ا

94

3 07

1 272

حك

251

4 08

0 832

جي ا

94

4 47

0 758

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
املشلالت االق

3 134-

0 002

حك

251

3

0 888

اغممة اةلح

ل

1 842-

0 066

جي ا

94

4 54

0 634

اخ اغممئ ت

املشلالت اة ،ويل

2 048-

0 041

حك

251

بني اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

2 692-

0 007

4 28

مصدر التةاةئ

اةرالق ت اةق ابيل

املعياري

()T

الداللة

0 851

مض اجلل ل اقم  )24اخ ب ا  )Tةالخ الج
حمل حم ا اةلااسل ابخ الج اة تبل ،بني اجلل ل انم
اخ الد ت انمه ل بني اةري،ل ائ م ا ئحة غري حليل اةول
حم ا :اةرالق ت اةق ابيل ،اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت
جدول ( )25حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو
احملور

املتوسط احلساب

االحنراف

قيمة

مستوى

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

ا دري س ما م بني ئلل انم
االق ل ،اة ر
اخ الد ت انمه ل بني كد ا ما اةلااسل ائ م ا ئحة غري
حمماي :املشلالت اة ،ويل ،شلحل قر
حليل اةول
اة اغ
إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا للدخل الش ري
لألسرة
درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

3

11 758

3 919

341

211 100

0 619

344

222 858

-

3

12 036

4 012

341

260 561

0 764

344

272 597

-

3

22 594

7 531

341

414 264

1 215

344

436 858

-

3

71 695

23 898

341

492 433

1 444

6 331

5 251

6 199

16 549

0 000

0 001

0 000

0 000
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اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

344

564 128

-

3

60 209

20 070

341

475 953

1 396

344

536 162

-

3

3 951

1 317

341

232 803

0 683

344

236 754

-

14 379

1 929

0 000

0 126

ع اةلخ اةشا ي ةألس ة ،حيث ن و مر اةلالةل كق
اجلل ل ئلل انم د ق تات الةل
 )0 05م ض
ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ما اة ر ا دري س
ما ترزر ع اةلخ اةشا ي ةألس ة ،حيث ن و مر
)0 05
اةلالةل احمل ا ك رب

مض اجلل ل  )25حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
ةحلخ اةشا ي ةألس ة ،قل كش ات اةبي ت اجلل ل ع
انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق
مب ا :اةرالق ت اةق ابيل ،اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت
اة ،ويل ،املشلالت االق ل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر
جدول ( )26حتليل التةاةئ األحادي ملعرفة داللة الفرو إجاابت أفراد الدراسة حنو اور الدراسة وفقا للمصادر األساسية
لتلقي األخةار عئ مرض كوروان
مصدر التةاةئ

احملور

بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرالق ت اةق ابيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

اةرزةل االان م ئيل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
اخ اغممئ ت

املشلالت اة ،ويل

اغممة اةلح
بني اغممئ ت
املشلالت االق

ل

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

شلحل قر اة اغ

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح
بني اغممئ ت

اة ر

ا دري س ما

اخ اغممئ ت
اغممة اةلح

مض اجلل ل  )26حي اة ب األح ي ملر دل
الةل اة ق ان ابت كد ا اةلااسل رم حم ا اةلااسل دق
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درجة

جمموع املربعات

احلرةة

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

(ف)

الداللة

2

3 408

1 704

342

219 450

0 642

344

222 858

-

2

2 088

1 044

342

270 509

0 791

344

272 597

-

2

6 784

3 392

342

430 074

1 258

344

436 858

-

2

4 721

2 361

342

559 406

1 636

344

564 128

-

2

13 905

6 952

342

522 258

1 527

344

536 162

-

2

12 511

6 256

342

224 242

0 656

344

236 754

-

2 656

1 320

2 697

1 443

4 553

9 541

0 072

0 268

0 069

0 238

0 011

0 000

ةحم ا األس سيل ة حق األخب ا ئ ض ما  ،قل
كش ات اةبي ت اجلل ل ع انم د ق تات الةل ح يفيل
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بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ماي :شلحل قر اة اغ،
ا دري س ما ترزر ع امل ا األس سيل ة حق
اة ر
األخب ا ئ ض ما  ،حيث ن و مر اةلالةل كق
)0 05
اجلل ل ئلل انم د ق تات
م ض
الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرالق ت
اةق ابيل ،اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل ،املشلالت
االق ل ،ترزر ع امل ا األس سيل ة حق األخب ا ئ
ض ما  ،حيث ن و مر اةلالةل احمل ا ك رب
)0 05
مناقشة النتارج والتوصيات:
مناقشية النتارج :تم تتحر اةلااستتل ع يف ئلة ،ميل ل له
ئحة اة ،م اة :
أوال :اآلاثر االجتماعية النا ة عئ جارحة كوروان
 )2020ع كن
هذا اغ ل كشت ت ت ت ت ت ا اةشت ت ت ت ت ت
ان ت يف تتل ما ك ت ع ت ك األب ،ت ء ست ت ت ت ت ت ت ت ئ ت ت ام ح تتل ك ت ل
األانازة اإلةلو يل ش ت ت تتبل ت اإل و ر ،ن ت ش ت ت تتيل برل
هلم ،مت كشت ت ت ت ت ت ت ا ) )Conway, 2020ع كن انت يف تل ما
ك ت ع اي ة حلة املح بني كد ا األس ة ئحة اة غم ت،م ا
األ شت ت ت ت ت ت تطتل امل،زل ،ست ت ت ت ت ت تماء ت تر ق اءة ك ب ا هت دتل ك
اة و ت ت ت ت ت تتحيل اةحرب األ ش ت ت ت ت ت تتطل اة ايض ت ت ت ت ت تتيل رمه  ،ال كن هذص
،ا مة املح اةضتيق اة ،وت ةلر كد ا
األ شتطل قل
األس ت ت ت ت ة ا ة ل اا هذص األ ش ت ت ت تتطل م ك ت ان يف ل ما
ع ت ت قم اةر،ف امل،ز اةتتذي اان ت ح برض األست ت ت ت ت ت ت ك تتل
ما  ،ستماء ن ئ ،وتي ك ة ي ك انوتلاي ،ت تب
ئحة تةك اإلس ت ت ءة ع اة،و ت ت ء األا ل ،ا اي ح الت
اةطالق ،اات ت ة رتتلل اةر،ف امل ب ت ل بني األشت ت ت ت ت ت تق ت ء م ت
كشت ت ت ت ت ت ت ت ا ( ،)Bassa, 2020ع كن ان ت يف تتل ما ك ت ع
ظت ه ة اة بت ئتل االان مت ئ  ،تةتك خالل احلتل ت ت ئت
األد ا ا برضتام برضت ئ ق بشتل وت م مل،ا ا شت ا
خالل
األ اض املرتتل تتل ،تةتتك ت اة ب ت ئتتل االان م ت ئ
ا اةوت تتي،م ،
اة جمر ت األخ ر
غالق امللااس ك
ةغ ء األحلاث اة ايضيل ،امل اسم املع ح ل
هذا اغ ل تم ت ت تتحر ااست ت تتل ز اةلااست ت ت ت ت
االس ت ت ت تواتيجيل  )2020ع كن  )%64األا يني ن كن
االست ت ت ت ت ت ت م اا د ض ح اة جمل ترطي ت اةقط ت ئني اةر ت ل
اخل سمج ؤ ي ع ش ح ،ت خالد ت كس ل

 .5أثر جارحة كوروان على العالقات القرابية:
كظا ت اة ،ت يف كن اآلاثا االان مت ئيتتل اة،ت مجتتل ئ
انت يف تتل ما ديمت رحق ابةرالقت ت اةق ابيتتل برية انتتلا قتتل
حر اآلاثا االان م ئيل هذا اجل ب كن ا ش ا اة ري س
ك ر ع ئلل اياة األق ا امل ضت ت ت تتة ،ك ت ت ت تتب اة ما ت ت ت ت ا
خالل االت الت دقط ،م قيل ا ش ا اة ري س
األق ا
امل ،ست ت ت تتب ت األست ت ت ت ل ،م كو ئحة اة ما ت ت ت ت املب شت ت ت ت ا
األق ا هذص اة ،يجل تلل ئحة ئ اةري،ل حمل اة ر ا
حي تتل االة زال ابة ب ت ئ تتل االان م ت ئ كخ تتذ
دري س ما
االح يت ات ت اةمقت يفيتل ،احلتل اةزاياات اةرت يفحيتل اة ما ت ت ت ت ت ت ت
املب ش ت ت ر اةب ح ل كن هذص اةو تتحم ي ت االان م ئيل اةخت قل
اةماقا جيت بيتل ،تتلل ئحة اةمئ اةلت
تبتل ست ت ت ت ت تتحبيتل ه
ةلر كد ا اةري،ل هذا اجل ب
 .6أثر جارحة كوروان على العزلة االجتماعية:
كظا ت اة ،ت يف كن اآلاثا االان مت ئيتتل اة،ت مجتتل ئ
انت يف تل ما ديمت رحق ابةرزةتل االان مت ئيتل ،انت ءت بتلاانتل
مست ت ت ت ت تطتل قتل حتر كهم اآلاثا االان مت ئيتل هبتذا اجلت تب
ش تترما اةري،ل اهن س تتجي ،ت اخ انلاان امل،زل اةذي رش ت
قب كد ا اةري،ل ع اال ا ابة ،س
ديم ،ك تتب ه ،ك ي
كغحتب األ ق ت ،مت ك ت اةرزةل االان مت ئيل ع اةشت ت ت ت ت تترما
ابةمحلة ئحة اة غم اةمانم ست تتط األست ت ة ت وت ت اةب ح ل
هذص اة ،يجل ب أوري اةقيم امل ضتل ئحة كد ا اغ ما اخل ج
ك قت ت ت حمت تتل ة ا حلت ت الت اخلط  ،مت ت كن اخلمج
اإل بل ابة ري س قل جير اة شر ابةرزةل
هذا اغ ل تم ت تتحر ااس ت تتل ))Niket, 2020
ع كن  % 93املشت ت ت ت ا ني مب،طقل ي ،بماشت ت ت تت،ط ن كن
دري س ما ك ر ع اة ب ت ئتتل االان م ت ئ بني األد ا  ،هتتذا
ك ر ع انم مة اةقحق اة ،و ةلر األد ا
 .7أثر جارحة كوروان على املشكالت النفسية:
كظا ت اة ،ت يف كن جلت يف تل ما أتوريا مست ت ت ت ت تطت
ئحة املشت ت تتلالت اة ،وت ت تتيل ،قل حر كهم اآلاثا اة ،وت ت تتيل
ما ز ل اةقحق ،اةش تترما
هذا اجل ب كن اخلمج
ابة مت ئ،تل مست ة كخبت ا ئ ما  ،مت كن ا شت ت ت ت ت ت ت ا ما
ك ر ع اةشت ت تترما ابةمحلة ،اةشت ت تترما ابخلمج ئ،ل مس ة است ت تتم
هذا امل ض ت وت ت ت اةب ح ل هذص اة ،يجل ب أوري األخب ا امل مد ة
بش تتل م حمل ا ش ت ا هذا اة ري س األئلا اةلبرية ئحة
و ت مر اةر  ،س تماء اإل ت ابت ك اةمدي ت ،تةك تلمن
ةم اثاا ويل
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هذا اغ ل تم ت ت ت ت ت ت تتحر ااست ت ت ت ت ت تتل ئ اا ئبلللا
 ،)2020ع كن غ ةبيل كد ا اغ ما اة حو ت ت ت ت ت تتطيين ش ت ت ت ت ت تتر ن
ابة مت اةقحق ا ش ا اة ري س بلاانل مسطل
م تم تحر ااستل ز اةلااست ت االستواتيجيل
 )2020ع كن  )%64األا يني ن كن االس ت ت ت م اا
د ض ح اة جمل ترطيت اةقطت ئني اةرت ل اخلت ست ت ت ت ت ت تتمج
ؤ ي ع تبرت ت وت ت ت ت ت ت تيتل ست ت ت ت ت ت تتحبيتل  )%82األا يني
ش ت تتر ن ابحلزن اةض ت تتيق اإلحب ط يجل ئلل اس ت ت ل كب ،يفام
ع امل تتلااس اجل ت ر ت ت كن ك تتل دري س ما ت ت ت ت ت ت ت تي تتب
 )٪66األا يني ابةقحق اة مت اة ،و ت ت ت ت ت ت  ،ح اة جمل
وحث األا يني
وبب اةقحق اة مت اة ،و أل
تم ت ت ت ت ت ت تح تتر ااست ت ت ت ت ت ت تتل ) ،)Kang, 2020ع كن
وت ت ت ت ت ت مايت ت رل انلا
 )%6 2مج اةري،ل ر من
األاق بوت ت ت ت ت ت تب ت ت تتب ان ت ت ت يف ت ت تتل ما ،
اةقحق اال ت ت ت
 )%56 8رت ت من بت تتلاانت تتل مست ت ت ت ت ت تطت تتل ،بي،مت ت كظا رم
األاق
 )%37اةري،ل اان ت ل يل اةقحق اال
بوبب ان يف ل ما
مت تم ت ت ت ت ت ت تحتر ااست ت ت ت ت ت تتل ) )Cao, 2020ع كن
و مر ت ا بشلة
 )%0 9مج اةري،ل ر من
وت مر
اةقحق بوتتبب ان يف ل ما  )%2 7 ،ر من
مست تتط اةقحق بوت تتبب ان يف ل ما  )%21 3 ،ر من
و مر ،ع ض اةقحق بوبب ان يف ل ما
 .8أثر جارحة كوروان على املشكالت االقتصادةة:
كظا ت اة ،يف كن اآلاثا االق ت ت ت ت ت ت ل اة ،مجل ئ
ان ت يف تتل ما ان ت ءت ب تتلاان تتل قحيح تتل ت انا اةب ت ح تتل ه تتذص
اة ،يجل ع كن كد ا اةري،ل املمظ ت ،ا اتبا ست ا ل ،قل
ال تلمن ةلر اةري،ل كي ك شتطل اق ت ل أتو ت ابحل يجل
دري س ما ؛ ةتذا ت تر اة ،يجتل االق ت ت ت ت ت ت ت تل حمتل ة ةتلر
ئي،تل اةتلااست ت ت ت ت ت تتل دت شت ت ت ت ت ت ت ا اة ري س احل امل ض قبت
احللم ل ،ن ةم أتوري ب شت ت ت ت ت ت ت بري ئحة اةر حني اةقط ة
اخل ت ت  ،حي ت تتث ك ر قي ت ت ل ااة املماا اةبشت ت ت ت ت ت ت ت تتل اة ،مي ت تتل
االان م ئيل ب شتجيا اةشت ت املؤستوت ت اخل تل اجلمري ت
اخلري تتل ة قحيت كئتتلا حضت ت ت ت ت ت تتما املمظ ني اةرت حني ع ق ات
اة رمت ت ترز ز اةرمت ت اإلةلو ين ئ برت تتل ،ع اات ت ت اةقطت ت ة
اخل ان اءات تقحي اة اتب ع اة ،تتف توت ئل بري
املمظ ني ،خ ت تتم ت ت املمظ ني دوة اة ج بل؛ مم كو ئحة
،م اةل ري
خ األست ت ة ئحة وت ت مر ريشت ت ام ،مم
املشت ت ت األست ت ت ل ،بوت ت تتبب ئلل قلاة ا األست ت ت ة ئحة تحبيل
اح يت انت ت كست ت ت ت ت ت ت تتم قتل تضت ت ت ت ت ت ت ا اةرت حمن ظت يفف قطت ة
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اخلل ت بشلة ان اء هذص اجل يف ل ئحة رم غري  ،سب،
درحة س تتبي امل ل ،ك ر احل امل،ز ةألد ا ع ض تترف خ
املمظ ني املط ت ت ئم مظ
املمظ ني اةقط ت ت ة اخل ت ت
ش ت اةطريان
 .9أثر جارحة كوروان على وقت الفراغ:
كظا ت اة ،ت يف كن اثا انت يف تل ما ئحة قتر
اة اغ انت ءت بتلاانتل مست ت ت ت ت تطتل ت تر كهم املؤو ات هتذا
اة،مل ة وات ام حتتل،
اناتتل اةري،تتل م ت
اجل ت تتب
ئلل انم شت ت ت تتغ قر اة اغ ،اةشت ت ت تترما ان اةمقر مي
ببطء ت انا اةبت ح تل هتذص اة ،يجتل مللمث كد ا اةري،تل امل،زل
ة وات ام ح تتل ،هم ت ت رم ن ئحي تتم ،ح تتلث بشت ت ت ت ت تلت ت
انئ
قتل كشت ت ت ت ت ت ت ا ئت بتل  )2020ع كن ظاما انت يف تل
اةرزل امل،ز
ما ك ر ع اي ة قت ت تتر اة اغ اة،ت ت ت ت
ح اة جمل ،حيث مانل وت ت ت ح ت برية اةمقر ،قل
شت ت ت ت ت تتر اة ابةل ري اة اغ ،ق تتل ك ر تة تتك اةمق تتر ع
ظاما اةرل ل اآلاثا اةوت ت ت ت تتحبيل اخ األست ت ت ت ت  ،ك ر اي ة
قت تتر اة اغ ع انم خالدت ت ت كست ت ت ت ت ت ت تتل ئت تتلة بني األ اج
ان هتم ،خالل دوة احلج امل،ز  ،اةخت د ضت ت ت ت ت ت ا اإلان اءات
االحوا ل ةح ل ا ش ت ت ا دري س ما املو ت ت جل مديل-
)19؛ ت ابت األ اج قضت ت ت تتمن ست ت ت ت ئ ت ام حل اخ امل،زل،
ااة شؤ ن امل،زل األب ،ء؛
األ اةذي د ض ئحيام اة لخ
كاثا ح ي ل اةز ان ت يجل اخ الج انا ت اة. ،
اث يا :التعامل مع جارحة كوروان:
كظا ت يف اةلااست ت ت ت تتل انم ئ ج ةح ر
ا ان يف ل ما  ،حيث تم ت ت تتحر اةلااست ت تتل ع اس ت ت ت ج ابت
اةري ،تتل حمل ئب ت اات حمما اة ر ت ت ا ان ت يف تتل ما ت تتر
بتلاانتل برية ،حيتث تبني كن كد ا اةري،تل ت بر األخبت ا اة مسيتل
اةغري ابتب ة األس ةيب اةمق يفيل
ئ ما ك ال ا ل ،م
ما  ،مت تبني كن اةري،تتل ةتتل ا املرحم ت ت اةلت ديتتل ئ
اإل ت ت ت ت ت ت ت بتتل
ما  ،مت كن ةتتل ا املرحم ت ت اةخت تقيا
ب ري س ما  ،م ،تب اإلشت ت ت ت ت ت ت ئت ت حمل اة ري س ،مت
م اتبت ة اة رحيمت ت اةمقت يفيتتل بتلقتل كانت ،تتب اإل ت ت ت ت ت ت ت بتل
ابة ري س
هذا اإلا ا تم ت ت ت ت تتحر ااست ت ت ت تتل ئ اا ئبلللا
 ،)2020ع كن وت ت ت ت ت تتب م  )%72ئي،ل اةلااست ت ت ت ت تتل ال
ر قل ن اهنم ست ت ت تتمج ت ت ت ت ت بمن ابة ري س ،مم شت ت ت تتري ع
االست ت ت ا ا ابةمابء ئلل ااك خطماة ا شت ت ت اص ،كن )%30
دقط وت ت ت ت غحمن ق ام كو ،ء احلج اة ت ت ت ت ا ما يلة ك
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مم رل ابس ت م اا تبني هذص اةلااس تتل كن و تتب م
كد ا اغ ما اة حوت ت ت ت ت ت تتطيين ح ز من بلت دتل اة تلابري اةمقت يفيتل
اة رحيم ت ت اة ت ت ت ت ت ت ت ت اة ئ ااة اة ت ت ت ت ت ت ت تتل بتتلاانتتل برية،
 )%38 5ئرب ا ئ اة زا ام ب ح ت ت تتك اة ت ت تتلابري ب ت ت تتلاان ت ت تتل
مست ت ت ت ت تتطل ،حني كن  )%16 6ال ح ز من ابة رحيم ت
اة اة ئ ااة اة ل م جيب.
اث يا :مدى وجود فرو ذات داللة إحصارية إجاابت
أفراد العينة حنو اور الدراسة تعزى إىل املتغريات الشخصية:
 1انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
رحق مب ا :اةرالق ت اةق ابيل ،املشلالت اة ،ويل،
شلحل قر اة اغ ،ترزر ع اةرم  ،م تبني ئلل
انم د ق تات الةل ح يفيل بني اةري،ل ديم رحق
مب ا :اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت االق ل،
هذا
ا دري س ما  ،ترزر ع اةرم
اة ر
اغ ل تم حر ااسل اة ق  ،كبم اة مح  )2020ع
انم د ق تات الةل ح يفيل املشلالت اة ،ويل
رزر ع غري اةرم
انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
2
رحق مب ماي :اةرالق ت اةق ابيل ،شلحل قر اة اغ،
ترزر ع احل ةل االان م ئيل ،ئلل انم د ق تات
الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا:
اةرزةل االان م ئيل ،شلالت ويل ،املشلالت
االق ل ،اة ر ا دري س ما  ،ترزر ع احل ةل
االان م ئيل
 3انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
رحق مب ما اةرالق ت اةق ابيل ،م تبني ئلل انم د ق
تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا:
اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل ،املشلالت
ا دري س
االق ل ،شلحل قر اة اغ ،اة ر
ما  ،ترزر ع املو مر اة رحيم
 4انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
رحق مب ا :اةرالق ت اةق ابيل ،املشلالت
االق ل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر ع تريش
رام كد ا اةري،ل ،م تبني ئلل انم د ق تات الةل
ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرزةل
ا دري س
االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل ،اة ر
ما  ،ترزر ع تريش رام كد ا اةري،ل
 5انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
رحق مب ا :اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل،
)%45

اة ر ا دري س ما  ،ترزر ع ئل كد ا األس ة،
م تبني ئلل انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل
اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرالق ت اةق ابيل،
املشلالت االق ل ،شلحل قر اة اغ ،ترزر ع
ئل كد ا األس ة
 .6انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
جبميا احمل ا ترزر ع مة اةول
 7انم اخ الد ت انمه ل بني اةري،ل ائ م ا ئحة غري
حم ا :اةرالق ت اةق ابيل ،اةرزةل
حليل اةول
االان م ئيل ،املشلالت االق ل ،اة ر ا دري س
ما م تبني ئلل انم اخ الد ت انمه ل بني كد ا
ما اةلااسل ائ م ا ئحة غري حليل اةول
حمماي :املشلالت اة ،ويل ،شلحل قر اة اغ
 8انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
رحق مب ا :اةرالق ت اةق ابيل ،اةرزةل االان م ئيل،
املشلالت اة ،ويل ،املشلالت االق ل ،شلحل
قر اة اغ ،ترزر ع اةلخ اةشا ي ةألس ة ،م تبني
ئلل انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل
ا دري س ما ترزر ع
ديم رحق مب ما اة ر
اةلخ اةشا ي ةألس ة
 9انم د ق تات الةل ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم
رحق مب ماي :شلحل قر اة اغ ،اة ر ا دري س
ما ترزر ع امل ا األس سيل ة حق األخب ا ئ
ض ما  ،م تبني ئلل انم د ق تات الةل
ح يفيل بني ئي،ل اةلااسل ديم رحق مب ا :اةرالق ت
اةق ابيل ،اةرزةل االان م ئيل ،املشلالت اة ،ويل،
املشلالت االق ل ،ترزر ع امل ا األس سيل
ة حق األخب ا ئ ض ما
التوصيات:
 1ترز ز ا األست ت ت ت ت ت ة اي ة ق تتلاهت ت ئحة اةمق ت تتل
اة ري س ت ت ت ،خالل اةربا اة ت ت يل اةل ،يل اةخت
ث ئحة تةك
ا اله م ت ت ت ل اةل ري كد ا اغ ما اةوت ت ت ت ت تترم ي
2
بمس يف اة ما االان م ئ ةح مل ئحة املرحم ت
حمل دري س ما  ،ميل كن ترز اجلا ت اة مسيل
ااة اة ت ت ت ت ت ل غريه املرحم ت
املمحلل
خالل س يف اة ما االان م ئ دل
 3كن م ب تتث ب ا اان م ت ئي تتل وت ت ت ت ت تي تتل ترم ت ئحة
اة مئيل اةض ت تتغط االان م ئ ك اة ،و ت ت اةذي قل
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة
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اخلمج دري س ما  ،ض ت ت ت ت ت ت كن م
،
بت تتث ت ت هت تتذص اةربا ئرب ست ت ت ت ت ت ت ت ت يفت ت اة ما ت ت ت ت ت ت ت ت ت
االان م ئ
أوالً :المراجع العربية

كبم اةورم  ،اض مسي ئبل اةرحيم ،ا ض ن حممم
احلل
 )2011ا اة رحيم األس س
اة ف امل ،اق
ا ش ا حم زا اةطيما اخل،
حل حبمث اةوبيل اة،مئيل ان رل
اةشربيل مب
امل ،ماة اةرل  )22مةيم 288-238
كبم ه،م  ،ك ماا  )2020اآلاثا اة ،ويل االان م ئيل جل يف ل
مديل  19-مقا ان رل االس قالل
https://alistiqlal.edu.ps/page-3101-

 .en.htmاتا خ اةزاياة2020/5/8 :
مس ئي  ،حممل  )1982اال بمةماني اة ل
اإل و ين انلة :ش ل ل ب ت ئل ظ ةح،ش
اة م ا
تق  ،مل اة ل اةر مليل  )2020اةمق ل اةرل ر
ل د ا كو ،ء اة ئ ل اة يل حل الت اإل بل
احمل محل ك املؤ لة برل ر دري س ما املوبب
مل ال ل اةش ق األ سط اة  ،ويل مقا  ،مل
ةلو ين:
مقا
اةر مليل
اة ل
 .https://www.who.int/arاتا خ اةزاياة:
2020/5/8
حو  ،اةويل حممل كبم ه شم  )2016ا قل حو
حجم اةري،ل ب طبيق ر ةل س ي اث بومن مقا
.http://faculty.ksu.edu.sa
اةلو ين:
اتا خ اةزاياة2020/2/8 :
اةش  ،كمحل حممل  )2020احلي ة األس ل ظ ما
ان لة اةرني مقا اةلو ينhttps://al- :
 .ain.com/article/family-coronaاتا خ
اةزاياة2020/4/25 :
Abu Elsaud, Reda Sameah wa Abdelalim,
Ramadan Mahmoud. (2011). Dor
Altalim Al-asasy fi alhad men antshar
inflwanza altior wa alkhanazer fi alreaf wa almanatq alshabia bi Masr.
Majalat behous altarbia alnawih,
Jamieat Almansoura, Aladad(22),
yulyu. 238-288.
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 4كن هت م اجلات ت ت تات اةرالق تتل ب ماني تتم األست ت ت ت ت ت رم
االس ة قر اة اغ كو ،ء ح اة جمل
 5كمهيتتل احل ئحة اتبت ة اة رحيمت ت اةمقت يفيتتل بتتلقتتل
كان ،ب اإل بل ابة ري س
ئ بل ،كمحل  )2020حج ما شر خالد ت كس ل
بني األ اج ان لة اإل اات اةيمل مقا اةلو ين:
https://www.emaratalyoum.com/lo
cal-section/other/2020-04-27-

 .1.1340846اتا خ اةزاياة2020/4/27 :
ئ اا ،اشيل ئبلللا ،تيوري  )2020ااء تمانا ت ئي،ل
اة حوطي،يني حمل برض اةرما اةقض اي
اة ،ويل تات اةرالقل ب ري س ما املو جل
مديل  .)COVID -19اغحل اةر بيل ةح،ش
اةرحم اةرل 22-1 )19
غيث ،حممل ئ اف  )1990ق مس ئحم االان م ة
اةق ه ة :اهلي ل اةر ل امل ل ةحل
اة ق  ،ل ب اهيم كبم اة مح ،حممل م ل )2020
املشلالت اة ،ويل املوتبل ئحة ان يف ل دري س
ما املو جل  .Covid19حبث
ا ةب ت
اال
اس لش ةلر ئي،ل
اجل ر ت مب ان رل سمه ج حيل اةوبيل اغحل
اةوبم ل اةرل 1089-1048 )74
ين، ،ذا ب اهيم  )2006األس ة احلي ة اةر يفحيل
اةطبرل األ ع) ئم ن األا ن
ز اةلااس ت االسواتيجيل  )2020األا ن اآلاثا
االق ل االان م ئيل اة ،ويل أل ل ما
ئم ن :سحوحل اس طالئ ت املؤش األا ين
اهل ،يف  ،سحيم ن ب سريل  )2020س يف اة ما
أتوري اة ب ئل
االان م ئ س مهر احلل
مقا اةلو ين:
االان م ئ ان لة اةما
.http://alwatan.com/details/379272

اتا خ اةزاياة2020/4/4 :
Arab References:
Abid, Ahmad. (2020). Hajar "kwruna" Yusheil
khilafat Asriat bayn alazwaj. jaridat
aliimarat
alyawm.
mawqea:
https://www.emaratalyoum.com/lo
cal-section/other/2020-04-271.1340846, tarikh: 27/4/2020.
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الذكاء الثقافي وكفاءة التمثيل المعرفي لدى المبتعثين من جامعة أم القرى
ُ ،2020/7/13 (قدم للنشر في
ُ
)2020/8/26 وقبل للنشر في

 طارق بن عبدالعالي السلمي. د
أستاذ علم نفس التعلم المشارك

 جامعة أم القرى، كلية التربية،قسم علم النفس
Dr. Tareq A ALSilami
Associate Professor of Learning Psychology
Department of Psychology, Faculty of Education- Umm AL-Qura University

:امللخص
 وكفاءة التمثيل املعريف والعالقة بينهما لدى املبتعثني (ذكورا وإانث) من جامعة،هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى الذكاء الثقايف
) مبتعثا ومبتعثة من بعض كليات جامعة أم القرى مبكة املكرمة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية150(  تكونت عينة الدراسة من.أم القرى
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياسي الذكاء الثقايف وكفاءة التمثيل،) مبتعثة من جامعة أم القرى75() مبتعثا و75( موزعني كالتايل
 توصلت الدراسة إىل أن مستوى كل من الذكاء الثقايف وكفاءة التمثيل املعريف مرتفع لدى عينة الدراسة.املعريف؛ وذلك إلجراء الدراسة احلالية
 ووجود فروق ذات داللة احصائية يف، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الذكاء الثقايف تعزى إىل التخصص والنوع،احلالية
 ووجود عالقة ارتباطية موجبة،مستوى كفاءة التمثيل املعريف تعزى إىل متغري النوع لصاحل املبتعثات ويف متغري التخصص للتخصصات العملية
 أتسيس مراكز ثقافية للجامعة لتوعية املبتعثني واملبتعثات أبمهية: قدمت الدراسة عدة توصيات منها.بني الذكاء الثقايف وكفاءة التمثيل املعريف
 وضرورة تدعيم كفاءة التمثيل املعريف لدى املبتعثني واملبتعثات على اعتبار أن تنظيم املعلومة ومعاجلتها وترميزها،اكتساب مهارات الذكاء الثقايف
يساهم بشكل إجيايب يف زايدة الذكاء الثقايف لدى األفراد
 وكفاءة التمثيل املعريف، الذكاء الثقايف:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The present study aimed to identify the level of cultural intelligence and the efficiency of cognitive
representation and the relationship between them among (male and female) scholarships from Umm AlQura University. To achieve the goals of the study the current researcher prepared cultural intelligence
and the efficiency of cognitive representation scales. The sample of the study consisted of (150) scholars
from all colleges in Umm Al-Qura university in Makkah, who were random stratified sampled,
distributed as follows (75) male scholar and (75) female scholar from Umm Al-Qura University. The
study found that the level of both cultural intelligence and the efficiency of cognitive representation is
high among the current study sample. In addition, the study found that there were no statistically
significant differences in cultural intelligence due to specialization and gender. On the other hand, the
study found that there were statistically significant differences in efficiency of cognitive representation
due to gender in favor of female, and in the specialty in favor of practical specialties. Additionally, the
study found a positive correlation between cultural intelligence and the efficiency of cognitive
representation. In conclusion, the study recommends the establishment of cultural centers for the
university to educate scholars on the importance of acquiring the skills of cultural intelligence, as well
as strengthening the efficiency of knowledge representation of (male and female scholars, along with,
organizing information, processing and coding it contributes positively to increasing the cultural
intelligence among individuals.
Key words: cultural intelligence, efficiency of cognitive representation
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
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القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

مقدمة:
يسهم توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية
التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات يف زايدة فاعلية
التعليم ،وزايدة حتسني جودة املخرجات ،والوصول لتحقيق تعليم
أفضل وأجود .واملتتبع للتطورات واملتغريات املتسارعة سوف يدرك
أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية
أصبح مطلبا ملحا أكثر من ذي قبل من أجل جعل التعليم أكثر
مرونة وفاعلية وعاملية .لذا كان اهتمام اجلامعات السعودية ومنها
جامعة جنران حنو االهتمام بتوجيه أعضاء هيئة التدريس حنو
امتالك كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواكبة تطورها
اهلائل والسريع ،وأن تعمل على رفع كفاءة وقدرات ومهارات هيئة
التدريس لديها.
ومع أن جامعة جنران عمدت منذ سنوات ليست ابلبعيدة
إىل إنشاء وحدات أكادميية ختتص مبجاالت تقنية املعلومات
واالتصاالت وجمال التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد تضم داخلها
فرقا داعمة من التقنيني واملتخصصني من ضمن مهامهم دعم
كفاايت أعضاء هيئة التدريس يف استيعاب تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتكنولوجيا نظم التعلم اإللكرتوين والتعلم عن بعد
وممارستها يف العملية التعليمية ،إال أن هذه الفرق وقبل ظهور
جائحة كوروان الحظ الباحث أهنا مل تكن تستطع أن تقدم دعمها
يف العادة إال جملموعات صغرية من أعضاء هيئة التدريس وعلى
وجه التحديد املهتمني بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العملية التعليمية ،ولقد ظل هذا الدعم بصورته
احملدودة وحيت وقت قريب مناسبا ملستوي توظيف وممارسة أعضاء
هيئة التدريس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس وهو
املستوي الذي يعرفه املتخصصني ابملستوي اإلثرائي
( Enrichment Levelعبد احلميد )2005 ،والذي يقوم
على توظيف الوسائط اإللكرتونية وشبكة اإلنرتنيت بوصفها
مصدرا للمعلومات العامة واملتخصصة يتم توجيه الطالب إليها
دون أن تكون جزءا من العملية التعليمية وتتم داخل قاعات
الدرس.
أما يف ظل الوضع الراهن واستجابة سريعة ملا فرضته جائحة
كوروان على مؤسسات التعليم اجلامعي ومنها جامعة جنران من
ضرورة التحول الكامل وبصورة فورية من التعلم ابلطرق التقليدية
إىل التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد املعتمد على شبكة اإلنرتنيت
فقد بدأت جامعة جنران يف اختاذ خطوات جادة حنو التوسع يف
توظيف التعلم اإللكرتوين يف اجلامعة ،ويف سبيل ذلك وضعت
اجلامعة خطة للتحول من التعليم التقليدي داخل قاعات الدرس
إىل التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد عرب شبكة اإلنرتنيت وفق
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خطة حتول يبدأ تنفيذها مع بداية العام اجلامعي 1442/1441ه
وذلك بتبين ما يعرفه املتخصصون يف جمال التعلم اإللكرتوين
اصطالحا ابملستوي املتكامل  Essential Levelوهو مستوى
متقدم يقدم بديال عن التعلم الصفي من خالل االعتماد على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدوات التعلم اإللكرتوين
 Black Boardاعتمادا كامال يف إجناز عملية التعليم والتعلم-
وإدارهتا  -عرب شبكة اإلنرتنيت ،فالطالب سوف يتعلم الدروس
واملقررات ويتفاعل مع حمتواها ،كما توفر لعضو هيئة التدريس
أدوات التفاعل واالتصال تزامنيا أو ال تزامنيا ابلطالب واملتابعة
وتنفيذ صور التقومي املختلفة اعتمادا على أدوات التعلم اإللكرتوين
وحدها.
وملا كان عضو هيئة التدريس أحد الركائز األساسية وأمهها يف
املنظومة التعليمية ابجلامعة فقد الحظ الباحث أن هناك العديد
من املشكالت قد واجهت أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران
نتيجة هذا التحول السريع حنو تطبيق التعلم اإللكرتوين والتعليم
عن بعد وخاصة أن الكثريين منهم غري مؤهلني متاما للتعامل مع
التقنية احلديثة ،هذه التحدايت ميكن إجيازها فيما يلي:
 زايدة األعباء على أعضاء هيئة التدريس فنتيجة الستخدامالتعلم اإللكرتوين فرض عليهم أن يكونوا على اتصال مستمر
مع الطلبة بصورة فردية أو مجاعية لإلجابة عن تساؤالهتم ومتابعة
استفساراهتم ومناقشاهتم ابإلضافة إىل متابعة األنشطة والتمارين
وتصحيحها أوال أبول ،ومتابعة املتأخرين منهم أو الذين
حيتاجون إىل عناية خاصة .كل ذلك زاد من أعباء أعضاء هيئة
التدريس وخاصة مع استخدم النظام اهلجني بني التعليم
التقليدي واإللكرتوين يف بعض برامج اجلامعة.
 حيتاج هذا النوع من التعلم إىل ضرورة إعداد وأتهيل أعضاءهيئة التدريس لتزويدهم ابلكفاايت والكفاءات التكنولوجية
األساسية للتعامل مع هذا النوع من التعليم.
 أن هذا النوع من التعلم حيتاج من أعضاء هيئة التدريس تطبيقنوع خمتلف من أساليب التقومي غري اليت تعود عليها الطالب
وعضو هيئة التدريس ،واليت تركز ابلدرجة األوىل على التقومي
النهائي أو التجميعي للدرجات من خالل االختبارات النهائية
والقصرية ،وإمنا جيب التحول والتأكيد على استخدام التقومي
البنائي أو التكويين ،والتقومي املعتمد على األداء ،وهذا حيتاج
إىل جهد وإىل تدريب لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة
حىت تكون النتائج صحيحة والدرجات معربة عن مستوى الطلبة
احلقيقي.
 حاجة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران إىل اإلملام ابملعايريالعاملية كمعايري برانمج ) (Quality Mattersلضمان اجلودة
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يف تصميم املقررات اإللكرتونية وإنتاجها.
 صعوبة تعامل أعضاء هيئة التدريس مع األدوات واملخترباتواألجهزة االفرتاضية  Virtual Laboratoriesلتدريب الطلبة
على املهارات العملية والعلمية اليت حتتاج إليها الدراسة ببعض
برامج اجلامعة.
هذه التحدايت فرضت على جامعة جنران ضرورة توفر
أعضاء هيئة تدريس ميتلكون درجة عالية من الكفاايت
والكفاءات التكنولوجية اليت متكنهم من التعامل مع هذه
املتغريات وهو ما حتاول الدراسة احلالية الكشف عنه ،وإذا كان
امتالك أعضاء هيئة التدريس وممارسته للكفاايت التكنولوجية
وتطبيقاهتا احلديثة يعد مفتاحا على عملية دمج التكنولوجيا
وتطبيقاهتا يف العملية التعليمية ،فقد تبني للباحث من خالل
مراجعة األدبيات الرتبوية أن امتالك أعضاء هيئة التدريس لتلك
الكفاايت التكنولوجية مل يعد كافيا للحكم على جناح ممارستهم
هلا يف العملية التعليمية مامل تكن هناك معايري ومؤشرات معتمدة
تكون مبثابة ضوابط ومراجع حاكمة موثوقة يتم اللجوء إليها
لضبط التدخل التكنولوجي والتقين يف عملية التعليم والتعلم.
واملالحظ أن املعايري الدولية املتخصصة يف جمال التكنولوجيا يف
التعليم كثرية من أمهها املعايري اليت تتبناها الدراسة احلالية واليت
وضعتها اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف جمال التعليم the
International Society for Technology in

) Education (ISTEيف إصدارها اخلمس لعام  2017واليت
طورت من أجل تزويد املعلمني بدليل إرشادي وتوجيهي لكافة
ممارستهم ،وسلوكياهتم ،وعالقتهم املهنية والتكنولوجية حيث
تساعدهم يف حتسني وتطوير أدائهم املهين يف عمليات تعليم
وتعلم الطلبة ،كما حتدد املعارف واملهارات والقيم التكنولوجية
املطلوبة منهم ،فضال عن استخدام هذه املعايري يف برامج التنمية
املهنية للمعلمني ،ويف عمليات تقومي أدائهم الوظيفي .وعلى
ضوء كل ما سبق كان السعي من وراء هذه الدراسة حنو
الكشف عن مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم ،ومدي
توافق ممارساهتم لتلك الكفاايت يف العملية التعليمية مع معايري
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ).(ISTE*E
مشكلة الدراسة:
توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعما كبريا يف حتسني
مستوي التعليم اجلامعي ،ملا حتدثه من تغريات يف أمناط وأساليب
التعليم والتعلم ،من خالل تقدميها حللول واقعية ملشكالت تعليمية
تتطلب حلوال غري تقليدية مما جعل منها أحد الوسائل املعينة
لألستاذ اجلامعي يف تدريسه للمقررات الدراسية ،كما أن امتالك

عضو هيئة التدريس وممارسته للكفاايت التكنولوجية وتطبيقاهتا
احلديثة يعد مفتاحا على دمج التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا يف
العملية التعليمية ككل.
ونظرا ألمهية الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس
وأتثريها املباشر على العملية التعليمية فقد سعت العديد من
الدراسات إىل التعرف على مدي امتالك أعضاء هيئة التدريس
ابجلامعات لتلك الكفاايت التكنولوجية ،وقد خلصت نتائج
العديد منها إىل وجود نسبة كبرية من أعضاء هيئة التدريس
تنقصهم بعض اخلربة والتدريب يف جمال الكفاايت التكنولوجية
كدراسة عمايرة ( ،)2019ودراسة العنزي ( ،)2016ودراسة
الغزو وعليمات ( ،)2015ودراسة املقطري ( ،)2015ودراسة
املعمري واملسروري ( ،)2013وقد أوصت العديد من تلك
الدراسات ابالهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بينما أوصت دراسة القرين
( )2017بربط ترقية أعضاء هيئة التدريس إبمتام حضور عدد من
الربامج التدريبية املرتبطة ابلكفاايت التكنولوجية ،ابإلضافة إىل
وضع قائمة ابلكفاايت التكنولوجية كمعايري حيتكم إليها عند
ترشيح قيادات العمل األكادميي ابجلامعة.
أما ابلنسبة للدراسة احلالية فعلى الرغم من اخلطوات املتسارعة
اليت خطتها جامعة جنران كغريها من اجلامعات السعودية حنو
توفري البنية التكنولوجية الالزمة ملواكبة عصر املعلومات ،إال أن
الباحث ومن خالل عمله بوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة قد
الحظ أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جامعة
جنران من قبل أعضاء هيئة التدريس مل يرتقي للمستوي املطلوب
مقارنة ابإلمكاانت التقنية املتوفرة ابجلامعة وأن هناك عوامل مؤثرة
ترتبط بدرجة كبرية مبا ميتلكه عضو هيئة التدريس من قدرات
ومهارات فنية (كفاايت تكنولوجية) متكنه من التعامل مع الوسائل
واألجهزة املختلفة.
وعلى الرغم من أمهية الكفاايت التكنولوجية إال أن بعض
الدراسات ومنها دراسة ابجااب ) ،)Bajabaa, 2017ودراسة أبو
العون ( )2018أشارت إىل أن توافر الكفاايت التكنولوجية لدى
املعلم ال يعد دليال كافيا على كفاءة مستوي ممارسته لتلك
الكفاايت يف العملية التعليمية ،ما مل تكن هناك معايري ضابطة
حتكم وتوجه هذه املمارسات يف عملية التعليم والتعلم ،وميكن
من خالهلا إرشاده للممارسات اليت ميكن تطبيقها من أجل
الوصول إىل تعلم فعال يف عصر التكنولوجيا ،ومن مث كان اعتماد
تلك الدراسات على املعايري اليت طورهتا اجلمعية الدولية
للتكنولوجيا يف جمال التعليم للمعلم يف نسختها األخرية والصادرة
يف عام The ISTE Standards for Educators 2017
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

119

الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

) (ISTE*Eكمصدر موثوق ميكن االحتكام إليه لتقومي تلك
املمارسات ،وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف
األسئلة اآلتية:
-1ما مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم؟
-2ما مدى توافق ممارسات كفاايت تكنولوجيا املعلومات
ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران السعودية مع
معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*E؟
-3ما طبيعة العالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من
جهة ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eمن جهة أخرى؟
-4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أراء أفراد عينة
الدراسة حول مدى توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم ) (ISTE*Eتبعا ملتغريات الدراسة
(النوع ،سنوات اخلربة ،الدرجة األكادميية).
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1الكشف عن مدى توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من
وجهة نظرهم.
 -2التعرف على مدى توافق ممارسات كفاايت تكنولوجيا
املعلومات ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران
السعودية مع معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم (.)ISTE*E
 -3توضيح طبيعة العالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من
جهة ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eمن
جهة أخرى.

 -4معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف أراء أفراد عينة
الدراسة حول مدى توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eتبعا ملتغريات
الدراسة (النوع ،سنوات اخلربة ،الدرجة األكادميية).
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أمهية الدراسة:
تتلخص أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية:
 مساعدة أعضاء وعضوات هيئة التدريس جبامعة جنران وذلكحبصوهلم على تغذية راجعة فيما يتعلق بدرجة امتالكهم
لكفاايت تكنولوجيا التعليم ،مما حيفزهم على تعديل كفاايهتم،
وابلتايل مساعدهتم على حتسني أدائهم التعليمي يف ضوء
الكفاايت اليت جيب أن تتوفر لديهم وميارسوهنا.
 مساعدة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران يف حتديداحتياجاهتم التدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت ميكن أن يوظفوهنا يف حتقيق أهداف عمليات التعليم
والتعلم.
 النتائج والتوصيات اليت سوف خترج من الدراسة يؤمل أبنتكون مفيدة ألصحاب القرار يف جامعة جنران وخاصة
املخططني للربامج التدريبية اخلاصة بتطوير مهارات أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران.
 ميكن أن توفر قائمة كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملقرتحة يف أداة الدراسة مقياسا يستخدمه رؤساء األقسام
األكادميية يف كليات جامعة جنران يف تقومي وتطوير األداء املهين
ألعضاء هيئة التدريس.
حدود الدراسة وحمدداهتا:
اقتصرت هذه الدراسة على اآليت:
 حدود بشرية :اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريسجبامعة جنران.
 حدود مكانية :اقتصرت هذه الدراسة على جامعة جنران. حدود زمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسياألول من العام اجلامعي  1442/1441املوافق
.2021/2020
 حدود موضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة مدى توافرالكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران من وجهة نظرهم والتعرف على مدى توافق
ممارساهتم لتلك الكفاايت مع معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم (.)ISTE
مصطلحات الدراسة:
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :ICT
هي التكنولوجيا اليت تستخدم لتنظيم وإدارة املعلومات
واملساعدة على االتصال إلستون ( )Elston, 2004وتعرف
اليونسكو ( )UNESCO, 2007تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أبهنا العناصر التكنولوجية املستندة إىل احلاسوب
وتضم األجهزة والربجميات وشبكات االتصال.
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تكنولوجيا التعليم:
ت عرف مجعية

االتصال

التعليمي

والتكنولوجيا

Association for Educational Communications

)and Technology (2008تكنولوجيا التعليم أبهنا "عبارة
عن الدراسة واملمارسة األخالقية لتيسري التعلم وحتسني األداء من
خالل ابتكار واستخدام وإدارة العمليات واملصادر التكنولوجية
املناسبة".
الكفاايت :Competencies
جمموعه املهارات واملفاهيم واالجتاهات اليت يكتسبها عضو
هيئة التدريس نتيجة خلضوعه إىل التدريب على برامج تعليمية -
أثناء وقبل ممارسة عمله -اليت ترتقي مبستوى أدائه (املصري،
.)2010
الكفاايت التكنولوجية التعليمية:
هي مستوي معني من القدرات واملهارات واالجتاهات ،اليت
ميتلكها املتعلم ويتقن ممارستها يف جمال تكنولوجيا التعليم يف بيئة
التعلم اإللكرتوين ،للوصول ابلعملية التعليمية إىل درجة عالية من
الكفاءة والفاعلية (املقطري.)2015 ،
معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم للمعلم ()ISTE*E
The ISTE Standards for Educarors:

هي جمموعة من املعايري وضعتها اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم ابلوالايت املتحدة األمريكية يف جمال التعليم كدليل إرشادي
وتوجيهي للمعلمني حتكم ممارستهم وسلوكياهتم وعالقاهتم املهنية
التكنولوجية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :اإلطار النظري:
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمعلم:
Technological Competencies

تباينت اآلراء والدراسات حول مفهوم الكفاايت التكنولوجية
وذلك وفق اختالف جماالت الباحثني يشري (عمايرة)2019 ،
أن كفاايت املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هي" :تلك املعارف واملهارات واالجتاهات اليت ميتلكها املعلم
ومتكنه من أداء مهامه ومسؤولياته مبستوى ميكن مالحظته وتقييمه
يف جمال املهارات احلاسوبية ،وجمال استخدام احلاسب يف العملية
التعليمية ،وجمال الوسائل التعليمية ،وجمال وسائل االتصال" ،ويف
السياق ذاته وبرؤية أعم وأمشل يرى (زيتون )2019 ،أهنا:
"جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات اليت ميتلكها املعلم ويقدر
على ممارستها يف جمال تكنولوجيا التعليم لتحقيق تعلم أكثر فاعلية
ويستمتع به الطلبة".

أمهية الكفاايت التكنولوجية للمعلم:
يشري (سامل )2010 ،أنه يف ظل التطور السريع واملتالحق
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ومتاشيا مع هذه التطورات فقد تغري
دور املعلم ،كما تغريت وظيفته؛ إذ أصبح املعلم مصمما للبيئة
التعليمية ،ومديرا ومستشارا وموصال تربواي ،ومطورا ولذلك مل يعد
دور املعلم مقتصرا على نقل املعرفة وتلقني الطالب وشرح
الدروس ،ومل يعد املصدر الوحيد للمعرفة ،بل أصبح دوره يف ظل
تكنولوجيا التعليم تصميم وتطوير وتنفيذ وتقومي عملييت التعليم
والتعلم ويف ضوء هذا الدور اجلديد للمعلم ،أصبح من الضروري
توافر الكفاايت األساسية وخاصة يف جمال تكنولوجيا التعليم ،
ليقوم بدوره املهم يف التدريس بكل كفاءة.
تصنيف جماالت كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
لقد وضعت العديد من الدراسات والتقارير تصورات ألهم
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن توظيفها يف
التدريس ،ومنها ما حددته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة اليونسكو ) ،UNESCO (2011يف دليلها التخطيطي
للكفاايت الالزمة للمعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واليت حددهتا يف ثالث حماور هي :حمو األمية
التكنولوجية ،وتعميق املعرفة ،وإنتاج املعرفة.
ومن خالل قيام الباحث مبسح للدراسات السابقة
ذات الصلة فقد وجد أن هناك تباين فيما بينها يف حتديد جماالت
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جيب أن ميتلكها
املعلم بصفة عامة وعضو هيئة التدريس بصفة خاصة فقد حدد
(العشري )2017 ،أربعة جماالت واسعة للكفاايت التكنولوجية
لعضو هيئة التدريس وهي؛ تصميم التعليم ،وتوظيف التكنولوجيا،
والتفاعل والدافعية ،والتعليم الذايت .يف حني حددت دراسة كل
من (العنزي( ،)2016 ،الرصاعي )2017 ،جماالت كفاايت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كفاايت استخدام احلاسوب
وبراجمه ،وكفاايت البحث والتعامل مع الشبكة العنكبوتية ،بينما
حدد (عمايرة )2019 ،جماالت الكفاايت التكنولوجية ألعضاء
هيئة التدريس يف جمال توظيف احلاسوب وبرجمياته يف عملية
التدريس ،وجمال تصميم برجميات التدريس.
هذا وتتفق دراسة كل من (زين الدين( ،)2007 ،الوحيدي،
( ،)2009املويل( ،)2011 ،املعمري )2013 ،يف حتديدها ألهم
جماالت الكفاايت التكنولوجية اليت جيب أن ميتلكها املعلمون يف
اجملاالت الثالث التالية:
 -1كفاايت عامة وتشمل الكفاايت ذات العالقة مبجال الثقافة
احلاسوبية مثل معرفة املكوانت املادية والربجمية للحاسوب
(نظم التشغيل) ،والكفاايت ذات العالقة مبهارة استخدام
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سعت العديد من املنظمات الدولية إىل حتديد معايري لقياس
درجة ممارسة املعلمني للكفاايت التكنولوجية فقد حددت منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) وابلتعاون مع
مؤسسات تكنولوجية عمالقة هي ( CISCO, INTEL,
 )ISTE & Microsoftمعايري ممارسة املعلمني لكفاايت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (Information and

ملحقات احلاسوب كوحدات اإلدخال واإلخراج ،وحفظ
وختزن امللفات ،واحلماية من الفريوسات ،واستخدام الربامج
التطبيقية كمجموعة برامج  Officeوغريها من الربامج
التطبيقية.
 -2الكفاايت ذات العالقة مبجال مهارات التعامل مع شبكة
اإلنرتنيت وتوظيف اخلدمات األساسية اليت تقوم عليها
Communication Technology Competencies for
التطبيقات الرتبوية للشبكة ،كخدمة الربيد اإللكرتوين،
) Teacher) (ICTCFTيف ثالثة حماور هي :حمو األمية
والبحث عرب حمركات البحث ،واحملادثة ،والتواصل عرب برامج
التكنولوجية ،وحمور تعميق املعرفة ،وحمور إنتاج املعرفة.
التواصل االجتماعي  ،Social Mediaوتنزيل ورفع
(.)UNESCO, 2011
امللفات ،وإنشاء ونشر الصفحات واملواقع واملنتدايت.
أما اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم ( )ISTEموضع اهتمام
 -3كفاايت ذات العالقة مبجال إعداد وتصميم املقررات
الدراسة فقد قامت بتطوير وتصميم جمموعة من املعايري لضمان
إلكرتونيا وتتضمن كفاايت التخطيط والتصميم والتطوير
التوظيف الفعال لألدوات التكنولوجية يف العملية التعليمية هبدف
والتقومي وإدارة املقرر على الشبكة.
حتسني التعليم والتعلم ،وقد صنفت اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
ويتوسع (القرين )2017 ،ليضم ابإلضافة إىل جماالت
التعليم ( )ISTEيف إصدارها األخري لعام ( )2017املعايري يف
الكفاايت السابقة كفاايت تتعلق مبجاالت التعامل مع األنظمة
أربعة فئات هي :معايري تكنولوجيا التعليم للطالب ( ISTE
اإللكرتونية اخلاصة واملستخدمة ابملؤسسة التعليمية (كأنظمة
 ،)Standard for Studentsومعايري تكنولوجيا التعليم
االتصاالت اإلدارية ،وأنظمة األرشفة اإللكرتونية ،وأنظمة إدارة
للمعلمني ( ،)ISTE Standard for Educatorsومعايري
التعلم اإللكرتوين كنظام ...Black Boardوغريها(  ،يف حني
تكنولوجيا التعليم للقيادات ( ISTE Standard for
قصرت دراسة كل من (املقطري( ،)2015 ،إبراهيم )2018 ،على
 ،)Leadersومعايري تكنولوجيا التعليم للمدربني ( ISTE
الكفاايت التكنولوجية الالزمة للمعلم واملرتبطة مبجال التعلم
 ،)Standard for Coachesوقد اعتمد الباحث للتعرف على
اإللكرتوين.
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران لكفاايت
وأتسيسا على كل ما سبق وسعيا لتحقيق أهداف الدراسة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية التدريسية على
فإن الدراسة احلالية تتفق مع ما حددته دراسة كل من (زين الدين،
املعايري املتعلقة ابملعلمني (( ،)ISTE*E, 2017الفليت،
( ،)2007الوحيدي( ،)2009 ،املويل( ،)2011 ،املعمري،
 )2019واليت ترتكز يف سبعة معايري (املعلم املتعلم ،واملعلم القائد،
 )2013يف حتديدها أيضا جملاالت كفاايت تكنولوجيا املعلومات
واملعلم املواطن ،واملعلم املتعاون ،واملعلم املصمم ،واملعلم امليسر،
واليت ستخضع لقياس درجة توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس
واملعلم احمللل) ويتفرع من هذه املعايري ( )25مؤشرا ترشد املعلم
جبامعة جنران وهي :كفاايت جمال استخدام احلاسوب وبراجمه يف
عند ختطيطه وتنفيذه للدروس وتقومي تعلم الطالب ابستخدام
العملية التعليمية ،وكفاايت جمال استخدام مصادر وخدمات
اسرتاتيجية دمج التقنية يف التعليم رويز ) ،)Rois, 2016ويوضح
شبكة اإلنرتنيت ،وكفاايت جمال تصميم وإعداد وإدارة املقررات
جدول ( )1معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة
اإللكرتونية.
ابملعلم ( )ISTE-Eواألهداف اليت تسعي لتحقيقها:
معايري قياس درجة ممارسة كفاايت تكنولوجيا املعلومات يف
العملية التعليمية:
جدول ( )1معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE-E
م

املعيار

1

معيار املعلم املتعلم

2

معيار املعلم القائد
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اهلدف

يعمل املعلمون ابستمرار على حتسني ممارساهتم من خالل التعلم من اآلخرين ومعهم واستكشاف املمارسات املثبتة والواعدة
اليت تستفيد من التكنولوجيا لتحسني تعلم الطالب.
يبحث املعلمون عن فرص القيادة لدعم متكني الطالب وجناحهم وحتسني التدريس والتعلم.
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يلهم املعلمون الطالب للمسامهة بشكل إجيايب يف العامل الرقمي واملشاركة فيه مبسؤولية.

3

معيار املعلم املواطن

4

معيار املعلم املتعاون

5

معيار املعلم املصمم

يصمم املعلمون أنشطة وبيئات أصلية حيركها املتعلم واليت تتعرف على تنوع املتعلم وتستوعبه.

6

معيار املعلم امليسر

يسهل املعلمون التعلم ابستخدام التكنولوجيا لدعم حتقيق الطالب ملعايري  ISTEللطالب.

7

معيار املعلم احمللل

يفهم املعلمون البياانت ويستخدموهنا لتوجيه تعليماهتم ودعم الطالب يف حتقيق أهدافهم التعليمية.

خيصص املعلمون وقتا للتعاون مع كل من الزمالء والطالب لتحسني املمارسة واكتشاف ومشاركة املوارد واألفكار وحل
املشكالت.

ابستخدام اسرتاتيجية دمج التقنية يف التعليم:

كما يوضح جدول ( )2املؤشرات اليت تعتمد عليها معايري
))2017
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eيف
إرشاد املعلم عند ختطيطه وتنفيذه للدروس وتقومي تعلم الطالب
جدول ( )2املؤشرات اليت تعتمد عليها معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E
عدد

م

املعيار

1

معيار املعلم املتعلم

3

2

معيار املعلم القائد

3

3

معيار املعلم املواطن

4

ISTE*E,

مؤشرات القياس

املؤشرات

ضع أهدافا تعليمية احرتافية الستكشاف وتطبيق األساليب الرتبوية اليت أصبحت ممكنة بفضل
التكنولوجيا والتفكري يف فعاليتها.
متابعة االهتمامات املهنية من خالل إنشاء شبكات التعلم احمللية والعاملية واملشاركة فيها بنشاط
كن على اطالع دائم ابلبحث الذي يدعم نتائج تعلم الطالب احملسنة ،مبا يف ذلك النتائج من علوم
التعلم.
تشكيل وتعزيز وتسريع رؤية مشرتكة للتعلم املعزز ابستخدام التكنولوجيا من خالل االخنراط مع أصحاب
املصلحة يف التعليم .
الدعوة إىل الوصول العادل إىل التكنولوجيا التعليمية واحملتوى الرقمي وفرص التعلم لتلبية االحتياجات
املتنوعة جلميع الطالب.
منوذج للزمالء يف حتديد واستكشاف وتقييم ومعاجلة واعتماد موارد وأدوات رقمية جديدة للتعلم.
ابتكر جتارب للمتعلمني لتقدمي مسامهات إجيابية ومسؤولة اجتماعيا وإظهار سلوك تعاطفي عرب
اإلنرتنيت يبين العالقات واجملتمع.
إنشاء ثقافة تعليمية تعزز الفضول والفحص النقدي للموارد عرب اإلنرتنيت وتعزز حمو األمية الرقمية
والطالقة اإلعالمية.
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عدد

م

املعيار

4

معيار املعلم املتعاون

4

5

معيار املعلم املصمم

3

6

معيار املعلم امليسر

4

7

معيار املعلم احمللل

4

مؤشرات القياس

املؤشرات

إرشاد الطالب يف املمارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية ابستخدام األدوات الرقمية ومحاية احلقوق
الفكرية وامللكية.
منذجة وتعزيز إدارة البياانت الشخصية واهلوية الرقمية ومحاية خصوصية بياانت الطالب.
خصص وقتا للتخطيط للتعاون مع الزمالء إلنشاء جتارب تعليمية حقيقية تستفيد من التكنولوجيا.
تعاون وتعلم مع الطالب الكتشاف واستخدام املوارد الرقمية اجلديدة وتشخيص املشكالت التقنية
واستكشافها وإصالحها.
استخدم األدوات التعاونية لتوسيع خربات الطالب التعليمية الواقعية من خالل االخنراط افرتاضيا مع
اخلرباء والفرق والطالب حمليا وعامليا.
إظهار الكفاءة الثقافية عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور والزمالء والتفاعل معهم كمتعاونني يف
تعلم الطالب.
استخدم التكنولوجيا إلنشاء وتكييف وإضفاء الطابع الشخصي على خربات التعلم اليت تعزز التعلم
املستقل وتستوعب اختالفات املتعلم واحتياجاته.
صمم أنشطة تعليمية أصيلة تتوافق مع معايري منطقة احملتوى واستخدم األدوات واملوارد الرقمية لتحقيق
أقصى قدر من التعلم النشط والعميق.
استكشاف مبادئ التصميم التعليمي وتطبيقها إلنشاء بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تشارك يف التعلم
وتدعمه.
عزز ثقافة أيخذ فيها الطالب ملكية أهدافهم التعليمية ونتائجهم يف كل من اإلعدادات املستقلة
واجلماعية.
إدارة استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات تعلم الطالب يف املنصات الرقمية ،والبيئات االفرتاضية،
ومساحات العمل العملية أو يف امليدان.
خلق فرص التعلم اليت تتحدى الطالب الستخدام عملية التصميم والتفكري احلسايب لالبتكار وحل
املشكالت.
منذجة ورعاية اإلبداع والتعبري اإلبداعي لتوصيل األفكار أو املعرفة أو االتصاالت.
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توفري طرق بديلة للطالب إلثبات الكفاءة والتفكري يف تعلمهم ابستخدام التكنولوجيا.
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مؤشرات القياس

املؤشرات

استخدم التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التقييمات التكوينية واخلتامية اليت تالئم
احتياجات املتعلم ،وتوفر التغذية الراجعة للطالب يف الوقت املناسب وتوجيه التعليمات.
استخدم بياانت التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء األمور وأصحاب املصلحة يف التعليم
لبناء التوجيه الذايت للطالب.
توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم ابستخدام التكنولوجيا.

اثنياً :الدراسات السابقة
اختلفت الدراسات السابقة يف تناوهلا للمتغريات التابعة لكل
منها ،لذلك قام الباحث بتقسيمها وفقا هلذه املتغريات على النحو
اآليت:
أوالً :دراسات تتناول كفاايت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الالزم توافرها يف املعلم
هدفت دراسة عمايرة ( )2019إىل التعرف على درجة
توافر الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات
األردنية ومعيقات توافرها ،ولتحقي ق أه داف ه ذه الدراس ة ت م
اس تخدام امل نهج الوص في املس حي ،وت تصميم استبانة وزعت
فقراهتا على ثالثة جماالت هي :كفاي ات توظي ف احلاس وب ف ي
عملي ة الت دريس ،كفاي ات تص ميم برجمي ات الت دريس،
معيق ات الكفاي ات احلاسوبية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
درجة توافر الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات األردنية كانت بدرجة عالية ،أما معيقات توافر
الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس فجاءت بدرجة
منخفضة.
كما هدفت دراسة إبراهيم والفيلكأوي ( )2018إىل
التعرف على مدى حتقق كفاايت التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء
هيئة تدريس كلية الرتبية جبامعة الكويت ،حيث ارتكزت هذه
الدراسة على حماور ثالث هي :التعرف على مدى حتقق كفاايت
التعليم اإللكرتوين املتعلقة يف استخدام احلاسوب؛ واستخدام
اإلنرتنيت؛ ونظام إدارة الفصل .وتوصلت نتائج الدراسة إىل حتقق
كفاايت التعليم اإللكرتوين املتعلقة ابستخدام احلاسوب واستخدام
اإلنرتنيت بدرجة عالية لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية
جبامعة الكويت .أما ابلنسبة للكفاايت املتعلقة بنظام إدارة
الفصل ،فكانت متحققة بدرجة متوسطة .وخلصت الدراسة إىل
عدد من التوصيات ،أمهها ضرورة عقد دورات وورش تدريبية
لتدريب أعضاء هيئة التدريس على نظام معلومات

) (Blackboardإلدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة
العملية التعليمية يف املؤسسة التعليمية.
كما هدفت دراسة انصيوال واجلياري ( )2018إىل قياس
مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة
األردنية لتمكنهم من الكفاايت التعليمية ضمن مبادئ اجلودة
الشاملة ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي وعلى االستبانة
كأداة جلمع املعلومات من عينة الدراسة ،وقد توصلت نتائج
الدراسة إىل أن إدراك أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم الرتبوية
يف اجلامعة األردنية لتمكنهم من الكفاايت التعليمية ضمن مبادئ
اجلودة الشاملة جاء بدرجة عالية ،كما كشفت عن عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة الدراسة يعزى ملتغري
اجلنس وسنوات اخلربة ،وقد أوصت الدراسة بعمل دورات تدريبية
ألعضاء هيئة التدريس لإلملام بكيفية تصميم املواقف التعليمية
إلكرتونيا.
كما قام الغزو وعليمات ( )2017بدراسة هدفت إىل معرفة
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية
للكفاايت التكنولوجية من وجهة نظرهم ولتحقيق أهداف الدراسة
ت استخدام املنهج الوصفي ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة،
وخلصت الدراسة إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات األردنية جاءت بدرجة متوسطة ،كما أن هناك فروق
بني استجاابت عينة الدراسة تعزى للرتبة األكادميية لصاحل رتبة
أستاذ ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات تدريبية ألعضاء
هيئة التدريس إلكساهبم الكفاايت التكنولوجية الالزمة.
يف حني أجرى القرين ( )2017دراسة هدفت إىل التعرف
على أهم الكفاايت التكنولوجية الالزمة للقيادات األكادميية
جبامعة اجملمعة يف ظل مستحدثت ثورة املعلومات واالتصال،
والتعرف على درجة معرفتهم هلذه الكفاايت ودرجة ممارستهم هلا،
والكشف عن العالقة بني درجة املعرفة بكل كفاية ودرجة ممارسة
القيادات هلذه الكفاية ،وعن مدى وجود فروق دالة إحصائيا يف
درجات املعرفة واملمارسة للكفاايت التقنية ابختالف النوع واخلربة،
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،واستخدم الباحث
االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج
كان من أمهها أن أكثر الكفاايت التكنولوجية معرفة وممارسة لدى
القيادات هي املتعلقة ابستخدام الربيد اإللكرتوين يليها طباعة
املستندات واستخدام برانمج  .WhatsAppكما كشفت
النتائج عن أن أقل الكفاايت التكنولوجية معرفة وممارسة لدى
القيادات هي ما يتعلق برانمج  ،publisherوملف اإلجناز
اإللكرتوين  E-portfolioوالتدوين الصويت)(podcast
وبرانمج  .snapchatكما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني درجة إملام ومعرفة القائد األكادميي للكفاية
ممارسته واستخدامه هلا وأيضا وجود فروق دالة إحصائيا بني
درجات ممارسات القيادات األكادميية للكفاايت التكنولوجية تبعا
الختالف اخلربة.
كما قام املبحوح ( )2014بدراسة هدفت إىل تنمية
الكفاءات التكنولوجية لدى اهليئة التدريسية يف جامعة األقصى
بغزة وذلك من خالل التعرف على درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية ومستوي ممارستها لدى اهليئة التدريسية ،ولتحقيق
هدف الدراسة ت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي املعتمد
على تطبيق استبانة تقيس درجة توافر ومستوى استخدام
الكفاايت التكنولوجية لدى اهليئة التدريسية ومستوى املعوقات
لديهم وتوصلت الدراسة إىل أن درجة توافر الكفاايت التكنولوجية
ضعيفة ،وكذلك كان مستوى استخدام الكفاايت التكنولوجية
ضعيفا ،ابإلضافة إىل أن مستوى املعوقات كان عاليا كما بينت
النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة توافر
الكفاايت التكنولوجية ومدى استخدامهم هلا ،ابإلضافة إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط تقديرات العينة حول
مستوى استخدام الكفاايت التكنولوجية ترجع إىل متغري الدرجة
العلمية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط تقديرات
العينة حول مستوى استخدام الكفاايت التكنولوجية ترجع إىل
متغري سنوات اخلدمة ،وقد توصلت الدراسة إىل وضع اسرتاتيجية
مقرتحة لتنمية الكفاايت التكنولوجية لدى اهليئة التدريسية يف
جامعة األقصى بغزة.
وسعت دراسة بىن هاين ( )2013إىل بيان درجة استخدام
تكنولوجيا املعلومات يف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
يف جامعيت الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية واملعوقات
واحللول ،وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ولتحقيق أهداف
الدراسة ت تطوير استبانة مكونة من ( )62عبارة ،وتوصلت
الدراسة إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعيت
الريموك والعلوم التكنولوجيا جاءت بدرجة مرتفعة ،كما كشفت
الدراسة عن عدم وجود فروق فردية بني استجاابت عينة الدراسة
تعزي ملتغري اجلنس أو متغري الرتبة األكادميية ،ووجود فروق ذات
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داللة إحصائية ملتغري الشهادة اجلامعية ،ولصاحل جامعة العلوم
والتكنولوجيا.
أما دراسة حسن ( )2012فهدفت إىل التعرف على درجة
توفر الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
بغداد بكلية الرتبية الرايضية ومدى ممارستهم هلا ،واعتمدت
الباحثة على املنهج الوصفي وعلى االستبانة كأداة جلمع املعلومات
من عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل أن درجة توفر الكفاايت
التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة ،يف
حني أن ممارستهم هلذه الكفاايت يف العملية التعليمية جاء بدرجة
منخفضة ،كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة حسب متغري اجلنس
ولصاحل الذكور وجلميع اجملاالت.
كما هدفت دراسة العتييب ( )2011إىل التعرف على
أولوايت الكفاايت األخالقية والتقنية لألستاذ اجلامعي من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس بكلييت الرتبية يف جنران واخلرج ،وقد
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي التحليلي ،وتوصلت
الدراسة لعدد من النتائج أمهها أن الكفاايت األخالقية والتقنية
املتضمنة يف الدراسة ينبغي أن تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس
بدرجة كبرية مما يعطي مؤشرا لضرورة وأمهية تلك الكفاايت كما
توصلت الدراسة إىل أن أوىل الكفاايت التقنية اليت ينبغي أن تتوافر
لدى أعضاء هيئة التدريس هي "توظيف التدريب اإللكرتوين يف
تدريس املقررات" مث "إرشاد الطلبة إىل املواقع العلمية اإللكرتونية"
و"معرفة الربجميات التعليمية اجليدة" ،كما أشارت الدراسة إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة الدراسة حول
ترتيب أولوايت الكفاايت األخالقية والتقنية تعزى ملتغريات
الكلية ،اجلنس ،التخصص ،الرتبة العلمية.
اثنياً :دراسات تتناول معايري اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم
للمعلم ()ISTE-E
هدفت دراسة حكمي ( )2019إىل التعرف مدى حتقق
معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم ( )ISTEلدى طالب
وطالبات كلية الرتبية جبامعة أم القري ،وقد اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي ،ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة ت تصميمها
ابالعتماد على معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم – للمعلم
( ،)ISTE-Eوتكونت عينة الدراسة من ( )458طالب وطالبة
وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة حتقق معايري اجلمعية الدولية
للتقنية يف التعليم ( )ISTEلدى طالب وطالبات كلية الرتبية
جبامعة أم القري جاء بدرجة متوسطة كما أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني استجاابت الطالب والطاابت حول درجة
توافر املعايري تعزي ملتغري اجلنس أو التخصص ،وقد أوصت
الدراسة أبمهية تنظيم دورات تدريبية للطالب والطالبات لرفع
مستوي ممارسة حتقق معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم
( )ISTEلديهم.
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يف حني أجرت الفليت ( )2019دراسة هدفت إىل التعرف
على مدى فاعلية برانمج تدرييب قائم على معايري اجلمعية الدولية
للتقنية يف التعليم ( )ISTEلدى الطالبات املعلمات بكلية الرتبية
بغزة ،واعتمدت الباحثة على املنهج شبه التجرييب ،بينما تنوعت
أدوات الدراسة ما بني تصميم اختبار معريف لقياس مدى تنمية
الكفاايت املعرفية لدى الطالبات املعلمات ،وبطاقة مالحظة
للمهارات العملية لقياس اجلانب األدائي املتعلق ابلربامج
احلاسوبية املضمنة يف الربانمج ،وبطاقة مالحظة لألداء التدريسي
لقياس جانب مهارات التدريس ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة قبل وبعد
تطبيق الربانمج التدرييب وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام
القائمني على العملية الرتبوية بتطبيق معايري اجلمعية الدولية للتقنية
يف التعليم ( ،)ISTEواالستفادة من الربانمج التدرييب املصمم
ابلدراسة.
بينما أجرت حافظ ( )2018دراسة هدفت إىل قياس
جاهزية املعلمني لدمج التقنية يف التعليم ابلتوافق مع معايري
اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم ( )ISTEللمعلمني يف مدينة
الرايض ،وقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي وصممت
استبانة كأداة رئيسة جلمع املعلومات وتكونت عينة الدراسة من
معلمي ومعلمات املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية من
التخصصات الرتبوية كافة يف مدينة الرايض من اجلنسية السعودية،
وقد توصلت الدراسة إىل أن قياس جاهزية املعلمني لدمج التقنية
يف التعليم التوافق مع معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم
جاءت بدرجة متوسطة ،وان هناك حاجة إىل تدريب املعلمني
على املعايري.
كما سعت دراسة أبو العون ( )2018إىل تقومي حمتوى
منهاج التكنولوجيا للمرحلة األساسية يف فلسطني يف ضوء املعايري
العاملية  ISTEوقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي،
ولتحقيق أهداف الدراسة ت تصميم أداة حتليل حملتوي منهاج
التكنولوجيا للمرحلة األساسية ابالعتماد على معايري (،)ISTE
ابإلضافة إىل تصميم استبانة ملعرفة درجة ممارسة معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة األساسية للمعايري العاملية  ،ISTEوقد
توصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة معلمي التكنولوجيا ابملرحلة
األساسية للمعايري العاملية  ISTEجاءت بدرجة متوسطة وأن
هناك حاجة إىل ضرورة إعادة توزيع وترتيب املنهج بنسب متفاوتة
ملعايري اجلمعية الدولية للتقنية يف جمال التعليم ( )ISTEبني
وحدات الكتاب املقرر ،كما توصي بعقد ورش عمل للمعلمني
على معايري (.)ISTE
كما أجرى عايض ( )Ayad, 2017دراسة هدفت إىل
فحص درجة تنفيذ معايري ( )ISTEللمعلمني والطالب يف
كليات التعليم الفين بقطاع غزة ،وقد اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي وتكونت أداة الدراسة من استبانتني أحدمها

للمعلمني والثانية للطالب وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود
اخنفاض يف درجة تنفيذ معايري ( )ISTEسواء للمعلمني أو
الطالب ،كما أوصت الدراسة أبمهية تنفيذ دورات وورش عمل
للمعلمني والطالب على معايري (.)ISTE
بينما هدفت دراسة ابجااب ) )Bajabaa, 2017إىل
الكشف عن مدى توافق ممارسات التكامل التكنولوجي ألعضاء
هيئة التدريس يف جامعة طيبة السعودية مع معايري ()ISTE
واعتمدت الدراسة على املنهج االستقصائي ،كما اعتمدت
الدراسة على االستبانة يف شكلها اإللكرتوين وجاءت نتائج
الدراسة لتؤكد على أن ممارسات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
طيبة جاءت متوافقة متاما مع معايري ( )ISTEمما يدل على وجود
وعي اتم لدى عينة الدراسة أبمهية توظيف تكنولوجيا املعلومات
يف التعليم والتعلم.
يف حني أجرى دويكات ( )2016دراسة نظرية هدفت إىل
معرفة اعتبارات إدماج التكنولوجيا يف التعليم حسب اجلمعية
الدولية لتكنولوجيا التعليم ( )ISTEوقد اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة عمد الباحث إىل إجراء
مسح وحتليل مفصل لألحباث واملقاالت املنشورة يف جملة البحوث
األمريكية  American Research Journalsوقد توصلت
الدراسة إىل وجود عالقة قوية بني جودة عملية التعليم والتعلم
وتطبيق تكنولوجيا املعلومات ومن مث أمهية جعل تكنولوجيا
املعلومات جزءا أساسيا من عملية التأهيل والتدريب للطالب
املعلمني.
تعليق عام على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة وجد أن هناك تنوع
يف أمهيتها ،وأهدافها ،ومنهجها ،ونتائجها ،ومدى عالقتها
ابلدراسة احلالية ،وفيما يلي عرضا لذلك:
 -1التايل معظم أهداف الدراسات السابقة مع أحد األهداف
الرئيسة اليت تسعي إىل حتقيقها الدراسة احلالية واملتعلق
ابلكشف عن مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية
ومستوي ممارستها لدى عينة الدراسة كدراسة كل من عمايرة
( ،)2019ودراسة إبراهيم والفيلكأوي ( ،)2018ودراسة
انصيوال واجلياري ( ،)2018ودراسة الغزو وعليمات
( ،)2017ودراسة القرين ( ،)2017ودراسة املبحوح
( ،)2014ودراسة بين هاين ( ،)2013ودراسة حسن
( ،)2012وأخريا دراسة العتييب (.)2011
 -2تتفق الدراسة احلالية مع دراسات (القرين،)2017 ،
(املبحوح( ،)2014 ،حسن ،)2012 ،يف تناوهلم ملتغريين معا
(معرفة درجة توفر الكفاايت التكنولوجية ،ومستوي
ممارستها).
 -3تتفق الدراسة احلالية مع دراسة ابجااب (،)Bajabaa, 2017
يف تناوهلما ملوضوع مدى توافق ممارسات أعضاء هيئة
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القرى
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ُ

 -4املساعدة يف اختيار املنهج املالئم وحتديد وتصميم أداة
الدراسة املناسبة.
 -5االستفادة من نتائج الدراسات السابقة يف مناقشة النتائج
اليت ستتوصل إليها الدراسة احلالية.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي؛ لتناسبه مع
طبيعة هذه الدراسة.
جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
والبالغ عددهم ( )1464عضو هيئة تدريس حسب إحصائية
عمادة املوارد البشرية جبامعة جنران يف الفصل الدراسي األول من
العام اجلامعي  1442/1441املوافق .2021/2020
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )370فردا ،ت اختيارهم بطريقة
عشوائية ،وهي متثل ما نسبته ( )%25من جمتمع الدراسة األصلي.
ويبني اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات
الدراسة:

التدريس مع معايري اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة
ابملعلم (.)ISTE*E
 -4تتفق الدراسة احلالية والدراسات السابقة حول استخدام
املنهج الوصفي ابعتباره املنهج املالئم للدراسات اإلنسانية،
ويف استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت ،إال أهنا ختتلف
مع دراسة (الفليت )2019 ،واليت اعتمدت على املنهج شبه
التجرييب وعلى املقابلة ،واالختبار املعريف وبطاقة املالحظة
كأدوات جلمع املعلومات.
أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
حتقق للباحث العديد من الفوائد ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 -1ابستثناء دراسة ابجااب ( )Bajabaa 2017أتكد للباحث
من قلة بل تكاد تكون ندرة الدراسات اليت تتناول العالقة
بني درجة توافر الكفاايت التكنولوجية لدى أعضاء هيئة
التدريس ودرجة ممارستهم هلا يف ضوء معايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eيف اجلامعات
العربية بصفة عامة ،واجلامعات السعودية ومنها جامعة جنران
بصفة خاصة.
 -2توجيه الباحث إىل كثري من األدبيات واملصادر اإللكرتونية.
 -3املساعدة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وبيان أمهيتها ومربر
إجرائها.
جدول ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة.
متغريات الدراسة
النوع

الرتبة األكادميية

اخلربة التدريسية

العدد
ذكر

260

70

أنثي

110

30

جمموع

370

100

أستاذ

72

19

أستاذ مشارك

70

19

أستاذ مساعد

171

46

حماضر

57

15

جمموع

370

100

أقل من  5سنوات

133

36

من  10-5سنوات

180

49

أكثر من  10سنوات

57

15

جمموع

370

100

أداة الدراسة:
متثلت أداة البحث اليت اس تخدمها الباحث ابس تبيان أعد
لغرض التعرف على درج ة امتالك كف اايت تكنولوجي ا املعلوم ات
واالتص االت لدى أعض اء هيئة التدريس جبامعة جنران ،ودرجة
ممارس تهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاص ة ابملعلم
()ISTE*E؟
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أما عن طريقة تص ميم االس تبانة فقد اس تعان الباحث
ابألدبيات والدراس ات الس ابقة يف جمال البحث ،لتحديد ص يغ
األس ئلة املناس بة ،كدراس ة عمايرة ( ،)2019ودراس ة الغزو،
وعليمات ( ،)2017ودراس ة العنزي ،وس عود ( ،)2016ودراس ة
حس ن ( ،)2012األمر ال ذي أع ان الب احث على مجع كل ما

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

واالتص االت لدى أعض اء هيئة التدريس جبامعة جنران ،ويض م
( )46عبارة موزعة على ( )3كفاايت رئيسة .واحملور الثاين حول
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للمعايري العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاص ة ابملعلم ) ،)ISTE*Eومشلت ()25
عبارة (مؤشر أداء) موزعة على

يتعلق مبحاور األداة وأبعادها وفقراهتا ،وقد تكونت أداة الدراس ة
من جزأين كما يوضح جدول (:)4
اجلزء األول :يتض من البياانت العامة ألفراد عينة الدراس ة(النوع ،الرتبة األكادميية ،سنوات اخلربة).
اجلزء الثاين :وأش تمل على احملاور الرئيس ية للدراس ة وتش مل:احملور األول حول درج ة توفر كف اايت تكنولوجي ا املعلوم ات
سبع معايري حمورية.
جدول ( )4توزيع عبارات االستبانة على حماور وأبعاد أداة الدراسة.
م

عدد العبارات

البعد

احملور األول :درجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران.
1
استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية
2
3

17

استخدام مصادر وخدمات شبكة اإلنرتنيت

15

تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية

14

46
جمموع
احملور الثاين :درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للمعايري العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E
3
معيار املعلم املتعلم
1
3
معيار املعلم القائد
2
4
معيار املعلم املواطن
3
4
معيار املعلم املتعاون
4
3
معيار املعلم املصمم
5
4
معيار املعلم املصمم
6
4
معيار املعلم احمللل
7
25
جمموع

ثبات األداة
صدق األداة:
ت التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق االستبانة على
لضمان صدق أداة الدراسة ،ت عرض االستبانة على ثالثة
عينة استطالعية مكونة مدن ( )30عضو هيئة تدريس من خارج
حمكمني من ذوي اخلربة يف تصميم املؤشرات وأدوات القياس
عينة الدراسة وحساب معامل الثبات ()Cronabach alpha
بوحدة قياس األداء بوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة جبامعة جنران،
لالتساق الداخلي ،وجاءت النتائج كما يوضح جدول ()5
ابإلضافة إىل مخسة ممن أعضاء اهليئة التدريسية من ذوي
حيث جاء معامل الثبات الكلى للمحور األول ( ،)0.93وجاء
االختصاص من منسويب عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن
معامل الثبات الكلى للمحور الثاين ( )0.98بينما جاء معامل
بعد يف جامعة جنران ،وقد متت االستجابة آلراء احملكمني إبجراء
الثبات الكلي لكال احملورين ( )0.941وهو يعد معدل عايل
ما يلزم من حذف وتعديل صياغة بعض العبارات وإعادة ترتيبها
للثبات مما يعىن صدق األداة لقياس ما وضعت ألجله.
وبذلك خرجت االستبانة يف صورهتما النهائية.
جدول ( )5معامالت ثبات ألفا كورنباخ جملاالت األداة املوجهة لقياس درجة توافر الكفاايت التكنولوجية
م

قيم معامل ثبات ألفا

اجملال

احملور األول :درجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
1

استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية

0.80
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القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

2

استخدام مصادر وخدمات شبكة اإلنرتنيت

0.78

3

تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية

0.47

الثبات الكلي للمحور

احملور الثاين :درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للمعايري العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم (.)ISTE*E

0.93

1

معيار املعلم املتعلم

0.90

2

معيار املعلم القائد

0.87

3

معيار املعلم املواطن

0.95

4

معيار املعلم املتعاون

0.90

5

معيار املعلم املصمم

0.96

6

معيار املعلم امليسر

0.91

معيار املعلم احمللل

0.95

7
الثبات الكلي للمحور

0.89

الثبات الكلي لألداة

0.941

أساليب التحليل اإلحصائي:
متغريات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث برانمج الرزم
-1املتغريات املستقلة:
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSيف حتليل البياانت
 النوع :وأيخذ بعدين (ذكور وإانث).اليت ت مجعها بعد تطبيق أداة الدراسة وهي :معامل الثبات
 سنوات اخلربة :وأتخذ ثالث أبعاد (أقل من مخس سنوات،( ،)Cronabach alphaوالتكرارات والنسبة املئوية
من مخس إىل عشر سنوات – أكثر من عشر سنوات)
واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية واختبار ،T-test
 الرتبة األكادميية :وأتخذ أربع أبعاد (أستاذ ،أستاذ مشارك،وأسلوب حتليل االحندار اخلطي البسيط ( Simple Linear
أستاذ مساعد ،حماضر).
 ،)Regressionوحتليل التباين األحادي ( ANOVA way
-2املتغريات التابعة:
 )Oneوقد ت اعتماد سلم (ليكرت) الثالثي لتصحيح أداة
 درجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدىالدراسة ،إبعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران.
الثالث (مرتفع ،متوسط ،ضعيف) وقد ت اعتماد املقياس اآليت
 درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايريألغراض حتليل النتائج واملوضح يف اجلدول ( )6لتفسري تقديرات
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
أفراد العينة:
(.)ISTE*E
جدول ( )6املعيار اإلحصائي لتفسري تقديرات أفراد العينة
مدى الدرجات

الدرجة

5 - 3.68

مرتفعة

3.67 – 2.34

متوسطة

2.33 – 1.00

ضعيفة

عرض النتائج ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال األول :ما مدى توافر
الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران من وجهة نظرهم؟
130
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ولإلجابة عن هذا السؤال فقد ت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الدرجة ونسبة توفر
الكفاية والرتبة جلميع فقرات اجلزء الثاين من االستبانة واملرتبط
بقياس درجة توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم واجلدول ( )7يوضح
ذلك:
جدول ( )7حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد عينة الدراسة عن درجة توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم
املتوسط

االحنراف

مستوي

م

احلساب

املعياري

الدرجة

1

استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية.

3.53

0.69

متوسطة

70.6

2

استخدام مصادر وخدمات شبكة اإلنرتنيت.

2.9

1.08

متوسطة

58

3

3

تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية.

3.82

1.61

مرتفعة

76.4

1

3.42

1.31

متوسطة

68.4

احملور

املتوسط العام

الوزن النسيب

الرتبة
2

( )3.53وبدرجة متوسطة ،وأما حمور كفاايت "استخدام مصادر
وخدمات شبكة اإلنرتنيت" فقد حصل على متوسط حسايب
( )2.90وبدرجة متوسطة واحتل بذلك املرتبة الثالثة واألخرية
ابلنسبة لبقية احملاور.
أما ما كشفت عنه الدراسة من نتائج حول كل حمور من
حماور كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء
هيئة التدريس جبامعة جنران فقد جاءت املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية ونسبة توفر الكفاية والرتبة للفقرات املكونة
لكل حمور كما يلي:
أوالً :احملور األول :كفاايت استخدام احلاسوب وبراجمه يف
العملية التعليمية:

تشري النتائج يف جدول ( )7أن درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة يف إمجايل حماور الدراسة،
حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحاور ( ،)3.42وبوزن نسيب
( )68.5أما املتوسطات احلسابية لكل حمور من حماور الدراسة
املتعلقة بدرجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران فقد تراوحت بني
( ،)3.82-2.90حيث جاء حمور كفاايت "تصميم وإعداد
وإدارة املقررات اإللكرتونية" يف املرتبة األوىل من حيث درجة توافر
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبتوسط حسايب
( )3.82وبدرجة مرتفعة ،يليه يف املرتبة الثانية حمور كفاايت
"استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية" مبتوسط حسايب
جدول ( )8الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة توافر الكفاية حملور استخدام احلاسوب وبراجمه يف
العملية التعليمية

الرقم

فقرات حمور كفاايت استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية

املتوسط

االحنراف

الوزن

مستوي

التسلسلي

التعليمية

احلساب

املعياري

النسيب

الدرجة

3.04

1.07

60.8

متوسطة

12

3.85

1.02

77

مرتفعة

6

4.75

1.02

91.3

مرتفعة

3

1
2

3

التغلب على املشكالت الفنية اليت تواجهك أثناء االستخدام.
القدرة على التعامل مع ملحقات جهاز احلاسب (الطابعة ،املاسح
الضوئي ،الكامريا الرقمية)
استخدم جهاز العرض  data showكواجهة عرض أساسية داخل
الدرس.
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

2.89

1.10

57.8

متوسطة

13

4

4.48

1.00

89.6

مرتفعة

4

4.77

0.07

95.4

مرتفعة

1

3.41

1.14

68.2

متوسطة

10

2.63

1.13

52.6

متوسطة

15

9

استخدم العروض التقدميية  power pointداخل قاعة الدرس.

4.66

0.85

93.2

مرتفعة

2

10

القدرة على التعامل ومحاية وسائط التخزين املختلفة من الفريوسات.

3.93

1.07

78.6

مرتفعة

5

11

إدارة وتنظيم امللفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل

3.78

0.93

75.6

مرتفعة

7

3.76

0.94

75.2

مرتفعة

8

3.36

1.04

67.2

متوسطة

11

2.37

1.01

47.4

ضعيفة

16

2.35

1.03

47

ضعيفة

17

3.45

1.97

69

متوسطة

9

2.64

1.08

52.8

متوسطة

14

3.53

0.69

70.5

5

6
7
8

12

13

14

15

16
17

القدرة على تثبيت الربامج وإزالتها بطريقة سليمة
حتديد اإلصدار املناسب من نظام التشغيل ويندوز املناسب ملواصفات
جهاز احلاسب اخلاص بك.
استخدم برانمج معاجل النصوص Microsoft Office word
يف حتضري الدروس
استخدام اجلداول اإللكرتونية EXCEL
استخدام برانمج قواعد البياانت  ACCESSيف معاجلة سجالت
الطالب.

القدرة على ضغط أو فك ضغط امللفات ابستخدام أحد برامج
()WinZip-WinRAR
القدرة على فهم صيغ امللفات ( pdf, doc, docx, jpg, png,
 )ppt, zip, xlxsوالتحويل فيما بينها.
استخدم برامج إعداد وحترير الوسائط املتعددة مثل ( MS Movie
)Maker-Sound Forge
استخدم برامج حترير الصور والرسوم الرقمية مثل (photo shop -
)Microsoft Paint
القدرة على التعامل مع أكثر من برانمج والتنقل فيما بينها يف آن واحد
إلجناز مهمة واحدة.
القدرة على استخدام برامج احلماية لتفحص وإزالة الفريوسات
املتوسط العام

أظهرت نتائج جدول ( )8السابق أن املتوسطات احلسابية
لفقرات حمور كفاايت استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية
التعليمية كانت مبستوي فاعلية مرتفعة على الفقرات (،3 ،9 ،6
)12 ،11 ،2 ،10 ،5؛ حيث تراوح املتوسطات احلسابية عليها
ما بني ( )4.77-3.76وقد حصلت على أعلى متوسط الفقرة
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متوسطة

( )6واليت نصها (استخدم برانمج معاجل النصوص
 Office wordيف حتضري الدروس مبتوسط حسايب (،)4.77
يليها الفقرة ( )9واليت نصها (استخدم العروض التقدميية
 power pointداخل قاعة الدرس) مبتوسط حسايب (،)4.66
ويف الرتتيب الثالث فقرة ( )3واليت نصها (استخدم جهاز العرض
Microsoft

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

 ) Microsoft Paint)photo shopمبتوسط حسايب data showكواجهة عرض أساسية داخل الدرس) ومبتوسط
( )2.35بدرجة ضعيفة ،وميكن إرجاع تلك النتيجة إىل صعوبة
حسايب ( .)4.66وتتفق تلك النتائج مع دراسة العنزي ()2016
تلك الربامج وحاجتها إىل حرفية عالية ملا تشمله من عمليات
واليت توصلت إىل كثرة استخدام أعضاء هيئة التدريس لتلك
معقدة يف التصميم واإلنتاج للمواد التعليمية .أما ابلنسبة
التطبيقات كجزء من العملية التعليمية ،كما أن مجيع القاعات
للمتوسط الكلي لفقرات حمور كفاايت استخدام احلاسوب
الدراسية كما جبامعة جنران مزودة أبجهزة  Data Showمما
وبراجمه يف العملية التعليمية فقد كان بدرجة متوسطة حيث بلغ
شجع الكثري من أعضاء هيئة التدريس على استخدام العروض
( .)2.9وبصفة عامة تتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه
التقدميية (البوربوينت) وأجهزة العرض .أما الفقرات اليت كانت
دراسة املعمري ( ،)2013ودراسة العنزي ،)2016( ،ودراسة
درجة االستجابة عليها مبستوى متوسط فهي الفقرات؛ (،16
الرصاعي ( ،)2017ودراسة عمايرة ( )2019يف أن أكثر
 )8 ،17 ،4 ،1 ،13 ،7حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما
الكفاايت استخداما يف جمال توظيف احلاسوب وبراجمه يف
بني ( ،)3.45-2.63وأخريا كما يوضح اجلدول فإن أقل درجة
العملية التعليمية هي تطبيقات  MS Officeوعلى وجه الدقة
توفر لكفاايت حمور استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية
تطبيقات معاجلة النصوص ( ،)MS Wordوتطبيق العروض
التعليمية متثل يف الفقرة ( )14واليت نصها (استخدام برامج إعداد
التقدميية (.)MS Power Point
وحترير الوسائط املتعددة مثلMS Movie Maker-(:
اثنياً :احملور الثاين :كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت يف
 )Sound Forgeمبتوسط حسايب ( ،)2.37وأخريا فقرة ()15
العملية التعليمية:
واليت نصها (استخدم برامج حترير الصور والرسوم الرقمية مثل:
جدول ( )9الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب حملور استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية
التعليمية
الرقم

فقرات حمور كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية

املتوسط

االحنراف

الوزن

مستوي

التسلسلي

التعليمية

احلساب

املعياري

النسيب

الدرجة

4.40

0.88

88

مرتفعة

1

3.31

1.01

66.2

متوسطة

5

2.33

1.15

46.6

ضعيفة

13

2.75

1.20

55

متوسطة

10

3.07

1.00

61.4

متوسطة

6

2.80

1.04

56

متوسطة

8

3.38

1.20

67.6

متوسطة

4

18

19
20
21
22
23

24

أمتكن من استخدم حمركات البحث املختلفة للوصول إىل املعلومات
اليت احتاجها.
البحث يف الفهارس اإللكرتونية للمكتبات وقواعد البياانت العاملية
ابملستودعات الرقمية.
مهارات التعامل مع مواقع التخزين احلسايب.
استخدم برامج التواصل االجتماعي ( )Facebookيف التفاعل
ونقل املعرفة لطاليب سواء عرب اجلوال أو جهاز احلاسب.
القدرة على املشاركة يف جمموعات النقاش املتاحة عرب اإلنرتنيت
أجيد إنشاء بريد إلكرتوين ) (E-mailوتوظيف خدماته املختلفة
من إرسال الرسائل وامللفات املرفقة واستقباهلا ،وحذفها مع الطالب.
استخدام اهلاتف اجلوال كوسيط دائم لتلقي املعلومات وإرساهلا من
خالل برامج احملادثة واحلوار املباشر نصا وصوات وصورة.
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

25

أحرص على املشاركة يف الدورات التدريبية اليت تعقد على اخلط

3.57

1.13

71.4

مرتفعة

2

26

أجيد استخدام مؤمترات الفيديو واملؤمترات الصوتية عرب الشبكة.

3.01

1.12

60.2

متوسطة

7

27

أجيد التسجيل يف املنتدايت التعليمية واملشاركة فيها

2.76

1.21

55.2

متوسطة

9

1.96

1.03

39.2

ضعيفة

14

3.47

1.22

69.4

متوسطة

3

1.60

0.96

32

ضعيفة

15

2.37

1.01

47.4

ضعيفة

11

2.35

1.03

47

ضعيفة

12

2.9

1.08

58

28

29
30
31
32

املباشر .On Line

االستفادة من تطبيقات جوجل اجملانية أو  Google Appsيف
العملية التعليمية
القدرة على حتميل امللفات من الشبكة Download
ورفعهاUploading.

أجيد تصميم الصفحات واملواقع التعليمية ونشرها وحتديثها كل فرتة.
أعي بقواعد وقوانني محاية امللكية الفكرية للمصادر الرقمية على
شبكة اإلنرتنيت
أمتلك درجة وعي مبتطلبات األمن السيرباين
املتوسط العام

أظهرت نتائج جدول ( )9السابق أن املتوسطات احلسابية
لفقرات حمور كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية
التعليمية كانت مبستوي فاعلية مرتفعة على الفقرات ()5 ،18؛
حيث تراوحت املتوسطات احلسابية عليها ما بني (-3.57
 )4.40وقد حصلت على أعلى متوسط الفقرة ( )18واليت نصها
(أمتكن من استخدم حمركات البحث املختلفة للوصول إىل
املعلومات اليت احتاجها) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغزو
وعليمات ( )2015اليت توصلت إىل أن ذلك يعود إىل اهتمام
أعضاء هيئة التدريس ابإلنرتنيت الستخدامه يف العملية التعليمية
والبحث العلمي ،يليها يف الرتتيب الفقرة ( )25وإىل نصها
(أحرص على املشاركة يف الدورات التدريبية اليت تعقد على اخلط
املباشر  .)On Lineويرجع الباحث تلك النتيجة إىل ما فرضته
جائحة كوروان من ضرورة التباعد للوقاية من اإلصابة مما دفع
جبامعة جنران عرب عمادة التطوير واجلودة القتصار عقد الدورات
التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على اخلط املباشر
 On Lineعرب منصة  .Zoomأما الفقرات اليت كانت
درجة االستجابة عليها مبستوى متوسط فهي الفقرات (،29
)21 ،27 ،23 ،26 ،22 ،19 ،24؛ حيث تراوحت
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متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)3.47-2.75وكانت أوىل
الكفاايت يف هذا املستوي املتوسط هي الفقرة ( )29واليت نصها
(القدرة على حتميل امللفات من الشبكة  Downloadورفعها
 )Uploadingمبتوسط حسايب ( )3.47بينما جاءت الفقرة
( )21واليت نصها (استخدم برامج التواصل االجتماعي
( )Facebookيف التفاعل ونقل املعرفة لطاليب سواء عرب اجلوال
أو جهاز احلاسب) يف املرتبة األخرية من املستوي املتوسط بوزن
نسيب ( )%55وتتفق تلك النتيجة مع دراسة العنزي ()2016
واليت توصلت إىل قناعة كثري من أعضاء هيئة التدريس أبن برامج
التواصل االجتماعي ومنها  Facebookهي برامج للتواصل
يغلب عليها الطابع االجتماعي الرتفيهي أكثر من الطابع
التعليمي ،وأخريا كما يوضح اجلدول فإن أقل درجة توفر
لكفاايت حمور استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية التعليمية
متثل يف الفقرات ()30 ،28 ،20 ،32 ،31؛ حيث تراوحت
متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)1.60-2.37وقد حصلت
الفقرة رقم ( )30واليت نصها (أجيد تصميم الصفحات واملواقع
التعليمية ونشرها وحتديثها كل فرتة) على أدين متوسط وبدرجة
ضعيفة وتتفق تلك النتيجة مع دراسة املعمري واملسروري

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

يف العملية التعليمية فقد كان بدرجة توفر متوسطة حيث بلغ
( )2015ودراسة الزهراين ( )2019واليت توصلت إىل أن تصميم
(.)2.9
املواقع والصفحات على شبكة اإلنرتنيت حيتاج تدريب وخربة
اثلثاً :احملور الثالث :كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات
وكفاءة على استخدام برامج التصميم معقدة األوامر .أما ابلنسبة
اإللكرتونية:
للمتوسط الكلي لفقرات حمور كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت
جدول ( )10الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة توفر الكفاية حملور تصميم وإعداد وإدارة املقررات
اإللكرتونية
املتوسط

االحنراف

الوزن

الرقم

النسيب

الدرجة

3.68

0.68

73.6

مرتفعة

13

3.69

1.81

73.8

مرتفعة

11

3.70

0.75

74

مرتفعة

10

36

أجيد إعداد السيناريو التعليمي للمقرر اإللكرتوين

3.92

1.86

78.4

مرتفعة

4

37

حتديد األهداف التعليمية للمقرر اإللكرتوين.

3.96

0.57

79.2

مرتفعة

3

38

تتبع أداء الطالب ومدى تقدمهم يف التعلم لتقدمي املشورة والنصح.

3.84

1.90

76.8

مرتفعة

6

3.28

1.23

65.6

متوسطة

14

4.04

1.05

80.8

مرتفعة

2

41

حتديد اسرتاتيجيات التدريس الالزمة لتحقيق أهداف املقرر.

3.88

1.76

77.6

مرتفعة

5

42

أجيد جدولة املقرر اإللكرتوين ووضع خطة لتدريسه.

4.37

1.91

87.4

مرتفعة

1

3.73

1.14

74.6

مرتفعة

9

44

حتديد أنشطة التعلم اليت تشجع التفاعل بني املتعلمني

3.82

1.86

76.4

مرتفعة

8

45

حتدد الروابط اإللكرتونية  Linksبني مكوانت املقرر اإللكرتوين

3.69

1.89

73.8

مرتفعة

12

3.83

1.02

76.6

مرتفعة

7

3.82

1.61

76.3

التسلسلي
33
34
35

39
40

43

46

فقرات حمور كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية
أجيد حتديد الوسائط املتعددة اليت سيتم تضمينها يف املقرر
اإللكرتوين.
تزويد الطالب ابملصادر الكافية للتعلم من خالل الشبكة.
هتيئة الطالب لتحمل مسئولية التعلم من خالل املقررات اإللكرتونية
عرب الشبكة.

استخدم نظام اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين جبامعة جنران يف تتبع
أداء الطالب ومدى تقدمهم يف التعلم وتقدمي التغذية الراجعة هلم.
استخدم وأطبق أساليب خمتلفة للتقومي اإللكرتوين من خالل
الشبكة.

حتدد أساليب التفاعل اإللكرتوين بني املتعلمني وبعضهم البعض
وبينهم وبني املعلم ،وبينهم وبني مواد التعلم.

إدارة حلقات النقاش املتاحة عرب الشبكة مع الطالب لدعم مفهوم
الذات والتعبري عن األفكار واآلراء حبرية.
املتوسط العام

أظهرت النتائج يف اجلدول ( )10السابق أن املتوسطات
احلسابية لفقرات حمور كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات
اإللكرتونية كان بدرجة مرتفعة على مجيع الفقرات ابستثناء الفقرة
رقم ( )39حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني (-3.68
 )4.37وجاء يف املرتبة األويل الفقرة رقم ( )42واليت نصها
(أجيد جدولة املقرر اإللكرتوين ووضع خطة لتدريسه) مبتوسط
حسايب ( ،)4.37ووزن نسيب ( ،)87.4يليها الفقرة رقم ()8
واليت نصها (استخدم وأطبق أساليب خمتلفة للتقومي اإللكرتوين

احلساب

املعياري

مستوي

الرتبة

مرتفعة

من خالل الشبكة) مبتوسط حسايب ( ،)4.04وجاءت يف الرتبة
األخرية الفقرة رقم ( )39واليت نصها (استخدم نظام اإلرشاد
األكادميي اإللكرتوين جبامعة جنران يف تتبع أداء الطالب ومدى
تقدمهم يف التعلم وتقدمي التغذية الراجعة هلم) ،مبتوسط حسايب
( ،)3.28أما ابلنسبة للمتوسط الكلي حملور درجة توفر كفاايت
تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران فقد بلغ ( )3.82وبوزن نسيب مقداره
( )76.3وهو معدل مرتفع ،وختتلف تلك النتائج مع ما توصلت
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

املطلوبة واإلعالانت وميكن النظام أيضا من عرض األعمال
الفصلية واالمتحاانت والنتائج أوال أبول ،مما يسمح للطالب
ابلتواصل املباشر من خالل نوافذ احلوار والرسائل اإللكرتونية
املوجهة واملعممة.
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثاين :ما مدى توافق
ممارسات كفاايت تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس
يف جامعة جنران السعودية مع معايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد ت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الدرجة والوزن النسيب
واجلدول ( )11يوضح ذلك:

إليه دراسة املقطري ( )2015واليت توصلت نتائجها إىل أن
مستوي كفاايت إعداد املقرر اإللكرتوين وإدارته على الشبكة
جاء بدرجة متوسطة ،بينما ميكن تفسري سبب حصول حمور
كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية على املستوي
العايل من استجاابت عينة الدراسة يف الدراسة احلالية إىل تبين
جامعة جنران لنظام البالك بورد ( )Blackboardإلدارة التعلم
واملقررات الدراسية ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية
يف اجلامعة ،هذا النظام وفر الكثري من األدوات والوسائل اليت
تتيح ألعضاء اهليئة التدريسية القدرة على بناء مقررات ديناميكية
وتفاعلية بسهولة كبرية مع إدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنة
وبسيطة ،كما يسمح أيضا ألستاذ املقرر بناء مقررات إلكرتونية
متكاملة ،ووضع مالحظات وخمطط املادة واألعمال والوظائف
جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ))ISTE*E
رقم

1

معيار املعلم املتعلم

3.00

1.32

متوسطة

60

5

2

معيار املعلم القائد

3.57

1.35

متوسطة

71.4

2

3

معيار املعلم املواطن

3.76

1.34

مرتفعة

75.2

1

4

معيار املعلم املتعاون

2.92

1.12

متوسطة

58.4

7

5

معيار املعلم املصمم

2.96

1.02

متوسطة

59.2

6

6

معيار املعلم امليسر

3.02

1.16

متوسطة

60.4

4

7

معيار املعلم احمللل

3.37

1.23

متوسطة

67.4

3

املتوسط العام

3.22

املعيار

البعد

املتوسط

االحنراف املعياري

مستوي الدرجة

الوزن النسيب

الرتبة

احلساب

تشري النتائج يف جدول ( )11أن درجة توافق ممارسات
كفاايت تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
جنران السعودية مع معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eمن وجهة نظرهم جاءت بدرجة
متوسطة ،ومبتوسط حسايب ( ،)3.22ووزن نسيب ()64.4
وهي بذلك ختتلف مع دراسة ابجااب ) )Bajabaa, 2017واليت
جاءت نتائجها لتؤكد على أن ممارسات أعضاء هيئة التدريس
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1.43

متوسطة

64.4

يف جامعة طيبة جاءت متوافقة متاما مع معايري ( )ISTEمما يدل
على وجود وعي اتم لدى عينة الدراسة أبمهية توظيف تكنولوجيا
املعلومات يف التعليم والتعلم ،أما املتوسطات احلسابية لكل
معيار فقد تراوحت بني ( ،)3.76-2.92حيث جاء معيار
"املعلم املواطن" يف املرتبة األويل من حيث درجة االلتزام ابملمارسة
مبتوسط حسايب ( )3.76وبدرجة مرتفعة ،يف حني حصلت
املمارسات يف ضوء معيار املعلم املتعاون على أدين املتوسطات

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

احلسابية حيث كان املتوسط احلسايب ( .)2.92وتبني اجلداول
من ( )12التحليل اإلحصائي الوصفي لكل معيار:
جدول ( )12حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري اجلمعية
العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ))ISTE*E
م

املتوسط احلساب

البعد

االحنراف
املعياري

مستوي الدرجة

املعيار األول :املعلم املتعلم:
1
2
3

حتدد أهداف تعليمية معتمدة على األساليب التكنولوجية
متابعة االهتمامات املهنية من خالل إنشاء شبكات تعلم حملية وعاملية الكتشاف
التطبيقات واملشاركة هبا بشكل نشط.
تتابع البحوث احلديثة واملمارسات املهنية والتقنية اليت تدعم نتائجها حتسني تعلم
الطلبة.

3.43

1.60

متوسطة

2.02

0.68

ضعيفة

3.50

1.61

مرتفعة

املعيار الثاين :املعلم القائد
4

لديك رؤية لتمكني التعلم ابستخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل مع الطالب.

5

تدعم الدعوة إىل الوصول العادل إىل التكنولوجيا التعليمية واحملتوى الرقمي وفرص التعلم

6

لتلبية االحتياجات املتنوعة جلميع الطالب
تساعد الزمالء من خالل تقدمي أمنوذج لتحديد واستكشاف وتقييم وتنظيم وتبين
املوارد واألدوات الرقمية اجلديدة للتعلم

4.00

1.26

مرتفعة

3.74

1.33

مرتفعة

2.97

1.45

متوسطة

املعيار الثالث :املعلم املواطن
7
8
9
10

تطور بيئات تعلم ثرية ابلتقنية اليت تشجع الفضول والفحص الناقد للموارد عرب
اإلنرتنيت وتغرس املعرفة الرقمية والطالقة اإلعالمية عند الطالب.
توجه الطالب حنو املمارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية الستخدام األدوات الرقمية
ومحاية حقوق امللكية الفكرية
تشجع الطالب على اآلداب السلوكية واملسئولية يف التفاعالت االجتماعية ذات الصلة
ابستخدام التقنية
تدعم استخدام الطلبة األمن لتقنية املعلومات يف إدارة البياانت الشخصية ومحاية
اخلصوصية.

3.73

1.41

مرتفعة

3.85

1.39

مرتفعة

3.77

1.22

مرتفعة

3.69

1.42

مرتفعة

املعيار الرابع :املعلم املتعاون
11
12
13
14

تشارك الزمالء يف التخطيط التعليمي إلنشاء جتارب تعلم حقيقية تعزز التكنولوجيا.

3.43

0.73

متوسطة

تشجع الطالب على استخدام األدوات التعاونية (برامج التواصل االجتماعي ،والربيد
اإللكرتوين) للتواصل مع خرباء افرتاضيني إلظهار فهمهم وإدراكهم وتفكريهم وختطيطهم

2.53

1.26

متوسطة

وعملياهتم اإلبداعية حلل مشكلة ما.
تتعاون مع الطالب الكتشاف واستخدام موارد رقمية جديدة وتشخيص مشاكل
التقنية وإصالحها.
تبدي وعيا عامليا ابلبيئة الرقمية عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور والزمالء من
الثقافات األخرى.

2.49

1.07

ضعيفة

3.23

1.37

متوسطة
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

م

املتوسط احلساب

البعد

االحنراف
املعياري

مستوي الدرجة

املعيار اخلامس :املعلم املصمم
15

تطور بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تدعم التعلم الذايت للطالب.

16

تصمم أنشطة تعليمية ابستخدام األدوات الرقمية لتعزز التعلم النشط.

17

تصمم مدونة تعليمية تعمل على دعم التعلم الفعال.

3.37

1.52

متوسطة

3.42

1.35

متوسطة

2.11

0.79

ضعيفة

املعيار السادس :املعلم امليسر
18
19
20
21

تصمم مواقف تعلم تتحدي هبا الطالب وتدفعهم الستخدام عملية التصميم والتفكري
احملوسب من أجل االبتكار وحل املشكالت.
تدعم الطلبة على متثيل مناذج التفكري اإلبداعي واالبتكاري.
إدارة استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات تعلم الطالب يف املنصات الرقمية ،أو البيئات
االفرتاضية ،أو أماكن التعلم العملي ،أو يف امليدان
غرس ثقافة تويل الطالب ألهدافهم التعليمية ونتائجها سواء بشكل منفرد أو مجاعي.

2.47

0.74

ضعيفة

2.61

1.20

متوسطة

3.66

1.35

مرتفعة

3.33

1.36

متوسطة

املعيار السابع :املعلم احمللل
22

توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم ابستخدام
التكنولوجيا.

23
24
25

3.25

1.15

متوسطة

3.69

1.42

مرتفعة

تستخدم التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التقييمات البنائية واخلتامية
اليت تليب احتياجات املتعلمني ،وتقدمي التغذية الراجعة يف الوقت املناسب للطالب
وتوجيه اإلرشادات.
تستخدم بياانت التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء األمور وأصحاب
املصلحة واملعنيني ابلتعليم لبناء التوجيه الذايت للطالب.
توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم ابستخدام
التكنولوجيا.

3.50
3.04

مرتفعة

1.32

متوسطة

1.15

اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
كما يبني جدول ( )13املتوسط احلسايب واالحنراف
مرتب تنازيل وفق األمهية النسبية للممارسات ومستوي التطبيق:
املعياري ملمارسات أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري
جدول ( )13املتوسط احلساب واالحنراف املعياري ملمارسات أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم اخلاصة ابملعلم ) )ISTE*Eمرتب تنازيل

()ISTE*E

الرقم
1
2

138

الفقرة
حتدد أهداف تعليمية معتمدة على األساليب التكنولوجية.
متابعة االهتمامات املهنية من خالل إنشاء شبكات تعلم حملية وعاملية
الكتشاف التطبيقات واملشاركة هبا بشكل نشط.
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االحنراف

األمهية

املعياري

النسبية

3.43

1.60

68.6

متوسطة

2.02

0.68

40.4

ضعيفة

املتوسط

املستوي

الرتبة
11
25
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

تتابع البحوث احلديثة واملمارسات املهنية والتقنية اليت تدعم نتائجها
حتسني تعلم الطلبة.
لديك رؤية لتمكني التعلم ابستخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل مع
الطالب.
تدعم الدعوة إىل الوصول العادل إىل التكنولوجيا التعليمية واحملتوى الرقمي
وفرص التعلم لتلبية االحتياجات املتنوعة جلميع الطالب.
تساعد الزمالء من خالل تقدمي أمنوذج لتحديد واستكشاف وتقييم
وتنظيم وتبين املوارد واألدوات الرقمية اجلديدة للتعلم.
تطور بيئات تعلم ثرية ابلتقنية اليت تشجع الفضول والفحص الناقد للموارد
عرب اإلنرتنيت وتغرس املعرفة الرقمية والطالقة اإلعالمية عند الطالب.
توجه الطالب حنو املمارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية الستخدام
األدوات الرقمية ومحاية حقوق امللكية الفكرية.
تشجع الطالب على اآلداب السلوكية واملسئولية يف التفاعالت
االجتماعية ذات الصلة ابستخدام التقنية.
تدعم استخدام الطلبة األمن لتقنية املعلومات يف إدارة البياانت الشخصية
ومحاية اخلصوصية.
تشارك الزمالء يف التخطيط التعليمي إلنشاء جتارب تعلم حقيقية تعزز
التكنولوجيا.

3.50

1.61

70

مرتفعة

9

4.00

1.26

80

مرتفعة

1

3.74

1.33

74.8

مرتفعة

4

2.97

1.45

59.4

متوسطة

19

3.73

1.41

74.6

مرتفعة

5

3.85

1.39

77

مرتفعة

2

3.77

1.22

75.4

مرتفعة

3

3.69

1.42

73.8

مرتفعة

6

3.43

0.73

68.6

متوسطة

12

تشجع الطالب على استخدام األدوات التعاونية (برامج التواصل
12

االجتماعي ،والربيد اإللكرتوين) للتواصل مع خرباء افرتاضيني إلظهار
فهمهم وإدراكهم وتفكريهم وختطيطهم وعملياهتم اإلبداعية حلل مشكلة

2.53

1.26

50.6

متوسطة

21

ما.
13

تتعاون مع الطالب الكتشاف واستخدام موارد رقمية جديدة وتشخيص

2.49

1.07

49.8

ضعيفة

22

3.23

1.37

64.6

متوسطة

17

15

تطور بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تدعم التعلم الذايت للطالب.

3.37

1.52

67.4

متوسطة

14

16

تصمم أنشطة تعليمية ابستخدام األدوات الرقمية لتعزز التعلم النشط.

3.42

1.35

68.4

متوسطة

13

14

مشاكل التقنية وإصالحها.
تبدي وعيا عامليا ابلبيئة الرقمية عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور
والزمالء من الثقافات األخرى.
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
...................................................................
القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

17
18
19
20

21

22

تصمم مدونة تعليمية تعمل على دعم التعلم الفعال.
تصمم مواقف تعلم تتحدي هبا الطالب وتدفعهم الستخدام عملية
التصميم والتفكري احملوسب من أجل االبتكار وحل املشكالت.
تدعم الطلبة على متثيل مناذج التفكري اإلبداعي واالبتكاري.
إدارة استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات تعلم الطالب يف املنصات
الرقمية ،أو البيئات االفرتاضية ،أو أماكن التعلم العملي ،أو يف امليدان.
غرس ثقافة تويل الطالب ألهدافهم التعليمية ونتائجها سواء بشكل
منفرد أو مجاعي.
توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم
ابستخدام التكنولوجيا.

2.11

0.79

42.2

ضعيفة

24

2.47

0.74

49.4

ضعيفة

23

2.61

1.20

52.2

متوسطة

20

3.66

1.35

73.2

مرتفعة

8

3.33

1.36

66.6

متوسطة

15

3.25

1.15

65

متوسطة

16

تستخدم التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التقييمات البنائية
23

واخلتامية اليت تليب احتياجات املتعلمني ،وتقدمي التغذية الراجعة يف الوقت

3.69

1.42

73.8

مرتفعة

7

املناسب للطالب وتوجيه اإلرشادات.
تستخدم بياانت التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء
24

األمور وأصحاب املصلحة واملعنيني ابلتعليم لبناء التوجيه الذايت

3.50

1.32

70

مرتفعة

10

للطالب.
25

توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم
ابستخدام التكنولوجيا.

ويظهر لنا حتليل النتائج يف جدول ( )13أن املتوسطات
احلسابية للفقرات املتعلقة مبمارسات أعضاء هيئة التدريس جبامعة
جنران ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eقد تراوحت ما بني ( )4.00-2.02وجاءت
املمارسة رقم ( )4يف املركز األول ابلرتتيب العام مبتوسط ()4.00
ووزن نسيب ( )80وبدرجة مرتفعة وهي املمارسة اليت نصها
"لديك رؤية لتمكني التعلم ابستخدام التكنولوجيا من خالل
التفاعل مع الطالب" واليت تنتمي ملمارسات املعيار الثاين "املعلم
القائد" ،وميكن تفسري تلك النتيجة إىل اعتماد جامعة جنران على
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  Black Boardيف إدارة العملية
التعليمية يسر ألعضاء هيئة التدريس إمكانية استخدام النظام يف
التواصل والتفاعل مع الطالب عن بعد ،يف حني جاءت املمارسة
رقم ( )2كأقل املمارسات توظيفا واحتلت املركز ( )25واألخري
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3.04

1.15

60.8

متوسطة

18

مبتوسط ( )2.02ووزن نسيب ( )40.40وبدرجة ممارسة ضعيفة
وهي املمارسة اليت نصها "متابعة االهتمامات املهنية من خالل
إنشاء شبكات تعلم حملية وعاملية الكتشاف التطبيقات واملشاركة
هبا بشكل نشط" وتنتمي إىل ممارسات املعيار األول "املعلم
املتعلم" وميكن تفسري تلك النتيجة إىل حاجة تنفيذ تلك املمارسة
ملستوى متقدم من الكفاايت التكنولوجية املتعلقة بتصميم املواقع
والشبكات وهو مستوي احرتايف ال يتوفر يف الكثري من أعضاء
عينة الدراسة ابستثناء منسويب كلية علوم احلاسب ونظم
املعلومات جبامعة جنران.
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثالث :ما هي طبيعة
العالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من جهة ودرجة ممارستهم

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eمن جهة أخرى؟
لإلجابة عن هذا السؤال وابالعتماد على برانمج SPSS
(احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) استخدم الباحث أسلوب
حتليل االحندار اخلطي البسيط ( Simple Linear
جدول ( )14حتليل االحندار اخلطي البسيط للعالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E

 )Regressionإلجياد العالقة بني درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم للمعلم
( ،)ISTE*Eوكما هو موضح ابجلدول (:)14

البيان

كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وممارسة
معايري ()ISTE*E

()R

()R square

f

f

االرتباط

معامل التحديد

احملوسبة

اجلدولية

0.671

0.450

178.058

4

β

*sig.

معامل

مستوي

االحندار

الداللة

1.735

0.000

التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eعند مستوي داللة (.)0.05
وكما يتبني من اجلدول ( )14فقد أظهرت نتائج التحليل
وهذه النتيجة تعكس أن توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات
اإلحصائي وجود عالقة ارتباط بني درجة توافر الكفاايت
واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس يؤثر على درجة
التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة
( )ISTE*Eمن حيث االرتفاع أو االخنفاض.
ابملعلم ( ،)ISTE*Eإذ بلغ معامل االرتباط  )0.671( Rعند
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الرابع :هل هناك فروق
مستوى داللة ( .)0.05≤αأما معامل التحديد  R2فقد بلغ
ذات داللة إحصائية يف أراء أفراد عينة الدراسة حول مدى
( ،)0.450أي أن ما قيمته ( )0.450من التغريات يف ممارسة
توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة
معايري ( )ISTE*Eانتج عن التغري يف مدي توافر الكفاايت
التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية
التكنولوجية ،كما بلغت درجة التأثري  ،)1.735( βوهذا يعين
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eتبعاً ملتغريات
أن الزايدة بدرجة واحدة يف مدى توافر الكفاايت التكنولوجية
الدراسة (النوع ،سنوات اخلربة ،الدرجة األكادميية)؟
يؤدي إىل زايدة يف ممارسة معايري ( )ISTE*Eبقيمة ()1.735
متغري النوع:
ويؤكد معنوية هذه العالقة قيمة  Fاحملسوبة واليت بلغت
ت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول
( )178.058وهي دالة عند مستوى ( )0.05 ≤ αابملقارنة مع
درجة توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة
قيمة  Fاجلدولية البالغة ( ،)4وهذا يؤكد على وجود عالقة ذات
التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبني درجة توافر
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eوت تطبيق اختبار
الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس
( )test-tتبعا ملتغري النوع (ذكور ،إانث) كما يف اجلدول (:)15
جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
جدول ( )15نتائج ت للعينات املستقلة الختبار أتثري النوع
احملور

اجلنس

العدد

ذكر

260

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

3.41

0.639

T
-0.337

درجة

مستوي

احلرية

الداللة

368

0.684
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الذك ُاء الثقافي وكفاء ُة التمثيل المعرفي لدى
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القرى
المبتعثين من جامعة ُأم ُ
ُ

اجملال الكلي لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية
لدى أعضاء هيئة التدريس
اجملال الكلي لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس
ملعايري ISTE*E

أنثي

110

3.45

0.675

ذكر

260

3.20

0.506

أنثي

110

3.24

0.532

-1.022

368

0.266

هيئة التدريس ميتلكون ذات املهارات اجليدة الستخدام
وكما يتبني من اجلدول ( )15فقد أظهرت نتائج التحليل
التكنولوجيا يف التعليم والتعلم بغض النظر عن نوعهم (ذكور،
اإلحصائي أن مجيع قيم ( )tمل تكن ذات داللة إحصائية عند
إانث).
مستوى داللة أقل أو يساوي ( )0.05≤αمما يؤدي إىل القبول
 متغري سنوات اخلربة:بنتيجة أنه ال يوجد أتثري ملتغري النوع (ذكور ،إانث) على درجة
لتحديد فيما إذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية عند
أراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران حول توافر الكفاايت
مستوي الداللة ( )0.05≤αبني إجاابت عينة الدراسة من
التكنولوجية األساسية الالزمة هلم ودرجة ممارستهم ملعايري
أعضاء هيئة التدريس يف جانيب توافر الكفاايت التكنولوجية
( )ISTE*Eعند مستوي الداللة اإلحصائية (( )0.05≤αوتتفق
لديهم وممارستهم ملعايري  ISTE*Eاخلاصة ابملعلم يعزى ملتغري
هذه النتيجة يف جزئها األول املتعلق بتأثري متغري النوع (ذكور،
سنوات اخلربة ت تطبيق حتليل التباين األحادي ( ANOVA
إانث) على توافر الكفاايت التكنولوجية مع دراسة عمايرة
 )way Oneكما يوضحه اجلدول (:)16
( ،)2019ودراسة أنصو ( )2018واليت توصلتا إىل أن أعضاء
جدول ( )16نتائج حتليل التباين األحادي ( )ANOVA way Oneالختبار أتثري سنوات اخلربة
احملور

اجملال الكلي لدرجة توافر
الكفاايت التكنولوجية لدى
أعضاء هيئة التدريس

املتوسط

االحنراف

درجة

متوسط

احلساب

املعياري

احلرية

املربعات

أقل من  5سنوات

133

3.43

0.722

من  10-5سنوات

180

3.44

0.512

أكثر من  10سنوات

57

3.33

0.827

370

3.42

1.31

أقل من  5سنوات

133

3.23

0.561

من  10-5سنوات

180

3.24

0.445

أكثر من  10سنوات

57

3.14

0.570

370

3.22

1.16

سنوات اخلربة

جمموع

اجملال الكلي لدرجة ممارسة
أعضاء هيئة التدريس ملعايري
ISTE*E

جمموع

العدد

من خالل اجلدول ( )16نالحظ أن قيم ( )fمل تكن ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة أقل أو يساوي ()0.05≤α
مما يؤدي إىل القبول بنتيجة أنه ال يوجد أتثري ملتغري سنوات اخلربة
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2

2

0.392

0.036

F

مستوي
الداللة

0.83

0.071

0.42

0.928

على درجة أراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران حول توافر
الكفاايت التكنولوجية األساسية الالزمة هلم ودرجة ممارستهم

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

عينة الدراسة يف جانيب توافر الكفاايت التكنولوجية وممارسة
معايري  ISTE*Eيعزى ملتغري الرتبة األكادميية ت تطبيق حتليل
التباين األحادي ( )ANOVA way Oneكما يوضحه
اجلدول (:)17

ملعايري ( )ISTE*Eعند مستوى الداللة اإلحصائية
(.)0.05≤α
 متغري الرتبة األكادميية:ولتحديد فيما إذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية
عند مستوي داللة أقل أو يساوي ( )0.05 ≤ αبني إجاابت
جدول ( )17املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية ودرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران ملعايري  ISTE*Eاخلاصة ابملعلم
احملور

اجملال الكلي لدرجة توافر الكفاايت
التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس

اجملال الكلي لدرجة ممارسة أعضاء هيئة
التدريس ملعايري ISTE*E

الرتبة األكادميية

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

حماضر

57

3.42

1.38

أستاذ مساعد

171

3.41

1.08

أستاذ مشارك

70

3.43

1.09

أستاذ

72

3.42

1.65

األداة ككل

370

3.42

1.31

حماضر

57

3.22

1.50

أستاذ مساعد

171

3.21

1.18

أستاذ مشارك

70

3.23

1.19

أستاذ

72

3.22

1.81

األداة ككل

370

3.22

1.43

جدول ( )18نتائج حتليل التباين األحادي ( )ANOVA way Oneالختبار أتثري الرتبة األكادميية على درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية ودرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري ISTE*E

اجملال

اجملال الكلي لدرجة توافر الكفاايت
التكنولوجية لدى أعضاء هيئة
التدريس

مصدر التباين

جمموع
املربعات

درجة احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

9.62

2

4.81

داخل اجملموعات

160.26

70

2.29

اجملموع

169.88

72

بني اجملموعات

4.78

3

1.59

قيمة f
2.10

0.410

مستوي
الداللة
0.13

0.665
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اجملال الكلي لدرجة ممارسة أعضاء
هيئة التدريس ملعايري ISTE*E

داخل اجملموعات

85.69

123

اجملموع

90.46

126

يتضح من نتائج حتليل التباين األحادي كما يبني جدول
رقم ( )18( ،)17وابالستناد إىل اختبار التباين األحادي تبني
أن قيمة مستوى الداللة أكرب من ( )0.05وهي بذلك ليست
دالة إحصائيا ،ومن مث فال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوي الداللة ( )0.05≤αيف متوسطات استجاابت أفراد
عينة الدراسة لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية ودرجة ممارستهم
ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eتعزي ملتغري الرتبة األكادميية وتتفق تلك النتيجة مع
دراسة العنزي ( )2016واليت توصلت إىل أن أعضاء هيئة
التدريس وبغض النظر عن الرتبة العلمية ،يعيشون نفس الواقع
ابجلامعة ،ويتعاملون مع نفس األنظمة التقنية والتعليمية واليت
تفرض عليهم مستوي يكاد يكون موحد من الكفاايت
التكنولوجية واملمارسات املهنية.
توصيات الدراسة:
وبناء على نتائج البحث احلايل ،يوصي الباحث مبا يلي:
-1عقد دورات تدريبية متخصصة وبصورة دورية إلكساب
أعضاء هيئة التدريس كفاايت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من قبل عمادة التطوير واجلودة املسئولة
املراجع
أوالً :املراجع العربية
إبراهيم ،على حس ن والفيلكاوي ،عبد هللا يوس ف.)2018( .
مدى حتقق كفاايت التعليم اإللكرتوين لدى أعض اء
هيئ ة ت دريس كلي ة الرتبي ة جب امع ة الكوي ت .ت
ن:
م
اع
رتج
االس
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/joe/ho
mear.aspx?id=8&Root=yes&authid=29
41#

انص يو ،عبري واجلياري ،لينا .)2018( .مدى إدراك أعض اء
هيئ ة الت دريس يف كلي ة العلوم الرتبوي ة يف اجل امع ة
األردني ة لتمكنهم من الكف اايت التعليمي ة ض من
مب ادئ اجلودة الش امل ة .ت االس رتج اع من:
https://ust.edu/ojs/index.php/AJQAH/ar
ticle/view/1373/1344

بىن هاين ،ميس اء .)2013( .درجة اس تخدام تكنولوجيا
املعلومات يف األداء التدريس ي ألعض اء هيئة التدريس
يف ج امعيت الريموك والعلوم التكنولوجي ا األردني ة
144
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عن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران.
-2ربط ترقية أو جتديد تعاقد أعضاء هيئة التدريس إبمتام
حضور عدد من الربامج التدريبية املرتبطة بتكنولوجيا
املعلومات.
-3اإلفادة من معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eيف بناء معايري تكنولوجية
متخصصة يتم تضمينها يف املهام واملسئوليات
والواجبات الوظيفية اليت يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة جنران.
-4التوصية بتضمني قائمة الكفاايت التكنولوجية اليت ت
حتديدها يف البحث احلايل يف منوذج تقومي األداء
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس املعتمد جبامعة جنران.
-5االستفادة من قائمة الكفاايت التكنولوجية
واملمارسات املرتبطة بتحقيق معايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eاليت ت
حتديدها يف البحث احلايل عند وضع معايري ترشيح
قيادات العمل األكادميي ابجلامعة.

واملعوق ات واحللول .أطروح ة دكتوراه غري منش ورة.
كلية العلوم الرتبوية .جامعة الريموك .األردن.
حس ن ،هناء عبد الكرمي .)2012( .الكفاايت التكنولوجية
ألعض اء هيئة التدريس يف جامعة بغداد كلية الرتبية
الرايض ية ومدى ممارس تهم هلا على ض وء بعض
امل ت غ ريات .ت االس رتج اع م ن:
https://www.iasj.net/iasj/download/636
264f0c18669cf

الرص اعي ،حممد س المة .)2017( .بناء قائمة بكفاايت
م ع ل م ي ال ع ل وم يف جم ال ت ك ن ول وج ي ا امل ع ل وم ات
واالتص االت وقياس مدى توافرها لديهم قبل اخلدمة.
ت االسرتجاع منhttps://2u.pw/9okA8 :
زيتون ،كم ال .)2012( .تكنولوجي ا التعليم يف عص ر
املعلوم ات واالتص االت( .الطبع ة األوىل) .الق اهرة:
عامل الكتب للنشر والتوزيع.
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زي ن ال دي ن ،حم م د حم م ود .)2007( .ك ف اايت ال ت ع ل ي م
اإللكرتوين .جدة :دار خوارزم.
س امل ،أمحد .)2011( .تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكرتوين.
الرايض :مكتبة الرشيد.
عب د احلمي د .عب د العزيز طلب ة .)2005( .أثر اختالف ك ل
من النمط التعليمي والتخص ص األك ادميي على
اكتس اب بعض كفاايت التص ميم التعليمي لربجميات
التعلم اإللكرتوين ل دى الطالب املعلمني بكلي ة الرتبية.
املؤمتر العلمي الع اش ر لتكنولوجي ا التعليم اإللكرتوين
ومتطلبات اجلودة الشاملة .جامعة عني مشس .مصر.
العتييب .منص ور .)2011( .الكف اايت األخالقي ة والتقني ة
لألس تاذ اجلامعي من وجهة نظر أعض اء هيئة التدريس
بكلييت الرتبي ة يف جنران واخلرج .ت االس رتج اع من:
https://2u.pw/vnEri

عثم ان ،مم دوح واجلن دي ،حمم د .)2015( .تطوير مقررات
الكمبيوتر ابملدرس ة الثانوية التجارية الفنية املتقدمة يف
ض وء الكفاايت التكنولوجية .جملة دراس ات تربوية
واجتماعية.23-35 .)2(11 .
عم ايرة ،مروة أمح د .)2019( .درج ة توافر الكف اايت
التكنولوجية ألعض اء هيئة التدريس يف اجلامعات
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منش ورة .كلية العلوم الرتبوية .جامعة الش رق األوس ط.
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العنزي ،سعود فرحان .)2016( .درجة استخدام أعضاء هيئة
التدريس ية يف جامعة ش قراء لتكنولوجيا املعلومات
واالتص االت واملعيقات اليت حتول دون اس تخدامهم
هل ا من وجه ة نظرهم .ت االس رتج اع من:
https://2u.pw/qrRJP

الغزو ،أش رف مطلق وعليمات ،ص احل انص ر.)2017( .
درجة ممارس ة أعض اء هيئة التدريس يف اجلامعات
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االس

القرين ،ظ افر بن أمح د .)2017( .الكف اايت التكنولوجي ة
الالزم ة للقي ادات األك ادميي ة جب امع ة اجملمع ة يف ظ ل
مس تحدثت ثورة املعلومات واالتص ال .جملة كلية
الرتبي ة .ج امع ة األزهر .اجلزء ) .(1الع دد ).(173
.107-148
املبحوح ،أمح د عب د احلمي د مطر .)2014( .تنمي ة الكف اءات
التكنولوجية لدى اهليئة التدريس ية يف جامعة األقص ى
بغزة وفق اس رتاتيجي ة مقرتح ة .أطروح ة دكتوراه غري
منش ورة .كلي ة الرتبي ة .ج امع ة الس ودان للعلوم
والتكنولوجيا.
املص ري ،وائ ل امح د .)2010( .التقومي ال ذايت للطالب
املعلمني لكفاءاهتم التدريس ية يف الرتبية الرايض ية
جبامعة األقص ى .جملة جامعة النجاح لألحباث24 .
(.210-245 .)10
املعمري ،س يف بن انص ر واملس روري ،فهد .)2013( .درجة
توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتص االت لدى
معلمي الدراس ات االجتماعية مبرحلة التعليم ما بعد
األس اس ي يف بعض احملافظات العمانية .ت االس رتجاع
منhttps://2u.pw/zd7tC :
املقطري ،ايس ني عبده وأمحد ،س عيد .)2015( .الكفاايت
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امللتحقني بربانمج ال دبلوم املهين يف الت دريس جب امع ة
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ن:
م
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العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات لدى النساء
"دراسة ميدانية مطبقة على النساء المحكومات في قضايا التعاطي في سجون
منطقة مكة المكرمة"

(قدم للنشر في ُ ،2020/7/22
ُ
وقبل للنشر في )2020/8/25

د .محمد بن فهيد الشمري
أستاذ علم اجتماع الجريمة المساعد ،بكلية الملك فهد األمنية
Dr. Mohammad Bin Fhaid Al Shammari
Assistant Professor of Criminology, at the King Fahad Security Colloge

امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤدي إىل تعاطي املخدرات لدى النساء ابإلضافة إىل اآلاثر
االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة ،وقد استخدم الباحث منهج
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
املسح االجتماعي ،من خالل أداة االستبانة جلمع البياانتّ .
منطقة مكة املكرمة والبالغ عددهن ( )75امرأة ،وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها:
أ -تعددت العوامل املؤدية إىل تعاطي النساء للمخدرات ،منها:
 -1عوامل اجتماعية متثلت يف :سهولة احلصول على املخدر ،ضعف الوقاية والرقابة األسرية ،والتفكك األسري.
 -2عوامل اقتصادية متثلت يف :االحتياج املايل ،عدم وجود دخل اثبت ،والبطالة.
 -3عوامل نفسية ومتثلت يف :احلرمان من العاطفة ،انعدام الثقة يف النفس ،واإلحباط.
ب -تنوع اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي النساء للمخدرات واليت متثلت يف صعوبة التعايش مع األسرة ،افتقاد الثقة يف النفس ويف اآلخرين،
عددا من التوصيات أمهها:
وكثرة املشاكل األسرية .واقرتحت الدراسة ً
 -1العمل على زايدة مراكز ومكاتب االستشارات األسرية يف اجملتمع.
 -2توظيف وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة يف التوعية أبضرار املخدرات.
 -3إجراء دراسات متعمقة على كل من خمدري (احلشيش ،االمفيتامني).
 -4توفري الفرص الوظيفية املناسبة للنساء.
الكلمات املفتاحية :التعاطي ،املخدرات ،السجينات احملكومات
Abstract:
This study aimed at identifying psycological , social and economic factors, that lead to substance abuse
among women, in addition to social repercussions resulting from convicted women' substance abuse in
Mecca Mukarrama area prisons. The researcher used the social survey method and the use of questionnaire
tools, for collecting data. The study group consisted of 75 women convicted with substance abuse in Mecca
Mukarrama area prisons.The most important outcomes of the study were Easy access to drugs, weak family
control and disintegration of the family, as the most important factor for subsatance abuse, in addition to the
financial need factor which makes it easy for women to approach drugs use. Also the absence of a stable
income.
Psychological factors included lack of passion, self-confidence and frustration.
As about the social repercussions stemming from the use of drugs among women, these were represented
by difficulty in living with the family, lack of self-confidence in dealing with others and too much of family
problems.
Study Recommendations:
Increasing family counseling centers, involoving tradtional and modern media means and platforms for
spreading public awareness against the dangers of drugs, conducting deep studies on (Hasish and
Amfitamine) drugs, and creating more suitable job opportunities for women.
Key words: Substance (drugs) abuse, Convicted inmates
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أوالً :مقدمة الدراسة
تعد مشكلة تعاطي املخدرات واحدة من أخطر
املشكالت اليت تواجه العديد من اجملتمعات على مستوى العامل
يف عصران احلاضر ،حيث تتزايد معدالت التعاطي على الرغم
من اجلهود الدولية اليت تبذل حملاولة احلد والوقاية منها ،وقد
أشارت تقارير مكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية
( )UNODCإىل أنه عام  ،2010كان عدد املتعاطني ()226
مليون متعاط على مستوى العامل ،ويف عام  2011ارتفع ليصل
إىل ( )240مليون متعاط بينما تصاعد العدد يف عام ،2012
ليصل إىل ( )243مليون متعاط ،واستمر العدد يف التصاعد يف
عام  2013ليصل إىل ( )246مليون ،كما بلغ العدد يف عام
 )247( 2014مليون متعاط ،لريتفع إىل حنو أكرب يف عام
 2015إىل ( )255مليون متعاط ،بينما ارتفع يف عام 2016
إىل ( )271مليون متعاط (تقرير األمم املتحدة املعين ابملخدرات
واجلرمية.)2017 ،
كما أشار التقرير إىل أن عدد الوفيات الناجتة عن
تعاطي املخدرات بلغ ( )282000حالة وفاة انجتة عن تعاطي
مواد خمدرة خاضعة للرقابة الدولية ،وقد دفع هذا األمر إىل تزايد
االهتمام على املستوى البحثي للتعرف على مسببات الظاهرة،
والعوامل املرتبطة هبا ،خاصة البحوث املرتبطة ابلفئة الشبابية اليت
تعد من أكثر الشرائح اليت تتعاطى املخدرات ،وقد أشار املعهد
الوطين لتعاطي املخدرات ( )NIDAيف دراسته االستقصائية
املتعلقة ابجتاهات انتشار خمتلف أنواع املخدرات بني الفئات
العمرية الشبابية ( )16-12سنة ،إىل تزايد مستوايت التعاطي
ألغلب أنواع املخدرات ،خاصة بني الفئة العمرية من 26-18
عاماً فأكثر (.)NIDA, 2016
قد لوحظ يف السنوات األخرية انتشار املخدرات
بني الفتيات ،وتزايد نسب التعاطي بينهن على حنو مل يكن
معروفاً يف السابق ،وقد ترتب على ذلك آاثر خطرية على
مستوى صحة النساء موازنة بصحة الرجال فقد أشار تقرير
( )UNODC, 2017إىل أنه :مبجرد أن تبدأ النساء يف تعاطي
املخدرات –خاصة الكحوليات ،والقنب ،واألفيون،
والكوكايني– فإهنن ميلن إىل زايدة معدل استهالكهن بسرعة
أكرب من الرجال ،ونتيجة لذلك قد تصاب النساء بسرعة أكرب
من الرجال ابالضطراابت الناشئة عن تعاطي املخدرات .ويف
العقد املاضي ،ازدادت اآلاثر الصحية السلبية لتعاطي املخدرات
بسرعة أكرب من النساء مقارنة موازنة ابلرجال ،وكانت نسبة
االضراابت الناشئة عن تعاطى االفيون والكوكايني بني النساء:
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 %25و %40على التواىل بينما كانت بني الرجال
و.%26
أضف إىل ذلك أمهية أدوار املرأة يف اجملتمع ،خاصة
ومرورا ابلرعاية والرتبية
أدوارها يف األسرة بدءًا من اإلجنابً ،
والتنشئة ،ابإلضافة إىل أدوارها األخرى اليت تشارك فيها الرجل
يف التنمية ابجملتمع ،لذلك يصبح من اخلطورة انتشار تعاطي
املخدرات بني النساء يف اجملتمع ،وعليه من األمهية البحث عن
العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات لدى النساء.
اثنياً :مشكلة الدراسة
ال ريب أن اململكة العربية السعودية جزء ال يتجزأ
من العامل تتأثر به وتتفاعل معه؛ وهلذا مل تكن مبنأى عن هذه
املشكلة ،فاململكة تعاين من انتشار املخدرات بكافة أنواعها،
حيث تزايدت نسبة تعاطي املخدرات فيها يف العقدين
األخريين ،وقد أشار التقرير الصادر عن األمانة العامة للّجنة
الوطنية ملكافحة املخدرات عام  ،1437واملعين بتشخيص
وحتديد حجم تط ـور ظاهرة التعاطي يف اجملتمع السعودي خــالل
الفرتة ما بني  1420حىت  ،1437إىل تنــامي الظـاهـرة وتسـارع
وتيـرهتا عـاماً بعد عـام ،وتعـاظم الكميـات املضبوطـة ،وتـزايد عدد
طاليب العـالج يف مستشفـيـات األمـل للصحـة النفسيـة ،وتنـامي
عـدد املقبـوض عليـهـم يف قضااي املخــدرات ،ومعــظمهم ينتمون
إىل الفئـة العمـريـة التـي تـتـراوح فيمـا بني ( )30-20سنة ،وقـد
بلـغ عـددهم ( )130352متعاطياً .كما أشارت اإلحصائيات
إىل أن أكرب نسبة للمقبوض عليهم يف قضااي تعاطي املخدرات،
كانت من الطالب ،وقد بلغ عددهم ( )43847بنسبة
( )%84.2من جممل قضااي التعاطي ،كما وجدت من بينهم
( )783امرأة (الشهري ،)2019 ،وهو عدد ال يستهان به
خاصة بني من يناط هبم القيام ابلدور األكرب يف األسرة من
رعاية وتربية وتنشئة جبانب أدوارهن اجملتمعية األخرى.
بناءً على ما سبق ،فإنه ميكن بلورة مشكلة الدراسة
يف معرفة العوامل املرتبطة بتعاطي املخدرات لدى النساء وقد
عمدت الدراسة إىل حتديد ثالثة عوامل هي( :اجتماعية،
اقتصادية ،نفسية ،ابإلضافة إىل اآلاثر االجتماعية املرتتبة على
تعاطي املخدرات لدى النساء)؛ األمر الذي قد يسهم يف حتديد
املعاجلات املالئمة للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة .وعليه فيمكن
تلخيص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤل الرئيس :ما
العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة
نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة
املكرمة؟
%17

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

اثلثاً :أمهية الدراسة
ميكن أن تستقى هذه الدراسة أمهيتها من تناوهلا
ملشكلة اجتماعية متشعبة األطراف ،وهي املخدرات ،اليت
انتشرت بشكل كبري حىت أخذت شكالً وابئياً يؤثر يف أمن
وسالمة اجملتمع وأفراده -ال سيما -الشباب مما دفع الدول
واملنظمات العاملية لالهتمام هبا ،وعقد االتفاقيات واملؤمترات
ملناقشة أبعادها وأاثرها املدمرة على اجملتمع وأفراده ،وبذل اجلهود
واخلدمات الوقائية والعالجية ملرضى املخدرات مبا يف ذلك
إصدار التشريعات الالزمة للحد من انتشارها ،وإنشاء مراكز
ومؤسسات خاصة وحكومية لعالج املدمنني ومطاردة املروجني
واملهربني والقبض عليهم وحماكمتهم .وميكن أيضاً إيضاح أمهية
الدراسة العلمية والعملية على النحو اآليت:
أ) األمهية العلمية:
 -1قلة عدد الدراسات (يف حدود علم الباحث) اليت تناولت
العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات لدى النساء ومن هنا
تكتسب الدراسة -حمل البحث -أمهيتها كوهنا تسعى
ملعاجلة هذا النقص.
 -2من املؤمل أن تسهم هذه الدراسة يف إثراء املعرفة
واألدبيات يف تناوهلا لقضية تعاطي املخدرات لدى
النساء يف اململكة ،وإمكانية االستفادة منها من قبل
الباحثني اآلخرين واالنطالق منها يف حبوثهم املستقبلية
اليت تدور حول املوضوع.
ب) األمهية العملية (التطبيقية):
 -1تكمن يف إمكانية أن تفيد النتائج واملقرتحات العاملني
يف مكافحة املخدرات يف الكشف عن العديد من
العوامل االجتماعية ،والنفسية ،واالقتصادية املرتبطة
ابلظاهرة؛ لوضع حلول واسرتاتيجيات للوقاية ومكافحة
املخدرات.
 -2قد تفيد نتائج الدراسة والتوجيهات املسؤولني واملختصني
يف فهم العوامل االجتماعية ،والنفسية ،واالقتصادية،
واآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات؛ للوقاية
منها ،وتصميم برامج إرشادية للشباب من اجلنسني.
رابعاً :أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤدية
لتعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة ،وذلك من خالل
تسليط الضوء على األهداف الفرعية اآلتية:

 -1التعرف على العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة.
 -2التعرف على العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة.
 -3حتديد العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون مكة املكرمة.
 -4التعرف على اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة.
خامساً :تساؤالت الدراسة
خلصت الدراسة يف التساؤل الرئيس :ما العوامل
املؤدية لتعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات
يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة؟ ،وينبثق عن
هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
 -2ما العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
 -3ما العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
 -4ما اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
سادساً :املفاهيم الرئيسية
"ع َم َل"
 -1العوامل :تشتق كلمة عوامل يف اللغة من العمل َ
وهي مجع مفرده "عامل" الباعث أو املؤثر يف الشيء (جممع
اللغة العربية ،)435 :2002 ،ويشري معىن كلمة (عوامل) من
وجهة النظر السوسيولوجية إىل" :سابقة يف وجودها على األفراد
وهي متارس أتثريها عليهم منذ والدهتم ،وهي تتمثل يف مجلة
الظروف اليت حتيط هبم ،وتؤثر يف تكوين شخصياهتم طوال
حياهتم ،وقد تؤدي ابألفراد إىل السلوك غري السوي أو الفعل
اإلجرامي" (طالب.)79 :2001 ،
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(مفهوم العوامل االجتماعية ،مفهوم العوامل النفسية،
مفهوم العوامل االقتصادية).
 -2العوامل االجتماعية:
أ -املفهوم االصطالحي للعوامل االجتماعية.
عرف أبو محيد العوامل االجتماعية أبهنا :جمموعة
من العوامل ذات الطابع االجتماعي ،مثل :البيئة ،واملدرسة،
واألصدقاء ،واحلي ،وكلها عوامل تسهم يف تكوين الدافع
والسلوك لدى أحد أفراد اجملتمع (.)65 :2002
ب -املفهوم اإلجرائي للعوامل االجتماعية.
يتحدد املفهوم اإلجرائي للعوامل االجتماعية يف
هذه الدراسة ابلسمات واخلصائص الدميوغرافية ،واالجتماعية،
ومجلة الظروف االجتماعية اليت عاشتها وخربهتا النساء
املرتكبات لتعاطي املخدرات واليت ستكون على النحو التايل:
 اخلصائص والسمات الدميوغرافية واالجتماعية للنساءاملرتكبات لتعاطي املخدرات.
 العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل التعليمي ،احلالة املهنية،اجلنسية ،حمل اإلقامة.
 الظروف والعوامل االجتماعية( :البيئة والعوامل االجتماعية). -3املفهوم االجرائي للعوامل االقتصادية.
يقصد هبا يف هذه الدراسة جمموعة املتغريات
االقتصادية واليت ترتبط ابلدخل ،والصرف ،والبطالة فيما خيص
النساء املرتكبات جلرمية تعاطي املخدرات ،واليت قد يكون هلا
أتثري مباشر أو غري مباشر يف وقوعهن يف تلك اجلرمية.
 -4املفهوم االجرائي للعوامل النفسية.
يقصد هبا يف هذه الدراسة :جمموعة جمموعة
الظروف النفسية اليت تؤثر على سلوك اإلنسان وتصرفاته ،ومن
املمكن أن تؤدي به إىل تعاطي املخدرات ،مثل( :اإلحباط،
وعدم الثقة ابلنفس ،واحلرمان من العاطفة ،والفشل وغريها).
 -5مفهوم املخدرات :تتعدد املفاهيم لتعريف املخدرات
ويرجع ذلك إىل اختالف النظرة إىل املخدرات من قبل
أهل العلم واالختصاص ويف ضوء ذلك سوف يكتفي
الباحث يف هذا اجلزء بذكر التعريف اللغوي واالصطالحي
لعمومية معانيهما ،مث خيتم ابلتعريف اإلجرائي.
أ) التعريف اللغوي :تدور معاين املخدرات حول السرت ،أي
ما يسرت اجلهاز العصيب املركزي عن عمله ونشاطه املعتاد،
و املخدرات يف اللغة مشتقة من اخلِ ْدر؛ وهو سرت ميد
املخدر واخلَ َدر :الظلمة،
للجارية يف انحية البيت ،و َ
ِ
واخلدرة :الظلمة الشديدة ،واخلادر :الكسالن ،واخل َد ُر
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من الشراب والدواء :فتور يعرتي الشارب وضعف (ابن
منظور.)232 :2005 ،
ب) التعريف االصطالحي :تعرف املخدرات اصطالحاً أبهنا:
كل مادة خام مصدرها طبيعي أو مصنعة كيميائيًا ،حتتوي
على مواد مثبطة أو منشطة إذا استخدمت يف غري
األغراض الطبية ،فإهنا تسبب خلالً يف عمليات العقل،
وتؤدي إىل حالة من التعود أو اإلدمان عليها ،مما يضر
بصحة الشخص جسميًا ونفسيًا واجتماعياً (مسعودة،
.)287 :2012
ج) التعريف اإلجرائي للمخدرات :يرى الباحث أن
املخدرات عبارة عن مواد طبيعية أو صناعية أايً كان
شكلها حتتوي على عناصر (مهبطة ،أو منشطة ،أو
مهلوسة) للجسم ،يتم تعاطيها بدون مشورة طبية وتولد
الرغبة القهرية واالستمرار على التعاطي مما يسبب
اإلدمان ،وتضر ابلفرد وتنسحب آاثرها على األسرة
واجملتمع.
 -6املفهوم اإلجرائي لتعاطي املخدرات:
يعرف الباحث تعاطي املخدرات إجرائياً أبنه :تناول
أي من املواد املخدرة أبنواعها املختلفة (املهبطات ،واملنشطات،
واملهلوسات ،والعقاقري الطبية اخلاضعة للرقابة واملعاقب على
تعاطيها واليت ينتج عن تعاطيها أضرار جسمية أو عقلية
ابإلضافة إىل اآلاثر النفسية واالجتماعية واالقتصادية ،سواءً
كان االستخدام أبخذها عرب الفم أو األنف أو احلقن).
 -7املفهوم اإلجرائي للنساء احملكومات يف قضااي التعاطي.
يعرف الباحث النساء احملكومات إجرائيًا أبهنن
النساء املسجوانت يف سجون منطقة مكة املكرمة (العاصمة
املقدسة ،جدة ،الطائف) واحملكومات يف قضااي تعاطي املواد
املخدرة.
اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:
أوال :النظرايت املفسرة ملشكلة الدراسة
ً
قام الباحث ابستخدام بعض النظرايت املفسرة
للدراسة؛ لتساعده يف توجيه البحث ،وعملية شرح النتائج
وحتليلها ،وحماولة توظيف هذه النظرايت العلمية ابلشكل
الصحيح مبا ميكن من فهم الدراسة ،ويف هذا الصدد فإن
الباحث اختار نظريتني على النحو اآليت:
-1نظرية االختالط التفاضلي:
يعد "أدوين سذرالند" من أهم علماء اإلجرام يف
القرن العشرين ،ويُعرف بدراساته السوسيولوجية يف السرقة
احملرتفة ،وجرائم ذوي الياقات البيضاء ويُعرف أكثر بصياغته
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لنظرية من أبرز النظرايت يف تفسري السلوك اإلجرامي ،وهي
نظرية االختالط التفاضلي ،حيث عرض فكرة النظرية يف شكل
سلسلة من الفروض يف مؤلفة عام  ،1924كما نشر النسخة
النهائية هلا بطبعة عام  ،1947حتت عنوان :مبادئ علم اإلجرام
(آل سعود .)1998 ،وتنظر هذه النظرية إىل أن السلوك
اإلجرامي ليس مورواثً ،وامنا مكتسباً عن طريق التعلم من خالل
االتصال والتفاعل وخمالطة اآلخرين .ويعد الفرد جزءاً من
مجاعته ،ويكتسب منهم اجتاهاته وقيمه وسلوكياته ،فقد خيتلط
الفرد جبماعة حترتم ومتثل القانون ،فيتعلم قواعد السلوك السوي.
وقد خيتلط الفرد جبماعة من ذوي السلوكيات املنحرفة ،ويكسب
منهم السلوك املنحرف وعدم احرتام القوانني ،خاصةً إذا كان
هذا الفرد معتزالً للجماعات األخرى (الشهري.)2019 ،
وتقوم نظرية سذرالند على اساسني ومها (احلسيين،
:)2013
 .1التفسري امليكانيكي :أو ما أمساه ابملوقف حلظة وقوع
اجلرمية ،وقصد به أن اجلرمية ال حتدث إال يف وجود فرص
الرتكاب السلوك اإلجرامي.
 .2التفسري التارخيي :ويقصد هبا اخلربات ،واملواقف،
واالجتاهات ،اليت اكتسبها الفرد من التنشئة والثقافة
واالشخاص احمليطني به .وتقوم نظرية االختالط التفاضلي
على عدة اعتبارات منها (البداينة واخلريشة:)2013 ،
أ .أن السلوك االجرامي مكتسب ال يورث ،ويكتسبه الفرد
عن طريق التَّعلم.
ب .أن السلوك االجرامي يُتعلّم ابالتصال االجتماعي
والتفاعل مع االخرين ضمن إطار العالقات الدولية
األولية.
ج .حيدث تعلم السلوك يف إطار اجلماعات ذات العالقات
الودية احلميمة.
د .يتضمن تعلم السلوك االجرامي:
• أن دوافع اجلرمية تكون بسبب تقبل النصوص
القانونية أو عدم تقبلها.
• تعلم أساليب فنون ارتكاب اجلرمية ،اليت تكون أحياانً
معقدة ،وأحياانً أخرى تكون بسيطة.
• يصبح الفرد منحرفاً بسبب رجحان القوى اليت حتبذ
انتهاك القوانني ،حيث يتعرض الفرد لقوتني
متعارضتني إحدامها جتذبه الحرتام القوانني واألخرى
تدفعه ملعارضتها ،فإذا خالط الفرد اجملرمني ،واعتزل
اجملموعات األخرى احملرتمني للقوانني؛ يصبح من
السهل تعلّمه وميله لألمناط اإلجرامية.

• ختتلف قوة أتثري هذه العالقات الرتابطية حبسب
األسبقية والتكرار والشدة :أي تتأثر (مبدى تكرار
املخالطة ،ومدى مدهتا الزمنية ،ومدى عمقها
وكثافتها).
• إن عملية تعلم السلوك اإلجرامي تتم عن طريق
االختالط بنماذج إجرامية وتتضمن آليات أي تعلم
أخر.
• السلوك اإلجرامي تعبري عن قيم واحتياجات عامة،
ولكن ال يفسر هبذه احلاجات ،ألن السلوك السوي
يعرب أيضاً عن قيم وحاجات عامة.
وتتبني أمهية هذه النظرية يف أن السلوك اإلجرامي
هو السلوك املتعلّم؛ نتيجة املخالطة ،والتفاعل ،واالتصال،
ُ
واالحتكاك مع أفراد منحرفني أو جمرمني؛ فيصبح الفرد بتأثريهم
عضواً خمالفاً للقانون أو معادايً للمجتمع ،ويعتمد ذلك على
حمتوى التنظيم االجتماعي للجماعة ،الذي يتوقف على نوعية
الرتكيب االجتماعي للجماعة وماهيته ،ومستوى احرتامها
وقبوهلا يف اجملتمع ،ابإلضافة إىل موقفها من احرتام القانون
ابجملتمع أو عدمه (الشهري.)2019 ،
توظيف النظرية:
وفقاً لنظرية سذرالند ،جند أن السلوك اإلجرامي
ليس مورواثً ،وإمنا يتعلمه الفرد من خالل البيئة احمليطة به
وأتثريها فيه ،اليت قد تعزز هذا السلوك فيه ،فتنقاد الفتاة حبسب
النظرية إىل التأثر بصديقاهتا (مجاعة األقران) يف اجلامعة أو احلي
أو يف سنني الدراسة ،ويكون هذا التأثري برغباهتن ،أو اجتاهاهتن،
أو دوافعهن ،أو قيمهن ،أو سلوكياهتن ،أو كل ذلك جمتمعاً،
ألهنا جتد نفسها معهن ،وتشعر ابلود واحلميمية بينهن ،وهن
بذلك يؤثرن فيها بسلوكياهتن ،فإن كانت هذه السلوكيات
منحرفة ،فإن الفتاة ستصبح جزءًا منهن ،وتتعلم منهن تعاطي
املخدرات ،وذلك إما أن يكون جماراة هلن أو تقليداً هلن ،أو
إلغوائهن هلا ،أو لتعلقها هبذه اجلماعة اليت أولتها التقدير
واالهتمــام والود والقبول؛ فيصبح أتثري مجاعة األقران أكرب من
أتثري األسرة واجملتمع وضوابطه.
ويزداد التأثري للجماعة يف التعاطي حبسب تكرار
اللقاء هبا وتكرار االتصال ،فكلما زادت املدة وتكرر
االحتكاك؛ زادت قوة وعمق الصداقة بينهن وقوي التأثري؛ فتزيد
بذلك قوة التأثري ابلتعاطي ،وتزداد استمراريته ،وتصبح الفتاة
غري قادرة على التخلي عنه ،وزاد انتمائها للجماعة أكثر،
وامتثاهلا لكل سلوكها على حنو أكرب ،خاصة إن مل تكن تنتمي
جلماعات أخرى.
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة
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وبعد دخول الكثري من املتغريات االجتماعية
واالقتصادية ،واالنفتاح الثقايف ،والعوملة ،جند أن مساحة أتثري
الفتاة بصديقاهتا ابتت أكرب ،خاصة مع قوة وسائل التواصل،
وفرصة أن تلتقي بصديقاهتا على حنو مستمر يف املدارس
واجلامعات ،كما أُتيحت للفتيات فرصة وإمكانية اخلروج مع
صديقاهتن ،حيث إن بعض األسر منحت بناهتا احلرية املطلقة
يف اخلروج مع الصديقات أو مبفردها بدون ضوابط ،مما أاتح هلا
مساحة يف االحتكاك جبماعات الرفاق أوسع مما كان سابقاً،
األمر الذي زاد من فرصة وقوعها.
-2نظرية الضبط الذايت ()Self -Control
قدم كل من "ميشيل جوتفردسون" و"ترافيس
هريشي" نظريتهما الشهرية يف الضبط الذايت اليت تعد من أحدث
النظرايت يف تفسري السلوك املنحرف ،حيث تقوم النظرية على
فرضية مفادها أن األفراد يفكرون تبعاً ألهوائهم الشخصية
لتحقيق اللذة واملتعة دون مراعاة لشعور اآلخرين ،كما أن األفراد
الذين يقومون ابرتكاب سلوكيات منحرفة خمالفة لقوانني اجملتمع
وأنظمته هم يف واقع األمر ممن يتمتعون بضبط ذايت منخفض
يتزامن مع وجود الفرصة املناسبة اليت تتفاعل مع الضبط الذايت
املنخفض وتوجه األفراد إىل ارتكاب سلوكيات منحرفة (الفاحل،
.)1431
كما يرى كل من "جوتفردسون" و"هريشي"
( ،)Akers & Scellers, 2013أن لألسرة دوراً هاماً وحيوايً
يف ضبط سلوك أفرادها واملسامهة يف إجياد ضبط عايل مرتفع
مىت ما قامت األسرة بتنشأة أبنائها وبناهتا التنشئة االجتماعية
السليمة اليت تؤهلهم إىل معرفة السلوكيات املنحرفة اليت ختالف
قيم اجملتمع ونظمه ،هذا ابإلضافة إىل متابعتهم واإلشراف عليهم
وتقومي سلوكياهتم املنحرفة أو السلوكيات الغري مرغوب فيها
اجتماعياً ،ومىت ما أخلت األسرة بتلك الواجبات املنوطة هبا
من قبل اجملتمع قد يتكون عند الفرد جراء التنشئة االجتماعية
الناقصة ضبط ذايت منخفض يدفعه إىل ارتكاب السلوكيات
اإلجرامية اليت ال يرغبها اجملتمع كما يرى "جوتفردسون"
أيضا أن االختالف بني اجملرمني ال ميكن
و"ترافيس هريشي" ً
إرجاعه إىل خصائص شخصية مرتبطة بتكوين الفرد وإمنا إىل
اختالفات يف مستوى الضبط الذايت لدى األفراد ،وقد أُرجعا
سبب الضبط الذايت املنخفض إىل نقص يف عملية التنشئة
االجتماعية منذ الصغر ،الذي قد يكون من أسبابه عدم إشراف
الوالدين على سلوكيات األبناء ،أو عدم معاقبتهم على
السلوكيات املنحرفة اليت تصدر منهم (الشمري.)2019 ،
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ويفهم من هذه النظرية أن قدرة الفرد على الضبط
الذايت اليت تبلورت من خالل التنشئة السوية وجعله متمثالً
ملعايري وقيم اجملتمع وضوابطه الشرعية والقانونية ،و من مث كبح
السلوك اإلجرامي لديه ،وعلى اخلالف من ذلك فإن غياب
التنشئة السوية سواءً من األسرة أو احمليط االجتماعي يضعف
قدرة الضبط الذايت عند الفرد ويصبح سهل االنزالق والتورط يف
ارتكاب السلوك اإلجرامي ومتلذذًا ومنتفعاً يف ممارسته ،كما
يؤدي إىل ظهور مسات شخصية مثل االندفاعية احلمقاء والتهور
واملخاطرة وعدم التفكري العقالين يف التقدير الدقيق للنتائج
املرتتبة على ارتكاب السلوك االجرامي (البدانية.)2007 ،
توظيف النظرية :تعيش الفتاة يف أسرة ،وتعد هذه األسرة جزءاً
من اجملتمع ،فإذا كانت هذه األسرة غري متماسكة ،تعاين من
ضعف الروابط ،أو طالقاً ،أو هجراً ،أو وفاة ،أو خالفات
ونزاعاً بني الوالدين ،أو تغيّب أحد األبوين؛ فإنه ينتج عنه
عدم انسجام وتوافق الفتاة مع أسرهتا ،خاصةً إن كانت أسباب
املشكالت األسرية تُعارض الوالدين يف اجتاهاهتم ،أو أفكارهم،
أوسلوكياهتم.
إن التوتر يف األسرة ،وفقدان االستقرار واحملبة؛ قد
يدفع الفتيات إىل اخلروج عن معايري اجملتمع واألسرة وقيمهما،
للهروب من واقعهم ومن املشاكل ،والبحث عن الراحة والسعادة
خارج األسرة واملنزل .وقد يؤدي ذلك إىل الوقوع يف تعاطي
املخدرات ،كما أن أحد الوالدين إن كان من املتعاطني
للمخدرات ،فإن تعارض السلوك بينه وبني أفراد األسرة؛ قد
يدفع الفتيات إىل التعاطي.
كما ميكن القول إن تعاطي املواد املخدرة يعود إىل
قوى داخل مرتكبها تتمثل يف اخنفاض أوضعف الضبط الذايت
لديه ،فمن املالحظ أن مسة املخاطرة والتهور واالندفاعية كأهم
الصفات اليت يتسم هبا ذوو الضبط املنخفض أبهنا مسات لدى
مرتكيب التعاطي؛ حيث حتقق هلم إرضاء آنياً لرغباهتم ،فاملتعاطي
حتقق له اللذة واملتعة الوقتية.
اثنيًا :الدراسات السابقة
تشكل الدراسات السابقة ترااثً نظرايً يساعد
الباحثني يف اختبار موضوعات دراستهم وأحباثهم وتكوين خلفية
علمية عن تلك املوضوعات ،كما تساعدهم أيضاً يف التأكيد
على أن دراساهتم ليست تكراراً لدراسات سابقة ،وتزيدهم ثقةً
وطمأنينة للمضي يف دراساهتم بعد اطالعهم على أكرب عدد
ممكن من الدراسات اليت تناولت بعض املوضوعات ذات العالقة
مبوضوع الدراسـ ـة احلالية سواءً بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
وقد قام الباحث بعرض ما أمكن الوصول إليه من دراسات
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ذات عالقة مبوضوع الدراسة وفقاً ألطرها املكاين (احمللي،
العريب ،األجنيب) واملوضوعي ،يف تسلسل زمين من األقدم إىل
األحدث لبيان التطور العلمي والرتاكمي املعريف يف تناول الظاهرة
حمل الدراسة ،وذلك على النحو اآليت:
أ) الدراسات احمللية:
 .1دراسة الشهري ( )2019بعنوان :العوامل االجتماعية
املرتبطة بتعاطي املخدرات من وجهة نظر الطالبات
اجلامعيات .هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل
االجتماعية املرتبطة بتعاطي املخدرات من وجهة نظر
الطالبات اجلامعيات .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي
التحليلي ،كما استخدمت االستبيان كأداة جلمع
املعلومات ،ويتكون جمتمع الدراسة من الطالبات
اجلامعيات من جامعة امللك سعود واجلامعة العربية
املفتوحة .وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:
• يعد التفكك األسري العامل األول من العوامل
االجتماعية املرتبطة بتعاطي املخدرات.
• جاء ابملرتبة الثانية مجاعة األقران من العوامل االجتماعية
املرتبطة بتعاطي املخدرات.
• احتل العنف االسري املرتبة الثالثة من العوامل االجتماعية
املرتبطة بتعاطي املخدرات.
• كما جاء وقت الفراغ ابملرتبة الرابعة من العوامل االجتماعية
املرتبطة بتعاطي املخدرات.
 .2دراسة الرشيدي ( )2014بعنوان :العوامل االجتماعية
املرتبطة بعوامل املخدرات لدى املرأة واجلرائم املرتتبة عليها.
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور أسرة املنشأ (الوالدين
واألخوة) وكذلك دور الزوج واألبناء يف ارتكاب املرأة جلرائم
املخدرات ،كما هدفت إىل التعرف على دور التصدع
املعنوي واملادي ألسريت املنشأ والزواج يف ارتكاب املرأة
جلرائم املخدرات ،وهدفت أيضاً إىل التعرف على دور
األصدقاء والصديقات ودور البيئة (منطقة السكن) يف
ارتكاب املرأة جلرائم املخدرات .واستخدمت الباحثة منهج
املسح االجتماعي ،كما استخدمت االستبيان كأداة جلمع
البياانت واملعلومات ،ويتكون جمتمع الدراسة من النزيالت
املرتكبات جلرمية تعاطي املخدرات يف سجن امللز يف
الرايض .وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،من أمهها:
أوالً :أبرز العبارات املتعلقة بدور األسرة والزوج يف ارتكاب املرأة
جلرائم املخدرات هي:
• إمهال األسرة يف تربية األبناء.
• تعاطي الزوج للمخدرات.

اثنياً :أبرز العبارات املتعلقة بدور التصدع املعنوي واملادي
ألسريت املنشأ والزواج هي:
• الفراغ الروحي والعاطفي يف األسرة.
• الفقر.
اثلثاً :أبرز العبارات املتعلقة بدور األصدقاء والصديقات ودور
البيئة (منطقة السكن) يف ارتكاب املرأة جلرائم املخدرات هي:
• تشجيع الصديقات على تعاطي ابملخدرات.
• معظم سكان احلي من الفقراء ومن غري املتعلمني.
 .3دراسة احلريب ( )2008بعنوان :العوامل االجتماعية املؤثرة
بتعاطي املرأة للمخدرات .هدفت الدراسة إىل التعرف على
اخلصائص االجتماعية والثقافية والدميوغرافية ملتعاطيات
املواد املخدرة ،والعوامل االجتماعية املؤثرة يف تعاطي املرأة
للمخدرات .واستخدمت الباحثة منهج املسج
االجتماعي ،وتكون جمتمع الدراسة من العاملني والعامالت
يف جممع األمل للصحة النفسية ابلرايض ،كما استخدمت
الباحثة االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل
عدد من النتائج من أمهها:
• احلالة االجتماعية ملعظم ملتعاطيات املواد املخدرة كانت من
العازابت ،مث تليها فئة املتزوجات ،مث املطلقات ،مث
املعلقات.
• املرأة اليت تعيش يف املناطق واألحياء الشعبية تزداد فرصة
تعاطيها للمخدرات موازنة ابملرأة اليت تعيش يف املناطق الراقية
واملرتفعة يف مستواها املعيشي.
يقل أو يندر
• املتعاطيات للمواد املخدرة ينحدرن من أسر ّ
هبا التعليم ابلنسبة آلابئهم وأمهاهتم.
• أكثر العوامل االجتماعية أتثرياً يف تعاطي املخدرات هي:
التفكك األسري مث مجاعة األقران.
ب) الدراسات العربية
 -1دراسة املعايطة ( )2015بعنوان :اجتاهات طلبة جامعة مؤتة
حنو العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات يف اجملتمع األردين.
هدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاهات طلبة جامعة مؤتة
حنو العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات يف اجملتمع األردين.
واستخدم الباحث منهج املسح االجتماعي ،ويكون جمتمع
الدراسة من مجيع الطالب الدارسني يف جامعة مؤتة وبلغ
عددهم ( )15829طالبًا وطالبة ،كما استخدم الباحث
االستبانة أداة للدراسة .وتوصلت الدراسة إىل عدد من
النتائج ،من أمهها :أن أهم األسباب املؤدية لتعاطي
املخدرات يعود الرتكاب اجلرائم وغياب الرقابة األسرية
والتفكك االجتماعي لألسرة ،واالنرتنت ،وسهولة احلصول
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على املخدرات ومسايرة رفقاء السوء والتقليد األعمى ،وكثرة
وقت الفراغ.
 -2دراسة املبارك ( )2014بعنوان :تعاطي املخدرات وسط
طالبات اجلامعات .هدفت الدراسة إىل الوقوف على مشكلة
تعاطي وإدمان الطالبات اجلامعيات للمخدرات بوالية
اخلرطوم ،ومعرفة األسباب اليت جتعل الطالبة تفعل ذلك،
واآلاثر املرتتبة على ذلك .واستخدمت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي ،وتكون جمتمع الدراسة من ( )1055طالبًا
وطالبة من عشر جامعات حكومية وخاصة بوالية اخلرطوم،
ابستخدام العينة العشوائية الطبقية ،كما استخدمت الباحثة
االستبانة ،واملقابلة ،واملالحظة .وتوصلت الدراسة إىل عدد
من النتائج من أمهها:
 زايدة انتشار املخدرات بني الطالبات. من أهم أسباب انتشار املخدرات بني الطالبات (غياب مراقبةاألسرة ،التفكك األسري مث األصدقاء).
جـ) الدراسات األجنبية:
 -1دراسة سيان ( )Siyan, 2017بعنوان :انتشار العوامل
املرتبطة بتعاطي املخدرات بني طالب اجلامعات يف دول جنوب
شرق آسيا .يف دراسة لدول جنوب شرق آسيا ما بني عام
 2015–2013يف كل من (كمبوداي ،وإندونيسيا ،والوس،
ومـاليزيـا ،وميامنـار ،والفلبـني ،وسنغـافورة ،واتيـالند ،والفيتنامي)
لعدد ( )7923طالبًا وطالبة من جامعة أو جامعتني بكل دولة ما
بني عمر ( )30–18سنة.
هدفت الدراسة إىل بيان مدى انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات
هبذه الدول بني الطالب اجلامعيني ،ومعرفة العوامل املرتبطة
بذلك .وأظهرت النتائج تباين نسبة املتعاطني بني هذه الدول
مبتوسط  % 2.2للمتعاطني املتكررين (عشر مرات أو أكثر)
خالل سنة ،و %14.7للمتعاطني غري املتكررين ( )9–1مرات
خالل سنة ،وتوصلت الدراسة إىل انتشار ظاهرة التعاطي بني
بعيدا عن
الطالب أكثر من الطالبات ،وبني من يعيشون ً
الوالدين ،وين الطبقات الفقرية واملتوسطة.
 -2دراسة ماثيو ( )Matthew Schieltz, 2010بعنوان:
الشباب وإساءة استخدام املخدرات .هدفت هذه الدراسة إىل
التعرف على األسباب اليت تدفع الشباب يف الوالايت املتحدة
األمريكية إىل تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية ،وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها:
 إن أهم األسباب املؤدية لتعاطي املخدرات لدى الشباب:(الضجر ،اإلحباط ،وعدم قبول الشباب من قبل اآلخرين،
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ابإلضافة إىل بعض املتغريات االجتماعية األخرى مثل :الطالق
وسوء املعاملة).
 أكثر أنواع املخدرات اليت يتعاطاها الشباب يف اجملتمع مثلاملرجيواان والكوكايني وبعض أنواع االمفيتامينات واملنبهات،
واستنشاق بعض املواد الكيميائية.
 تتنوع وتتعدد اآلاثر السلبية الناجتة عن تناول املخدرات مثلسرعة التنفس ،والتثبيط ،واإلحباط ،وزايدة ضرابت القلب ،والوفاة
يف بعض األحيان.
التعليقات على الدراسات السابقة:
يف هذه الدراسة قام الباحث ابستعراض سبع
دراسات ،منها ثالث دراسات حملية ،ودراستني عربية ،ودراستني
أجنبيتني ،وذلك على النحول اآليت:
أوال :الدراسات احمللية
ً
أ) يف ضوء االستعراض السابق ،يتبني أن هناك أوجه تشابه بني
الدراسة احلالية والدراسات احمللية ،ميكن حتديدها على النحو
اآليت:
-1تتشابه الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات احمللية يف جماهلا
املوضوعي حيث تناولت هذه الدراسة جرمية تعاطي املخدرات.
-2تتشابه الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات احمللية يف جماهلا
املكاين ،حيث إن مجيع الدراسات احمللية أجريت يف اململكة العربية
السعودية.
-3تتشابه الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات احمللية يف كوهنا دراسة
وصفية ،حيث استخدم منهج املسح االجتماعي.
-4تتشابه الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات احمللية يف أداة البحث
حيث استخدمت االستبانة أداة مجع املعلومات والبياانت.
ب) أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات احمللية:
 -1ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات احمللية يف جمتمع
الدراسة ،حيث اقتصرت على احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة ،بينما اقتصر جمتمع دراسة الرشيدي
( )2014على النزيالت احملكومات جلرمية تعاطي املخدرات يف
سجن امللز يف الرايض ،أما دراسة الشهري ( )2019فكان جمتمع
الدراسة عبارة عن الطالبات اجلامعيات من جامعة امللك سعود
واجلامعة العربية ،يف حني جند أن دراسة احلريب ( )2008قد اقتصر
جمتمع الدراسة فيها على العاملني والعامالت يف جممع األمل
للصحة النفسية ابلرايض.
 -2ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات احمللية يف تركيزها على
اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء.
اثنيًا :الدراسات العربية

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات العربية يف
تناوهلا جلرمية تعاطي املخدرات ،وكذلك يف كوهنا دراسة وصفية
واستخدامها لالستبانة كأداة جلمع املعلومات والبياانت.
وختتلف الدراسة احلالية عن دراسة املبارك ( ،)2014ودراسة
املعايطة ( )2015يف جماهلا املكاين حيث أجريت يف اململكة
العربية السعودية ،بينما أجريت دراسة املبارك يف السودان ،وأما
دراسة املعايطة فقد أجريت يف األردن ،كما ختتلف الدراسة
كيزا على اآلاثر
احلالية عن الدراسات العربية يف كوهنا أكثر تر ً
االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء.
اثلثاً :الدراسات األجنبية
تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات األجنبية يف
تناوهلا جلرمية تعاطي املخدرات والعوامل االجتماعية املسببة
لتعاطيها ،وختتلف الدراسة احلالية عن دراسة Mathew,
) )2010ودراسة ) (Siyan, 2017يف جماهلا املكاين حيث
أجريت يف اململكة العربية السعودية ،بينما دراسة ()Mathew
فقد أجريت يف الوالايت املتحدة األمريكية ،أما دراسة
( )Siyanفقد أجريت يف دول جنوب شرق آسيا ،كما ختتلف
الدراسة احلالية عن الدراسات األجنبية يف تركيزها على اآلاثر
االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء.
ومن هنا حتدد العوامل املؤدية لتعاطى املخدرات والىت مت
االتفاق عليها فمثال تتفق دراسة (احلريب )2009 ،ودراسة
(املبارك )2014 ،ودراسة (املعايطة )2015 ،ودراسة (الشهرى،
 )2019على أن التفكك االسرى أحد العوامل املؤدية لتعاطى
املخدرات.
جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:
 -1أكدت مجيع الدراسات السابقة أمهية دراسة موضوع تعاطي
املخدرات.
 -2االطالع على نتائج الدراساتت السابقة ،وحتديد عنوان
الدراسة احلالية يف جمال تعاطي املخدرات لدى النساء من
وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة
مكة املكرمة.
 -3توجيه اهتمام الباحث ألهم الدراسات يف جمال العوامل
االجتماعية لتعاطي املخدرات كدراسة الشهري (،)2019
والرشيدي ( ،)2014واملعايطة (.)2015
 -4تعميم مقرتحات لدراسات مستقبلية مل يتطرق إليها البحث
خالل الدراسات السابقة.

أوالً :نوع الدراسة
تعد الدراسة احلالية من الدراسات الوصفية ،وهي
الدراسات اليت تسعى لتكوين فكرة عن تفاصيل مشكلة موضوع
الدراسة ،ويف هذه احلالة يبحث الباحث عن حقائق الصورة
وتفاصيلها للوضع االجتماعي الذي يدرسه أو عن العالقات
اليت هتتم بوصف طبيعتها واجتاهاهتا ،كما أن الدراسة الوصفية
هي الدراسة اليت تستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة ،أو
موقف يغلب على أي منها صفة التحديد ونتيجة دراسات
وحبوث كشفية سابقة للحصول على معلومات كافية ودقيقة عن
موضوع الدراسة ،وحتليل هذه املعلومات وتفسريها ،واستخالص
دالالهتا وتعميم النتائج اليت يتوصل إليها على املوضوعات
متاما ملوضع الدراسة .ولعل أهم ما مييز الدراسات
املشاهبة ً
الوصفية هو أهنا ال تقتصر على استخدام أداة دون أخرى من
أدوات مجع البياانت ،بل إهنا تستطيع أن تستخدم أية أداة حبثية
أو رمبا تستخدم بعض الدراسات كل تلك األدوات ،ومن أمهها
املقابلة ،واالستبانة واملالحظة.
اثنيًا :منهج الدراسة
انطالقًا من طبيعة هذه الدراسة وأهدافها مت اعتماد
منهج املسح االجتماعي ،بوصفه أحد أساليب أو مداخل
البحوث الوصفية .ولقد أكد يرل ابيب ( )Earl Babbieأمهية
منهج املسح االجتماعي لعامل االجتماع بقوله" :يعترب املسح
االجتماعي األفضل ابلنسبة لعامل االجتماع املهتم جبمع البياانت
األساسية اليت تصف جمتمعاً ما" (كتبخانه.)96 :2012 ،
اثلثًا :جمتمع الدراسة
جمتمـع الدراسـة هو مدلـول إحصـائي يقصـد به
التعبيـر عـن مجـع املفــردات اليت تتجســد فيه ــا الظاهرة موضوع
الدراسة ،وقد وضح "القحطاين والعامري والعمر وآل مذهب"
أن جمتمع الدراسة يشمل :مجيع الوحدات والعناصر اليت مت
تعريفها وتصنيفها قبل اختيار عناصر العينة املطلوبـة (:2004
 ،)268يتكون جمتمع الدراسة من مجيع احملكومات يف قضااي
تعاط ـ ـ ــي املخدرات يف سجون منطقة مكة املكرمة والبالغ
عددهن ( )75امرأة ،اختريوا بطريقة احلصر الشامل ،حيث مت
توزيع ( )75استبانة يف أماكن تواجـدهن يف سجـون منطقـة مكـة
املكرمة (العاصمة املقدسة ،جدة ،الطائف) ،وبعد الفرز األويل
لالستباانت مت استبعاد ثالثة استباانت منها لعدم صالحيتها
ألغراض التحليل اإلحصائي ونقص البياانت املطلوبة ،فتمثلت
العينة النهائية يف ( )63استبانة.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:

ابعا :حدود الدراسة
رً
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أ) اجملال املكاين :أجـريت الـدراسة يف اململكة العـربية السعـوديــة فـي
سجـون منطقــة مكة املكرمـة للنســاء وهي( :العاصمة املقدسة ،جدة،
الطائف).
ب) اجملال الزماين :حيث تـم تطبي ــق الــدراسة امليدانيـة ومجـع البيانـات
من جمـتـمع الـدراسة خــالل الفتــرة من  1441/6/2إىل .1441/6/16
ج) اجملال البشري :اقتصرت الدراسة على استطالع آراء جمتمع
الدراسة املكون من النساء احملكومات بقضااي تعاطي املخدرات يف
سجون منطقة مكة املكرمة.
خامسا :أدوات مجع بياانت الدراسة
ً
من منطلق أن هذه الدراسة تبنت توظيف منهج
املسح االجتماعي ،فإن هذا املنهج يقتضي توظيف عدد من
األدوات ،حيث يعول على هذه األدوات يف مجع البياانت
الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة ،وقد استخدمت الدراسة
أداة االستبانة .وفيما يلي تفصيل حول أداة االستبانة :استخدم
الباحث االستبانة أداة جلمع البياانت املتعلقة ابلدراسة من
جمتمعها وقد أخضعها لألسس العلمية يف البناء ،واختبارات
الصدق والثبات وفق املراحل اآلتية:
املرحلة األوىل :إجراءات التطبيق واختبارات الصدق والثبات
اعتمادا
صاغ الباحث العبارات األولية لالستبيان،
ً
على موضوع الدراسة (العوامل املرتبطة بتعاطي املخدرات لدى
النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة
املكرمة) ،واألهداف اليت مت وضعها والتساؤالت املطروحة،
وتكونت االستبانة مما يلي:
أ -اجلزء األول (البياانت األولية للمبحوثني):
يتعلق هذا اجلزء من االستبانة ابملتغريات املستقلة
وهي اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة ممثلة يف أربع
متغريات وهي :العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،نوع
السكن ،طبيعة السكن ،مع من تسكنني ،احلالة املهنية السابقة،
اجلنسية ،احلالة االجتماعية للوالدين ابإلضافة إىل فرتة
االستخدام للمخدرات ،نوع املخدر املتعاطي ،طريقة احلصول
على املخدرات.
ب -اجلزء الثاين (حماور الدراسة):
يشتمل هذ اجلزء على حماور الدراسة ومت إعطاء كل حمور
جمموعة من االختيارات (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري
موافق بشدة) ،وقد استخدم الباحث طريقة ليكرت ذات التدرج
اخلماسي وتكون اجلزء الثاين من أربعة حماور هي:
احملور األول :العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
منطقة مكة املكرمة ويشمل هذا احملور ( )13عبارة.
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احملور الثاين :العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
منطقة مكة املكرمة ويشمل هذا احملور ( )9عبارات.
احملور الثالث :العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
منطقة مكة املكرمة ويشمل هذا احملور ( )15عبارة.
احملور الرابع :اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
منطقة مكة املكرمة ويشمل هذا احملور ( )21عبارة.
وقد قام الباحث ابعتماد املقياس اخلماسي ،كونه
خيدم أهداف الدراسة ،كما أنه ميتاز ابلسهولة يف اإلعداد
والسهولة يف التطبيق ،وإعطائه املبحواثت حرية مناسبة يف حتديد
مواقفهم ودرجته سواء كانت إجيابية أم سلبية.
املرحلة الثانية :صدق أدوات الدراسة
أ -الصدق الظاهري (اخلارجي) ألداة الدراسة:
ي ـقصـد بـصــدق األداة :ال ـتــأكد مــن أن ـهـا ســوف
أيضا
تقي ــس م ــا أع ـدت لقي ــاســه (العساف ،)429 :1998 ،و ً
"يكون االختبار صادقًا إذا كان مظهره يشري إىل أنه اختبار
صادق كأن يكون شكله معقوالً وأن تشري فقراته إىل ارتباطها
ابلسلوك املقاس ،وإذا كان سهل االستعمال" (عبيدات وعدس
وعبد احلق .)164 :2005 ،وقام الباحث للتحقق من صدق
االستبانة الظاهري بعرضها على عدد من املختصني؛ للتعرف
على مدى وضوح عبارات االستبانة ومناسبتها لقياس أهدف
الدراسة ،ومت إجراء عدد من التعديالت على االستبانة من
حذف ،وتغيري ،وإعادة صياغة ،ونقل من حمور إىل آخر ،مث
اعتماد احملاور والعبارات اليت تتكون منها بصورة هنائية يف ضوء
هذه اإلجراءات.
ب -صدق االتساق الداخلي (الصدق البنائي) والثبات ألداة
الدراسة:
يعين ثبات أداة الدراسة ،ودرجة انسجامها
واستمراريتها يف إعطاء درجة متقاربة وقراءات متشاهبة عند كل
مرة يطبق فيها (القحطاين وآخرون .)236 :2004 ،وقد طبق
الباحث االستبانة على العينة مفردات الدراسة بعد التأكد من
صدقها البنائي حيث قام الباحث حبساب معامل االرتباط،
والصدق الداخلي ألداة الدراسة ،ومعامل االرتباط بني درجاهتا،
ابإلضافة إىل قياس معمل ألفا كرونباخ للثبات ،كما هو موضح
يف اجلدول أدانه:
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جدول ( )1معامل ارتباط بريسون لفقرات حماور الدراسة
رقم العبارة

احملور األول

رقم العبارة

احملور الثاين

رقم العبارة

احملور الثالث

رقم العبارة

احملور الرابع

1

**0.648

1

**0.745

1

**0.757

1

**0.569

2

**0.662

2

**0.788

2

**0.734

2

**0.664

3

**0.828

3

**0.916

3

**0.789

3

**0.620

4

**0.676

4

**0.799

4

**0.748

4

**0.657

5

**0.707

5

**0.834

5

**0.794

5

**0.726

6

**0.702

6

**0.849

6

**0.850

6

**0.710

7

**0.540

7

**0.607

7

**0.827

7

**0.723

8

**0.811

8

**0.782

8

**0.805

8

**0.725

9

**0.828

9

**0.716

9

**0.832

9

**0.760

10

**0.779

10

**0.728

10

**0.793

11

**0.872

11

**0.541

11

**0.810

12

**0.736

12

**0.718

12

**0.771

13

**0.763

13

**0.765

13

**0.768

14

**0.698

14

**0.803

15

**0.745

15

**0.779

16

**0.768

17

**0.755

18

**0.702

19

**0.767

20

**0.623

21

**0.763

لقياس ثبات أداة الدراسة (االستبانة) مت استخدام
يتضح من اجلدول رقم ( )1أعاله والذي يستعرض
معامل ألفا كرونباخ ،وابلرجوع إىل النتائج املوضحة يف اجلداول
فقرات حماور االستبانة حيث تبني أن ارتباط مجيع العبارات
السابقة ،ميكننا أن نالحظ أن معامالت االرتباط بني العبارات
ابحملاور الذي تنتمي إليها هي عبارات دالة إحصائيًا عند
والدرجة الكلية للمحور الذي يتضمنها؛ مرتفعة كذلك ميكن
مستوى الدالة ( )0.01مما يعطي داللة على ارتفاع معامالت
مالحظة ارتفاع معامالت الثبات للفقرات ،األمر الذي يزيد من
االتساق الداخلي ،كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية
مستوى الثقة لدى الباحث يف تطبيقه أداة الدراسة ،وصالحيتها
ميكن الوثوق هبا يف تطبيق أداة الدراسة ،مما يشري إىل أن مجيع
ملا صممت من أجله.
العبارات تتمتع بصدق مرتفع ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط
واجلدول أدانه يوضح مستوايت ثبات حماور االستبيان
املصححة ما بني ( 0.438إىل .)0.889
ابستخدام معامل ألفا كرونباخ.
املرحلة الثالثة :ثبات أدوات الدراسة
جدول رقم ( )2معامل ألفا كرونباخ لقياس أداة الدراسة
حماور االستبانة

احملور األول :العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
احملور الثاين :العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
احملور الثالث :العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
احملور الرابع :اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء.
الثبات العام

عدد الفقرات

قيمة معامل ألفا كرونباخ

13

0.930

9

0.920

15

0.945

21

0.955

58

0.966
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يوضح اجلدول رقم ( )2أن أداة الدراسة تتمتع
بثبات مقبول إحصائيًا ،حيث جاء الثبات العام للدراسة
( )0.96بينما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بني
( ،)0.95 -0.94 -0.92 -0.93وهي معامالت ثبات
مرتفعة ميكن الوثوق هبا يف تطبيق أداة الدراسة
سادساً :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت
استخ ـ ـ ـ ــدم البـ ـ ـ ــاحث الع ـ ـ ــديد م ـ ـ ــن األس ـ ـ ــاليب
اإلحصائي ـ ــة ،بغـ ــرض حتقـ ـ ـي ـ ـ ــق األهداف اليت سعـ ـ ــت إليهـ ـ ــا
ال ـ ـ ــدراسة ،حيث مت استخ ــدام برن ــامج التحلي ـ ــل اإلحص ـ ــائي
).(SPSS

استمــرت عملي ـ ــة املتــابعة واست ــالم االستبـانـة التـي
عبئــت حـىت ي ــوم االثني ــن املـ ـوافق  ،1441/6/16بلغ أفراد جمتمع
الدراسة ( )75سجينة ميثلن النساء احملكومات يف قضااي
التعاطي ،وبعد استبعاد االستباانت الغري صاحلة للتحليل ،أصبح
عدد االستباانت ( )63استبانة.
عرض وحتليل بياانت الدراسة ومناقشة نتائجها:
هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل النفسية
واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤدي إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء ،ابإلضافة إىل اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات
لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
منطقة مكة املكرمة .ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إىل
اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 -1ما العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
 -2ما العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
 -3ما العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون
منطقة مكة املكرمة؟
 -4ما اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة؟
وسوف يستعرض الباحث النتائج املتعلقة ابلبياانت األولية لعينة
الدراسة ،والنتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة حسب اآليت:
أوالً :النتائج املتعلقة ابلبياانت األولية ألفراد الدراسة
-1وصف خصائص عينة الدراسة:

 املتوسط احلسايب املوزون املرجحوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض إجاابت أفراد الدراسة عن
كل عبارة متغريات الدراسة الرئيسية حبسب حماور االستبيان.
 املتوسط احلسايب ( )Meanواالحنراف املعياري( :)Deviation standardوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو
اخنفاض استجاابت عينة الدراسة على أسئلة الدراسة (متوسط
متوسطات العبارات) ،مع العلم أبنه يفيد يف ترتيب عبارات
الدراسة حسب أعلى متوسط حسايب موزون.
سابعاً :إجراءات تطبيق الدراسة
بعد االنتهاء من إجراءات تقييم أداة الدراسة
(االستبانة) والتأكد من صالحياهتا ،واإلطمئنان على مالئمتها
جلمع البياانت الالزمة إلمتام الشق امليداين من الدراسة ،شرع
الباحث يف إجراء الدراسة امليدانية وفق اخلطوات اآلتية:
 -1قام الباحث مبقابلة مدير عام السجون مبنطقة مكة املكرمة
الطالعه على عنوان الدراسة وأهدافها وأداة مجع البياانت
يف صورهتا النهائية وذلك ألخذ موافقته على توزيع
االستباانت على النساء احملكومات بقضااي تعاطي
املخدرات يف سجون منطقة مكة املكرمة.
بدأت إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية وتوزيع
االستبانة ابتداءً من يوم االثنني املوافق  1441/6/2ابلتعاون
والتنسيق يف اجلهات املعنية.
جدول رقم ( )3توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر
(:)Weighted mean
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العمر

التكرار

النسبة %

أقل من  25سنة

21

33

من  25سنة إىل 35
من  35سنة إىل  45سنة

20
17

32
27

من  45سنة فأكثر
اجملموع

5

8

63

100.0
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فردا من عينة الدراسة ونسبتهم ( )%33كانت
يتبني من اجلدول رقم ( )3أعاله والذي يوضح متغري العمر ،أن (ً )21
واليت تعد من أحدث النظرايت يف تفسري السلوك املنحرف،
أعمارهم أقل من  25سنة وهم الفئة األكرب من عينة
فاألفراد الذين يقومون ابرتكاب سلوكيات منحرفة خمالفة لقوانني
فردا من عينة الدراسة ونسبتهم ()%32
الدراسة ،يف حني (ً )20
اجملتمع وأنظمته يف واقع األمر ممن يتمتعون بضبط ذايت منخفض
كانت أعمارهم ترتاوح من ( 25سنة إىل أقل من  35سنة)،
يتزامن مع وجود الفرصة املناسبة اليت تتفاعل مع الضبط الذايت
فردا من عينة الدراسة ونسبتهم ( )%27كانت
بينما (ً )17
املنخفض وتوجه األفراد إىل السلوكيات املنحرفة.
أعمارهم ترتاوح (من  35سنة إىل أقل من  45سنة) ،يف حني
كمـا تـتفـق هـذه النتيجة م ـع التقـرير الصـادر عـن
فردا من عينة الدراسة ونسبتهم ( )%21.3كانت أعمارهم
(ً )84
األمـانة العـامة ملكـافحة املـخــدرات عــام 1437ه ،واملعين
ترتاوح (من  50سنة فأكثر) وتدل هذه النتائج على التنوع يف
بتشخيص حجم تطور ظاهرة التعاطي يف اجملتمع السعودي
أعمار عينة الدراسة.
خالل الفرتة ما بني 1437-1420ه إىل تنامي عدد املقبوض
ويتضح من النتائج السابقة أن فئة الشباب هي
عليهم يف قضااي املخدرات ،ومعظمهم ينتمون إىل الفئة العمرية
وقوعا يف تعاطي املخدرات وقد يغلب على
الفئة العمرية األكثر ً
اليت ترتاوح ما بني ( )30-20وقد بلغ عددهم ()130352
أصحاب هذه الفئة حب املغامرة وضعف الوعي ،وقلة اخلربة
متعاطياً.
والتهور ،لذا من املمكن أن يتورط يف جرمية تعاطي املواد
-2احلالة االجتماعية:
املخدرة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من
(جوتفردسون) و(هريشن) يف نظريتهما الشهرية يف الضبط الذايت
جدول رقم ( )4توزيع عينة الدراسة حسب متغري احلالة االجتماعية
احلالة االجتماعية

التكرار

النسبة%

متزوجة
عزابء

21
16

33.3
25.4

أرملة
مطلقة

6
20

9.5
31.7

اجملموع

63

100

أخريا فئة
من خــالل اجل ــدول رق ــم ( )4يتضح أن نسبة
املطلقات ( ،)%31.7ففئة العازابت ( )%25.4مث ً
األرامل بنسبة (.)%9.5
املتزوجات هي األعلى ( )%33.3من بني الفئات يليها نسبة
-3املؤهل التعليمي:
جدول رقم ( )5توزيع عينة الدارسة حسب متغري املؤهل التعليمي
التكرار

النسبة%

املؤهل التعليمي
ابتدائي

15

23.8

متوسط

19

30.2

اثنوي
بكالوريوس فأعلى

15
14

23.8
22.2

اجملموع

63

100

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )5أن غالبية أفراد
جمتمع الدراسة كان مؤهلهن التعليمي (متوسط) بنسبة
( ،)%30.2مث جاء بعدهن من تعليمهن (االبتدائي والثانوي)
بنفس النسبة ( ،)%23.8مث جاء ابملرتبة األخرية من كان
مؤهلهن التعليمي (بكالوريوس فأعلى) بنسبة ( ،)%22.2كما

تدل هذه النتيجة على تدين املستوايت التعليمية بني أفراد جمتمع
الدراسة ،ويرى الباحث أن تدين املستوايت التعليمية يعد من
أهم األسباب اليت قد تؤدي إىل الوقوع يف تعاطي املخدرات،
حيث إن النساء ذوات املستوايت املتدنية من التعليم ،اليكون
لديها دراية أو علم كاف خبطورة تعاطي املخدرات عليها وعلى
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

161

العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات لدى النساء
................................................................................
"دراسة ميدانية مطبقة على النساء المحكومات في قضايا التعاطي في سجون

منطقة مكة المكرمة"

إليه دراسة الرشيدي ( )2014من أن معظم سكان األحياء اليت
ينتشر فيها تعاطي املخدرات من طبقة الفقراء وغري املتعلمني.
-4نوع السكن:

اجملتمع ككل ،كما إهنا التكون علي علم بعقوبة جرمية تعاطي
املخدرات ،وتتفق هذه النتيجة مع ماوصلت إليه دراسة احلريب
( )2008من أن املتعاطيات للمواد املخدرة ينحدرن من أسر
يقل أو يندر هبا التعليم.كما تتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت
جدول رقم ( )6توزيع عينة الدراسة حسب متغري نوع السكن
نوع السكن

التكرار

ملك

23

36.5

إجيار
حكومي

38
2

60.3
3.2

اجملموع

63

100

ويتضح من اجلدول رقم ( )6أن غالبية أفراد العينة
يسكن يف منزل
من النساء احملكومات يف قضااي التعاطي كن
ّ
يسكن يف منزل ملك بنسبة
إجيار بنسبة ( )%60.3يليها من
ّ
يسكن يف منزل حكومي بلغت نسبتهن
( )%36.5بينما من
ّ
( .)%3.2كما يتضح أن غالبية أفراد جمتمع الدراسة يسكن
يف منزل إجيار وهذا يدل على أن ظروفهن االقتصادية غري جيدة
مما قد ينعكس على سلوكهن وتصرفاهتن وذلك يف تعاطي املواد
جدول رقم ( )7توزيع عينة الدراسة حسب متغري طبيعة السكن

النسبة %

املخدرة ،وتتفق هذة النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة الرشيدي
( )2014من أهم أسباب تعاطي املخدرات للنساء هي الفقر.
كما تتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة سيان
( )2017من انتشار ظاهرة التعاطي بشكل كبري بني الطبقات
الفقرية واملتوسطة.
-5طبيعة السكن:

النسبة%

طبيعة السكن

التكرار

شعيب

15

23.8

شقة
فيال

37
6

58.7
9.5

أخرى

5

7.9

اجملموع

63

100

أخريا من كانت طبيعة السكن
يتبني من خالل اجلدول رقم ( )7أن غالبية العينة كانت طبيعة
السكن فيال بنسبة ( ،)%9.5و ً
أخرى بنسبة (.)%7.9
السكن لديهن شقة بنسبة ( ،)%58.7يليها من كانت طبيعة
-6مع من تسكن:
السكن لديهن شعيب بنسبة ( ،)%23.8بينما بلغت من طبيعة
جدول رقم ( )8توزيع عينة الدراسة حسب متغري مع من تسكن
التكرار

النسبة%

مع من تسكن
مستقلة

35

55.6

مع األب
مع األم

8
8

12.7
12.7

مع األقارب
اجملموع

12

19

63

100

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )8أن غالبية أفراد
يسكن يف سكن مستقل بنسبة ( ،)%55.6يليها من
العينة كن
ّ
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مع ماتوصلت إليه دراسة سيان ( )2017من انتشار ظاهرة
بعيدا
أن غالبية أفراد جمتمع الدراسة يسكن يف سكن مستقل ً
بعيدا
عن إشراف ومتابعة األبوين وتوجيهاهتم ،مما قد ينعكس علي
تعاطي املخدرات بشكل كبري بني األبناء الذين يعيشون ً
عن الوالدين.
سلوكهن وتصرفاهتن وخاصة عندما يتعرضن ملشاكل أو
-7احلالة املهنية السابقة:
صعوابت مما قد يدفعهن إيل تعاطي املواد املخدرة ،وهذا يتفق
جدول رقم ( )9توزيع عينة الدراسة حسب متغري احلالة املهنية
احلالة املهنية

التكرار

النسبة %

ال أعمل
أعمل يف قطاع خاص
أعمل يف قطاع حكومي
أعمال حرة
اجملموع

27
18
9
9

42.9
28.6
14.3
14.3
100

63

وأن ( )9من عينة الدراسة بنسبة (ُ )%14.3كن يعملن يف
يبني اجلدول رقم ( )9توزيع عينة الدراسة حسب
القطاع احلكومي ،وأن ( )9من عينة الدراسة بنسبة ()%14.3
متغري احلالة املهنية ،واتضح أن ( )27من عينة الدراسة بنسبة
كن يعملن يف األعمال حرة.
(ُ )%42.9كن ال يعملن وهم الفئة األكرب من عينة الدراسة ،يف
-8اجلنسية:
حني أن ( )18بنسبة ( )%28.6كن يعملن يف قطاع خاص،
جدول رقم ( )10توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنسية
اجلنسية

التكرار

النسبة%

سعودي
غري سعودي
اجملموع

33
30

52.4
47.6

63

100

مبختلف قضااي املخدرات متورطون بشكل كبري يف جرائم
يبني اجلدول رقم ( )10توزيع عينة الدراسة حسب
االستعمال (التعاطي) ،والرتويج ،كما أن نسبة السعوديني إىل
متغري اجلنسية ،واتضح أن ( )33من عينة الدراسة بنسبة
نسبة إمجايل سكان اململكة تعادل تقريباً ( ،)%63إضافة إىل
( )%52.4كن سعودايت وهم الفئة األكرب من عينة الدراسة،
أن قدرهتم الشرائية تفوق القدرة الشرائية لدى املقيمني.
يف حني أن ( )30بنسبة ( )%47.6كن غري سعودايت .وميكن
-9احلالة االجتماعية للوالدين:
أن يعزى ذلك إىل أن معظم السعوديني (ذكور ،إانث) املتهمني
جدول رقم ( )11توزيع عينة الدراسة حسب متغري احلالة االجتماعية للوالدين
احلالة االجتماعية للوالدين

التكرار

النسبة %

مستقرين مع بعضهما

12

19

منفصلني
الوالد متويف

22
18

34.9
28.6

الوالدة متوفية
اجملموع

11
63

17.5
100

ويتضح من اجلدول رقم ( )11أن ( )22من عينة
الدراسة بنسبة ( )%34.9كانت احلالة االجتماعية للوالدين هي
االنفصال ،وهم الفئة األكرب من عينة الدراسة ،وأن ( )18مــن

عينــة الدراسة بنسبة ( )%28.6كانت احلالة االجتمــاعية أبن
الوالد متوىف ،بينمــا ( )12من عينة الدراسة بنسبة ( )%19كانت
احلالة االجتماعية للوالدين مستقرين مع بعضهما ،وأن ()11
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-10فرتة االستخدام للمخدرات:

من عينة الدراسة بنسبة ( )%17.5كانت احلالة االجتماعية
للوالدين أبن الوالدة متوفية.
جدول رقم ( )12توزيع عينة الدراسة حسب متغري فرتة االستخدام للمخدرات

النسبة%

فرتة االستخدام للمخدرات

التكرار

أقل من ست شهور

6

9.5

من ست شهور إىل أقل من سنة
من سنة فأكثر

34
15

54
23.8

مل يذكر
اجملموع

8

1.6

63

100

فأكثر نسبته ( ،)%23.8مث من كانت فرتة االستخدام أقل من
ويتضح من اجلدول رقم ( )12أن غالبية أفراد العينة
ستة شهور نسبته (.)%9.5
كانت فرتة االستخدام للمخدرات من ستة شهور إىل أقل من
 .11نوع املخدر املتعاطي:
سنة بنسبة ( ،)%54يليها من كانت فرتة االستخدام من سنة
جدول رقم ( )13استجاابت أفراد عينة الدراسة لنوع املخدر املتعاطي
نعم

ال

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتبة

التكرار

احلشيش

ك
%

46
73

17
27

1.73

0.49

1

الشبو

ك

17

46

1027

0.47

2

%

27

73

ك

11

52

%

17.5

82.5

ك

9

54

%

14.3

85.7

ك

9

54

%

14.3

85.7

ك

7

56

%

11.1

88.9

ك

7

56

%

11.1

88.9

ك

6

57

%

9.5

90.5

ك

5

58

%

7.9

92.1

ك

5

58

النسبة

حبوب الكبتاجون
الزانكس
الكوكايني
الرتامداول
اهلريوين
القات
الروس
الريكا
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1.17
1.14
1.14
1.11
1.11
1.10
1.08
1.08

0.38
0.38
0.38
0.34
0.34
0.32
030
0.30

3
4
5
6
7
8
9
10
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االمفيتامينات
األفيون
حبوب اهللوسة

%

7.9

92.1

ك

4

59

%

6.3

93.7

ك

3

60

%

4.8

95.2

ك

3

60

%

4.8

95.2

1.06
1.05
1.05

0.28
0.25
0.25

11
12
13

يغطيها التقرير ( ،)1437-1431يلي قضااي احلشيش ،قضااي
من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ( )13يوضح
االمفيتامينات بنسبة ( )%32.8من جممل قضااي املخدرات يف
نوع املخدر املتعاطي من قبل أفراد الدراسة ،حيث تبني أن أكثر
اململكة خالل السنوات اليت يغطيها التقرير ( .)1437-1431كما
املخدرات من حيث التعاطي وجد التايل :جاء احلشيش يف املرتبة
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ))Mathew, 2010
األوىل من حيث نسبة التعاطي من قبل النساء احملكومات يف
من أكثر أنواع املخدرات اليت يتعاطاها الشباب يف اجملتمع مثل
قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة بنسبة بلغت ()%73
املارجيواان (احلشيش) وبعض أنواع االمفيتامينات واملنبهات.
ومبتوسط حسايب ( .)1.73كما تتوافق هذه النتيجة مع ما أشار
جاء يف املرتبة الثانية الشبو من حيث التعاطي من
إليه تقرير املخدرات العاملي لعام  2019الصادر عن مكتب األمم
قبل النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة
املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية أبن خمدر احلشيش ال يزال أكثر
بنسبة تعاطي بلغت ( )%27ومبتوسط حسايب ( .)1.27يف حني
املخدرات املستخدمة على نطاق واسع يف العامل ،حيث يقدر عدد
جاء يف املرتبة قبل األخرية األفيون من حيث التعاطي من قبل
األشخاص الذين تعاطوا احلشيش بنحو ( )188مليون يف عام
النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة بنسبة
( 2016تقرير األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.)2019 ،
تعاطي بلغت ( )%4.8ومبتوسط حسايب ( .)1.05يف حني جاء
وتتفق هذه النتيجة مع التقرير الصادر عن األمانة
يف املرتبة األخرية حبوب اهللوسة من حيث درجة التعاطي من قبل
العامة ملكافحة املخدرات عام  ،1437واملعىن بتشخيص حجم
النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة بنسبة
تطور ظاهرة التعاطي يف اجملتمع السعودي خالل الفرتة ما بني
تعاطي بلغت ( )%4.8ومبتوسط حسايب (.)1.05
 ،1437-1420إىل احتالل خمدر احلشيش املرتبة األويل من بني
-12طريقة احلصول على املخدرات:
قضااي املخدرات بنسبة ( )%42.8خالل السنوات السبع اليت
جدول رقم ( )14توزيع عينة الدراسة حسب متغري طريقة احلصول على املخدرات
طريقة احلصول على املخدرات

التكرار

النسبة

األصدقاء

26

33.3%

الصديقات
وسائل التواصل االجتماعي

31
10

39.7%
12.8%

عن طريق بعض أفراد األسرة
أخرى

4
7

5.1%
9%

يتضح من اجلدول رقم ( )14أن غالبية أفراد عينة
الدراسة حصلن على املخدر عن طريق (الصديقات واألصدقاء)
بنسبة ( ،)%73يليها النساء الاليت حصلن على املخدر عن طريق
وسائل التواصل االجتماعي بنسبة ( )%12.8مث النساء الاليت
حصلن على املخدر عن طريق بعض أفراد األسرة بنسبة ()%5.1

وتتفق هذه النتيجة مع نظرية االختالط التفاضلي للعامل (سذرالند)
الذي بني أبن السلوك اإلجرامي مكتسب ال يورث وإمنا يتعلمه
الفرد من خالل االتصال االجتماعي والتفاعل مع اآلخرين ،فتنقاد
املرأة حبسب النظرية إىل التأثر بصديقاهتا (مجاعة األقران) يف احلي
أو املدرسة ،ويكون هذا التأثري برغباهتن ،وتشعر ابلود واحلميمية
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يستعرض الباحث أدانه ،النتائج املتعلقة إبجاابت
بينهن ،وهي بذلك يؤثرن فيها بسلوكياهتن ،فإن كانت هذه
عينة الدراسة على أسئلة أداة الدراسة ،وذلك على النحو التايل:
السلوكيات منحرفة؛ فإن الفتاة ستصبح جزء منهن ،وتتعلم منهن
التساؤل األول :ما العوامل االجتماعية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات.
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة؟
أتثريا يف تعاطي
احلريب ( )2008من أن أكثر العوامل االجتماعية ً
ولإلجابة على هذا السؤال ،مت حساب التكرارات
املخدرات هي التفكك األسري مث مجاعة األقران ،وتتفق هــذه
والنسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعيارية والرتب
النتيجة أيضاً مع ما توصلت إليه دراسة الرشيدي ( )2014من
الستجاابت أفراد عينة الدراسة على احملور األول ،والذي ميثل
أبرز العوامل اليت أدت إىل تعاطي املخدرات لدى النساء هي
العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من
تشجيع الصديقات على تعاطي املخدرات.
وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة
اثنياً :النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة
املكرمة ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:
يوضح جدول رقم ( )15استجاابت عينة الدراسة على العبارات املتعلقة ابلعوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة مرتبة تنازلياً
العبارة

م

استجابة أفراد العينة

موافق

موافق

بشدة
سهولة احلصول على املخدرات

7
12

ضعف وجود رقابة األسرة

ت

17

20

13

7

6

%
ت

27

31.7

20.6

11.1

15

25

9

6

8

%

23.8

39.7

14.3

9.5

12.7

ت

1
4

انشغال الوالدين عن تريبيت

ت

13

طلب املتعة اجلنسية

%
ت

13

%

20.6

19

8

التعرض لعمليات اعتداء جسدي

ت

14
22.2

11
17.5

3

سوء سلوك الوالدين

ت

5

مشاهدة األفالم واملسلسالت اليت

%
ت

12
19

16
25.4

3.52

1.30

2

%

5
7.9

17
27

17
27

9
14.3

15
23.8

3.46

1.42

15

19

16

3

10

3.41

1.34

4

23.8

30.2

25.4

4.8

15.9

15

12

8

15

19

12.7

23.8

14
22.2

10
15.9

14
22.2

12
19

6
9.5

17
27

7

21

13

8

14

11.1

33.3

20.6

12.7

22.2

13

12

9

16

19

14.3

25.4

8

14
22.2

تعاطي أحد أفراد األسرة

%
ت

13

للمخدرات

%

20.6

20.6

6

التساهل يف تطبيق عقوبة تعاطي
املخدرات

ت

7

19

15

9

تعاطي األب للمخدرات

%
ت

11.1

30.2

23.8

12.7

13

12

13

8

17

%

20.6

19

20.6

12.7

27

10

تعاطي األم للمخدرات

ت

12

13

13

8

17
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3.56

1.26

1

3

%

11

احلسايب

املعياري

بشدة

9.5

التفكك األسري بني أفراد األسرة

تتحدث عن املخدرات

حمايد

غري موافق

غري موافق

املتوسط

االحنراف

الرتبة
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3.05

1.47

5

3.02

1.46

6

3
2.98
2.97
2.95
2.94

1.49
1.35
1.49
1.33
1.50
1.18

7
8
9
10
11
12

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

2

قوة القيود االجتماعية

%

19

20.6

20.6

12.7

27

2.92

ت

5
7.9

17
27

17
27

9
14.3

15
23.8

2.81

%

اتضح من خالل آراء أفراد الدراسة حول فقرات
العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة ،جاءت
ابلرتتيب حسب متوسطات املوافقة على النحو اآليت:
 جاءت الفقرة رقم ( )7وهي (سهولة احلصول علىاملخدرات) ابملرتبة األوىل بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل
االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة
نظر املبحواثت بدرجة (موافق) ومبتوسط حسايب ()3.56
واحنراف معياري ( ،)1.26وتشري هذه النتيجة إىل أن أكثر
العوامل االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
تتمثل يف سهولة احلصول على املخدرات .وتتفق هذه النتيجة
مع ماتوصلت إلية دراسة املعايطة ( )2015من أن أهم األسباب
املؤدية لتعاطي املخدرات هي سهولة احلصول عليها.
 جاءت الفقرة رقم ( )12وهي (ضعف وجود رقابة األسرة)ابملرتبة الثانية بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل االجتماعية
املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر
املبحواثت بدرجة (موافق) ومبتوسط حسايب ( )3.52واحنراف
معياري ( ،)1.30ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل دور الرقابة
األسرية على تعاطي املخدرات لدى النساء حيث تعترب من
العوامل االجتماعية املؤثرة واليت تقود إىل تعاطي املخدرات.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة املبارك
( )2014من أهم أسباب انتشار املخدرات بني الطالبات هي
غياب مراقبة األسرة ،وكذلك دراسة املعايطة ( )2015من أهم
األسباب املؤدية لتعاطي املخدرات غياب الرقابة األسرية.
 جاءت الفقرة رقم ( )1وهي (التفكك األسري بني أفراداألسرة) ابملرتبة الثالثة بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل
االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة
نظر املبحواثت بدرجة (موافق) ومبتوسط حسايب ()3.46
واحنراف معياري ( ،)1.42وتتفق هذه النتيجة مع السابقة يف
أتثريا يف تعاطي
دور األسرة اليت تعترب من العوامل األكثر ً
املخدرات لدى النساء .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
دراسة احلريب ( )2008من أكثر العوامل االجتماعية أتثرياً يف
تعاطي املخدرات هي التفكك األسري ،وكذلك دراسة الشهري
( )2019على أن التفكك األسري يعد العامل األول من
العوامل االجتماعية املرتبطة بتعاطي املخدرات.

1.19

13

 جاءت الفقرة رقم ( )4وهي (انشغال الوالدين عن تربييت)ابملرتبة الرابعة بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل االجتماعية
املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر
املبحواثت بدرجة (موافق) ومبتوسط حسايب ( )3.41واحنراف
معياري (.)1.34
 جاءت الفقرة رقم ( )13وهي (طلب املتعة اجلنسية) ابملرتبةاخلامسة بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل االجتماعية املؤدية
إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ( )33.05واحنراف معياري
(.)1.47

 جاءت الفقرة رقم ( )10وهي (تعاطي األم للمخدرات)ابملرتبة قبل األخرية بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل
االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة
نظر املبحواثت بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ()2.92
واحنراف معياري ( ،)1.18وتشري تلك النتيجة إىل تعاطي األم
ثريا واليت
للمخدرات ال يعترب من العوامل االجتماعية األكثر أت ً
تقود إىل تعاطي املخدرات.
 جاءت الفقرة رقم ( )2وهي (قوة القيود االجتماعية) ابملرتبةاألخرية بني الفقرات املتعلقة مبحور العوامل االجتماعية املؤدية
إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ( )2.81واحنراف معياري
( ،)1.19وتفسر تلك النتيجة إىل أن النساء احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة ال يعتربن أن قوة
القيود االجتماعية من العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات.
وخنلص من استعراض النتائج السابقة يف تساؤل العوامل
االجتماعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء إىل:
 -1أن سهولة احلصول على املخدر هو األكثر تكر ًارا من
وجهة نظر احملكومات من العينة املبحوثه.
 -2ويليه ضعف الرقابة األسرية.
 -3مث يليه التفكك األسري بني أفراد األسرة.
التساؤل الثاين :ما العوامل االقتصادية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة؟
ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث حبساب
التكرارات والنسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة
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قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة ،وجاءت النتائج كما
يوضحها اجلدول اآليت:

املعيارية والرتب الستجاابت أفراد الدراسة على أسئلة احملور
الثاين من االستبانة والذي يوضح العوامل االقتصادية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات كما يوضحها نظر النساء احملكومات يف
يوضح جدول رقم ( )16استجاابت عينة الدراسة على العبارات املتعلقة يف العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة مرتبة تنازلياً

م

العبارة

1

االحتجاج املايل

2

عدم وجود دخل اثبت

4

البطالة عن العمل

استجابة أفراد العينة

موافق

موافق

حمايد

غري

موافق

بشدة

ت

15

22

10

7

9

%

23.8

34.

15.9

11.1

14.3

ت

11

بشدة

غري موافق

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

3.43

1.35

الرتبة

1

9
%

17.5

ت

26

41.

11

17.5

8

12.7

7

11.1

3.41

1.24

2

3
%

8
12.7

28
44.4

13
20.6

7
11.1

7
11.1

3.37

1.18

3

5

كثرة الضغوط املالية

ت

11

24

10

8

10

3.29

1.33

4

9

عدم القدرة على حتقيق تطلعات أفراد

%
ت

17.5

38.1

15.9

12.7

15.9

13

11

1

19

أسريت

%

20.6

30.2

17.5

17.5

14.3

6

السكن يف حي فقري تنتشر فيه اجلرمية

ت

8

24

14

7

10

%

12.7

38.1

22.1

11.1

15.9

3

تعثري يف سداد الديون

ت
%

7
11.1

25
39.7

11
17.5

12
19

8
12.7

7

كثرة السفر للخارج

ت

5

16

17

13

12

8

خسارة أموايل يف استثمارات كاألسهم

%
ت

7.9

25.4

27

20.6

19

6

12

17

13

15

وغريها

%

9.5

19

27

20.6

23.8

19

3.25

1.35

5

3.21

1.27

6

3.17

1.23

7

1.23

8

1.29

9

2.83
2.70

املتوسط العام للمحور = 3.18
االحنراف املعياري = 0.99

ومن خالل النتائج اتضح أن آراء أفراد الدراسة حول
فقرات العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات أدى
النساء من وجهة نظر النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون مكة املكرمة ،جاءت ابلرتتيب حسب متوسطات
املوافقة على النحو اآليت:
 جاءت الفقرة رقم ( )1وهي (االحتياج املايل) ابملرتبة األوىلمن بني فقرات حمور العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(موافق) ومبتوسط حسايب ( )3.43واحنراف معياري (.)1.35
وتشري هذه النتيجة إىل أن أكثر العوامل االقتصادية اليت تقود
168
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النساء للتعاطي من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف
سجون منطقة مكة املكرمة تتمثل يف االحتياجات املالية.
 جاءت الفقرة رقم ( 29وهي عدم وجود دخل اثبت)ابملرتبة الثانية بني فقرات حمور العوامل االقتصادية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات أدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(موافق) ومبتوسط حسايب ( )3.41واحنراف معياري (،)1.24
وتفسر هذه النتيجة عدم وجود دخل اثبت لدى النساء
احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة
اليت تؤثر بشكل مباشر على االجتاه حنو التعاطي.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

 جاءت الفقرة رقم ( )8وهي (خسارة أموايل يف استثمارات جاءت الفقرة رقم ( )4وهي (البطالة عن العمل) ابملرتبةكاألسهم وغريها) ابملرتبة األخرية من بني الفقرات حول العوامل
الثالثة من بني الفقرات اليت توضح العوامل االقتصادية املؤدية
االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة
إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
نظر املبحواثت بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ()2.70
بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ( )3.37واحنراف معياري
واحنراف معياري ( ،)1.29ويعزو الباحث تلك النتيجة إىل
(.)1.18
خسارة أموايل يف استثمارات كاألسهم وغريها ال تعترب من
 جاءت الفقرة رقم ( )5وهي (كثرة الضغوط املالية) ابملرتبةأتثريا على النساء يف تعاطي
الرابعة من بني فقرات العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي
العوامل االقتصادية األكثر ً
املخدرات .ويلخص الباحث استعراض نتائج التساؤل الثاين
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة (حمايد)
فيما يلي:
ومبتوسط حسايب ( )3.29واحنراف معياري (.)1.33
 -1أن االحتياج املايل هو األكثر تكر ًارا بتعاطي
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة
املخدرات من وجهة نظر املسجوانت من العينة
الرشيدي ( )2014كون أبرز العوامل االجتماعية املؤدية إىل
املبحوثة.
تعاطي املرأة للمخدرات هي الفقر ،كما تتفق مع ما توصلت
 -2يليه عدم وجود دخل اثبت.
إليه دراسة ) )Siyan Yi, 2017من أن انتشار ظاهرة تعاطي
 -3مث البطالة عن العمل.
املخدرات بني الطلبة يف الطبقات الفقرية.
التساؤل الثالث :ما العوامل النفسية املؤدية إىل
 جاءت الفقرة رقم ( )9وهي (عدم القدرة على حتقيقتعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
تطلعات أفراد أسريت) ابملرتبة اخلامسة من بني فقرات العوامل
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة؟ وقد قام الباحث
االقتصادية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة
لإلجابة على ذلك السؤال مبا يلي:
نظر املبحواثت بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ()3.25
مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
واحنراف معياري (.)1.35
احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد الدراسة
 جاءت الفقرة رقم ( )7وهي (كثرة السفر للخارج) ابملرتبةعلى احملور الثالث ،والذي يوضح العوامل النفسية املؤدية إىل
قبل األخرية من بني فقرات العوامل االقتصادية املؤدية إىل تعاطي
تعاطي املخدرات لدى النساء ،وجاءت النتائج كما يوضحها
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة (حمايد)
اجلدول اآليت:
ومبتوسط حسايب ( )2.83واحنراف معياري (.)1.23
يوضح جدول رقم ( )17استجاابت عينة الدراسة على العبارات املتعلقة ابلعوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة مرتبة تنازلياً
م

استجابة أفراد العينة

العبارة

موافق

موافق

حمايد

بشدة

غري

غري موافق

موافق

بشدة

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

الرتبة

2

احلرمان من العاطفة

ت

12

29

11

5

6

3.55

1.16

1

7

قلة الثقة يف نفسي

%
ت

19
11

46
26

17.5
14

7.9
5

9.5
7

3.46

1.2

2

5

تعرضي املستمر لإلحباط

%
ت

17.5
9

41.3
25

22.2
14

7.9
7

9

11.1
8

3.32

1.22

3

عدم القدرة على مواجهة

%
ت

14.3
10

39.7
21

22.2
16

11.1
9

12.7
7

3.29

1.27

4

11

املشاكل
حب املغامرة

%
ت

15.9
12

33.3
18

25.4
17

14.3
8

11.1
8

%

19

28.6

27

12.7

12.7

4

عدم الرضا عن نفسي

ت

7

24

17

9

6

3.29

1.13

5

3.27

1.22

6

العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

169

العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات لدى النساء
................................................................................
"دراسة ميدانية مطبقة على النساء المحكومات في قضايا التعاطي في سجون

منطقة مكة المكرمة"

%

11.1

38.1

27

14.3

9.5

8

فشلي يف احلياة

ت
%

9
14.3

23
36.5

14
22.2

10
15.9

7
11.1

3.27

1.24

7

6

عدم الرضا يف حيايت

ت
%

9
14.3

24
38.1

13
20.6

9
14.3

8
12.7

3.27

1.40

8

14

احلرية الزائدة

ت
%

15
23.8

16
25.4

12
19

10
15.9

10
15.9

3.25

1.29

9

3

اخلوف من املستقبل

ت
%

10
15.9

22
34.9

13
20.6

9
14.3

9
14.3

3.24

1.30

10

10

رغبيت املستمرة يف العزلة

ت

12

17

17

8

9

3.24

1.3

11

12

حب االستطالع والفضول

%
ت

19
13

27
14

27
18

12.7
9

تعرضي لالبتزاز

14.3
9

3.21

1.3

12

%
ت

20.6
12

22.2
13

28.6
17

14.3
8

14.3
13

3.05

1.4

13

%

19

20.6

27

12.7

20.6

15

احلربة الزائدة

ت
%

13
20.6

14
22.2

12
19

10
15.9

1

البحث عن اللذة والنشوة

ت

10

17

13

11

%

15.9

13

17.5 20.6
27
املتوسط العام للمحور = 3.24

14
22.2

30.3

1.3

14

12

3.03

1.3

15

19

االحنراف املعياري = 0.96

ومن خالل النتائج اتضح أن آراء أفراد الدراسة
حول فقرات العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى
النساء ،جاءت ابلرتتيب حسب متوسطات املوافقة على النحو
اآليت:
 جاءت الفقرة رقم ( )2وهي (احلرمان من العاطفة) ابملرتبةاألوىل من بني الفقرات املتعلقة ابلعوامل النفسية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(موافق) ومبتوسط حسايب ( )3.55واحنراف معياري (،)1.16
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن احلرمان من العاطفة لدى
النساء من أكثر العوامل النفسية املؤدية لتعاطي املخدرات.
 جاءت الفقرة رقم ( )7وهي (قلة الثقة يف نفسي) ابملرتبةالثانية من بني الفقرات املتعلقة ابلعوامل النفسية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(موافق) ومبتوسط حسايب ( )3.46واحنراف معياري (،)1.2
وتفسري تلك النتيجة قلة الثقة يف النفس لدى النساء احملكومات
يف قضااي التعاطي يف سجون مكة املكرمة.
 جاءت الفقرة رقم ( )5وهي (تعرضي املستمر لإلحباط)ابملرتبة الثالثة من بني الفقرات املتعلقة ابلعوامل النفسية املؤدية
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إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ( )3.32واحنراف معياري
(.)1.22

 جاءت الفقرة رقم ( )9وهي (عدم القدرة على مواجهةاملشاكل) ابملرتبة الرابعة من بني الفقرات املتعلقة ابلعوامل
النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر
املبحواثت بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ( )3.29واحنراف
معياري (.)1.27
 جاءت الفقرة رقم ( )10وهي (احلرية الزائدة) ابملرتبة قبلاألخرية من بني الفقرات املتعلقة ابلعوامل النفسية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(حمايد) ومبتوسط حسايب ( )3.03واحنراف معياري (.)1.3
 جاءت الفقرة رقم ( )9وهي (البحث عن اللذة والنشوة)ابملرتبة األخرية من بني الفقرات املتعلقة ابلعوامل النفسية املؤدية
إىل تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (حمايد) ومبتوسط حسايب ( )3.03واحنراف معياري
( ،)1.3ويعزو الباحث هذه النتيجة أن البحث عن اللذة والنشوة
ال تعترب من العوامل النفسية املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

التساؤل الرابع :ما اآلاثر االجتماعية املرتتبة على
النساء احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
املكرمة.
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة؟
وخنلص من استعراض النتائج السابقة للتساؤل
وقد قام الباحث للتعرف على اآلاثر االجتماعية
الثالث إىل:
املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء احملكومات يف قضااي
 -1أن احلرمان من العاطفة هو أقوى العوامل النفسية
التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة حبساب التكرارات
تكر ًارا بتعاطي املخدرات من وجهة نظر املسجوانت
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
من العينة املبحوثة.
والرتب الستجاابت أفراد الدارسة على فقرات احملور الرابع،
 -2يليه قلة الثقة يف النفس.
والذي يوضح اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات
 -3مث التعرض املستمر لإلحباط.
لدى النساء ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
يوضح جدول رقم ( )18استجاابت عينة الدراسة على العبارات املتعلقة يف اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى
النساء من وجهة نظر احملكومات يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة مرتبة تنازلياً
العبارة

املتوسط

درجة املوافقة

ال

احلسايب

ت
%
ت
%
ت
%
ت

33
52.4
31
49.2
27
42.9
30

15
23.8
18
28.6
24
38.1
15

15
23.8
14
22.2
12
19
18

%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

47.6
32
50.8
28
44.4
26
41.3
25
39.7
24
38.1

23.8
10
15.9
18
28.6
21
33.3
20
31.7
22
34.9

28.6
21
33.3
17
27
16
25.4
18
28.6
17
27

24
38.1
27
42.9
26
41.3
25
39.7
24
38.1

21
33.3
15
23.8
14
22.2
15
23.8
17
27

18
28.6
21
33.3
23
36.5
23
36.5
22
34.9

23
36.5

15
23.8

25
39.7

نعم
12

وجدت صعوبة يف التعايش مع أسريت

10

افتقدت ثقة واحرتام األخرين

7

عانيت من كثرة املشاكل داخل األسرة

9

حتاشيت تبادل الزايرات مع األقارب

20

انقطعت عن الدراسة

8

جتنب املشاركة يف املناسبات االجتماعية

11

أصبحت مكروهة ممن حويل

6

زعلت على أهلي وتركت هلم البيت

13

أصبحت عبء ثقيالً على أسريت

17

كثرت مشاجرايت مع الناس

5

طردت من األسرة

15

انزلقت يف الرزيلة

16

تلقيت هتديدات ابلقتل

14

انزلقت يف هاوية اجلرمية

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

19

فشلت يف احلصول على عمل

ت
%

إىل حد ما

االحنراف املعياري

الرتبة

2.29

0.83

1

2.27

0.8

2

2.24

0.75

3

2.19

0.95

4

2.17

0.90

5

2.17

0.83

6

2.16

0.8

7

2.11

0.82

8

2.11

0.8

9

2.10

0.81

10

2.10

0.87

11

2.05

0.88

12

2.03

0.87

13

2.03

0.86

14

1.97
1.97

0.84
0.87

16
16
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21

قمت بيع املخدر للحصول على املال

1

تعديت ابلسل أو ابلضرب على أحد والدي

3

تطلقت أو انفصلت عن زوجي

2

تعديت ابلسب أو ابلضرب على زوجي

4

تعديت ابلسب أو ابلضرب على أحد أبنائي

ت
%
ت
%
ت

25
39.7
20
31.7
19

10
15.9
15
23.8
19

28
44.4
28
44.4
25

1.90

%
ت

30.2
19

30.2
13

39.7
31

1.81

20.6
30.2
%
17
15
ت
27
23.8
%
املتوسط العام للمحور = 2.06
االحنراف املعياري العام للمحور = 0.61

ومن خالل النتائج اتضح أن آراء أفراد الدراسة
حول فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى
النساء ،جاءت ابلرتتيب حسب متوسطات املوافقة على النحو
اآليت:
 جاءت الفقرة رقم ( )12وهي (وجدت صعوبة يف التعايش معأسريت) ابملرتبة األوىل من بني فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة على
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(إىل حد ما) ومبتوسط حسايب ( )2.29واحنراف معياري (،)0.83
وتفسر هذه النتيجة أن أكثر اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي
املخدرات لدى النساء متثل يف وجود صعوبة يف التعايش مع أسريت.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الرشيدي ()2014
من أن الفراغ الروحي والعاطفي يف األسرة من أبرز العبارات املتعلقة
بدور األسرة والزوج يف ارتكاب املرأة جلرائم املخدرات.
 جاءت الفقرة رقم ( )10وهي (افتقدت ثقة واحرتام اآلخرين)ابملرتبة الثانية من بني فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة (إىل حد
ما) ومبتوسط حسايب ( )2.27واحنرف معياري ( )0.80وتشري هذه
النتيجة إىل أتثري التعاطي على النساء يف فقدان الثقة وقلة احرتام
اآلخرين.
 جاءت الفقرة رقم ( )7وهي (عانيت من كثرة املشاكل داخلاألسرة) ابملرتبة الثالثة من بني فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة على
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة
(إىل حد ما) ومبتوسط حسايب ( )2.24واحنراف معياري (.)0.75
 جاءت الفقرة رقم ( )9وهي (حتاشيت تبادل الزايرات معاألقارب) ابملرتبة الرابعة من بني فقرات اآلاثر االجتماعية
املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر
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49.2
31
49.2

1.95

0.92

17

1.92

0.95

18

0.83

19

1.75

0.87
0.82

20
21

املبحواثت بدرجة (إىل حد ما) ومبتوسط حسايب ()2.19
واحنراف معياري (.)0.95
 جاءت الفقرة رقم ( )20وهي (انقطعت عن الدراسة) ابملرتبةاخلامسة من بني فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة على تعاطي
املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت بدرجة (إىل حد
ما) ومبتوسط حسايب ( )2.17واحنراف معياري (.)0.83
 جاءت الفقرة رقم ( )8وهي (جتنب املشاركة يف املناسباتاالجتماعية) ابملرتبة السادسة من بني فقرات اآلاثر االجتماعية
املرتتبة على تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (إىل حد ما) ومبتوسط حسايب ( )2.17واحنراف معياري
(.)0.83
 جاءت الفقرة رقم ( )2وهي (تعديت ابلسب أو ابلضرب علىزوجي) ابملرتبة قبل األخرية من بني فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة
على تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (إىل حد ما) ومبتوسط حسايب ( )1.18واحنراف معياري
( ،)0.87ويعزو الباحث تلك النتيجة إىل أن التعدي ابلسب أو
ابلضرب على زوجي من أقل اآلاثر النفسية املرتتبة على تعاطي
النساء املخدرات.
 جاءت الفقرة رقم ( )4وهي (تعديت ابلسب أو ابلضرب علىأحد أبنائي) ابملرتبة األخرية من بني فقرات اآلاثر االجتماعية املرتتبة
على تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر املبحواثت
بدرجة (إىل حد ما) ومبتوسط حسايب ( )1.75واحنراف معياري
( ،)0.82وتتفق هااتن النتيجتان (تعديت ابلسب والضرب على
زوجي وكذلك على أحد األبناء) مع ما توصلت إليه دراسة الشهري
( )2019حيث يعد العنف األسري من العوامل االجتماعية املرتبطة
بتعاطي املخدرات.
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وخيلص الباحث من استعراض النتائج السابقة يف
التساؤل الرابع إىل:
 -1وجود صعوبة يف التعايش مع األسرة هي أكثر اآلاثر
االجتماعية تكر ًارا بتعاطي املخدرات من وجهة نظر املسجوانت
من العينة املبحوثة.
 -2يليه فقد ثقة واحرتام اآلخرين.
 -3مث املعاانة من كثرة املشاكل داخل األسرة.
خالصة نتائج الدراسة وتوصياهتا:
أهم نتائج الدراسة:
أ) النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة:
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )%33كانت أعمارهن أقل من
 25سنة.
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )%30.2كان مؤهلهن التعليمي
(متوسط).
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )42.9ال يعملن.
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )52.4سعودايت.
ب) النتائج املتعلقة بنوع املخدر وفرتة التعاطي وطريقة
احلصول عليه:
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )%73كن يتعاطني خمدر
احلشيش.
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )%54كانت فرتة االستخدام
للمخدر (ستة أشهر إىل أقل من سنة).
• إن غالبية أفراد الدراسة ( )%73حصلن على املخدر عن
طريق (األصدقاء والصديقات).
جـ) أهم النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة:
أوالً :نتائج التساؤل األول :العوامل االجتماعية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
سجون منطقة مكة املكرمة .وميكن إجياز اإلجابة عن أهم نتائج
التساؤل األول على النحو اآليت:
• سهولة احلصول على املخدرات جاءت ابملرتبة األوىل،
مبتوسط حسايب ( 3.56من .)5
• ضعف الرقابة األسرية جاء ابملرتبة الثانية ،مبتوسط (3.52
من .)5
• التفكك األسري جاء ابملرتبة الثالثة ،مبتوسط ( 4.46من
.)5
اثنيًاً :نتائج التساؤل الثاين :العوامل االقتصادية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة .وميكن تلخيص
أهم نتائج التساؤل الثاين على النحو اآليت:

• االحتياج املايل جاء ابملرتبة األوىل ،مبتوسط ( 3.43من
.)5
• عدم وجود دخل اثبت جاء ابملرتبة الثانية مبتوسط
( 3.41من .)5
• البطالة جاءت ابملرتبة الثالثة ،مبتوسط ( 3.37من .)5
اثلثاً :نتائج التساؤل الثالث :العوامل النفسية املؤدية إىل
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات
يف قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة .وميكن
إجياز اإلجابة عن أهم نتائج هذا التساؤل على النحو
اآليت:
• احلرمان من العاطفة جاء ابملرتبة األوىل ،مبتوسط (3.55
من .)5
• قلة الثقة ابلنفس جاء ابملرتبة الثانية  /مبتوسط (3.46
من .)5
• التعرض املستمر لإلحباط جاء ابملرتبة الثالثة ،مبتوسط
( 3.32من .)5
رابعاً :نتائج التساؤل الرابع :اآلاثر االجتماعية املرتتبة على
تعاطي املخدرات لدى النساء من وجهة نظر احملكومات يف
قضااي التعاطي يف سجون منطقة مكة املكرمة .وميكن تلخيص
أهم نتائج التساؤل الرابع على النحو اآليت:
• صعوبة التعايش مع األسرة جاءت ابملرتبة األوىل،
مبتوسط ( 2.29من .)5
• افتقاد الثقة واحرتام اآلخرين جاء ابملرتبة الثانية ،مبتوسط
( 2.27من .)5
كثرة املشاكل داخل األسرة جاءت ابملرتبة الثالثة،
مبتوسط ( 2.24من .)5
•

توصيات الدراسة:

بناءً على أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه
الدراسة مث التوصل إىل عدد من التوصيات اليت قد تسهم يف
التغلب على األسباب املؤدية إىل تعاطي املخدرات لدى النساء
يف اجملتمع السعودي ،ومتثلت التوصيات ابآليت:
 -1العمل على زايدة مراكز ومكاتب االستشارات األسرية يف
اجملتمعات املعنية برعاية الشباب ،ورفع الوعي األسري وحل
املشكالت االجتماعية ،والتوعية أبضرار تعاطي
املخدرات.
 -2توظيف وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة يف التوعية
أبضرار املخدرات.
 -3تضمني املناهج واملقررات الدراسية مواد توعوية عن اآلاثر
السلبية للمخدرات على الفرد واجملتمع وطرق الوقاية منها.
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 -4إجراء دراسات متعمقة على كل من (احلشيش،
اإلمفيتامني) وذلك بناءً على نتائج الدراسة ،لبيان خطورهتا
وأسباب انتشارها يف اجملتمع السعودي وكيفية التصدي هلا.
 -5إلزام الوافدين والوافدات للمملكة العربية السعودية على
الكشف الطيب الدوري وأن يشمل الكشف عن املخدرات
والسموم.
املراجع:
أوالً :املراجع العربية
ابن منظور ،مجال الدين حممد مكرم .)2005( .لسان العرب.
بريوت :دار صادر.
أبو محيد ،سعد الناصر .)2002( .العوامل االجتماعية وعالقتها
ابلسلوك اإلجرامي .رسالة ماجستري غري منشورة.
جامعة انيف العربية للعلوم االمنية .الرايض.
آل سعود ،عبد الرمحن بن سعد .)1998( .اإلجرام :دراسة
تطبيقية تقوميية .الرايض :العبيكان للطباعة والنشر.
البداينة ،ذايب موسى .)2007( .العنف على الطرقات .الدورة
التدريبية يف تنمية مهارات رجال املرور يف جمال
التوعية املرورية خالل الفرتة  .5/23–19الرايض:
جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.
البداينة ،ذايب واخلريشه ،رافع .)2013( .نظرايت علم اجلرمية
املدخل والتقييم والتطبيقات .عمان :دار الفكر
للنشر والتوزيع.
تقرير مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.)2017( .
التايل:
الرابط
على
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/
WDR2017_Booklet5_Arabic.pdf

تقرير مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.)2019( .
التايل:
الرابط
على
https://www.samhsa.gov/data/sites/de
fault/files/NSDUH

احلريب ،مىن بنت منيف .)2008( .العوامل االجتماعية املؤثرة
بتعاطي املرأة للمخدرات .دراسة استطالعية آلراء
العاملني والعامالت مبجمع األمل للصحة النفسية
ابلرايض .رسالة ماجستري غري منشورة .الرايض.
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
احلسيين ،عمار عباس .)2013( .مبادئ علمي اإلجرام
والعقاب .لبنان :منشورات احلليب احلقوقية.
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 -6العمل على تنظيم وزايدة دخل األسرة الفقرية واحملتاجة
من خالل مكاتب الشؤون االجتماعية.
 -7ضرورة العمل على حتسني املستوى املعيشي لألسر املعوزة
من خالل التدريب والتأهيل وفتح جماالت العمل.
 -8إجياد فرص عمل مناسبة للنساء للتقليل من البطالة اليت
قد تؤدي إىل جلوء بعض النساء إىل تعاطي واإلجتار
ابملخدرات.
الرشيدي ،جنالء بنت حممد .)2014( .العوامل االجتماعية
املرتبطة جبرائم املخدرات لدى املرأة واجلرائم املرتتبة
عليها .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة انيف
العربية للعلوم األمنية .الرايض.
الشمري ،حممد بن فهيد .)2019( .جرمية هتريب املخدرات إىل
اململكة العربية السعودية .الرايض :مركز الدراسات
والبحوث يف كلية امللك فهد األمنية.
الشهري ،عائشة بنت حممد .)2019( .العوامل االجتماعية
املرتبطة بتعاطي املخدرات من وجهة نظر الطالبات
اجلامعيات .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة
انيف العربية للعلوم األمنية .الرايض.
طالب ،أحسن .)2001( .سوسيولوجيا اجلرمية والعقاب
واملؤسسات االصالحية .بريوت :دار الطليعة
للطباعة والنشر.
عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرمحن وعبد احلق ،كايد.
( .)2005البحث العلمي مفهومة وأدواتة وأساليبه.
عمان :دار الفكر.
العساف ،صاحل بن محد .)1998( .املدخل إىل البحث يف
العلوم السلوكية .الرايض :مكتبة العبيكان.
القحطاين ،سامل سعيد والعامري ،أمحد سامل والعمر ،بدران عبد
الرمحن وآل مذهب ،معدي حممد .)2004( .منهج
البحث يف العلوم السلوكية مع تطبيقات على
 .SPSSالرايض :املطابع الوطنية احلديثة.
كتبخانه ،إمساعيل السيد خليل .)2012( .أسس علم
االجتماع .جدة :خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.
املبارك ،أم العز يوسف .)2014( .تعاطي املخدرات وسط
طالبات اجلامعات بوالية اخلرطوم .السودان :دراسة
منشورة يف مركز دراسات املرأة.
جممع اللغة العربية . .)2002( .املعجم الوجيز .القاهرة :وزارة
الرتبية والتعليم.
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سلوك الشراء القهري وعالقته بالكمالية لدى المعلمين
ُ ،2020/9/21 (قدم للنشر في
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 ظافر بن محمد القحطاني.د

أستاذ علم النفس المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
Dr. dhafer mohammad alqahtani
Associate professor of psychology
Al imam mohammad ibn saud islamic university

:امللخص
 والتعرف على الفروق يف سلوك الشراء،هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني سلوك الشراء القهري والكمالية لدى املعلمني
. وإمكانية التنبؤ ابلكمالية من خالل سلوك الشراء القهري،) والدخل الشهري، وطريقة الشراء،القهري والكمالية تبعاً للمتغريات (النوع
ً) معلما313(  ومت التطبيق على عينة مكونة من، ومقياس الكمالية،ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس سلوك الشراء القهري
.ومعلمة
 ووجود فروق يف سلوك،وأشارت النتائج إىل وجود عالقة عكسية بني الدرجة الكلية لسلوك الشراء القهري والدرجة الكلية للكمالية
 وعدم وجود فروق يف سلوك الشراء القهري تعزى لطريقة، ونوع العينة وكانت لصاحل اإلانث،الشراء القهري تعزى للدخل الشهري
، وعدم وجود فروق يف الكمالية تعزى لطريقة التسوق، ووجود فروق يف الكمالية تعزى لنوع العينة وكانت لصاحل عينة اإلانث،التسوق
 واالندفاعية) يف مقياس سلوك الشراء، ومتعة الشراء، وأخرياً أشارت النتائج إىل أن العوامل (شراء أشياء ال حيتاج هلا،وللدخل الشهري
.) فقط من التباين الكلي لدرجة الكمالية%14.9( القهري متثل
 الكمالية، سلوك الشراء القهري:الكلمات املفتاحية

Abstract:
The study aimed to explain relation between compulsive buying behavior and perfectionism at teachers,
and to identify differences in compulsive buying behavior and perfectionism according to the following
variables (gender, way of buying, monthly income) at teachers and prediction possibility of perfectionism
through compulsive buying behavior at teachers. To achieve objectives of the study, scale of compulsive
buying behavior was used, and scale of perfectionism, and were applied on a sample of (313) teachers.
Results of the study indicated that there is adverse relation between total mark of compulsive buying
behavior and the total one of perfectionism, there are difference which attributed to the monthly income,
and gender of the sample which is in favor of females, and there are no differences in compulsive buying
behavior which attributed to way of shopping, there are differences in perfectionism which attributed to
gender of the sample which in favor of females, and there are no differences in perfectionism which
attributed to way of shopping and monthly income, finally results of the study indicated that factors in
scale of compulsive buying behavior (buying things that he doesn't need, buying enjoyment, impulsivity)
only predict (14.9%) of total variation for perfectionism mark..
Key words: Compulsive buying behavior, Perfectionism
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املقدمة:

يعددد سد د د د د د ددلوك الشد د د د د د دراء القهري
 buying behaviorمن السد د د د د د ددلوكيددات ال يقوم ددا ا فراد
لتعديل حاالهتم املزاجية ،وذلك من خالل عملية الشدراء املبال
فيها ،فالش د د د دراء هنا يعد وس د د د دديلة للتخفيف من حد املش د د د دداعر
الس د د د ددلبية ،فينتج عنب ة ر إ ابية عل الفرد يس د د د ددتمر يف عملية
الشد د د دراء القهري ابلرآلم من اي ر الس د د ددياة ال تعقبب كالشد د ددعور
ابلددبنددخل وا( ددل ( Lawrence, Ciorciari & Kyrios,
 .)2014ويش د د د ددار للش د د د دراء القهري بعد مص د د د ددطلحات تلف
ابختالف وجه ددات الن ره فهن دداك من يطلق علي ددب التسد د د د د د ددوق
القهري ،أو إدمان الشدراء ،أو التسددوق آلري املن ددبط ،أو إدمان
االس د د ددتهالك ،أو اإلفرار يف الشد د د دراء ،وآلريها .و كن القول إن
الشدراء القهري هو التسددمية ال اسددتخدمت يف مع م البحوث
النفسية واالستهالكية على حد سواء (دربشي.)1433 ،
ويبكر كل من ابدوا وكانن هام (Padwa and
) )Cunningham, 2010: 48-49أن هندداك ثالثددة أ ددار
خمدتدلدفد د ددة يف عدمدلديد د ددة الشد د د د د د دراء وهدي دط الشد د د د د د دراء الدو ديفي
 Functional Shoppingوهو شد د د د د دراء السد د د د د ددل ال د د د د د ددرورية
للحيدا  ،و ثدل النمط الطبيعي للشد د د د د د دراء .وهنداك ط الشد د د د د د دراء
االجتم دداعي – االنفع ددا  Emotional – Socialوحي دددث
دتمتاعا ويقوي التفاعل االجتماعي.
هبا النمط من الشد د دراء اسد د د ً
و ط الشد د د د د د دراء املرتبط ابلكيدان ،أو اهلويدة Identity-related
ويشد د د ددعر ا فراد يف هبا النمط من الشد د د دراء ابلتحسد د د ددن ،ويقوي
لدديهم الشد د د د د د ددعور ابلكمداليدة ابلدبات املثداليدة .والنمطني ا خريين
عالن الفرد أميل إىل الشراء القهري.
وتع ددد الكم ددالي ددة  Perfectionismإح دددى مس ددات
الشدخصدية ال ح يت ابلكثري من االهتمام مؤخراً ،وتشدري إىل
جمموع ددة من ا فك ددار والسد د د د د د ددلوكي ددات اهل ددا م ددة لل ددبات Self-
 Defeatingوال تتزامن م مش د د د د د د د د دداعر القلق حول قيق
أهداف عالية وآلري واقعية يصد د د د د د ددعخل بلوآلها ،حىت يف اجملاالت
ال ال تتطلخل مسددتوى عاليا من ا داء ،كما تت ددمن الكمالية
تقييمدا نقددا مبدالغدا فيدب للدبات ،ومبدالغدة يف ت د د د د د د ددخيم دار
الفش د د د د د د ددل وال كيز عليهددا م إمهددال ددار الن ددامس (إمسدداعيددل،
.)2013
وقد تسد د د د د د ددهم الكمالية يف نشد د د د د د د اال د د د د د د ددطراابت
النفسددية ،و اد حدهتا ،على الرآلم من أن الكمالية ال تصددنف
بوصفها ا طرا ًاب نفسيا مستقال حبد ذاهتا ،ولكنها تدرج من
أعراض اال د د ددطراابت النفسد د ددية كا د د ددطرا القلق ،وا د د ددطرا
الشددخصددية الوس دواسددية القهرية ،حيث يرى العديد من الباحثني
Compulsive
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أن الفرق بني الوسواس القهري وا طرا الشخصية الوسواسية
يكمن يف أن صد د دداحخل الشد د ددخصد د ددية القهرية ،ال يشد د ددعر ابلقلق
واالنزعاج مما يقوم بب من تدقيق وحخل للتفاصد د دديل ،بل يشد د ددعر
ابلر ا وتقدير البات على العكس من ذلك صاحخل الوسواس
القهري الددبي يشد د د د د ددعر ابلقلق وال د د د د د دديق وعدددم الر د د د د د د ددا عن
السددلوكيات ال تصدددر منب يف املواقف املختلفة ويسددعى لطلخل
العالج ،وأي د ددا ف ن ذوي ا د ددطرا الش د ددخص د ددية القهرية عاد
ليس لددديهم أفعددال قهريددة بشد د د د د دكددل متكرر (أ ددد عبدددا(ددالق،
2002ه (Abramowitz, lackey & Wheaton,
)2009; Wu, Aardema & Connor, 2009

مشكلة الدراسة:
سد د د ددلوك الشد د د دراء من متطلبات ا يا اليومية للفرد،
ومن خاللب يتمكن من ا صول على احتياجاتب ال رورية ،وقد
يت ثر س ددلوك الش دراء أبس دداليخل التس ددويق املتعدد ال هتدف إىل
اد دافعيدة الفرد لتكرار الشد د د د د دراء م مددا قددد يوجددد لددديددب من
اسد ددتعداد للشد دراء املتكرر ف ن ذلك قد يزيد من حدوث سد ددلوك
الش دراء القهريه البي عرفتب عبد النيب ( )5 2012أبنب الش دراء
املتكرر واملزمن ،نتي ة انشد د د د ددغال الفرد بفكر الشد د د د دراء ،وإ امس
داخلي ال يقاوم ،ويقوم الفرد بشدراء أشددياء ال حيتاجها ،ويكون
الش د دراء للتخفيف من مش د دداعر س د دلبية ،ويعقبب ش د ددعور ابلبنخل،
ويؤدي إىل نتائج وعواقخل سلبية على الفرد.
ويرى إسد د د ددالم و مالؤه )(Islam, et. al, 2018
أن الشد د د د د دراء القهري سد د د د د ددلوك آلري متحكم فيب ،وحيدث نتي ة
س ددبا وعوامل نفسد دية واجتماعية واقتص ددادية .تتمثل أس ددبابب
يف اد د د د ددغوطات الفرد ،والتوتر ،والقلق ،وعدم القدر على
مواجهة املشد د د د د ددكالت ،كما قد يل الفرد إىل شد د د د د دراء أآلراض
للمباها والتفاخر أو تقليد أقرانب ،سواء كان دخل الفرد مرتفعاً
أو منخف اً.
وذكر كريوس و مالؤه ( Kyrios, et. al, 2004:
 )242أن هندداك عددد عوامددل معرفيددة ترتبط ابلشد د د د د دراء القهري
ومنه ددا املزاج االكتا دداي -وتوق ا(طر ،واالعتق ددادات ا( داطاددة
عن طبيعددة ا شد د د د د ديدداء ،كفرا الشد د د د د دراء وإمكددانيددة الشد د د د د دراء،
واالعتقادات ا(اطاة عن العائد النفسدي للشدراء ،وصدعوابت يف
ا اذ القرار ،وا اذ الشد د دراء حال وسد د ددطا بني اإلدراكات الباتية
وتوقعات الكمالية .وتشد د د د د ددري دراسد د د د د ددة وي وكورتيس & (Wu
) Cortesi, 2009إىل أن ذوي الشد د د د ددخصد د د د ددية القهرية عاد
ينزعون إىل الكمالية وااللتزام والتنافس واالهتمام ابلتفاصد د د د دديل.
ويرى سد د د د د ددتوير ( )Stoeber, 2011أن الكم ددالي ددة هي نزع ددة
شد د د ددخصد د د ددية تتحدد عن طريق الكفامس من أجل عدم الوقوع يف

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

أية أخطاء ،وو د د مس د ددتوات مرتفعة بص د ددور ش د ددديد ل داء،
مصاحبة اب اهات نقدية شديد .
ويف الدليل التشد د د د ددخيصد د د د ددي اإلحصد د د د ددائي الراب يتم
تش ددخيض ا ددطرا الش ددخص ددية الوس دواس ددية يف ددوء ا كات
ايتية االنش د د ددغال ابلتفاص د د دديل ،والكش د د ددف عن نزعة الكمالية،
واالس د د د د د ددتغراق الزائد يف العمل ،وااللتزام الص د د د د د ددارم ا ليب عليب
ال د د د د د د ددمري ،والع ز عن التخلض من ا شد د د د د د ديداء عد ة القيمة،
ومعار د د د د د ددة املهام التفاو د د د د د ددية وا لول الوسد د د د د ددط( .السد د د د د ددماك
ومصد د ددطفى .)309 2001،وتوصد د ددلت دراسد د ددة ماير وةخرين
) (Myers, et. al, 2008إىل أن الكمالية تعد بعدا رئيس د د د ددا
يف السد د د د د د ددلوك القهري ،وأن ذوى الكمالية العصد د د د د د ددابية ي هرون
السلوك الوسواسي القهري بدرجة مرتفعة.
ويعددد املعلمون واملعلمددات من أكثر الفاددات املهنيددة
تعر داً لل ددغور املهنية وا ياتية ،وقد تؤدي هبه ال ددغور م
مرور الوقت إىل العديد من اال دطراابت النفسدية ،حيث بينت
العديد من الدراس ددات أن الكمالية س ددبخل ش ددكال عديد من
اال طراابت النفسية ،فعلى الرآلم من أن السلوك الكما ثل
حداجدة إنس د د د د د د ددانيدة تددف إىل التميز ،واإل دا  ،والتطوير ،و قيق
الدبات فد ندب عندد سد د د د د د ددعي املعلم أو املعلمدة للتميز والكفدامس من
أجل د ددب ،ق د ددد يتبنون أه د ددداف د داً ومع د ددايري آلري واقعي د ددة كمح د ددددات
لس ددلوكهم ،و علون من ر ددا ايخرين وا ص ددول على إع ا م
واس د د ددتحس د د دداام مص د د دددراً للر د د ددا والتدعيم ،وقد ال يتحقق هبا
بسد ددهولة عندئب دون أنفسد ددهم يف مسد دداحة واسد ددعة بني التوق
والواق تددفعدب الك مداليدة يف إطدارهدا العص د د د د د د دداي وليس السد د د د د د ددوي
(حممود .)2010 ،وقد أش د د د ددار أديرهولت ومرام (Aderholt
) & Miriam, 1989إىل أن املدعدلدمددني الد د ددبيددن يدتدمدتدعددون
ابلكمالية ،سواء السوية أو العصابية ،يتمت طال م اب(صائض
نفس د ددها ،وأاا تس د ددري معهم يف مراحل التعليم املختلفة (عس د ددل،
.)2008
وقد الحظ الباحث انتش د د د ددار ا س د د د دواق واجملمعات
الت ارية ومواق التسد د د د د د ددوق اإللك وي واهتمام العديد من أفراد
اجملتم ابلتبد دداهي ببعن املنت د ددات ذات العالمد ددات الت د دداريد ددة
وا را على شد درائها قبل ايخرين .كما أشد ددارت نتائج دراسد ددة
ليت وسديلفا ) (Leite & Silva, 2016إىل أن نسدبة انتشدار
سد ددلوك الشد دراء القهري ت اومس بني ( %5إىل  )%8على مسد ددتوى
العامل ،وبينت نتائج الدراس د د ددة أن اإلانث أكثر تعر د د داً للش د د دراء
القهري من البكور .وكبلك أشد د ددارت بعن الدراسد د ددات إىل أن
نسد د د د ددبة انتشد د د د ددار سد د د د ددلوك الشد د د د دراء القهري يف الوالات املتحد
ا مريكية تصد د د ددل إىل ( )%5,8ويف أملانيا ( ،)%9,6وكبلك

بينت أن هناك فروقا بني البكور واإلانث يف سد د د د ددلوك الشد د د د دراء
القهري يف ا اه اإلانث (السدديد ،)2016 ،وقد أشددارت دراسددة
هودسد د د د د ددون ) (Hudson, 2016إىل أندب ال توجدد عالقدة بني
استخدام املواق اإللك ونية وسلوك الشراء القهري.
كما بينت نتائج العديد من الدراسد د د د د ددات العربية وا جنبية ال
تناولت سد د د ددلوك الشد د د دراء القهري والكمالية كدراسد د د ددة (السد د د دديد،
2016ه العبيد د دددي2015 ،ه جالل2012 ،ه حممود2010،ه
 Islam, et al,2018ه Mueller, et al,
2010ه Yurchisin & Johnson, 2004؛ Rheaume,
 .)et al, 2000وجود عالق ددات متف دداوت ددة وفق داً ملتغريات ك ددل
دراسدة منها ،وكبلك مل د الباحث -يف حدود علمب -دراسدة
تناولت عالقة سد ددلوك الشد دراء القهري ابلكمالية لدى املعلمني.
يف وء ما سبق صاغ الباحث تساؤالتب على النحو اييت
 .1ما العالقة بني سلوك الشراء القهري والكمالية لدى
املعلمني؟
 .2ما الفروق يف سلوك الشراء القهري تبعاً للمتغريات (النوع،
طريقة الشراء ،الدخل الشهري) لدى املعلمني؟
 .3ما الفروق يف الكمالية تبعاً للمتغريات (النوع ،طريقة
الشراء ،الدخل الشهري) لدى عينة املعلمني؟
 .4ما إمكانية التنبؤ ابلكمالية من خالل سلوك الشراء
القهري لدى املعلمني؟
أهداف الدراسة:
 .1الكشف عن العالقة بني سلوك الشراء القهري والكمالية
لدى املعلمني.
 .2التعرف على الفروق يف سلوك الشراء القهري تبعاً
للمتغريات (النوع ،طريقة الشراء ،الدخل الشهري) لدى
املعلمني.
 .3التعرف على الفروق يف الكمالية تبعاً للمتغريات (النوع،
طريقة الشراء ،الدخل الشهري) لدى املعلمني.
 .4ديد إمكانية التنبؤ ابلكمالية من خالل سلوك الشراء
القهري لدى املعلمني.
أمهية الدراسة:
أتيت أمهية هبه الدراسة على مستويني أساسيني مها
 .1األمهية النظرية:
 تكمن أمهية الدراسة يف تناوهلا ملتغريات مهمة (سلوكالشراء القهري ،الكمالية) لدى املعلمني ،ومعرفة العالقة
بني سلوك الشراء القهري والكمالية.
 لوحظ قلة الدراسات العربية ال تناولت سلوك الشراءالقهري يف اجملتم العري بشكل عام واجملتم السعودي
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بشكل خاا– يف حدود علم الباحث -وقد تثري هبه
الدراسة املكتبات العربية و وع مل يتم تناولب بشكل ٍ
كاف
يف ال اث النفسي العري.
 تتناول الدراسة شرحية مهمة من شرائح اجملتم وركيزأساسية ،وهم املعلمون واملعلمات.
 .2األمهية التطبيقية:
 قد تسهم نتائج هبه الدراسة يف تصميم الرامج اإلرشاديةوالوقائية لعينة الدراسة البين يعانون من سلوك الشراء
القهري.
 قد تلفت نتائج الدراسة ا الية أن ار املسؤولني إىل رورو برامج إرشادية وتوعوية لكافة أفراد اجملتم عن
خطور سلوك الشراء القهريه وتو يح مدى ارتباطب
ابلكمالية.
 قد تسهم نتائج الدراسة يف إي امس أمهية ال شيد يف سلوكالشراء.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود هبه الدراسة يف اجملاالت ايتية
 احلدود املوضوعية :تقتصر حدود هبه الدراسة علىمعرفة عالقة سلوك الشراء القهري ابلكمالية لدى
املعلمني ،كما ددت حدود هبا الدراسة اب دوات
املستخدمة فيها ،وعلى طبيعة البياانت املراد مجعها ،وعلى
املنهج املستخدم.
 احلدود املكانية :اقتصرت هبه الدراسة على املعلمني(ذكور ،إانث) يف مدينة الراض.
 احلددود الممدانيدة :مت تطبيق الددراس د د د د د د ددة ا داليدة يف جدانبهداامليداي خالل عام .2020–1441
مصطلحات الدراسة:
 سلوك الشراء القهري Compulsive buying:behavior

تعرف أبوبكر واملعمري ( )326 2019الشراء
القهري أبنب "سلوك الإرادي واندفاعي للشراء مصحو برآلبة
ملحة يف الشراء آلري ا سو وقد يتبعها إحساس ابلندم"
ويعرف الباحث الشراء القهري أبنب سلوك يصعخل
مقاومتب يدف الفرد للشراء املتكرر للحصول على السعاد
والتخلض من املشاعر السلبية ،يتبعب العديد من العواقخل
النفسية واالجتماعية واالقتصادية السلبية .ويعرفب إجرائيًّا
ابلدرجة ال حيصل عليها الراشد يف مقياس سلوك الشراء
القهري املستخدم يف هبه الدراسة من إعداد أبو بكر واملعمري
(.)2019
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 الكماليةعرف بشارات وةخرون (Besharat, et.al,
) 2010الكمالية أباا مسة شخصية تتميز ابلسعي من أجل
هدف ال تشوبب شائبة وو معايري عالية بشكل مفرر ل داء
يرافقب النزعة حنو التقييمات ا رجة للغاية لسلوك الفرد وهلا
بعدينه كمال إ اي طبيعي وصحي وتكيفي وكمال سليب آلري
صحي وعصيب.
ويعرف الباحث الكمالية أباا مسة شخصية تتميز يف
رآلبة الفرد لتحقيق معايري عالية يف ا داء حماوالً الوصول
للمثالية ،يصاحبها املبالغة يف نقد البات وا ساسية الشديد
من نقد ايخرين .ويعرفها إجرائيًّا ابلدرجة ال حيصل عليها
الراشد يف مقياس الكمالية املستخدم يف هبه الدراسة من إعداد
) (Slaney, 2001وترمجة الزآلاليل (.)2008
اإلطار النظري:
أوال -سلوك الشراء القهري Compulsive buying
:Perfectionism

behavior

ح ي الشراء القهري ابهتمام العديد من الباحثني يف
اجملال النفسي ،ويعد الطبيخل النفسي ا ملاي إ يل كربلني
 Kraepelinأول من كتخل يف عام ( )1915عن التسوق آلري
املن بط ،وسلوك اإلنفاق ،وأدخل مصطلح هوس الشراء من
املصطلحات النفسية ،واستشهد الطبيخل النفسي السويسري
بلويلر  Bleulerعام ( )1924يف كتابب عن الطخل النفسي
بكالم كربلني ،واعتر أن هوس الشراء يق ت سلوكيات
اجلنون االندفاعي وو عوه جبانخل هوس السرقة وهوس إشعال
ا رائق (.)Shaw & Blum, 2010
و تلف املصد د د د د ددطلحدات ال تشد د د د د ددري للشد د د د د دراء القهري
ابختالف وجه ددات الن ره فهن دداك من يطلق علي ددب التسد د د د د ددوق
القهري ،أو إدمان الشدراء ،أو التسددوق آلري املن ددبط ،أو إدمان
االسد د ددتهالك ،أو اإلفرار يف الش د د دراء ،وآلريها .و كن القول إن
الشد د د دراء القهري هو التسد د د ددمية ال اسد د د ددتخدمت يف العديد من
البحوث النفسية (دربشي.)1433 ،
وعرفت الس دديد ( )7 2016الش دراء القهري أبنب "رآلبة
ملحة يصد د د ددعخل مقاومتها لشد د د دراء أشد د د ددياء ال حيتاجها الفرد ولن
يسددتخدمها ،ويصدداحخل عملية الش دراء شددعور ابلسددعاد واإل ر
ويعقبها شعور ابلبنخل والندم".
كما عرف ماتوس وةخرون (Mattos,et.al, 2018:
) 67سددلوك الشدراء القهري ب د د د د د د د نب "تسددلسددل سددلوكيات الشدراء
القهري ،واندفاع بشد د د د ددكل ال كن مقاومتب وليس لب معىن حنو
الشراء".
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وهناك العديد من الدواف ال تدف الفرد لسلوك الشراء
القهري و كن تقسيمها إىل قسمني مها
 -1دواف داخلية تتمثل يف
 اإلحس دداس ابل ددغط النفس ددي واالكتاا والش ددعور ابل دديقوالتوتر.
 الرآلبة يف الشعور ابلسعاد والثقة ابلنفس. الشد د د د د د ددعور ابمللددل والرآلبددة يف الق د د د د د د د دداء على أوقددات الفراغ(.)Letty, 2010
-2دواف خارجية تتمثل يف
 أتثري وسائل اإلعالم املختلفة. أتثري البائعني يف مراكز التسوق. أتثري ا يطني ك فراد العائلة وا صدقاء وآلريهم. امتالك الفرد لبطدداقددة ائتمددان ( Jessica and Stephen,.)2009
ويدخل سدلوك الشدراء القهري دمن اإلدمان السدلوكي،
فا ش د د ددخاا البين يعانون منب عاد ما يتص د د ددفون ابلع ز اه
عدم القدر على التحكم والسد د دديطر على سد د ددلوكياهتم الشد د درائية
رآلم ما ي تخل على ذلك من نتائج سددلبية ،ويعد سددلوك الشدراء
القهري وسدديلة يسددتخدمها الفرد للتعامل م ا حداث السددلبية
واملشدداعر املؤملة .ويتمثل يف انشددغال ال توافقي ابلشددراء ،ويشددار
إليب بواحد من ا كات ايتية
 -1االنشغال ابلشراء واالندفاع حنوه بشكل ال كن مقاومتب،
وذلك رآلبة يف فيف املشاعر وا حداث السالبة.
 -2العملية الشرائية تتكرر وتستغرق وقتا طويال وتكون حنو
أشياء ال حاجة للفرد ا ،أو تفوق مقدرتب.
 -3السلوكيات الشرائية تؤدي إىل مشاكل نفسية واجتماعية
مهنية ومادية وقانونية.
 -4الشراء ال حيدث يف أثناء ف هوس  Maniaأو هوس
خفيف ( Hypomaniaجالل.)2012 ،
وقد ذكرت عبد النيب ( )2012أن هناك مسات يتصف
ا من يعاي من سلوك الشراء القهري وهي أام يف لون
التسوق بشكل فردي خوفاً من تعقيخل ايخرين على سلوكياهتم
وإسقار أحكامهم عليهم ،ويكون تركيزهم على عملية الشراء
وليس على السلعة ،وال يولون أي اهتمام ملا يش ونب فقد
يتخلصون منب أبي طريقة ،ويببلون جهودا متكرر لوقف
سلوكهم املتعلق ابلشراء القهري ،وآلالباً تفشل هبه اجلهود ،كما
أام يشعرون شاعر سلبية كالشعور اب( ل والبنخل بعد
عملية الشراء ،ويقومون بعملية الشراء رآلبة يف التخفيف من
االكتاا والشعور ابلسعاد .

وهناك أرب مراحل ر ا سلوك الشراء القهري لدى
ا فراد هي مرحلة التوق ومرحلة اإلعداد ومرحلة التسوق
ومرحلة اإلنفاقه حيث يراود املش ي يف املرحلة ا وىل أفكار
أو رآلبات أو انشغال ابمتالك سلعة معينة أو فعل الشراء نفسب،
ويف املرحلة الثانية يستعد الفرد للتسوق أو اإلنفاق وقد يت من
ذلك ا اذ قرارات بش ن مىت وأين أذهخل ،ويتم يف هبه املرحلة
البحث عن السلعة وأحدث املو ات أو ا سواق اجلديد  ،ويف
املرحلة الثالثة يقوم الفرد ابلتسوق الفعلي ويصفها أباا مثري
للغاية ،ويف املرحلة ا خري يتم الشراء البي يتبعب عاد الشعور
ابإلحبار ).(Black, 2007: 15
وقد فسد د ددر علماء النفس سد د دلوك الشد د دراء القهري أبنب
حماولة للتخفيف من ال دغور و سدني قيمة الفرد لباتب ،وذلك
ابلتخلض من املشد د دداعر السد د ددالبة ابلشد د دراء .كما ذكرت إليزابيث
إدوارد ) )Edwards, 1992أن من أهم العوامد د ددل ا وليد د ددة
لس ددلوك الش دراء القهري هي القلق امل اكم نتي ة ال ددغور وأن
الشد د د د د دراء القهري يف حد ددد ذاتد ددب هو هرو من ذلد ددك القلق.
وأش ددارت أي د داً إىل أن املشد د ين القهريني يس ددتخدمون الت نخل
دلواب ملواجهة املشد د ددكالت .وهم أكثر اكتااابً ،وأقل
واهلرو أسد د د ً
تقددديراً للددبات ولددديهم ميددل للخيددال واالعتمدداد على ايخرين،
وأن ط التواصد د د ددل االجتماعي كاالح ام والتفكري البايت عل
املشد د د د د د ين القهريني يلون إىل تعوين مشد د د د د دداعر الدددونيددة ال
يشد د ددعرون ا من خالل الشد د دراء ،البي يولد لديهم إحسد د دداسد د دا
ابلسد د د د د دديطر والكفداء  .كمدا اف ض كدل من واين دي سد د د د د دداربو
وإليزابيد د ددث إدوارد (Desarbo and Edwards, 1996:
) ،235–240أن هناك عوامل مهياة وعوامل موقفية ،وتشد د د د ددري
العوام ددل املهيا ددة إىل العوام ددل ال يكون الفرد ددا مسد د د د د ددته دددف داً
لإلصد د د د د ددابدة ابلشد د د د د دراء القهري ،وآلدالبداً ال يكون على وعي دا،
ومندهد د ددا القدلدق ،والكدمد د دداليد د ددة ،وتقد د دددير الد د ددبات ،والتدخديد د ددل،
واالنددفداعيدة ،والبحدث عن االسد د د د د ددتثدار  ،وال دد والتسد د د د د ددويف،
واالعتمدداديددة ،والبحددث عن املددديح واالسد د د د د ددتحسد د د د د ددان ،وجهددة
ال د د د د د ددبط ،واالكتاددا  .أمددا العوامددل املوقفيددة فقددد يكون الفرد
واعيد ددا ،أو آلري واع د ددا ومنهد ددا الت ند ددخل ،واإلنكد ددار ،والعزل،
واملادية ،وال روف ا سد د د درية ،والتاريخ ا سد د د ددري .وهناك عوامل
اجتماعية ( )Roberts, 1998: 298–300مثل مشد د د د د دداهد
التلفزيون ،وال غط الشديد ،وتكرار الشراء.
اثنيا-الكمالية perfectionism
ح يت الكمالية ابهتمام كبري يف الدراسات
والبحوث النفسية منب ااية السبعينيات وبداية مثانينيات القرن
املا ي ،وقد تعددت مسمياهتا ،منها النزعة حنو الكمال،
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والسعي لتحقيق الكمال ،وطلخل الكمال ،إال أن مفهوم
الكمالية كان ا وس استخداماً .ويعد هاميك
) (Hamachek, 1978من أوائل الباحثني البين تناولوا متغري
الكمالية من الوجهة النفسية ،ويرى أن للكمالية أتثريات إ ابية
يف سلوك اإلنسان يف بعن ا حيان ،والكمالية وفقاً لتصوراتب
طريقة للتصرف وطريقة للتفكري يف السلوك ،والكمالية خاصية
ذات طني أساسيني كمالية سوية وكمالية عصابية ثالن معاً
ما يعرف تصل السلوكيات الكمالية ،ومن يتصفون ابلكمالية
السوية يتمتعون بدافعية داخلية لتحقيق إ ا ات ذات مستوات
إتقان إىل أقصى حد تسمح بب قدراهتم ومتطلبات املوقف البي
يتواجدون فيب ،م شعور ابلنشو واالبتهاج به املن زات ،ومن
يتصفون ابلكمالية العصابية ف ام آلري قادرين على الشعور
ابلر ا عن البات ،العتقادهم أبام لن يصلوا مهما ببلوا من
جهد إىل مستوى اإلتقان البي أيملون فيب & (Stoeber
).Otto, 2006

وعرف ستوبر وشيلد (Stoeber & Childs,
) 2010الكمالية أباا مسة شخصية تتسم بكفامس الفرد لبلوغ
الكمال وحماولة الوصول إىل املثالية التع يزية حيث ي
الشخض لنفسب معايري عالية جداً ،إ افة إىل تقييمات نقدية
للبات مبال فيها وا(وف من تقييمات ايخرين فهي تشمل
جوانخل إ ابية وأخرى سلبية وتشمل يف صورهتا اجليد اإلصرار
على بلوغ ا هداف.
ويصنف كل من كرينز وةخرين ( Kearns, et al,
 )2008الكمالية إىل الكمالية العادية أو الصحية .والكمالية
العصابية ،فتشري الكمالية العادية أو الصحية إىل جماهد ا فراد
يف أداء ا عمال الصعبة ،والر ا عن قيقها ،مما يعود عليهم
ابلسعاد جملرد ببل ذلك اجلهد ،مهما كانت النتي ة ،أما
الكمالية العصابية فهي عدم الشعور ابلر ا عن ا داء البي
يقومون ببه نب يف ن رهم مل يفعلوه ابلصور املطلوبة ،فهم
يريدون قيق أهداف مستحيلة ،وهو ما يعدونب اإل ا
ا قيقي ،مما ي تخل عليب ا طراابت نفسية وشعور ابلنقض.
كما قام رايس وأشيب (Rice & Ashby,
) 2007بتصنيف ا فراد يف الكمالية إىل ثالثة أنوع وهي أفراد
آلري كماليني ،وأفراد كماليني تكيفيني ،وأفراد كماليني وآلري
تكيفيني ،ويعتمد هبا التصنيف على مستويني مستوى املعايري
العالية وهي املعايري الشخصية يف أداء الفرد ،ومستوى
التناق ات النا ة عن الفشل يف قيق املعايري العالية ،فا فراد
ذوو املعايري العالية ي هرون تفاواتً جليًّا بني القدرات ال
يتصورواا وا داء وعاد يشار إليهم أبام كماليون آلري
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تكيفيني ،أما ا فراد ذوو الكمالية التكيفية فهم يس لون معايري
شخصية عالية ودرجات تناقن منخف ة ،أما ا فراد آلري
الكماليني فهم حيصلون على درجات منخف ة على مستوى
املعايري الشخصية.
وحدد هيويت وفليت (Hewitt & Flett,
) 1991ثالثة أبعاد للكمالية وهي ( - )1الكمالية املوجهة
حنو البات ويقصد ا وجود توقعات ومعايري عالية آلري واقعية
يف ا داء لدى الشخض ويقيم ذاتب بناء عليها ،ا مر البي قد
يؤدي بب لت نخل الفشل يف كل اإل ا ات و نخل املواجهة)2( .
 الكمالية املوجهة حنو ايخرين وتعين التصورات لآلخرينليكونوا مثاليني ،فا فراد ي عون معايري عالية ويطالبون ايخرين
ا ،ويطلخل من ايخرين قبول تلك املعايري آلري الواقعية ،وعندما
ال حيقق ايخرون هبه املعايري يالمون وينتقدون- )3( ،
الكمالية ا دد أو الكمالية املقرر اجتماعيًّا وهي اعتقاد الفرد
أن ايخرين يتوقعون الكمال منب ،ويتوقعون منب مستوات أداء
عالية ال يقدر عليها ،ويبين تقديره لبواتب بناء على ةراء ايخرين
(درادكة.)2019 ،
وقد ذكر إمساعيل ( )2013أن هناك جمموعة من
املشاعر وا فكار واملعتقدات السلبية ال قد تكون ثابة
العوامل وا فزات ل هور الكمالية لدى ا فراد أمهها ا(وف
من الفشله حيث يساوي الشخض الكما بني الفشل يف
قيق أهدافب ،والشعور ابلنقض يف قيمة البات .وا(وف من
ارتكا ا خطاءه حيث يساوي الشخض الكما بني
ا خطاء والفشل ،ومن ث يل يف توجيب حياتب إىل نخل
ا خطاء بقدر ما يستطي  ،مما حيرمب من فرا التعلم والنمو.
وا اجة لر ا ايخرين وا(وف من أي نقد أو رفنه لبا يسعى
إىل أن تكون أعمالب ممتا بشكل كامل من أجل اية ذاتب.
والتفكري نطق الكل أو ال شيءه حيث يعتقد الكماليون أام
عد و القيمة إذا كانت إ ا اهتم آلري ممتا ابلكامله وذلك ن
لدى الكماليني صعوبة يف رؤية ا مور بو ومس من وجهات ن ر
متعدد  ،فعلى سبيل املثال قد يرى طالخل جمتهد أن حصولب
على عالمة ( )%90فشل ذري  ،واملبالغة أو املغاال فيما خل
عملبه حيث إن حيا الكماليني كثرياً ما تبىن وتن م خالل
قائمة ال اائية مما خل عملب ،مما يؤدي إىل االلتزام بقواعد
صارمة يف كيف خل أن تكون حياهتمه وم مثل هبه املبالغة،
ف ام اندراً ما ي عون يف االعتبار حاجاهتم ورآلباهتم ا(اصة.
واالعتقاد أبن ايخرين ين حون بسهولةه حيت يل الكماليون
إىل إدراك أن ايخرين حيققون الن امس بببل ا د ا دىن من
اجملهود ،وأبخطاء قليلة ،وبثقة كبري ابلباته ويف الوقت نفسب،
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ف ام ين رون إىل جهودهم وحماوالهتم مهما كانت ،على أاا
آلري كافية.
وتتعدد التفسريات الن رية للكمالية بناء على
توجهات املدراس أو الباحثني يف علم النفس ،فن د أن فرويد
يف ن رية التحليل النفسي اعتر أن الكمالية حاجة يولدها
الشعور ابلبنخل ،فنرى الفرد وك نب مقيد بسلسلة من الواجبات
وا تميات والفروض لتحقيق الكمال واملثالية ،ولدية إ ان قوي
بوجو تطبيق أخالقيات صارمة ،ف ذا حدث آلري ذلك وق
فريسة للشعور ابلبنخل والقلق وا مل ،كما أن هناك من ا فراد
من حيرا على الن ام ويداوم على االلتزام بعملب ،وتكون
حاجتب ماسة إىل ال تيخل والدقة بشكل قهري يصدر من شعوره
ابلبنخل ،وتراه ين ز أعمالب بكل دقة وحيرا على تطبيق عملب
يف إطار برانمج دقيق وعلى مستوى الئق من اإلتقان (حا
هللا.)2006 ،
أما أدلر ) (Adler, 1930فوصف مفهوم الكفامس
حنو الكمال اب قيقة ا ساسية للحيا  ،فالكمال هو اهلدف
النهائي البي يسعى إليب ا فراد ،وحناول ا صول على ذلك
اهلدف من خالل أسلو ا يا البي يعد بنية فريد للشخصية
أو طا من السلوكات وا(صائض ال يسعى كل واحد من
خالهلا إىل الكمال ،وا ساليخل ا ساسية للحيا تت من
السيطر  ،واالكتسا  ،والت نخل ،وا ساليخل االجتماعية
املفيد  .فاجلانخل اإل اي يف الكفامس حنو الكمال يدف ا فراد
لتحقيق أقصى إمكانياهتم ،أما اجلانخل السليب فقد الحظ أدلر
احتمالية أن أتخب ا فراد حنو عقد الكمال ،ال قد يسعى من
خالهلا الفرد لإلساء لآلخرين واستغالهلم واهليمنة عليهم يف
سبيل قيق التفوق ).(Carducci, 2009
الدراسات السابقة:
من خالل رجوع الباحث إىل عدد من الدراسد د ددات
العربية وا جنبية مل د– يف حدود اطالعب – دراسات تناولت
سد د د د د د ددلوك الشد د د د د د دراء القهري وعالقت ددب ابلكم ددالي ددة ل دددى املعلمني
واملعلمات ،وفيما يلي بعن الدراس د د د د ددات ال تيس د د د د ددر للباحث
االطالع عليها وال قد تفيد يف الدراسة ا الية.
لقد هدفت دراسد د ددة إسد د ددالم وةخرين (Islam, et
) al, 2018إىل الكشدف عن أتثري العوامل املادية املسدؤولة عن
الشد د د دراء القهري لدى املراهقني والشد د د دبا وفق ن رية املقارانت
االجتمداعيدة ،وطبقدت الددراسد د د د د د ددة على ( )298مراهقداً و()345
دااب ،وتوصد د ددلت نتائج الدراسد د ددة إىل أن املقارانت االجتماعية
شد د د ًّ
تلعدخل دوراً مه ًّمدا يف تطوير قيم الفرد املداديدة والشد د د د د د دراء القهري
لدى املراهقني ،وكان الشد د ددبا أكثر حرصد د داً من املراهقني على

املقددارانت االجتمدداعيددة ،كمددا بينددت نتددائج الدددراسد د د د د د ددة أن كثر
اسد د ددتخدام املراهقني والشد د ددبا لوسد د ددائل التواصد د ددل االجتماعي
تؤدي إىل ارتفد دداع املقد ددارانت االجتمد دداعيد ددة لد ددديهم ممد ددا يد دددفعهم
للشراء القهري.
يف حني قام السد د دديد ( )2016بدراسد د ددة هدفت إىل
التعرف على العالقدة بني الشد د د د د دراء القهري وتقددير الدبات لددى
عين ددة من طال اجل ددامع ددة ،والتعرف على الفروق بني ال ددبكور
واإلانث من طال اجلامعة يف الشراء القهري ،وأجرى الدراسة
على ( )300طالخل وطالبة من طال اجلامعة ،واسد د د ددتخدمت
البداحثدة مقيداسد د د د د ددي الشد د د د د دراء القهري وتقددير الدبات من إعدداد
الباحثة ،وأو د د د ددحت نتائج الدراسد د د ددة أنب توجد عالقة ارتباطية
سددالبة بني الشدراء القهري وتقدير البات ،كما توجد فروق دالة
إحصد د د د د ددائيًّدا بني الدبكور واإلانث يف الشد د د د د دراء القهري يف ا داه
اإلانث.
كما هدفت دراس د ددة العبيدي ( )2015إىل التعرف
على العالقة بني الكمالية واالسد د د ددتقرار النفسد د د ددي والتعرف على
مسدتوى الكمالية لدى اجلنسدني من طلبة اجلامعة ،وقد تكونت
عيندة الددراسد د د د د ددة من ( )370طدالبداً وطدالبدة ،وقدد اسد د د د د ددتخددمدت
الباحثة مقياس الكمالية (السد د د د د ددوية ،العصد د د د د ددابية) من إعدادها
ومقياس االسد د د د د ددتقرار النفسد د د د د ددي من إعداد ا(زرجي (،)2006
وكشد د ددفت نتائج الدراسد د ددة عن وجود عالقة ارتباطية سد د ددالبة بني
الكمالية واالسد د ددتقرار النفسد د ددي ،وعدم وجود فروق يف مسد د ددتوى
الكمداليدة بني اإلانث والدبكور وكدبلدك مسد د د د د ددتوى االسد د د د د ددتقرار
النفسي.
وهدفت دراسد د د ددة جالل ( )2012إىل التعرف على
الشدراء القهري وعالقتب ببعن ا دطراابت الشدخصدية ،وأجريت
الدراس د ددة على عينة بلغت ( )360مو فاً من العاملني الدائمني
واملؤقتني جبدامعدة املنيدا ،نسد د د د د دبدة اإلانث  ،%50بل املتوسد د د د د ددط
العمري لإلانث  38.72سد د د ددنة ابحنراف معياري  12.85سد د د ددنة
ومتوس د ددط عمر البكور  39.88س د ددنة ابحنراف معياري 12.41
س د د دنة ،واسد د ددتخدم الباحث مقياس الش د د دراء القهري من إعداده
واسد د ددتبانة ا د د ددطراابت الشد د ددخصد د ددية املعدلة من إعداد داوسد د ددن،
وتوصد ددلت نتائج الدراسد ددة إىل أن نسد ددبة انتشد ددار الشد دراء القهري
بلغت  ،%4.7كما وجد أن اإلانث أكثر يف سد د د د ددلوك الشد د د د دراء
القهري من الد د ددبكور ،يف حني مل توجد د ددد فروق بينهمد د ددا على
ا ددطراابت الشددخصددية ،ووجدت فروق دالة بني املشد ين شدراء
قهرا والعاديني على ا ددطراابت الشددخصددية ا رب اهليسددتريية،
واالعتمادية ،والت نبية ،وا دية اه املش ين شراء قهرا.
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( Mueller, et al,

وق د د ددد أجرى مولر وةخرون
 )2010دراس د د د د د د ددة هددفدت إىل التعرف على الشد د د د د د دراء القهري،
وارتب دداط ددب ببعن املتغريات ال ددد وآلرافي ددة ،وا عراض االكتا ددابيددة،
فردا من اجملتم ا ملداي ،تراوحدت
وتكوندت العيندة من (ً )2350
أعمددارهم مددا بني ( )93-18عددا ًمدا ،وقددد اسد د د د د د ددتخدددم البدداحثون
مقياس الش د د دراء القهري ،ومقياس االكتاا  .وأو د د ددحت نتائج
الدراس د د ددة أنب ال توجد فروق بني اجلنس د د ددني يف الش د د دراء القهري،
وكبلك توجد فروق دالة إحص د ددائيًّا بني س د ددلوك الشد د دراء القهري
وسد ددلوك الش د دراء العادي يف ا عراض االكتاابية يف ا اه سد ددلوك
الش دراء القهري .كما بينت النتائج أن العمر ،واالكتاا منباان
ابلشد د د د د د دراء القهري ،يف حني أن متغريات املسد د د د د د ددتوى التعليمي،
والدخل الشهري ،وحمل اإلقامة مل تكن منباة ابلشراء القهري.
وقد هدفت دراسد د ددة حممود ( )2010إىل الكشد د ددف
عن املكوانت املعرفيددة للكمدداليددة ،والتعرف على الكمدداليددة لدددى
املعلمني يف د د د د د د ددوء متغريي اجلنس والتخصد د د د د د ددض ،وكشد د د د د د ددف
إسدهامهما يف كل من ا دطراابت القلق االجتماعي ،والوسدواس
القهري ،والبارانوا ،وتكونت عينة الدراسد د د ددة من ( )321معلماً
ومعلمدة ابملرحلدة االبتددائيدة دديندة الددمدام ،واسد د د د د د ددتخددم البداحدث
مقيد دداس الكمد دداليد ددة ،ومقيد دداس القلق االجتمد دداعي من إعد ددداده،
ومقياس الوسد د د د د د ددواس القهري ومقياس البارانوا من إعداد ليزر
موراي وتقنني حنور ( ،)1998وتوصد د د ددلت نتائج الدراسد د د ددة إىل
ع د دددم وجود فروق بني ال د ددبكور واإلانث يف ال د دددرج د ددة الكلي د ددة
للكمداليدة ،ووجود فروق يف بعددي االهتمدام ابلتفداصد د د د د د ديدل وقلق
ا خطاء لصدداحل اإلانث ،ويف بعد نقد ايخرين لصدداحل البكور،
كما بينت النتائج عدم وجود فروق بني ذوي التخص د د د دص د د د ددات
العلمي ددة والتخصد د د د د د دصد د د د د د د ددات ا دبي ددة يف بعن أبع دداد الكم دداليددة
(اإلتقان ،والتفاصد د د د د د دديل ،ونقد البات) ووجود فروق يف الدرجة
الكلي ددة وبع دددي نق ددد ايخرين وقلق ا خط دداء لص د د د د د د د دداحل ذوي
التخصد دص ددات العلمية ،وكبلك أو ددحت النتائج وجود ارتبار
موجدخل بني الكمداليدة والقلق االجتمداعي ،وكدبلدك وجود ارتبدار
بني الكمدداليددة والوسد د د د د د دواس القهري وذلددك ابرتفدداع الوسد د د د د د دواس
القهري لدى مرتفعي الكمداليدة ،كمدا بيندت النتدائج وجود ارتبدار
موجخل بني الكمالية والبارانوا.
كمددا هدددفددت دراسد د د د د د د ددة يورشد د د د د د دديزين وجونسد د د د د د ددون
( )Yurchisin & Johnson, 2004إىل الد دتد دع ددرف عد دل ددى
العالقة بني س ددلوك الشد دراء القهري ،واملكانة االجتماعية املدركة
املرتبطة ابلش د د دراء ،واملادية ،وتقدير البات على عينة تتكون من
( )305طدالبًدا وطدالبدة من طلبدة اجلدامعدة ،تراوحدت أعمدارهم مدا
عاما ،وقد اس د د د ددتخدم الباحثان مقياس الش د د د دراء
بني (ً )24-18
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القهري ،ومقياس املكانة االجتماعية املرتبطة ابلشد دراء ،ومقياس
املادية ،ومقياس تقدير البات .وأو دحت نتائج الدراسدة وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني الشد د د د دراء القهري واملكانة االجتماعية
املرتبطة ابلشدراء واملادية ،وكبلك وجود عالقة سدالبة بني الشدراء
القهري وتقدير البات.
وقد أجرى رهامي وةخرون ( Rheaume, et al,
 )2000دراسد د د د د ددة هدددفددت إىل التعرف على الدددور الددبي تلعبدب
الكمالية يف التنبؤ ابلوسد د دواس القهري ،وتكونت عينة الدراسد د ددة
من ( )139ط ددالب داً ج ددامعي دا ،واسد د د د د ددتخ دددم الب دداحثون مقي داس
فروس ددت للكمالية ،ومقياس موس ددد للس ددلوك القهري ومقياس
ا د د ددطرا الشد د ددخصد د ددية الوسد د دواسد د دية القهرية ،وتوصد د ددلت نتائج
الدراسددة إىل أن الكمالية تسددهم بنسددبة  %16من التباين الكلي
للسد د ددلوك القهري وبنسد د ددبة  %23من التباين الكلي ال د د ددطرا
الشخصية الوسواسية القهرية.
تعقيب على الدراسات السابقة:
يت ح من خالل عرض الدراسات السابقة ال
تناولت متغريات الدراسة ا الية تنوع العينات املستخدمة يف
الدراسات السابقة من حيث العدد واجلنس وطبيعة العينة ،كما
تنوعت أدوات الدراسة املستخدمة يف الدراسات السابقة ما بني
استباانت ومقاييس جاهز وأخرى من إعداد الباحثني ،وقد
اعتمدت الدراسات السابقة يف الوصول إىل نتائ ها على
عينات خمتلفة وأعمار سنية متباينة من البكور واإلانث ،واستفاد
الباحث يف دراستب ا الية من الدراسات السابقة يف بناء اإلطار
الن ري ا(اا بسلوك الشراء القهري والكمالية ،ويف اختيار
ا ساليخل اإلحصائية ،وأدوات الدراسة ،ويف ديد املنهج املتب
يف الدراسة ،كما استفادت الدراسة ا الية من الدراسات
السابقة يف تفسري نتائج الدراسة وتدعيمها بنتائج الدراسات
السابقة ،وكبلك يف ح م ونوع العينة املستخدمة يف الدراسة،
ومتيزت هبه الدراسة عن الدراسات السابقة أباا درست سلوك
الشراء القهري وعالقتب ابلكمالية ،وهبا ا مر قد يعز من أصالة
هبه الدراسة و يزها عن آلريها من الدراسات.
فروض الدراسة:
يف وء اإلطار الن ري والدراسات السابقة كن
صياآلة الفروض على النحو اييت
 .1ال توجد عالقة بني س ددلوك الش دراء القهري والكمالية لدى
املعلمني.
 .2ال توجد فروق يف سد د ددلوك الش د د دراء القهري تبعاً للمتغريات
(النوع ،وطريقة الشراء ،والدخل الشهري) لدى املعلمني.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

يتكون جمتم الدراسة ا الية من مجي معلمي
ومعلمات مدارس التعليم العام ا كومي يف مدينة الراض البين
يقدر عددهم بد ( )17271معلماً و ( )20902معلمة وفق
الدليل اإلحصائي لإلدار العامة للتعليم نطقة الراض
(.)1440-1439
اثلثا-عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة ا الية من ( )313معلماً
ومعلمة يف مدارس التعليم ا كومي دينة الراض مت اختيارهم
ابلطريقة العشوائية العنقودية ،حيث مت اختيار مخسة مكاتخل
تعليم يف إدار التعليم دينة الراض ،واملو عة يف جهات خمتلفة
(الغر  ،والوسط ،والشمال ،واجلنو  ،والشرق) ،وفيما يلي
وصف لعينة الدراسة

 .3ال توجد فروق يف الكمالية تبعاً للمتغريات (النوع ،وطريقة
الشراء ،والدخل الشهري) لدى عينة املعلمني.
 .4كن التنبؤ ابلكمالية من خالل س د د د ددلوك الش د د د دراء القهري
لدى املعلمني.
إجراءات الدراسة:
أوال-منهج الدراسة
استخدم الباحث املنهج الوصفي بشقيب (االرتباطي
واملقارن) البي حيدد ما إذا كان هناك ارتبار بني متغريين أو
أكثر ،ودرجة هبا االرتبار ،وعليب ف ن الغرض من استخدام
هبا النوع من املناهج البحثية يتمثل يف ديد وجود عالقة أو
عدم وجودها بني املتغريات مو وع الدراسة (أبوعالم1998 ،
.)51
اثنيا-جمتمع الدراسة
جدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغريات الدراسة
التصنيف

العدد

النسبة

املتغريات

ذكر

170

54.3

أنثى

143

45.7

تقليدي (مباشر)

243

77.6

إلك وي

70

22.4

أقل من  5000رال

41

13.1

من  5000إىل أقل من  10000رال

68

21.7

من  10000إىل أقل من  15000رال

96

30.7

من  15000إىل أقل من  20000رال

84

26.8

من  20000رال ف كثر

24

7.7

313

100.0

اجلنس
طريقة التسوق

الدخل الشهري

اجملموع

يت ح من اجلدول أعاله أنب تراوحت نسخل تو ي
عينة الدراسة وفق النوع حيث بل عدد البكور ( )170معلماً
وبنسبة ( ،)%54.3يف حني بل عدد اإلانث ( )143معلمة
بنسبة ( ،)%45,7وتراوحت نسخل العينة وفقاً لطريقة التسوق،
بل املتسوقون ابلطريقة التقليدية ( )243متسوقاً وبنسبة
( ،)%77.6يف حني أن املتسوقني ابلطريقة اإللك ونية بل
عددهم ( )70متسوقاً وبنسبة ( ،)%22.4كما تراوحت نسخل
العينة وفقاً للدخل الشهري ما بني ( ،)%31,5-%0,9حيث
كانت أقل نسبة ( )%13،1للدخل ا قل من  5ةالف رال
 ،يف حني كانت النسبة ا على ( )%30،7للدخل من 10
ةالف إىل أقل من  15ألف رال.

رابعا-أدوات الدراسة
بناء على طبيعة البياانت املراد مجعها ،وعلى املنهج
املتب يف الدراسة ،وللتحقق من صحة فروض الدراسة ،فقد مت
استخدام ا دوات ايتية
مقياس سلوك الشراء القهري من إعداد أبو بكر
.1
واملعمري (:)2019
يتكون املقياس يف صورتب النهائية من ( )28فقر ،
مو عة على ا بعاد ايتية االندفاعية (،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2
 ،)14 ،13 ،12والسلوك القهري (،)27 ،26 ،25 ،23 ،21
ومتعة الشراء ( ،)24 ،22 ،19 ،17 ،15 ،3وشراء أشياء ال
حيتاج هلا ( ،)20 ،16 ،9 ،1واملشاعر السلبية امل تبة على الشراء
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حد  ،والدرجة الكلية للمقياس وقد تراوحت معامالت الثبات
( ،)28 ،18 ،11 ،4ومجي العبارات إ ابية وتصحح وفق
ما بني ( )0.647و( .)0929وللتحقق من صدق املقياس وثباتب
مقياس ليكرت الثالثي دائماً =  ،3اندراً = ،2أبداً= .1
يف الدراسة ا الية ،قام الباحث اب(طوات ايتية
ولقياس صدق وثبات املقياس استخدم معدو
صدق املقياس:
املقياس االتساق الداخلي للبنود ابلبعد وابلدرجة الكلية وكانت
سا صدق املقياس قام الباحث بتطبيق املقياس
مجيعها دالة عند مستوى داللة (.)0,01
على عينة استطالعية مكونة من ( )39معلما ومعلمة ،وذلك
وقد قام معدو املقياس حبسا ثبات املقياس
سا معامالت ارتبار بريسون لقياس العالقة بني بنود مقياس
ابستخدام إعاد تطبيق االختبار ،وكانت قيم معامل االرتبار
سلوك الشراء القهري ،ابلدرجة الكلية للبعد املنتمية إليب يف
بني التطبيقني دالة عند مستوى ( ،)0,01ومت استخدام معامل
اجلدول اييت
الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكل عامل من عوامل املقياس على
جدول رقم ( ) 2معامالت ارتباط بنود مقياس سلوك الشراء القهري ابلدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه (ن )39
البعد

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

االندفاعية

2
5

**0.7871
**0.5439

7
8

**0.7542
**0.7538

12
13

**0.6682
**0.6431

6
21

**0.7374
**0.7479

10
25

**0.7883
**0.8160

14
27

**0.5286
**0.8496

23
3

**0.7822
**0.6720

26
17

**0.8923
**0.6384

22

**0.9073

15
1

**0.7958
**0.7703

19
16

**0.7763
**0.7347

24

**0.8407

9

**0.8446

20

**0.5460

4
11

**0.7541
**0.7625

18
28

**0.6767
**0.7457

السلوك القهري
متعة الشراء
شراء أشياء ال حيتاج هلا
املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

** دالة عند مستوى 0.01

التحقق من قيم معامالت ارتبار بريسون لقياس العالقة بني بنود
يت ح من اجلدول أعاله أن معامالت ارتبار بنود
مقياس سلوك الشراء القهري ،ابلدرجة الكلية للمقياس ،كما يف
مقياس سلوك الشراء القهري ابلدرجة الكلية للبعد املنتمية إليب
اجلدول اييت
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.01كما مت
جدول رقم ( )3معامالت ارتباط بنود مقياس سلوك الشراء القهري ابلدرجة الكلية للمقياس (ن )39
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
2

**0.4789
**0.7549

8
9

**0.6902
**0.5757

15
16

**0.6479
**0.4980

22
23

**0.7846
**0.7070

3
4

**0.4465
*0.4043

10
11

**0.7023
**0.6314

17
18

**0.4148
*0.3178

24
25

**0.6111
**0.7807

5
6

**0.5979
**0.6495

12
13

**0.7159
**0.4870

19
20

**0.7265
**0.5980

26
27

**0.7729
**0.7594

7

**0.6453

14

**0.5169

21

**0.6260

28

**0.6281

* دالة عند مستوى 0.05

يت ح من اجلدول أعاله أن أآللخل معامالت ارتبار
بريسون لقياس العالقة بني بنود مقياس سلوك الشراء القهري،
ابلدرجة الكلية للمقياس ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
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** دالة عند مستوى 0.01

( ،)0.01كما مت التحقق من قيم معامالت ارتبار بريسون
لقياس العالقة بني أبعاد مقياس سلوك الشراء القهري ،ابلدرجة
الكلية للمقياس ،كما يف اجلدول اييت

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

جدول رقم ( )4معامالت ارتباط أبعاد مقياس سلوك الشراء القهري ابلدرجة الكلية للمقياس (ن )39
معامل االرتباط

البعد
االندفاعية

**0.9316

السلوك القهري

**0.8928

متعة الشراء

**0.7844

شراء أشياء ال حيتاج هلا

**0.7392

املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

**0.6732
** دالة عند مستوى 0.01

ثبات املقياس:
سا معامل ثبات املقياس قام الباحث ابستخدام
معامل ثبات ألفا كرونباخ ،واستخدام معامل الت زئة النصفية،
كما يف اجلدول اييت

يت ح من اجلدول أعاله أن معامالت ارتبار بريسون
لقياس العالقة بني أبعاد مقياس سلوك الشراء القهري ،ابلدرجة
الكلية للمقياس ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( .)0.01مما يشري إىل أن املقياس يتسم بدرجة عالية من صدق
االتساق الداخلي.
جدول رقم ( )5معامالت ثبات مقياس سلوك الشراء القهري (ن )39
البنود

معامل ثبات ألفا
كرونباخ

معامل ثبات التجمئة

االندفاعية

9

0.86

0.87

السلوك القهري

5

0.88

0.88

متعة الشراء

6

0.86

0.82

شراء أشياء ال حيتاج هلا

4

0.70

0.67

املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

4

0.71

0.76

الثبات الكلي ملقياس سلوك الشراء القهري

28

0.94

0.92

البعد

يت د د د د د د ددح من اجل دددول أعاله أن مع ددامالت ثب ددات
ا بعاد للمقياس ابسد ددتخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ تراوحت
م ددا بني ( ،)0,86-0,70والثب ددات الكلي ( ،)0,79ومع ددامالت
ثبات ا بعاد ابسد د ددتخدام معامل الت زئة النصد د ددفية تراوحت بني
( ،)0,88-0,67والثبد ددات الكلي ( ،)0,92وبند دداء على ذلد ددك
يت ددح من مجي اإلجراءات الس ددابقة أن مقياس س ددلوك الش دراء
القهري يتمت بصدق وثبات مقبول.
 .2مقيدداس الكمدداليددة املتعدددد األبعدداد من إعددداد س د د د د دديال
وآخرين ( )2001ترمجة المغاليل (:)2008
يتكون املقياس يف ص د د د د ددورتب العربية من ( )19فقر ،
مو عدة على ا بعداد ايتيدة املعدايري العداليدة ( 6فقرات) ،والتن يم
( 4فقرات) ،والتن دداق د د د د د د د ددات ( 9فقرات) ،وتتم اإلج دداب ددة عن
العب ددارات اإل ددابي ددة (،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 )17 ،16 ،14وفق مقي دداس ليكرت ا(م دداسد د د د د د ددي ك دداييت آلري
موافق بش د د د د د د ددد =  ،1آلري موافق = ،2حمدايدد=  ،3موافق = ،4
موافق بش د د ددد =  ،5وتتم اإلجابة على العبارات الس د د ددلبية (،11

عدد

النصفية

 )19 ،18 ،15 ،13وفق مقيد دداس ليكرت كد دداييت آلري موافق
بشد د ددد =  ،5آلري موافق = ،4حمايد=  ،3موافق =  ،2موافق
بشد = .1
ويتمت املقياس بصد ددورتب ا صد ددلية بدالالت صد دددق
مناسد د د ددبة حيث كانت معامالت االرتبار ين أبعاد املقياس تق
بدني ( ،)0,64-0,55كدمد د ددا مت الدتدحدقدق مدن ثدبد د ددات املدقديد د دداس
ابسد د د د د ددتخددام معدامدل ألفدا كرونبداخ وبل ( ،)0,70وللتحقق من
صد د د د د د دددق وثبددات املقيدداس يف دراسد د د د د د ددة الزآلدداليددل ( )2008قددام
ابسد د د د د ددتخدددام معددامالت االرتبددار بني الفقرات والدددرجددة الكليدة
واجمل ددال ال ددبي تنتمي ل ددب ،وق ددد بلغ ددت مع ددامالت االرتب ددار بني
الفقرات م ا دا ككددل مددا بني ( ،)0,86 -0,34وم اجملددال
( ،)0,93 -0,36وكبلك مت حسد د د ددا معامالت االرتبار بني
اجملدداالت وبع د د د د د دهددا والدددرجددة الكليددة وبلغددت مددا بني (-0,54
 ،)0,94ومت حس د ددا ثبات املقياس ابس د ددتخدام إعاد االختبار
وبل معددل ثبدات الددرجدة الكليدة للمقيداس ( ،)0,92وكدبلدك مت
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سد د د د د ددا صد د د د د دددق املقيداس قدام البداحدث بتطبيق
اسد ددتخدام معامل ألفا كرونباخ وبل معدل ثبات الدرجة الكلية
املقياس على عينة اسد د ددتطالعية مكونة من ( )39معلما ومعلمة
للمقياس (.)0,90
وذلك سد د د ددا معامالت ارتبار بريسد د د ددون لقياس العالقة بني
وللتحقق من صد د د د د دددق املقياس وثباتب يف الدراسد د د د د ددة
بنود مقيدداس الكمدداليددة ،ابلدددرجددة الكليددة للبعددد املنتميددة إليددب يف
ا الية ،قام الباحث اب(طوات ايتية
اجلدول اييت
صدق املقياس:
جدول رقم ( )6معامالت ارتباط بنود مقياس الكمالية ابلدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه (العينة االستطالعية :ن= )39
البعد

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

معايري عالية

1

**0.6549

3

**0.8060

5

**0.7408

2
7

**0.7293
**0.7488

4
9

**0.7433
**0.6700

6

**0.6922

8
11

**0.8107
**0.5762

10
14

الن ام
التناق ات

**0.6274
*0.3359

17

**0.5504

12

*0.4015

15

**0.6997

18

**0.7004

13

**0.6169

16

**0.4664

19

**0.5999

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 0.05

مسد د د د د ددتوى داللددة ( ،)0.01كمددا مت التحقق من قيم معددامالت
يت د د د ددح من اجلدول أعاله أن أآللخل قيم معامالت
ارتب ددار بريسد د د د د ددون لقي دداس العالق ددة بني بنود مقي دداس الكم ددالي ددة،
ارتب ددار بريسد د د د د د ددون لقي دداس العالق ددة بني بنود مقي دداس الكم ددالي ددة،
ابلدرجة الكلية للمقياس ،كما يف اجلدول اييت
ابلددرجدة الكليدة للبعدد املنتميدة إليدب ذات داللدة إحصد د د د د د ددائيدة عندد
جدول رقم ( )7معامالت ارتباط بنود مقياس الكمالية ابلدرجة الكلية للمقياس (ن )39
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.5188

6

**0.5526

11

**0.4915

16

**0.4550

2
3

**0.5327
**0.7318

7
8

**0.4957
**0.5281

12
13

*0.4034
0.2447

17
18

**0.6420
**0.6196

4
5

**0.5774
**0.6137

9
10

**0.4522
**0.5565

14
15

**0.6300
**0.4442

19

**0.5336

* دالة عند مستوى 0.05

** دالة عند مستوى 0.01

دالل د ددة ( ،)0.01كم د ددا مت التحقق من قيم مع د ددامالت ارتب د ددار
يت د د د ددح من اجلدول أعاله أن أآللخل قيم معامالت
بريسد د د د د ددون لقيداس العالقدة بني أبعداد مقيداس الكمداليدة ،ابلددرجدة
ارتب ددار بريسد د د د د د ددون لقي دداس العالق ددة بني بنود مقي دداس الكم ددالي ددة،
الكلية للمقياس ،كما يف اجلدول اييت
ابلدرجة الكلية للمقياس ذات داللة إحص د د د ددائية عند مس د د د ددتوى
جدول رقم ( )8معامالت ارتباط أبعاد مقياس الكمالية ابلدرجة الكلية للمقياس (ن )39
البعد

معامل االرتباط

معايري عالية

**0.8080

الن ام

**0.7077

التناق ات

**0.8427

يت د د ددح من اجلدول أعاله أن قيم معامالت ارتبار
بريسد د د د د د ددون لقيداس العالقدة بني أبعداد مقيداس الكمداليدة ،ابلددرجدة
الكليدة للمقيداس ذات داللدة إحصد د د د د د ددائيدة عندد مسد د د د د د ددتوى داللدة
( .)0.01مما يشد د د د د د ددري إىل أن املقياس يتسد د د د د د ددم بدرجة عالية من
صدق االتساق الداخلي.
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ثبات املقياس:
سد د د د د د ددا مع ددام ددل ثب ددات املقي دداس ق ددام الب دداح ددث
ابس ددتخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ ،واس ددتخدام معامل ثبات
الت زئة النصفية ،كما يف اجلدول اييت
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جدول رقم ( )9معامالت ثبات مقياس الكمالية (ن )39
عدد
البنود

معامل ثبات ألفا
كرونباخ

معامل ثبات التجمئة
النصفية

معايري عالية

6

0.81

0.75

الن ام

4

0.67

0.52

التناق ات

9

0.72

0.84

الثبات الكلي ملقياس الكمالية

19

0.84

0.86

البعد

سادسا-إجراءات الدراسة
 قام الباحث ابلرجوع إىل الدراسات وا حباث السابقة الحبثت يف سلوك الشراء القهري والكمالية لدى املعلمني؟
 مت اختيار أدوات الدراسة. ث اختيار جمتم الدراسة ،وهم معلمو ومعلمات املدارسالثانوية ا كومية يف مدينة الراض ،ومت ديد العينة املمثلة
جملتم الدراسة.
 تطبيق أدوات الدراسة ،ومج البياانت ومعاجلتها إحصائيًّاللتحقق من فروض الدراسة.
سابعا-نتائج الدراسة ومناقشتها
الفرض األول :ال توجد عالقة بني سلوك الشراء القهري
والكمالية لدى املعلمني.
وللتحقق من ص د ددحة الفرض قام الباحث ابس د ددتخدام
معامل ارتبار بريس ددون لقياس العالقة بني درجات عينة البحث
يف ا بعدداد الفرعيددة والدددرجددة الكليددة ملقيدداس سد د د د د ددلوك الشد د د د د دراء
القهري ،وبني درجد دداهتم يف ا بعد دداد الفرعيد ددة والد دددرجد ددة الكليد ددة
ملقياس الكمالية .واجلداول ايتية تو ح النتائج ال مت التوصل
هلا
 العالق ددة بني األبع دداد الفرعي ددة وال دددرج ددة الكلي ددةملقياس سد ددلوك الشد دراء القهري وبني بعد معايري
عالية:

يت د ددح من اجلدول أعاله أن معامالت ثبات ا بعاد
للمقياس ابس د ددتخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ تراوحت ما بني
( ،)0,81-0,67والثبددات الكلي ( ،)0,84ومعددامالت ثبددات
ا بعاد ابسد د ددتخدام معامل ثبات الت زئة النصد د ددفية تراوحت بني
( ،)0,84-0,52والثب ددات الكلي ( ،)0,86وبن دداء على ذل ددك
يت ددح من مجي اإلجراءات السددابقة أن مقياس الكمالية يتمت
بصدق وثبات مقبول.
خامسا-األساليب اإلحصائية:
لتحقيق اهلدف من الدراسد د د ددة ،والسد د د ددعي للتحقق من
صدحة الفروض ،مت ليل بياانت الدراسدة ابسدتخدام ا سداليخل
اإلحصائية ايتية
 النسبة املاوية سا تو ي عينة الدراسة وفقاً للمتغريات. معامل ألفا كرونباخ ،ومعامل الت زئة النصفية للتحقق منثبات ا دوات.
 مع د د ددام د د ددل ارتب د د ددار بريسد د د د د د ددون Person Correlation ،Analysisللكشد د د د د د ددف عن العالقة بني املتغريات والدرجة
الكلية.
 اختب د د ددار (ت) واختب د د ددار (ف) ملعرف د د ددة دالل د د ددة الفروق بنياجملموعات.
 اختبار شد د د د د دديفيب واختبار ( )LSDللكشد د د د د ددف عن مصد د د د د دددرالفروق.
 اختبار ليل االحندار املتعدد املتدرج ( Stepwise )Multiple Regression Analysisللتحقق من
إمكانية التنبؤ.
جدول رقم ( )10معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجات أفراد عينة البحث يف أبعاد مقياس سلوك الشراء
القهري وبني درجاهتم يف بعد معايري عالية ملقياس الكمالية (ن )313
معامل االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد

االندفاعية
السلوك القهري

0.08930.0240

آلري دالة
آلري دالة

متعة الشراء
شراء أشياء ال حيتاج هلا

0.1313
0.1907-

دالة عند مستوى 0.05
دالة عند مستوى 0.01

املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

0.0583-

آلري دالة

الدرجة الكلية ملقياس سلوك الشراء القهري

0.0273-

آلري دالة
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بني درجة بعد معايري عالية ملقياس الكمالية ودرجة بعد مقياس
يت د د ددح من اجلدول أعاله أن العالقة شد د ددبب منعدمة
سدلوك الشدراء القهري (شدراء أشدياء ال حيتاج هلا) ،مما يشدري إىل
بني درجة بعد معايري عالية ملقياس الكمالية وبني درجات أبعاد
أندب كلمدا ارتف مسد د د د د ددتوى معدايري عداليدة لددى عيندة البحدث ،ر دا
مقياس س ددلوك الش دراء القهري (االندفاعية ،والس ددلوك القهري،
يؤدي ذلك إىل اخنفاض درجاهتم يف بعد ش دراء أش ددياء ال حيتاج
واملشاعر السلبية امل تبة على الشراء) ،مما يشري إىل أنب ال توجد
هلا ملقياس سد د د د ددلوك الشد د د د دراء القهري ،وكانت تلك العالقة دالة
عالقة بني مس د د د ددتوى معايري عالية لدى عينة البحث ،ودرجاهتم
إحصد ددائيًّا عند مسد ددتوى  .0.01كبلك يت د ددح أن العالقة شد ددبب
يف تلك ا بعاد ملقياس سد د د د ددلوك الش د د د د دراء القهري ،وكانت تلك
منعددمدة بني درجدة بعدد معدايري عداليدة ملقيداس الكمداليدة ،والددرجدة
النتائج آلري دالة إحصائيًّا .كما يت ح أن هناك عالقات طردية
الكلية ملقياس سددلوك الشدراء القهري ،مما يشددري إىل أنب ال توجد
(موجبددة) بني درجدة بعدد معدايري عداليددة ملقيدداس الكمدداليددة ودرجدة
عالقة بني مسد د ددتوى معايري عالية لدى عينة البحث ،ومسد د ددتوى
بعد مقياس سدلوك الشدراء القهري (متعة الشدراء) ،مما يشدري إىل
سد د د ددلوك الشد د د د دراء القهري لديهم ،وكانت تلك النتي ة آلري دالة
أندب كلمدا ارتف مسد د د د د د ددتوى معدايري عداليدة لددى عيندة البحدث ،ر دا
إحصائيًّا.
يؤدي ذلدك إىل ارتفداع درجداهتم يف بعدد متعدة الشد د د د د د دراء ملقيداس
 العالقة بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقياس سدلوكس ددلوك الش دراء القهري ،وكانت تلك العالقة دالة إحص ددائيًّا عند
الشراء القهري وبني بعد النظام:
مسد ددتوى  .0.05ويت د ددح أن هناك عالقات عكسد ددية (سد ددالبة)
جدول رقم ( )11معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجات أفراد عينة البحث يف أبعاد مقياس سلوك الشراء
القهري ودرجاهتم يف بعد النظام ملقياس الكمالية (ن )313
معامل االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد

االندفاعية

0.0439-

آلري دالة

السلوك القهري
متعة الشراء

0.0450
0.1410

آلري دالة
دالة عند مستوى 0.05

شراء أشياء ال حيتاج هلا
املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

0.16510.0167

دالة عند مستوى 0.01
آلري دالة

0.0148

آلري دالة

الدرجة الكلية ملقياس سلوك الشراء القهري

يت دح من اجلدول أعاله أن العالقة شدبب منعدمة بني
درج ددة بع ددد الن ددام ملقي دداس الكم ددالي ددة ودرج ددات أبع دداد مقي دداس
سلوك الشراء القهري (االندفاعية ،والسلوك القهري ،واملشاعر
السد ددلبية امل تبة على الشد دراء) ،مما يشد ددري إىل أنب ال توجد عالقة
بني مسد د د د د د دتوى الن ددام لدددى عينددة البحددث ،ودرجدداهتم يف تلددك
ا بعاد ملقياس س ددلوك الش دراء القهري ،وكانت تلك النتائج آلري
دالة إحصد د ددائيًّا .كما يت د د ددح أن هناك عالقات طردية (موجبة)
بني درج ددة بع ددد الن ددام ملقي دداس الكم ددالي ددة ودرج ددة بع ددد مقي دداس
سد ددلوك الشد دراء القهري (متعة الشد دراء) ،مما يشد ددري إىل أنب كلما
ارتف مسد د د د د ددتوى الن ام لدى عينة البحث ،ر ا يؤدي ذلك إىل
ارتفاع درجاهتم يف ب عد متعة الش د د د د دراء ملقياس س د د د د ددلوك الش د د د د دراء
القهري ،وكداندت تلدك العالقدة دالدة إحصد د د د د د ددائيدًّا عندد مسد د د د د د ددتوى
 .0.05ويت ددح أن هناك عالقات عكس ددية (س ددالبة) بني درجة
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بعد الن ام ملقياس الكمالية ودرجة بعد مقياس سد د ددلوك الشد د دراء
القهري (شد د د دراء أشد د د ددياء ال حيتاج هلا) ،مما يشد د د ددري إىل أنب كلما
ارتف مسد د د د ددتوى الن ام لدى عينة البحث ،ر ا يؤدي ذلك إىل
اخنفاض درجاهتم يف بعد شراء أشياء ال حيتاج هلا ملقياس سلوك
الشراء القهري ،وكانت تلك العالقة دالة إحصائيًّا عند مستوى
 .0.01كبلك يت د د ددح أن العالقة شد د ددبب منعدمة بني درجة بعد
الن ام ملقياس الكمالية ،والدرجة الكلية ملقياس س د ددلوك الش د دراء
القهري ،مما يشد د ددري إىل أنب ال توجد عالقة بني مس د د دتوى الن ام
لدى عينة البحث ،ومسد د ددتوى سد د ددلوك الش د د دراء القهري لديهم،
وكانت تلك النتي ة آلري دالة إحصائيًّا.
 العالقة بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقياس سدلوكالشراء القهري وبني بعد التناقضات:

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

جدول رقم ( )12معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجات أفراد عينة البحث يف أبعاد مقياس سلوك الشراء القهري
ودرجاهتم يف بعد التناقضات ملقياس الكمالية (ن )313
معامل االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد

االندفاعية

0.2520-

دالة عند مستوى 0.01

السلوك القهري
متعة الشراء

0.18970.0367

دالة عند مستوى 0.01
آلري دالة

شراء أشياء ال حيتاج هلا
املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

0.29330.2098-

دالة عند مستوى 0.01
دالة عند مستوى 0.01

0.2121-

دالة عند مستوى 0.01

الدرجة الكلية ملقياس سلوك الشراء القهري

التناق د د ددات لدى عينة البحث ،ودرجاهتم يف بعد متعة الشد د دراء
يت د د د د د د ددح من اجل د دددول أعاله أن هن د دداك عالق د ددات
ملقياس سد د د ددلوك الشد د د دراء القهري ،وكانت تلك النتي ة آلري دالة
عكسد د ددية (سد د ددالبة) بني درجة بعد التناق د د ددات ملقياس الكمالية
إحصددائيًّا .كبلك يت ددح أن هناك عالقة عكسددية (سددالبة) بني
ودرجات أبعاد مقياس س د د د د ددلوك الش د د د د دراء القهري (االندفاعية،
درجة بعد التناق ددات ملقياس الكمالية ،والدرجة الكلية ملقياس
والسددلوك القهري ،وشدراء أشددياء ال حيتاج هلا ،واملشدداعر السددلبية
سد د ددلوك الشد د دراء القهري ،مما يشد د ددري إىل أنب كلما ارتف مسد د ددتوى
امل تبة على الشد د د د دراء) ،مما يشد د د د ددري إىل أنب كلما ارتف مسد د د د ددتوى
التنداق د د د د د ددات لددى عيندة البحدث ،ر دا يؤدي ذلدك إىل اخنفداض
التنداق د د د د د د ددات لددى عيندة البحدث ،ر دا يؤدي ذلدك إىل اخنفداض
مسدتوى سدلوك الشدراء القهري لديهم ،وكانت تلك العالقة دالة
درجاهتم يف تلك ا بعاد ملقياس سددلوك الشددراء القهري ،وكانت
إحصائيًّا عند مستوى .0.01
تلك العالقات دالة إحصددائيًّا عند مسددتوى  .0.01كما يت ددح
 العالقددة بني األبعدداد الفرعيددة والدددرجددة الكليددة ملقيدداسأن هنداك العالقدة شد د د د د د دبدب املنعددمدة بني درجدة بعدد التنداق د د د د د د ددات
س د د د د ددلوك الش د د د د دراء القهري والدددرجددة الكليددة ملقيدداس
ملقياس الكمالية ودرجة بعد مقياس س د د د د ددلوك الش د د د د دراء القهري
الكمالية:
(متعة الشد د دراء) ،مما يشد د ددري إىل أنب ال توجد عالقة بني مسد د ددتوى
جدول رقم ( )13معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجات أفراد عينة البحث يف أبعاد مقياس سلوك الشراء
القهري ودرجاهتم يف مقياس الكمالية (ن )313
معامل االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد

االندفاعية

0.1937-

دالة عند مستوى 0.01

السلوك القهري
متعة الشراء

0.08820.1127

آلري دالة
دالة عند مستوى 0.05

شراء أشياء ال حيتاج هلا
املشاعر السلبية امل تبة على الشراء

0.29190.1396-

دالة عند مستوى 0.01
دالة عند مستوى 0.05

0.1296-

دالة عند مستوى 0.05

الدرجة الكلية ملقياس سلوك الشراء القهري

كما يت د د د د ددح من اجلدول أعاله أن هناك عالقات
عكسد ددية (سد ددالبة) بني الدرجة الكلية ملقياس الكمالية ودرجات
أبعاد مقياس سددلوك الشدراء القهري (االندفاعية ،وشدراء أشددياء
ال حيتاج هلا ،واملش دداعر الس ددلبية امل تبة على الشد دراء) ،مما يش ددري
إىل أندب كلمدا ارتف مسد د د د د د ددتوى الكمداليدة لددى عيندة البحدث ،ر دا
يؤدي ذلك إىل اخنفاض درجاهتم يف تلك ا بعاد ملقياس سلوك
الشد د د د د د دراء القهري ،وكانت تلك العالقات دالة إحصد د د د د د ددائيًّا عند
مس ددتوى  0.05ف قل .كما يت ددح أن العالقة ش ددبب منعدمة بني

الدرجة الكلية ملقياس الكمالية وبعد مقياس سد د د د د ددلوك الشد د د د د دراء
القهري (السد د ددلوك القهري) ،مما يشد د ددري إىل أنب ال توجد عالقة
بني مسد د د د د ددتوى الكمداليدة لددى عيندة البحدث ،ودرجداهتم يف بعدد
السد د ددلوك القهري ملقياس سد د ددلوك الش د د دراء القهري ،وكانت تلك
النتي ة آلري دالة إحصد د د ددائيًّا .ويت د د د ددح أن هناك عالقات طردية
(موجب ددة) بني ال دددرج ددة الكلي ددة ملقي دداس الكم ددالي ددة ودرج ددة بع ددد
مقياس سددلوك الشدراء القهري (متعة الشدراء) ،مما يشددري إىل أنب
كلمدا ارتف مسد د د د د ددتوى الكمداليدة لددى عيندة البحدث ،ر دا يؤدي
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة
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الس د ددلوكيات وا(ص د ددائض ال يس د ددعى كل واحد من خالهلا إىل
الكمال ،وا سد د دداليخل ا سد د دداسد د ددية للحيا تت د د ددمن السد د دديطر ،
واالكتسد د د د د ددا  ،والت ندخل ،وا سد د د د د دداليدخل االجتمداعيدة املفيدد .
فداجلداندخل اإل داي يف الكفدامس حنو الكمدال يددف ا فراد لتحقيق
أقصد د د ددى إمكانياهتم ،أما اجلانخل السد د د ددليب فمن ا تمل أن أيخب
ا فراد حنو عقدد الكمدال ،وال قدد يسد د د د د ددعى من خالهلدا الفرد
لإلس د دداء لآلخرين واس د ددتغالهلم واهليمنة عليهم يف س د ددبيل قيق
التفوق.
الفرض الثا  :ال توجد فروق يف سددلوك الشدراء القهري تبعا
للمتغريات (النوع طريقة الش د د دراء الدخل الشد د ددهري) لدى
املعلمني
للتحقق من ص ددحة الفرض قام الباحث ابس ددتخدام
اختبار (ت) لداللة الفروق بني جمموعتني مسد د د د د ددتقلتني للتعرف
على الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس س د ددلوك الش د دراء
القهري تبع داً الختالف متغريات ال دددراسد د د د د د ددة (اجلنس ،طريق ددة
التسد د د د د ددوق) .واسد د د د د ددتخدم اختبار ليل التباين ا حادي (ف)
لداللة الفروق بني أكثر من جمموعتني مسد د ددتقلتني للتعرف على
الفروق تبعاً الختالف متغري الدراسد د د د د ددة (الدخل الشد د د د د ددهري).
واجلداول ايتية تبني النتائج ال مت التوصل إليها
 -الفروق ابختالف نوع العينة:

ذلك إىل ارتفاع درجاهتم يف بعد متعة الش د د د د دراء ملقياس سد د د د ددلوك
الشراء القهري ،وكانت تلك العالقة دالة إحصائيًّا عند مستوى
 .0.05كبلك يت د ددح أن هناك عالقة عكس د ددية (س د ددالبة) بني
الدرجة الكلية ملقياس الكمالية ،والدرجة الكلية ملقياس سد د ددلوك
الشد دراء القهري ،مما يشد ددري إىل أنب كلما ارتف مسد ددتوى الكمالية
لدى عينة البحث ،ر ا يؤدي ذلك إىل اخنفاض مستوى سلوك
الشد دراء القهري لديهم ،وكانت تلك العالقة دالة إحصد ددائيًّا عند
مس د ددتوى  .0.05و تلف هبه النتي ة جزئيًّا م دراس د ددة حممود
( )2010ال وجدت ارتباطا بني الكمالية والوسد د د دواس القهري
وذلك ابرتفاع الوسدواس القهري لدى مرتفعي الكمالية .ويفسدر
البداحدث هدبه النتي دة أبن عيندة البحدث من املعلمني واملعلمدات
قد يكون مس ددتوى الكمالية طبيعيا لديهم وص ددحيا وال يش ددعرون
ابلد ددبند ددخل أو القلق ،ويقد دددرون ذواهتم ،وذلد ددك نتي د ددة ملعرفتهم
بقدراهتم وإمكانياهتم ال تس د د د دداعدهم يف قيق أهدافهم وإ ا
ما يطلخل منهم إبتقان واهتمام ،وهبا قد ينعكس على سد د ددلوك
الشد د د د دراء لديهم مما يسد د د د دداعدهم على التوافق م أنفسد د د د ددهم وم
اجملتم البي يعيشد د د د د ددون فيب ،يف حني قد يل ؤون إىل الشد د د د د دراء
القهري لعدددم معرفتهم مدداذا يريدددون ،ولعدددم تقددديرهم و كمهم
يف ذواهتم ،ممددا يفقدددهم ددديددد احتيدداجدداهتم و علهم يشد د د د د د د ون
أش د ددياء ليس د ددت د ددرورية وال حيتاجون إليها لش د ددعورهم ابلنقض،
ويؤكد ددد ذلد ددك مد ددا تراه ن ريد ددة أدلر أبن الفرد تلد ددك طد دا من
جدول رقم ( )14اختبار (ت) لداللة الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس سلوك الشراء القهري تبعا الختالف نوع العينة
البعد
االندفاعية
السلوك القهري
متعة الشراء
شراء أشياء ال حيتاج هلا
املشاعر السلبية امل تبة على الشراء
الدرجة الكلية ملقياس سلوك الشراء
القهري

نوع العينة
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد

املتوسط
احلساب

االحنراف املعياري

170
143
170
143
170
143
170
143
170
143
170
143

1.69
1.87
1.54
1.86
1.92
2.34
1.65
1.72
1.93
2.00
1.74
1.97

0.44
0.46
0.50
0.55
0.51
0.47
0.38
0.42
0.47
0.47
0.37
0.37

يت د د د د د د ددح من اجلددول أعاله أن قيم (ت) دالدة عندد
مس د د د د ددتوى  0.01يف ا بعاد (االندفاعية ،والس د د د د ددلوك القهري،
ومتعة الش د د د د د دراء) ،ويف الدرجة الكلية ملقياس سد د د د د ددلوك الش د د د د د دراء
القهري ،مما يش د د د ددري إىل وجود فروق ذات داللة إحص د د د ددائية بني
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قيمة ت

مستوى
الداللة

3.67

0.000

5.45

0.000

7.57

0.000

1.47

0.141

1.21

0.227

5.39

0.000

درجدات أفراد العيندة يف تلدك ا بعداد ملقيداس سد د د د د ددلوك الشد د د د د دراء
القهري ،وكدبلدك يف الددرجدة الكليددة للمقيدداس ،تعود الختالف
نوع العينددة ،وكددانددت تلددك الفروق لصد د د د د دداحل عينددة اإلانث .كمددا
يت دح أن قيم (ت) آلري دالة يف ا بعاد (شدراء أشدياء ال حيتاج
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للتخلض من بعن ال د د ددغور النفسد د ددية أو الو يفية النا ة عن
املهام ال يقمن ا سواء يف عملية التدريس أو ا عمال املنزلية
مما قد يعر د د د د د ددهن ملشد د د د د دداهد الكثري من املنت ات والعديد من
الدعاات واإلعالانت الت ارية عن املو د د ددات اجلديد ال قد
تغريهن ابلشراء.
 -الفروق ابختالف طريقة التسوق:

هلا ،واملش دداعر الس ددلبية امل تبة على الشد دراء) ،مما يش ددري إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحص د د د د د ددائية بني درجات أفراد العينة يف
تلك ا بعاد ملقياس سلوك الشراء القهري ،تعود الختالف نوع
العينة .وتتفق هبه النتي ة م دراس ددة الس دديد ( )2016ودراس ددة
جالل ( ،)2012و تلف م دراس د د د د د د د ددة Mueller, et al,
) .)2010ويفسد د ددر الباحث هبه النتي ة بتكرار ذها اإلانث
ل س د دواق واجملمعات الت ارية وق د دداء وقت أطول يف التس د ددوق

جدول رقم ( )15اختبار (ت) لداللة الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس سلوك الشراء القهري تبعا الختالف طريقة التسوق
البعد

طريقة التسوق

العدد

املتوسط
احلساب

االحنراف املعياري

تقليدي (مباشر)

243

1.78

0.45

إلك وي

70

1.75

0.50

تقليدي (مباشر)

243

1.66

0.54

إلك وي

70

1.75

0.56

تقليدي (مباشر)

243

2.05

0.52

إلك وي

70

2.30

0.53

تقليدي (مباشر)

243

1.66

0.40

إلك وي

70

1.74

0.40

املشاعر السلبية امل تبة على

تقليدي (مباشر)

243

1.98

0.48

الشراء

إلك وي

70

1.91

0.41

الدرجة الكلية ملقياس سلوك

تقليدي (مباشر)

243

1.83

0.39

الشراء القهري

إلك وي

70

1.89

0.39

االندفاعية
السلوك القهري
متعة الشراء
شراء أشياء ال حيتاج هلا

يت ددح من اجلدول أعاله أن قيم (ت) آلري دالة يف
ا بعاد (االندفاعية ،والسددلوك القهري ،وش دراء أشددياء ال حيتاج
هلا ،واملش دداعر الس ددلبية امل تبة على الش دراء) ،ويف الدرجة الكلية
ملقياس س د ددلوك الش د دراء القهري ،مما يش د ددري إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحص د د د د ددائية بني درجات أفراد العينة يف تلك ا بعاد
ملقيداس سد د د د د د ددلوك الشد د د د د د دراء القهري ،وكدبلدك يف الددرجدة الكليدة
للمقياس ،تعود الختالف طريقة التسددوق .كما يت ددح أن قيمة
(ت) دالة عند مسد د د د د ددتوى  0.01يف بعد (متعة الشد د د د د دراء) ،مما
يشد د ددري إىل وجود فروق ذات داللة إحصد د ددائية بني درجات أفراد

قيمة ت

مستوى
الداللة

0.44

0.658

1.18

0.238

3.55

0.000

1.40

0.163

1.04

0.301

1.19

0.237

العينددة يف هددبا البعددد ملقيدداس سد د د د د ددلوك الشد د د د د دراء القهري ،تعود
الختالف طريقة التس د ددوق ،وكانت تلك الفروق لص د دداحل ا فراد
البين يس د ددتخدمون التس د ددوق اإللك وي .ويفس د ددر الباحث هبه
النتي ة أبن سدلوك الشدراء القهري سدلوك آلري متحكم فيب ،وقد
حي دددث نتي ددة لزاد د د د د د ددغور الفرد ،والتوتر ،والقلق ،وع دددم
القدر على مواجهة املشد ددكالت ،كما قد يل الفرد إىل شد دراء
أآلراض للمبداهدا والتفداخر بني أقراندب ،إمدا كنوع من التبداهي ،أو
التقليد ،سواء كان عن طريق التسوق التقليدي او اإللك وي.
 -الفروق ابختالف الدخل الشهري:

جدول رقم ( )16اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس سلوك الشراء القهري تبعا الختالف الدخل
الشهري
البعد
االندفاعية
السلوك القهري

جمموع

درجات

متوسط

املربعات

احلرية

املربعات

بني اجملموعات

2.04

4

0.51

داخل اجملموعات
بني اجملموعات

63.67
3.33

308
4

0.21
0.83

مصدر التباين

قيمة ف

مستوى
الداللة

2.47

0.045

2.87

0.023
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جمموع

درجات

متوسط

املربعات

احلرية

املربعات

داخل اجملموعات
بني اجملموعات

89.24
5.89

308
4

0.29
1.47

داخل اجملموعات
بني اجملموعات

83.20
0.33

308
4

0.27
0.08

داخل اجملموعات

49.59

308

0.16

املشاعر السلبية امل تبة على
الشراء

بني اجملموعات

1.50

4

0.38

داخل اجملموعات

66.54

308

0.22

الدرجة الكلية ملقياس سلوك

بني اجملموعات

2.13

4

0.53

الشراء القهري

داخل اجملموعات

44.73

308

0.15

البعد

متعة الشراء
شراء أشياء ال حيتاج هلا

مصدر التباين

يت د ددح من اجلدول أعاله أن قيم (ف) آلري دالة يف
ا بعاد (شراء أشياء ال حيتاج هلا ،واملشاعر السلبية امل تبة على
الشد د دراء) ،مما يشد د ددري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصد د ددائية
بني درجات أفراد العينة يف تلك ا بعاد ملقياس سد د د ددلوك الشد د د دراء
القهري ،تعود الختالف الدددخددل الشد د د د د د ددهري فراد العينددة .كمددا
يت د ددح أن قيم (ف) دالة عند مس د ددتوى  0.05ف قل يف ا بعاد
(االنددفداعيدة ،السد د د د د د ددلوك القهري ،ومتعدة الشد د د د د د دراء) ،ويف الددرجدة

قيمة ف

مستوى
الداللة

5.45

0.000

0.52

0.722

1.74

0.141

3.67

0.006

الكلية ملقياس سد ددلوك الشد دراء القهري ،مما يشد ددري إىل وجود فروق
ذات داللة إحصد د د د د ددائيدة بني درجات أفراد العيندة يف تلدك ا بعاد
ملقيدداس سد د د د د ددلوك الشد د د د د دراء القهري ،وكددبلددك يف الدددرجددة الكليددة
للمقيد دداس ،تعود الختالف الد دددخد ددل الشد د د د د ددهري فراد العيند ددة.
وابس د ددتخدام اختبار ش د دديفيب للكش د دف عن مص د دددر تلك الفروق
(جدول رقم )17

جدول رقم ( ) 17اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق بني درجات أفراد العينة يف (السلوك القهري متعة الشراء) واختبار  LSDلبيان أقل
فرق يف (االندفاعية) ملقياس سلوك الشراء القهري تبعا الختالف الدخل الشهري
الدخل الشهري

البعد

أقل من  5000رال
من  5000إىل أقل من
االندفاعية**

السلوك القهري
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10000
من  10000إىل أقل
من 15000
من  15000إىل أقل

املتوسط
احلساب

أقل من
5000
رايل

من

من

من

 5000إىل

10000

15000

أقل من

إىل أقل من

إىل أقل من

10000

15000

20000

1.88

*

1.81

*

1.81

*

من
2000

الفرق لصاحل

 0فأكثر
أقل من  5000رال
من  5000إىل أقل من
10000
من  10000إىل أقل من
15000

1.66

من 20000
من  20000ف كثر

1.69

أقل من  5000رال

1.90

من  5000إىل أقل من
10000

1.73

من  10000إىل أقل
من 15000

1.67
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البعد

الدخل الشهري
من  15000إىل أقل
من 20000
من  20000ف كثر
أقل من  5000رال
من  5000إىل أقل من

متعة الشراء

الدرجة الكلية
ملقياس سلوك
الشراء القهري

10000
من  10000إىل أقل
من 15000
من  15000إىل أقل

املتوسط
احلساب

أقل من
5000
رايل

من

من

من

 5000إىل

10000

15000

أقل من

إىل أقل من

إىل أقل من

10000

15000

20000

من
2000

الفرق لصاحل

 0فأكثر

1.56
1.67
2.34

*

2.26

*

أقل من  5000رال
من  5000إىل أقل من
10000

2.05
1.97

من 20000
من  20000ف كثر

2.02

أقل من  5000رال

1.99

من  5000إىل أقل من
10000

1.89

من  10000إىل أقل
من 15000

1.84

من  15000إىل أقل
من 20000

1.74

من  20000ف كثر

1.79

تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

*
** مت اسد د د ددتخدام اختبار أقل فرق دال ( )LSDللكشد د د ددف
عن مصدددر الفروق لعدم متكن اختبار شدديفيب من الكشددف
عنها
يت ح من اجلدول أعاله وجود فروق دالة
عند مستوى  0.05على النحو اييت
 توجددد فروق دالددة يف بعددد االندددفدداعيددة بني أفراد العينددةذوي الدددخددل الشد د د د د د ددهري (من  15000إىل أقددل من
 20000رال) ،وبني أفراد العين د د ددة ذوي ال د د دددخ د د ددل
الش ددهري (أقل من  5000رال) ،وذلك لص دداحل أفراد
العينة ذوي الدخل الشهري (أقل من  5000رال).
 توجددد فروق دالددة يف بعددد االندددفدداعيددة بني أفراد العينددةذوي الدددخ دل الشد د د د د د ددهري (من  15000إىل أقددل من
 20000رال) ،وبني أفراد العين د د ددة ذوي ال د د دددخ د د ددل
الشد د د د د د ددهري (من  5000إىل أقدل من  10000رال)،
وذلك لص دداحل أفراد العينة ذوي الدخل الش ددهري (من
 5000إىل أقل من  10000رال).

*

أقل من  5000رال

 توجددد فروق دالددة يف بعددد االندددفدداعيددة بني أفراد العينددةذوي الدددخددل الشد د د د د ددهري (من  15000إىل أقددل من
 20000رال) ،وبني أفراد العيند د ددة ذوي الد د دددخد د ددل
الشد د ددهري (من  10000إىل أقل من  15000رال)،
وذلك لص دداحل أفراد العينة ذوي الدخل الش ددهري (من
 10000إىل أقل من  15000رال).
 توجدد فروق دالدة يف بعدد السد د د د د ددلوك القهري بني أفرادالعينة ذوي الدخل الشد د د د د ددهري (من  15000إىل أقل
من  20000رال) ،وبني أفراد العين ددة ذوي ال دددخ ددل
الش ددهري (أقل من  5000رال) ،وذلك لص دداحل أفراد
العينة ذوي الدخل الشهري (أقل من  5000رال).
 توجد فروق دالة يف بعد متعة الشد د دراء بني أفراد العينةذوي الدددخددل الشد د د د د ددهري (من  15000إىل أقددل من
 20000رال) ،وبني أفراد العيند د ددة ذوي الد د دددخد د ددل
الش ددهري (أقل من  5000رال) ،وذلك لص دداحل أفراد
العينة ذوي الدخل الشهري (أقل من  5000رال).
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الفرد لدباتدب ،وذلدك ابلتخلض من املش د د د د د دداعر السد د د د د ددالبدة
 توجد فروق دالة يف بعد متعة الش د د دراء بني أفراد العينةابلشد د د د دراء ،كما يسد د د ددتخدمون الت نخل واهلرو أسد د د ددلواب
ذوي الدددخددل الشد د د د د د ددهري (من  15000إىل أقددل من
 20000رال) ،وبني أفراد العين د د ددة ذوي ال د د دددخ د د ددل
ملواجه ددة املشد د د د د ددكالت .وهم أكثر اكتا دداابً ،وأق ددل تق ددديراً
لل ددبات ول ددديهم مي ددل للخي ددال واالعتم دداد على ايخرين،
الشد د د د د د ددهري (من  5000إىل أقدل من  10000رال)،
وأن ط التواصد د ددل االجتماعي كاالح ام والتفكري البايت
وذلك لص دداحل أفراد العينة ذوي الدخل الش ددهري (من
عددل املشد د د د د د ين القهريني يلون إىل تعوين مشد د د د د دداعر
 5000إىل أقل من  10000رال).
الدونية ال يشد د ددعرون ا من خالل الش د د دراء ،البي يولد
 توجدد فروق دالدة يف الددرجدة الكليدة ملقيداس سد د د د د د ددلوكلديهم إحساسا ابلسيطر والكفاء .
الش دراء القهري بني أفراد العينة ذوي الدخل الش ددهري
الفرض الثدالدث :ال توجدد فروق يف الكمداليدة تبعدا للمتغريات
(من  15000إىل أقل من  20000رال) ،وبني أفراد
(النوع وطريقة الشراء والدخل الشهري) لدى املعلمني.
العينة ذوي الدخل الش د ددهري (أقل من  5000رال)،
للتحقق من ص د ددحة الفرض قام الباحث ابس د ددتخدام
وذلك لص دداحل أفراد العينة ذوي الدخل الش ددهري (أقل
اختبدار (ت) لدداللدة الفروق بني جمموعتني مسد د د د د ددتقلتني للتعرف
من  5000رال) .و تلف ه ددبه النتي ددة جزئيًّد دا م
دراسة ).)Mueller, et al, 2010
على الفروق بني درجددات أفراد العينددة يف مقيدداس الكمدداليددة تبعداً
الختالف متغريات ال دددراسد د د د د د ددة (اجلنس ،طريق ددة التسد د د د د ددوق).
ويفسر الباحث هبه النتي ة أباا قد تكون مرتبطة
واسد د د د د ددتخدم اختبار ليل التباين ا حادي (ف) لداللة الفروق
بعدد سد د د د د ددنوات ا(ر يف التدريس وتعر د د د د د ددهم لكثري من
ال د د د ددغور الو يفية والنفس د د د ددية وقد يكون ذلك بس د د د ددبخل
بني أكثر من جمموعتني مسد د د د د ددتقلتني للتعرف على الفروق تبع داً
الختالف متغري الدراسد د ددة (الدخل الشد د ددهري) .واجلداول ايتية
الن ر املتدنية ملهنة التدريس واملناخ املدرسد د د د ددي السد د د د ددليب.
تبني النتائج ال مت التوصل إليها
ويتفق ذلك م ما يراه علماء النفس حول سدلوك الشدراء
 الفروق ابختالف نوع العينة:القهري أبنب حماولة للتخفيف من ال ددغور و سددني قيمة
جدول رقم ( )18اختبار (ت) لداللة الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس الكمالية تبعا الختالف نوع العينة
البعد

االحنراف املعياري

قيمة ت

معايري عالية

ذكر
أنثى

170
143

4.06
4.22

0.55
0.50

2.68

0.008

الن ام

ذكر
أنثى

170
143

4.13
4.37

0.64
0.56

3.50

0.001

التناق ات

ذكر
أنثى

170
143

3.26
3.41

0.56
0.52

2.40

0.017

ذكر

170

3.70

0.47

أنثى

143

3.87

0.38

3.52

0.001

الدرجة الكلية ملقياس الكمالية

نوع العينة

العدد

املتوسط

مستوى

يت د د د د د د ددح من اجلدددول أعاله أن قيم (ت)
دالدة عندد مسد د د د د د ددتوى  0.05فد قدل يف ا بعداد (معدايري
عداليدة ،والن دام ،والتنداق د د د د د د ددات) ،ويف الددرجدة الكليدة
ملقياس الكمالية ،مما يشدري إىل وجود فروق ذات داللة
إحص د د د د د د ددائيدة بني درجدات أفراد العيندة يف تلدك ا بعداد
ملقيداس الكمداليدة ،وكدبلدك يف الددرجدة الكليدة للمقيداس،
تعود الختالف نوع العين د ددة ،وك د ددان د ددت تل د ددك الفروق
لصدداحل عينة اإلانث .و تلف هبه الدراسددة م دراسددة
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احلساب

الداللة

حممود ( )2010ودراسد د ددة العبيدي ( ،)2015ويفسد د ددر
البداحدث هدبه النتي دة أبادا قدد تعود إىل خصد د د د د ددائض
اإلانث مقد ددارند ددة ابلد ددبكور يف و د د د د د د معد ددايري عد دداليد ددة
واهتمامهم ابلتفاصد د دديل وحرصد د ددهم على إ ا االعمال
وفق ن ام وقواعد حمدد ودقيقة و دهم أكثر ان باطا
والتزام ددا ابلقواع ددد ،ويتفق ذل ددك م م ددا يراه فروي ددد أن
هن د دداك من حيرا على الن د ددام وي د ددداوم على االلتزام
بعمل دب ،وتكون حدداجتددب مدداسد د د د د د ددة إىل ال تيددخل والدددقددة

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

 -الفروق ابختالف طريقة التسوق:

بش ددكل قهري يص دددر من ش ددعوره ابلبنخل ،وتراه ين ز
أعمددالددب بكددل دقددة وحيرا على تطبيق عملددب يف إطددار
برانمج دقيق وعلى مستوى الئق من اإلتقان.
جدول رقم ( )19اختبار (ت) لداللة الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس الكمالية تبعا الختالف طريقة التسوق
البعد

طريقة التسوق

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

احلساب

قيمة ت

تقليدي (مباشر)

243

4.12

0.53

إلك وي
تقليدي (مباشر)

70
243

4.19
4.25

0.56
0.60

إلك وي

70

4.19

0.68

التناق ات

تقليدي (مباشر)
إلك وي

243
70

3.33
3.32

0.55
0.53

0.13

الدرجة الكلية ملقياس الكمالية

تقليدي (مباشر)
إلك وي

243
70

3.77
3.78

0.45
0.41

0.07

معايري عالية
الن ام

مستوى
الداللة

0.94

0.350

0.72

0.473
0.900
0.943

يت ددح من اجلدول أعاله أن قيم (ت) آلري دالة يف ا بعاد (معايري عالية ،والن ام ،والتناق ددات) ،ويف الدرجة الكلية
ملقياس الكمالية ،مما يش د د ددري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحص د د ددائية بني درجات أفراد العينة يف تلك ا بعاد ملقياس الكمالية،
وكبلك يف الدرجة الكلية للمقياس ،تعود الختالف طريقة التسد د ددوق .ويفسد د ددر الباحث هبه النتي ة أبن معايري الشد د ددخض والن ام
البي ي عب الفرد لتحقيق أهدافب وإ ا مهامب املطلوبة منب قد ال تت ثر بطريقة الشراء سواء كانت تقليدية أو إلك ونية.
 -الفروق ابختالف الدخل الشهري:

جدول رقم ( )20اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني درجات أفراد العينة يف مقياس الكمالية تبعا الختالف الدخل الشهري
درجات

متوسط

احلرية

املربعات

بني اجملموعات

1.64

4

0.41

داخل اجملموعات

87.03

308

0.28

بني اجملموعات

0.69

4

0.17

118.34

308

0.38

بني اجملموعات

2.81

4

0.70

داخل اجملموعات

89.82

308

0.29

الدرجة الكلية ملقياس

بني اجملموعات

1.58

4

0.40

الكمالية

داخل اجملموعات

59.60

308

0.19

البعد
معايري عالية
الن ام
التناق ات

مصدر التباين

داخل اجملموعات

يت د د د د د د ددح من اجلددول أعاله أن قيم (ف)
آلري دال ددة يف ا بع دداد (مع ددايري ع ددالي ددة ،الن ددام) ،ويف
الددرجدة الكليدة ملقيداس الكمداليدة ،ممدا يشد د د د د د ددري إىل عددم
وجود فروق ذات داللة إحصد د د د د د ددائية بني درجات أفراد
العينددة يف تلددك ا بعدداد ملقيدداس الكمدداليددة ،وكددبلددك يف
الد دددرجد ددة الكليد ددة للمقيد دداس ،تعود الختالف الد دددخد ددل
الش ددهري فراد العينة .كما يت ددح أن قيمة (ف) دالة

جمموع املربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

1.45

0.217

0.45

0.773

2.41

0.050

2.04

0.089

عند مسدتوى  0.05يف بعد (التناق دات) ،مما يشدري
إىل وجود فروق ذات داللدة إحصد د د د د ددائيدة بني درجدات
أفراد العيند ددة يف هد ددبا البعد ددد ملقيد دداس الكمد دداليد ددة ،تعود
الختالف الدخل الشد ددهري فراد العينة .وابسد ددتخدام
اختبار أقل فرق دال ( )LSDللكشد د ددف عن مصد د دددر
الفروق لعدم متكن اختبار شد د دديفيب من الكشد د ددف عنها
(جدول رقم )21
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جدول رقم ( )21اختبار أقل فرق دال ( )LSDلتوضيح مصدر الفروق بني درجات أفراد العينة يف بعد التناقضات
ملقياس الكمالية تبعا الختالف الدخل الشهري
الدخل الشهري
أقل من  5000رال
من  5000إىل أقل من
10000
من  10000إىل أقل من
15000
من  15000إىل أقل من
20000
من  20000ف كثر

املتوسط
احلساب
3.40

أقل من
5000
رايل

من 5000
إىل أقل من
10000

من  10000إىل
أقل من 15000

3.45

*

من  15000إىل
أقل من
20000

*

من
2000
 0فأكثر

الفرق لصاحل
أقل من  5000رال
من  5000إىل أقل من
10000

3.20
3.32
3.40

الفرض الرابع :ميكن التنبؤ ابلكمالية من خالل سلوك
تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05
الشراء القهري لدى املعلمني
يت ح من اجلدول أعاله وجود فروق دالة
للتحقق من صد د د د د ددحة الفرض قام الباحث
عند مستوى  0.05على النحو اييت
ابسد د د د د د دتدخد د دددام دلديد د ددل االحند د دددار املدتدعد د دددد املدتد د دددرج
 توجد فروق دالة يف بعد التناق د ددات بني أفراد العينةStepwise
Multiple
( Regression
ذوي الددخدل الشد د د د د د ددهري (من  10000إىل أقدل من
 .)Analysisويعتم ددد ه ددبا ا سد د د د د ددلو على إدراج
 15000رال) ،وبني أفراد العيند د ددة ذوي الد د دددخد د ددل
ابل تيخل قوى العوامل املسدتقلة أبعاد مقياس سدلوك
الشهري (أقل من  5000رال) ،وذلك لصاحل أفراد
الشدراء القهري (االندفاعية ،والسددلوك القهري ،ومتعة
العينة ذوي الدخل الشهري (أقل من  5000رال).
الش دراء ،وش دراء أش ددياء ال حيتاج هلا ،واملش دداعر الس ددلبية
 توجد فروق دالة يف بعد التناق د ددات بني أفراد العينةامل تبة على الشراء) ،أتثرياً يف املتغري التاب (الكمالية)،
ذوي الددخدل الشد د د د د د ددهري (من  10000إىل أقدل من
لنصل يف النهاية إىل معادلة االحندار ال تشتمل على
 15000رال) ،وبني أفراد العيند د ددة ذوي الد د دددخد د ددل
العوامدل ال هلدا أتثري يف درجدة الكمداليدة (ر دا ال تكون
الش د د د ددهري (من  5000إىل أقل من  10000رال)،
مجي العوامد ددل) .ويف النتي د ددة املرفقد ددة مت إدراج ثالثد ددة
وذلك لصداحل أفراد العينة ذوي الدخل الشدهري (من
عوامل هي على ال تيخل (ش د دراء أش د ددياء ال حيتاج هلا،
 5000إىل أقل من  10000رال) .ويفسر الباحث
متعددة الشد د د د د دراء ،االنددفداعيددة) ومل يتم إدراج ابقي أبعداد
ه ددبه النتي ددة أبا ددا نتي ددة منطقي ددة را املعلمني
سد د ددلوك الشد د دراء القهري (السد د ددلوك القهري ،املشد د دداعر
ا ق د د ددل خر يف الت د د دددريس على أن يكون أداؤهم
السددلبية امل تبة على الشدراء) ،ل ددعف أتثريها يف درجة
الفعلي الد ددبي يقومون بد ددب متطد ددابقد دا م مسد د د د د د ددتوى
الكمالية.
إ ا هم للمهام املطلوبة منهم.
جدول رقم ( )22حتليل تباين االحندار املتعدد (اخلطوة الثالثة) للتعرف على العوامل اليت تسهم يف التنبؤ بدرجة الكمالية
درجات
ا رية

متوسط املربعات

االحندار

9.586

3

3.195

البواقي
معامل االرتبار R
معامل التحديد R2
2
معامل التحديد املعدل R

51.591

309

مصدر التباين
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0.167
0.396
0.157
0.149

قيمة (ف)
19.138
(دالة عند )0.01
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ا بعد دداد تفسد د د د د ددر ( )%14.9فقط من التبد دداين الكلي
يت ح من اجلدول أعاله أن قيمة ف دالة
لدرجة الكمالية.
عند مستوى  0.01مما يشري إىل وجود أتثري ذي داللة
وللحصد د د د د ددول على مع ددادل ددة االحن دددار ال
إحصائية لكل من العوامل (شراء أشياء ال حيتاج هلا،
كن من خالهل ددا التنبؤ ب دددرج ددة الكمد دداليد ددة يو د د د د د ددح
متعة الشراء ،االندفاعية) يف التنبؤ بدرجة الكمالية.
اجلددول اييت قيم ثوابدت معدامدل االحنددار (قيم ثوابدت
كما يت د د د د ددح من اجلدول أن قيمة معامل
العوامل ال تتنب بدرجة الكمالية)
التحد ددديد ددد املعد دددل  R2بلغد ددت  0.149أي أن تلد ددك
جدول رقم ( )23قيم ثوابت معادلة االحندار
قيمة الثابت

املتغريات املستقلة
بت االحندار

اخلطأ
املعياري

قيمة بيتا

4.064

0.116

شراء أشياء ال حيتاج هلا
متعة الشراء

0.0840.044

0.019
0.009

0.3030.320

االندفاعية

0.018-

0.008

0.166-

قيمة (ت)

مستوى داللة (ت)

34.998

0.000

4.314
5.117

0.000
0.000

2.145

0.033

يت د د د ددح من اجلدول أنب يوجد أتثري سد د د ددالخل (دال عند مسد د د ددتوى  0.05ف قل) للعوامل (شد د د دراء أشد د د ددياء ال حيتاج هلا،

االندفاعية).
ويوجد أتثري موجخل (دال عند مس د د د د د ددتوى
 )0.01للعدامدل (متعدة الشد د د د د د دراء) يف درجدة الكمداليدة.
ومن ث كن أن تكون املعادلة على النحو اييت
تقدير الكمالية = أ 1س+ 1

أ 2س2

 +أ 3س + 3ب

حيث إن
أ 0.084- = 1وأ 0.044 = 2وأ0.018- = 3
()1
هي قيم الثوابت املتغريات (العوامل) املؤثر املوجود يف اجلدول
س 1درجة شراء أشياء ال حيتاج هلا
()2
س 2درجة متعة الشراء
س 3درجة االندفاعية
بت االحندار = 4.064
()3
وت دت دفددق ه د د ددبه ال دن دت دي د د د ددة م د دراس د د د د د د د د د ددة
( )Rheaume, et al, 2000ال بينت أن الكمالية
تس د د د د ددهم بنس د د د د ددبة  %16من التباين الكلي للس د د د د ددلوك
القهري ،ويفسد د د د د د ددر الب دداح ددث ه ددبه النتي ددة أبن ددب كلم ددا
ارتفع ددت درج ددة الكم ددالي ددة أثرت يف سد د د د د د ددلوك املعلمني
الشرائي من حيث شراء أشياء ال حيتاجون هلا وكبلك
متعة الش دراء لديهم واالندفاعية يف الش دراء ،وأش ددار كل
من واين دي سد د د دداربو وإليزابيث إدوارد ( Desarbo
 )and Edwards, 1996: 235–240إىل العوامل
ال يكون الفرد ا مس د د د د د ددتهدفاً لإلص د د د د د ددابة ابلش د د د د د دراء
القهري ،وآل د ددالب د داً ال يكون على وعي ،د ددا ومنه د ددا

الدقدلدق ،والدكدمد د ددالديد د ددة ،وتدقد د ددديدر الد د ددبات ،والدتدخديد د ددل،
واالند د دددفد د دداعيد د ددة ،والبحد د ددث عن االسد د د د د ددتثد د ددار  ،وال دد
والتسد د د د د ددويف ،واالعتم د ددادي د ددة ،والبح د ددث عن امل د ددديح
واالستحسان ،وجهة ال بط ،واالكتاا  .أما العوامل
املوقفيدة فقدد يكون الفرد واعيدا ،أو آلري واع دا ومنهدا
الت ند د ددخل ،واإلنكد د ددار ،والعزل ،واملد د دداديد د ددة ،وال روف
ا س د د درية ،والتاريخ ا سد د ددري .وهناك عوامل اجتماعية
( )Roberts, 1998: 298–300مثددل مشد د د د د دداهددد
التلفزيون ،وال غط الشديد ،وتكرار الشراء.

التوصيات:
يف وء نتائج الدراسة يوصي الباحث ب د
 عقد لقاءات وإقامة ندوات تو ح اي ر السلبية لسلوكالشراء القهري يف الفرد واجملتم وأمهية التخفيف من هبا
السلوك.
 تصميم برامج إرشادية (فن سلوك الشراء القهري وتعزيزالكمالية اإل ابية لدى عينة الدراسة.
 نشر ثقافة سلوك الشراء الصحيحة وأمهيتها عن طريق برامجتوعوية يقدمها متخصصون يف علم النفس اإلرشادي وسلوك
املستهلك.
االهتمام بو أولوات قبل التسوق ،وعدم
 .3اإلسراف والتببير يف أثناء الشراء.
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املراجع:
أوال :املراجع العربية
أبو عالم ،رجاء حممود .)1998( .مناهج البحث يف العلوم
النفسية وال بوية .القاهر دار النشر لل امعات.
أبوبكر ،نشو واملعمري ،أ د .)2019( .ا(صائض
السيكوم ية ملقياس الشراء القهري النية العاملية.
اجمللة العربية للعلوم ال بوية والنفسية-323 .11 .
.341
إمساعيل ،خلود .)2013( .الكمالية العصابية وعالقتها
اب عراض االكتاابية والنفس سمية لدى طلبة
جامعة امللك سعود .رسالة ماجستري آلري منشور .
كلية ال بية .جامعة امللك سعود.
جا هللا ،عدانن .)2006( .طريقة التحليل النفسي والعقيد
الفرويدية .لبنان املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
جالل ،خالد .)2012( .عالقة الشراء الزائد ببعن ا طراابت
الشخصية لدى املو فني جبامعة املنيا .جملة دراسات
عربية يف علم النفس.152-99 .)1(11 .
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امللخص
 ما أهم األحكام القضائية: وتتمثل أسئلة البحث يف-مناذج من األحوال الشخصية-  األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة:يتناول البحث موضوع
 حاجة اجملتمع: وتتضح أمهية البحث يف، وما تطبيقاهتا املعاصرة؟، واحلضانة، والفسخ، واخللع،اخلاصة ابملرأة يف األحوال الشخصية يف الطالق
 وبيان حرص وزارة العدل،يف السعودية وخاصة املرأة إىل معرفة األحكام القضائية يف األحوال الشخصية يف الشرع ويف النظام القضائي
 وقد اعتمد البحث على املنهج، من خالل دعم املرأة ملعرفة حقوقها الشرعية والقانونية خاصة يف األحوال الشخصية،واهتمامها بتطبيقها
 األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف: ومبحث أول، وجاءت الدراسة مقسمة على متهيد فيه التعريف مبصطلحات البحث الرئيسة،االستقرائي
 ومبحث، ومبحث اثلث عن األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الفسخ، ومبحث اثن عن األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف اخللع،الطالق
 وقد توصل، فيما ختمت الدراسة مببحث خامس عن التطبيقات املعاصرة هلذه األحكام،رابع عن األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف احلضانة
 وشرح األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف، بيان أهم األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة من خالل مناذج من األحوال الشخصية:لنتائج هي
 احلرص على التعريف ابألجهزة القضائية واملؤسسات العدلية حبسب اختصاصاهتا: وأهم التوصيات هي، واحلضانة، والفسخ، واخللع،الطالق
 وإقامة املؤمترات واللقاءات. والتعريف أببرز األنظمة واإلجراءات القضائية اخلاصة ابألحوال الشخصية.ونشر هذه الثقافة بني أفراد اجملتمع
.والدروات التدريبية اخلاصة ابألحكام واإلجراءات القضائية اخلاصة ابملرأة
. الفسخ، اخللع، احلضانة، الطالق، األحكام القضائية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Research topic: Judicial rulings related to women- A form of personal status - and their contemporary
applications considering, and the research question: What is the definition of search terms? What are the
judicial rulings for women in divorce and divorce? Invalidity and custody? What are the contemporary
applications of these provisions according its importance is reflected in the need for society in the
Kingdom of Saudi Arabia, especially women, to know the judicial rulings in personal status in Sharia
and the judicial system, and to demonstrate the keenness and interest of the Ministry of Justice in their
implementation. is to support women to know their legal and legal rights, especially in personal status,
and to highlight the practical side of issues. The personality of Saudi women considering.The research is
based on the inductive and analytical approach. The results were: clarification of the most important
terms related to the topic of research, explanation of judicial rulings related to women in divorce, divorce,
annulment and custody, and contemporary applications of these rulings in accordance. Among the most
important recommendations: Ensure that judicial bodies and judicial institutions are defined according
to their specializations and spread this culture among members of society. And the definition of the most
prominent judicial systems and procedures for personal status. Holding conferences, meetings and
training courses on judicial rulings and procedures for women. Paying attention to the rights of judicial
women in Sharia and the judicial system and protecting their rights considering
.
Key words: Judicial decisions, Divorce, Custody, AL khul divorce, Annulment
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املقدمة:

إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل تعاىل
من شرور أنفسنا ،من يهد هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممدا عبده
َ
َ َ ُ ذ
َُ
ِين َء َ
امنُوا ْ ٱ ذت ُقوا ْ ٱ ذ َ
له ،ﱡ يََٰٓأ ُّي َها ٱ ذَّل َ
ّلل َح ذق تقاتِهِۦ َوَل ت ُموت ذن إَِل
ورسو ﱡ

َ
ََٰٓ َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ ْ
ُ
اس ٱتقوا َر ذبك ُم
ون[سورة آل عمران ]102:ﱡ يأيها ٱنل
َوأنتُم ُّم ۡسل ُِم َ ﱠ
ا
ذ
َ َ
ذۡ
ذ
َ ََ ُ
ٱَّلِي خلقكم مِن نف ٖس َوَٰح َِدة ٖ َوخل َق م ِۡن َها َز ۡو َج َها َوبَث م ِۡن ُه َما ِر َجاَل
َ ا َ َ ٓا َ ذُ ْ ذَ ذ
َ َۡۡ َ َ ذ ذَ َ َ
َ ٓ ُ َ
ّلل َكن
ّلل ٱَّلِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱۡلرحام ۚٗ إِن ٱ
كثِريا ون ِساء ۚٗ وٱتقوا ٱ
ََٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ
َ َۡ ُ
ك ۡم َرق ا
ِيبا [سورة النساء ،]1:ﱡ يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وقولوا
علي
َ ا
ا
َ
ق ۡوَل سدِيدا﴾[،سورة اۡلحزاب]70:
َ َ ُّ
ََََ ُ
َ ُ
ت يَ َ َ ۡ
واحلمد هلل القائل ﱡ َوٱل ۡ ُم َطلذ َقَٰ ُ
سهِ ذن ثلَٰثة ق ُر ٓو ٖء ٖۚ َوَل َيِل
َت ذبص َن بِأنف ِ
َُ ذ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ذُ َ
ذ ۡ
ُ ۡ
ّلل ِِفٓ أ ۡر َحامِهِ ذن إِن ك ذن يُؤم ذِن ب ِٱّللِ َوٱۡلَ ۡو ِم
لهن أن يكتمن ما خلق ٱ
َ
َ َ ۡ ََ ُ ْٓ ۡ َ ا ََُ ذ ُۡ ذ
َ
ذ
َٰ
ٱٓأۡلخ ِِٖۚر َوبُ ُعوَلُ ُه ذن أ َح ُّق ب ِ َر ِدهِن ِِف ذَٰل ِك إِن أرادوا إِصلحا ۚٗ ولهن مِثل ٱَّلِي
ََ
ۡ ۡ
وف َول ِلر َجال َعلَ ۡيه ذن َد َر َجة َۗ ٞوٱ ذ ُ
يز َحك ٌ
ّلل َعز ٌ
ِيم ﴾[ ،سورة
عل ۡيهِ ذن ب ِٱل َمع ُر ِ ٖۚ
ِ ِ
ِ
ِ

ابلقرة ،]228:وصلى هللا وسلم وابرك على رسوله ومصطفاه،
ورضي هللا تعاىل عن الصحابة أمجعني ،واتبعيهم والتابعني هلم
إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإنه ال خيفى على أحد اهتمام الدين اإلسالمي
ابملرأة ،حيث وضع هلا حقوقا مل تعط هلا يف غري اإلسالم ،ومن
هذا املبدأ فقد عمل القضاء يف اململكة العربية السعودية ،على
محايتها وحفظ حقوقها ،متمثال يف وزارة العدل ،واحلديث عن
هذه القضااي ابلتفصيل حيتاج إىل الكثري ،ولكننا سنقتصر على
جانب األحوال الشخصية اخلاصة ابملرأة من انحية أحكامها
القضائية ،ومن هنا بدا لنا احلديث عن ذلك يف هذا البحث
بعنوان (األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة -مناذج من األحوال
الشخصية )-وسيأيت بيان ذلك من خالل مقدمة ،اشتملت
على (موضوع البحث ،مشكلة البحث ،حدود البحث،
أهداف البحث ،منهج البحث ،أمهية البحث ،أسباب اختيار
البحث ،الدراسات السابقة ،خطة البحث) ومتهيد ،ومخسة
مباحث ،وخامتة ،وفيما يلي بيانه:
موضوع البحث :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة -مناذج من
األحوال الشخصية.-
أمهية البحث :تربز أمهية البحث فيما أييت:
 -1حاجة اجملتمع يف اململكة العربية السعودية وخاصة املرأة إىل معرفة
األحكام القضائية يف األحوال الشخصية يف الشرع ويف النظام
القضائي.
 -2بيان حرص واهتمام وزارة العدل بتطبيق هذه األحكام من خالل
دعم املرأة ملعرفة حقوقها الشرعية والقانونية خاصة يف األحوال
الشخصية.
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 -3إبراز اجلانب التطبيقي لقضااي األحوال الشخصية املتعلقة ابملرأة
يف اململكة العربية السعودية.

مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية:
-1
-2

ما أهم األحكام الفقهية اخلاصة ابملرأة يف األحوال الشخصية؟
ما أهم األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف كل من الطالق،
واخللع ،والفسخ ،واحلضانة؟
ما أهم اإلجراءات القضائية اخلاصة ابلطالق ،واخللع ،والفسخ،
واحلضانة؟
ما التطبيقات املعاصرة لألحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف
األحوال الشخصية؟

-1

ذكر مناذج من األحكام القض ا ا ا ااائية اخلاص ا ا ا ااة ابملرأة يف األحوال
الشخصية.
شرح األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الطالق.
توضيح األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف اخللع.
تفصيل األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الفسخ.
بيان األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف احلضانة.
ذكر التطبيقات القضائية املعاصرة هلذه األحكام.

-3
-4

أهداف البحث :هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:

-2
-3
-4
-5
-6

أسباب اختيار البحث:

 -1رغبة الباحثة يف إبراز دور القضاء السعودي يف اململكة العربية
السعودية يف جمال األحكام القضائية اخلاصة ابألحوال
الشخصية.
 -2جهل كثري من فئات اجملتمع وخاصة النساء حبقوقهن القضائية
يف الشرع ويف النظام القضائي السعودي فيما يتعلق ابألحوال
الشخصية.
 -3اإلسهام يف بيان بعض األحكام واإلجراءات القضائية املتعلقة
ابألحوال الشخصية اخلاصة ابملرأة (الطالق واخللع والفسخ
واحلضانة).
 -4إيضاح أبرز التطبيقات املعاصرة لألحكام القضائية املتعلقة
ابألحوال الشخصية اخلاصة ابملرأة واالهتمام بقضاايها.

حدود البحث:
تتحدد حدود البحث من خالل موضوعه الذي
اشتمل على األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف األحوال
الشخصية ،كالطالق ،واخللع ،والفسخ ،واحلضانة ،واإلجراءات
القضائية املتعلقة هبا ،مث ذكر بعض التطبيقات املعاصرة هلذه
األحكام.
الدراسات السابقة:

 -1كتاب :األحوال الشخصية يف الوالية والوصية والوقف ،املؤلف:
حممد مصطفى شحاتة احلسيين ،حتدث فيه مؤلفه عن (الوالية،

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

مث احلجر وأسبابه ،والوصية ،وآراء الفقهاء يف أجرة الوصي،
والوقف تعريفه ودليل مشروعيته ،وأنواعه وشروطه) .وهذه
الدراسة ختتلف عن دراستنا من حيث املوضوع ،فموضوعنا عن
األحوال الشخصية اخلاصة ابملرأة من نكاح وخلع ،وطالق
وفسخ وحضانة.
 -2أحكام اخللع يف الشريعة اإلسالمية ،إمساعيل موسى مصطفى
عبد هللا ،أطروحة قدمت الستكمال متطلبات درجة املاجستري
بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس
بفلسطني سنة  ،2008وقد مشلت هذه الرسالة( :مفهوم اخللع
وتكييفه ومشروعيته ،وحكم اخللع حبسب سببه ،وأحكام
العوض يف اخللع ،ومسائل شرعية مرتتبة على اخللع ،وأحكام
عامة يف اخللع) .فيالحظ من خالل العناصر اليت تناولتها هذه
الرسالة أهنا اقتصرت على اخللع ،وتناولت هذا املوضوع
ابستفاضة ،وهو جزء من عملنا ،ويزاد عليه موضوع الطالق
والفسخ واحلضانة ،إضافة إىل االختالف يف كون موضوعنا
يتناول التطبيقات املعاصرة للخلع ،ولن يتناول اخللع نفسه على
الطريقة اليت ذكرها الفقهاء.
 -3تنبيه األبرار أبحكام اخللع والطالق والظهار ،املؤلف :علي أمحد
عبد العال الطهطاوي ،حتدث فيه عن (اخللع ،والطالق،
والظهار ،من انحية التعريف بكل منها وبيان حكمها
وأحكامها ،واملسائل املتعلقة بكل منها) ،وهذا خيتلف عن
موضوع حبثنا من انحية العرض القضائي املوجود ببحثنا ،فقد
عرض املؤلف على أمحد عبد العال الطهطاوي ،عناصر كتابه
طبقا لألحكام الفقهية فحسب ،وموضوع حبثنا فقهي وقضائي.

منهج البحث :اعتمد البحث على املنهج االستقرائي ،لدراسة
مفردات املوضوع وتتبع أحكامه وإجراءاته ،مصحواب ببيان
احلكم الشرعي وحصر جزئيات املسائل اليت هي موضوع البحث
وإجراء الدراسة عليها ابلتتبع واملالحظة ،كما جعلت كل ذلك
مصحواب ابلنظام القضائي السعودي.
خطة البحث:
املقدمة ،وفيها :أمهية الدراسة ،أهداف الدراسة ،أسباب اختيار
الدراسة ،الدراسات السابقة ،منهج البحث ،خطة البحث.
التمهيد :وفيه التعريف مبصطلحات البحث الرئيسة (احلكم،
القضاء ،األحوال الشخصية).
املبحث األول :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الطالق.
املبحث الثاين :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف اخللع.
املبحث الثالث :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الفسخ.
املبحث الرابع :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف احلضانة.
املبحث اخلامس :التطبيقات املعاصرة هلذه األحكام.

اخلامتة :وتشتمل على النتائج والتوصيات.
متهيد :وفيه التعريف مبصطلحات البحث الرئيسة
أولا :احلكم
احلكم لغة :احلكم القضاء ،وأصله املنع ،يقال :حكمت عليه
بكذا إذا منعته من خالفه ،فلم يقدر على اخلروج من ذلك،
وح َكم بفتحتني
وحكمت بني القوم فصلت بينهم فأان حاكمَ ،
واجلمع حكام ،وجيوز ابلواو والنون .و"احلكمة" ابلفتح حديدة
يف جلام الدابة ،مسيت بذلك ألهنا تذللها لراكبها حىت متنعها
اجلماح وحنوه (ابن منظور ،)144/12 :1411 ،ومنه اشتقاق
"احلكمة" ألهنا متنع صاحبها من أخالق األرذال (الفيومي ،د
تَّ " ،)91/2 :
وحكمت" الرجل ابلتشديد :فوضت احلكم إليه،
و"حتكم" يف كذا فعل ما رآه ،و"أحكمت" الشيء ابأللف؛
أتقنته "فاستحكم" هو صار كذلك (الفيومي ،د ت،)90/2 :
ورجل حمكم :جمرب منسوب إىل احلكمة ،وحاكمته إىل
يتوىل
القاضي :رافعته .وحتاكمنا إليه واحتكمنا .وهو ى
احلكومات ،ويفصل اخلصومات ،والصمت حكم أي حكمة،
وحكم الرجل مثل حلم ،أي صار حكيما (الزخمشري:1998 ،
.)206/1
احلُكم اصطالح ا :أُطلق احلكم على معان متعددة حبسب
اختالف املصطلحني ،فعرف أبنه" :إسناد أمر إىل آخر إجيااب
أو سلبا ،فخرج هبذا ما ليس حبكم ،كالنسبة التقييدية ،واحلكم
الشرعي :عبارة عن حكم هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني"
(اجلرجاين.)29 :1403 ،
فتبني أن احلكم يف معناه اللغوي يراد به املنع
والصرف ،ومنه مسي احلاكم حاكما ألنه يقضي ومينع الظلم،
ومنه اشتقاق احلكمة ،ويف االصطالح يدور تعريفه حول
خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني ،وتعرتيه أحكام التكليف
اخلمسة.
اثني ا :القضاء
القضاء لغة :القضاء لغة :كما قال ابن فارس يف مادة (قضى):
القاف ،والضاد ،واحلرف املعتل؛ أصل صحيح يدل على إحكام
ََ َ
أمر ،وإتقانه ،وإنفاذه جلهته ،قال هللا تعاىل﴿:فقضى َٰ ُه ذن َس ۡب َع
ََۡۡ َ
ذ ٓ
ُ
ۡ
ٓ َ َ
َ َ
ۡي َوأ ۡو َ َٰ
لس َما َء ٱ ُّدلنيَا
ك َس َما ٍء أ ۡم َرها ۚٗ َو َز ذي ذنا ٱ
سمَٰ َو ٖ
ات ِِف يوم ِ
َح ِِف ِ
َۡ
َ َ َٰ َ َ ۡ ا َ َٰ َ َ ۡ ُ َۡ
يز ٱلعلِي ِم ﴾[ ،سورة فصلت،]12 :
بِمصبِيح وحِفظا ۚٗ ذل ِك تقدِير ٱلع ِز ِ

أي أحكم خلقهن (ابن فارس ،)99/5 :1399 ،والقضاء :هو
احلكم ،والصنع ،واحلتم ،والبيان ،وأصله القطع ،والفصل،
وقضاء الشيء ،وإحكامه ،وإمضاؤه ،والفراغ منه ،فيكون مبعىن
اخللق (ابن قتيبة ،د ت ،)274 :وقال يف النهاية" :القضاء يف
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اللغة على وجوه مرجعها إىل انقطاع الشيء ومتامه" (ابن األثري،
78/4 :1399؛ ابن منظور.)311/15 :1411 ،
والقضاء يف الصطالح :قيل يف تعريفه هو" :عبارة عن احلكم
الكلي اإلهلي يف أعيان املوجودات على ما هي عليه من األحوال
اجلارية يف األزل إىل األبد ،ويف اصطالح الفقهاء :القضاء:
تسليم ،مثل الواجب ابلسبب ،ومنه :القضاء على الغري :إلزام
أمر مل يكن الزما قبله ،والقضاء يف اخلصومة :هو إظهار ما هو
اثبت ،والقضاء يشبه األداء :هو الذي ال يكون إال مبثل معقول
حبكم االستقراء ،كقضاء الصوم والصالة ،ألن كل واحد منهما
مثل اآلخر صورة ومعىن" (اجلرجاين ،)177 :1403 ،وقيل يف
علمه ،واقتضته
تعريفه" :هو تقدير هللا للكائنات حسبما سبق به ُ
حكمته" (العثيمني.)37 :1404 ،
ابملد والقصر لغة
ويف التعريفات الفقهية :هو ى
وقطع املنازعات .وقيل:
احلكم ،وشرعا:
"فصل اخلصوماتُ ،
ُ
ست :حكم وحمكوم به وله وحمكوم عليه
غري ذلك ،وأركانه ٌ
وحاكم وطريق" (الربكيت.)175 :2003 ،
فدل أن القضاء يف اللغة يدل على اإلحكام
واإلتقان واإلنفاذ ،والصنع والفصل ،وانقطاع الشيء ومتامه،
ويراد به شرعا يف ابب املرافعات :فصل اخلصومات وقطع
النزاعات.
اثلث ا :األحوال الشخصية
لغة :حال الشيء :صفته ،وحال اإلنسان ما خيتص به من أموره
املتغرية احلسية واملعنوية ،والشخص :يطلق على كل جسم له
ارتفاع وظهور ،وغلب يف اإلنسان ،مجعه أشخاص وشخوص،
وتعىن األحوال الشخصية يف مدلوهلا هذه الصفات اليت متيز
إنساان من غريه (مصطفى والزايت وعبد القادر والنجار،
.)209 :1989
واصطالح ا :هي األحكام واملبادئ واملسائل املنظمة للعالقات
داخل األسرة ،مبا يشمل أحكام اخلطبة والزواج ،واملهر ،ونفقة
الزوجة وواجباهتا جتاه زوجها ،والطالق ،وتفريق القاضي بني
الزوجني ،واخللع ،والنسب ،والرضاع ،وحضانة األوالد ،واملرياث
والوصية ،والوقف (زقزوق.)8 :2001 ،
املبحث األول :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الطالق
املطلب األول :تعريف الطالق لغة واصطالح ا
حل القيد ،ويطلق على اإلرسال والرتك،
أولا -الطالق لغة :ى
يقال :انقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء ،وطلىقت القوم
إذا تركتهم (ابن منظور .)226/10 :1414 ،وطالق املرأة
حل عقدة النكاح ،واآلخر مبعىن :الرتك
يكون ملعنيني ،أحدمها :ى
واإلرسال ،من قوهلم طلىقت القوم :إذا تركتهم (الزبيدي ،د ت:
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 .)93/26وعليه يتبني أن الطالق لغة :هو حترر املرأة من قيد
الزوجية ،وإذا مت ذلك أصبحت طالقا.
اثني ا -الطالق اصطالح ا :هو حل قيد النكاح ،أو حل عقد
النكاح بلفظ الطالق وحنوه ،أو رفع قيد النكاح يف احلال أو
املآل بلفظ خمصوص (ابن عابدين226/3 :2002 ،؛ ابن
قدامة363/7 :1414 ،؛ الشربيين ،)455/4 :1415 ،فال
خيتلف كثريا معىن الطالق اصطالحا عن معناه اللغوي ،إال أن
له يف االصطالح الشرعي شروطا وأحكاما.
وهبذا نعرف أن الطالق هو إهناء العالقة الزوجية
بني الزوجني وفك الرابط بينهما وهو العقد.
والطالق لفظ شاع يف اجلاهلية وقد ورد الشرع بتقريره،
لط َل َٰ ُق َم ذرتَ َ ۡ َ ُ
قال تعاىل﴿ :ٱ ذ
اكُۢ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو ت َ ۡۡس ُ
يحُۢ بِإِ ۡح َ َٰ
ن
ٍ
ِ
س ٖ ٖۗ
انِۖ فإِمس ِ
ِ
ُ َ ۡ ذ ٓ َ ََ َٓ َذ
َ َ ُّ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ ْ ٓ َ
َوَل َيِل لك ۡم أن تأخذوا م ذِما َءاتيۡ ُت ُموه ذن شيا إَِل أن َيافا أَل
ُ َ ُ ُ َ ذ َ ۡ ۡ ُ ۡ َذ ُ َ ُ ُ َ
ود ٱ ذّللِ فَ َل ُج َن َ
اح
يقِيما حدود ٱّللِه فإِن خِفتم أَل يقِيما حد
َ َۡ َ َ ۡ ۡ
ۡ َ ُ ُ ُ ذ ََ ََُۡ َ
وها ۚٗ َو َمن َي َت َعدذ
ِيما ٱف َت َدت بِهِۗٞۦ ت ِلك حدود ٱّللِ فل تعتد
علي ِهما ف
ُ ُ َ ذ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ذ َٰ
َ
ُ
حدود ٱّللِ فأولئِك هم ٱلظل ِمون﴾[ ،سورة ابلقرة ،]229:وقال

َ َ ُّ َ َ
ََََ ُ
َ ُ
ت يَ َ َ ۡ
تعاىل:ﱡ َوٱل ۡ ُم َطلذ َقَٰ ُ
سهِ ذن ثلَٰثة ق ُر ٓو ٖء ٖۚ َوَل َيِل ل ُه ذن أن
َت ذبص َن بِأنف ِ
ُ ذ ُۡ ذ ذ َ ۡ ۡ
َ ۡ ُۡ َ َ َ ََ ذُ َۡ َ ذ
يكتمن ما خلق ٱّلل ِِفٓ أرحامِهِن إِن كن يؤمِن ب ِٱّللِ وٱۡلَو ِم ٱٓأۡلخ ِِرٖۚ
َ
ُۡ ذ
َ
َ َ ۡ َ ُ ْ
َ
َ
َوبُ ُعوَلُ ُه ذن أ َح ُّق ب ِ َر ِده ذِن ِِف ذَٰل ِك إِن أ َراد ٓوا إِ ۡصل َٰ احا ۚٗ َول ُه ذن مِثل ٱَّلِي
ََ
ۡ ۡ
وف َول ِلر َجال َعلَ ۡيه ذن َد َر َجة َۗ ٞوٱ ذ ُ
يز َحك ٌ
ّلل َعز ٌ
ِيم ﴾[ ،سورة
عل ۡيهِ ذن ب ِٱل َمع ُر ِ ٖۚ
ِ ِ
ِ
ِ
ابلقرة ،]228:وورد لفظ السراح والفراق يف القرآن الكرمي ومها

مبعىن الطالق ،قال تعاىل :وورد لفظ السراح والفراق يف القرآن
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ْ َ
ام ُن ٓوا إِذا
الكرمي ومها مبعىن الطالق ،قال تعاىل ﴿ :يأيها ٱَّلِين ء

َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ ُ
ُ َ
َ َ َ
ذۡ ُ
ت ث ذم َطلق ُت ُموه ذن مِن ق ۡب ِل أن ت َم ُّسوه ذن ف َما
نكحتم ٱلمؤمِن ِ
َ ُ ۡ َ َ ۡ ذ ۡ ذ َ ۡ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ ذ َ َ ُ ُ
ساحاا
وه ذن َ َ
سح
لكم علي ِهن مِن عِدة ٖ تعتدونهاه فمت ِعوهن و ِ
َ ا
َ َ
َجِيل﴾[ ،سورة اۡلحزاب ،]49:وقال تعاىل :وقال تعاىل ﴿ :فإِذا
َۡ َ ُ ُ
ََۡ َ َ َُ ََۡ ُ ُ
ۡ
ۡ
وف
وف أو فارِقوه ذن ب ِ َمع ُر ٖ
بلغ َن أجله ذن فأمسِكوه ذن ب ِ َمع ُر ٍ
ْ َ
َۡ
ُ ۡ ََ ُ ْ ذ
َ ُ
ذ َ ُ
ِيموا ٱلش َه َٰ َدةَ ِّللِۚٗ ذَٰل ِك ۡم يُوعظ
َوأش ِه ُدوا ذ َو ۡي َع ۡد ٖل مِنكم وأق
ذَ َۡ ذ
ذ ۡ
َ َ ۡ
ّلل َي َعل ُّلۥ
بِهِۦ َمن َكن يُؤم ُِن ب ِٱّللِ َوٱۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرٖۚ َو َمن َي ذت ِق ٱ
َۡ ا
ث
َم َرجا ﴾[سورة الـطلق ،]2:ومن السنة :قوله« :ث َال ٌ

الر ْج َعةُ» (أخرجه
احَ ،والطََّال ُقَ ،و َّ
جد ُ
ُّه َّن جدَ ،وَه ْزُهلُ َّن جد :النى َك ُ
ابن ماجة ،كتاب الطالق ،ابب من طلق أو نكح أو راجع
العبا 658/1 ،برقم ،2039 :والرتمذي ،أبواب الطالق
واللعان ،ابب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالق ،482/3 ،برقم:
 ،1184وقال األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي (د
ت.أ ،)184 /3 :برقم ،1184 :حديث حسن).
وقد أمجعت األمة على أن الطالق يقع عند
الضرورة ومل ينكره أحد لوروده ابلكتاب والسنة ،فقد جاء يف
السنة أحاديث كثرية منها قوله ﷺ« :إِمَّنَا الطمَال ُق لِ َم ْن أَ َخ َذ
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سِ
اق» (أخرجه ابن ماجة ،كتاب الطالق ،ابب طالق
ِابل م
العبد ،672/1 ،برقم ،)2081 :وقال األلباين يف إرواء الغليل
( )108/7 :1405برقم ،2041 :حديث حسن .وقال عمر
 :طلق النيب  حفصة مث راجعها ،ألن جربيل أخربه أن هللا
أيمره أن يردها ،فإهنا صوامة قوامة ،وأهنا زوجته يف اجلنة (أخرجه
أبو داود ،كتاب الطالق ،ابب يف املراجعة ،285/2 ،برقم:
 ،2283وابن ماجة ،كتاب الطالق ،ابب حدثنا سويد بن
سعيد ،650/1 ،برقم ،2016 :وقال األلباين يف إرواء الغليل،
( ،)157/7 :1405برقم ،2076 :حديث صحيح .فدل
احلديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ،ولو أهنا كانت صوامة
قوامة ،وال يكون ذلك بطبيعة احلال إال لعدم متازجها وتطاوعها
معه ،وقد يكون هناك أمور داخلية ال ميكن لغريمها االطالع
عليها (األلباين.)18/5 :1996 ،
واملعقول يؤيد الطالق؛ فإنه رمبا فسدت احلال بني
الزوجني ،فيصري بقاء الزواج مفسدة حمضة ،وضررا جمردا إبلزام
الزوج النفقة والسكىن ،وحبس املرأة من سوء العشرة ،واخلصومة
الدائمة من غري فائدة ،فاقتضى ذلك شرع ما يزيل الزواج ،لتزول
املفسدة احلاصلة منه.
ويراد ابألحكام القضائية" :اإللزام ابحلكم الشرعي
وفصل اخلصومة" (البهويت ،)285/6 :2000 ،فاحلكم
القضائي يف ذاته إمنا يستند إىل احلكم الشرعي ،وفصل اخلصومة
يتضمن ماهية احلكم القضائي وحقيقته.
املطلب الثاين :األحكام القضائية اخلاصة ابلطالق
أولا :اإلجراءات القضائية
اإلجراء :كل تصرف تقوم به احملكمة (قوانني
اإلجراءات املدنية العربية ،رقم القرار ،153 :رقم الدورة،8 :
اتريخ القرار :األربعاء  22نيسان (أبريل)  ،1992معجم
املصطلحات القانونية والقضائية ،املركز العريب للبحوث القانونية
والقضائية ،جامعة الدول العربية ،جملس وزراء العدل العرب).
وأما أهم اإلجراءات القضائية يف الطالق فهي ما يلي:
 -1تذكر املدعية أن املدعى عليه كان زوجا هلا ،وتبني
الدخول وعدمه ،وعدد األوالد إن وجدوا ،وأن املدعى عليه
طلقها ،وتذكر عدد الطالق ،وصيغته ،واترخيه ،وحاهلا
وقت الطالق ،وتطلب احلكم إبثباته.
 -2يسأل القاضي املدعى عليه عن دعوى املدعية ،فيصادق
املدعى عليه على الزوجية والدخول وعدمه واألوالد
وعددهم ،مث يسأل عن الطالق الذي ذكرته املدعية ،وال
خيلو جوابه من ثالث حاالت:

األوىل :أن ينكر املدعى عليه الطالق ،فيطلب القاضي من
املدعية البينة على ذلك ،والبينة "شاهدان ،أو إقرار خبط
املدعى عليه وتوقيعه ،ويصادق املدعى عليه اخلط والتوقيع،
أو يثبت لدى اجلهة املختصة أن اخلط املوجود والتوقيع
للمدعى عليه" ،وحينئذ حيكم بثبوت الطالق.
الثانية :أن يقر املدعى عليه ابلطالق ،فالبد أن يذكر عدده،
وصيغته ،واترخيه ،واتريخ وقوعه ،فإذا كان الطالق رجعيًّا،
فيحكم القاضي بثبوته ،ويفهم املدعية أبن عليها العدة
الشرعية ،ويبني نوع العدة ومقدارها حسب حاهلا ،اعتبارا
من اتريخ طالقها ،ويفهم املدعية أبن له حق الرجعة ما
دامت املدعية يف العدة ،فإن كانت املدعية خرجت من
العدة فيفهم املدعى عليه أبن املدعية ال حتل له إال بعقد
ومهر جديدين.
الثالثة :إن مل يكن للزوجة بينة فيصرف النظر عن دعواها ،وال
حيلف الزوج يف الطالق (اخلضريي.)451 :1431 ،
اثني ا :األحكام القضائية
املسألة األوىل :ما يتعلق ابلطلقات الثالث

 -1عمل القضاة يف اململكة العربية السعودية جار على رأي اجلمهور
(اخلضريي )152 :1431 ،يف أن الطلقات الثالث تعد ثالاث،
وتبني به املرأة بينونة كربى ،سواء كانت بلفظ واحد أم أبلفاظ
متفرقة ،وسواء كانت يف جملس واحد أو عدة جمالس ،وسواء
كانت الثانية أو الثالثة يف عدة الطلقة اليت قبلها أو بعدها،
وسواء كان الطالق سنيًّا أو بدعيًّا (الكاساين:1986 ،
125/3؛ البهويت.)241/5 :2000 ،
 -2إن مل يكن بني الزوجني نزاع يف الرجوع إىل احلياة الزوجية ويرغبان
الفتوى يف موضوع الطالق فيحاالن إىل الرائسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء ،ألن هلا والية الفتوى (اخلضريي،
.)154 :1431

املسألة الثانية :الطالق املعلق على شرط :الطالق املعلق على
شرط من الصيغ اليت يتلفظ هبا الناس يف الطالق ،ويرد بصور
خمتلفة ،كأن يرد معلقا على قول أو فعل ميكن حتقيقهما يربط
الزوج فراق زوجته بوقوعه ،حنو قوله :إن دخلت دار فالنة فأنت
طالق" ،والتعليق على شرط هو ربط حصول مضمون مجلة
حبصول مضمون مجلة أخرى ،سواء أكان ذلك املضمون من
قبل املطلق أم املطلقة أو غريها ،أو مل يكن من فعل أحد .فإن
كان من فعل املطلق أو املطلقة أو غريمها مسي ميينا لدى اجلمهور
جمازا ،وذلك ملا فيه من معىن القسم ،وهو :تقوية عزم احلالف
أو عزم غريه على فعل شيء أو تركه ،كما إذا قال لزوجته :أنت
طالق إن دخلت دار فالن ،أو :أنت طالق إن ذهبت أان إىل
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فالن ،أو :أنت طالق إن زارك فالن . . .فإن كان الطالق
معلقا ال على فعل أحد ،كما إذا قال هلا :أنت طالق إن طلعت
الشمس مثال ،كان تعليقا ،ومل يسم ميينا؛ النتفاء معىن اليمني
فيه ،وإن كان يف احلكم مثل اليمني ،وهنالك من الفقهاء من
أطلق عليه اليمني أيضا .وأدوات الربط والتعليق هي :إن ،وإذا،
وإذما ،وكل ،وكلما ،ومىت ،ومىت ما ،وحنو ذلك ،كلها تفيد
التعليق بدون تكرار إال :كلما ،فإهنا تفيد التعليق مع التكرار،
وقد يكون التعليق بدون أداة ،كما إذا قال -هلا :علي الطالق
سأفعل كذا ،فهو مبثابة قوله :علي الطالق إن مل أفعل كذا،
وهو -التعليق املعنوي ،وقد جاء به العرف" (املوسوعة الفقهية
الكويتية.)37/29 :1427 ،
والشيء املعلم ُق عليه وقوع الطالق ل خيلو حاله من أحد
أمرين:
األول :أن متكن معرفته من غري الزوجني :كدخوهلا دار فالن
مثال.
الثاين :أال متكن معرفته إال منها :كحيضها وحمبتها لشيء
خمصوص.
كل :فإما أن يتَّفق الزوجان على وجوده أو
وعلى ى
فإما أن يكون
خيتلفا :فإن اتَّفقا وقع الطالق املعلَّق ،وإن اختلفاَّ :
مدعي وجوده هو الزوج أو الزوجة ،فإن كان الزوج يقع أيضا،
ألن له إنشاءه ،وإن كانت الزوجة ،ففي األول ،يكون القول
للزوج إال إذا أقامت بيىنة ،ويف الثاين ،يكون القول هلا يف ح ىقها
خاصة (قدري.)154/2 :2016 ،
ى
قال يف بداية املبتدي" :وإذا أضافه -أي :الطالق-
إىل شرط وقع عقيب الشرط؛ مثل أن يقول المرأته :إن دخلت
ازي:
الدار فأنت طالق"( ،املرغناين ،د ت .)74/1 :وقال الشري ُّ
"إذا عُلىق الطال ُق بشرط ال يستحيل؛ كدخول الدار وجميء
الشهر؛ تعلىق به ،فإذا وجد الشرط وقع ،وإذا مل يوجد مل يقع"
(الشريازي ،د ت .)21/3 :وذهب مجاعةٌ من العلماء منهم
شيخ اإلسالم ابن تيميىة وتلميذه إىل أ ىن الطالق املعلىق يعترب
طالقا إذا قُصد به الطالق ،أما إن قُصد به احلث أو املنع؛
فيعترب ميينا تلزم فيها كفارة اليمني (ابن تيمية:1416 ،
 .)45/33وأفتت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية
بوقوع الطالق عند حصول املعلق عليه ،سواء قصد من علق
طالقه على شرط الطالق احملض ،أو كان قصده احلث أو املنع،
أو تصديق خرب أو تكذيبه (هيئة كبار العلماء ابململكة العربية
السعودية.)359/2 :1393 ،
دار
وينبين على ذلك :أنه إذا قال رجل لزوجته :إن دخلت َ
فالن أو كلَّمت فالان فأنت طالق ثالاث ،وبعد ذلك أخربت أب ىهنا
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وقع الطالق؛ ألهنما
داره أو كلَّمته ،فإن َّ
الزوج َ
صدقَها ُ
دخلت َ
اتىفقا على وجود الشيء املعلَّق عليه وقوعه فيقع ،ومثل هذا ما
إذا كان امل ىدعي لوجوده هو الزوج ولو أنكرت فإنىه يقع كما هو
ظاهر ،ألن يف إمكانه إيقاعه يف احلال (قدري:2016 ،
.)154/2
املبحث الثاين :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف اخللع
املطلب األول :تعريف اخللع لغة واصطالح ا
اخللع لغةة :الفراق بعوض ،يقاال خاالعات املرأة زوجهاا خماالعاة:
افتاادت منااه وطلقهااا على الفااديااة ،فخلعهااا هو خيلعهااا خلعااا،
واالس ا اام :اخللع ،وهو اس ا ااتعارة من خلع اللباس ،ألن كل واحد
منهما لباس لآلخر ،فإذا فعال ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه
ع انا ا ااه (اب اان فا ا ااارس209/2 :1399 ،؛ ال اف اي ااوم ااي:1399 ،
لط َل َٰ ُق َم ذرتَان فَإ ۡم َســ ُ
.)178/1واألصا ا ا ا اال فيه قوله تعاىل﴿ :ٱ ذ
اكُۢ
ِِۖ ِ

َ َ َ ُّ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ْ ذ ٓ
ب َم ۡع ُروف أَ ۡو ت َ ۡۡسـ ـ ُ
يحُۢ بِإِ ۡح َ َٰ
ن وَل َيِل لكم أن تأخذوا ِممـا
ٍ
سـ ـ ٖ ٖۗ
ِ
ِ
َ َُۡ ُ ُ ذ َ ۡ ذ ٓ َ ََ َٓ َذ ُ َ ُ ُ َ
ود ٱ ذّللِه فَـإ ۡن خ ِۡف ُتمۡ
ءاتيتموهن شـ ـيا إَِل أن َيـافـا أَل يقِيمـا حـد
ِ
َذ ُ َ ُ ُ َ ذ ََ ُ َ َ َ
َ َۡ َ ۡ
ۡ َ
اح َعل ۡي ِه َمـا فِيمـا ٱفتـدت بـِهِۗٞۦ تِلـك
أَل يقِيمـا حـدود ٱّللِ فل جنـ
ُ ُ ُ ذ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َ ذ ُ ُ َ ذ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
ك ُهمُ
حـدود ٱّللِ فل تعتـدوهـا ۚٗ ومن يتعـد حـدود ٱّللِ فـأول ِئـ
ذ َٰ ُ َ
ون﴾[ ،سـورة ابلقرة ،]229:اخللع اصةطالح ا :عرف أبنه:
ٱلظل ِم

"هو فراق الزوج امرأتااه بعوض" (ابن قاادامااة،)95/3 :1414 ،
ويف التعريفااات" :إزالااة ملااك النكاااح أبخااذ املااال"( ،اجلرجاااين،
 .)101 :1403كم ااا قي اال يف تعريف ااه" :طالق الرج اال زوجت ااه
على مال تبذله له" (قلعجي وقنييب.)199 :1408 ،
املطلب الثاين :األحكام الشرعية اخلاصة ابملرأة يف اخللع
املسألة األوىل :إذا نشزت املرأة على زوجها وكثر الرتدد وبذلت
العوض طالبة اخللع ،فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره؟
ال خيلو سبب النشوز عن واحد من اثنني :بغض املرأة
زوجها ،أو ادعاؤها التقصري منه عليها ،فإن كان السبب البغض
فيستحب للزوج طالقها؛ حيث إن املودة والرمحة بينهما متعذر
حصوهلا ،وعليها أن تبذل له العوض ،فإن أىب طالقها وأحدث
نشوزها بعد بذل اجلهد يف نصحها وتوبيخها وتبشريها وإنذارها؛
فقد ذكر بعض األصحاب من املقادسة أن للحاكم فسخها
منه ،وقال ابن تيمية رمحه هللا" :إذا أبغضته وهو حمسن إليها فإنه
يطلب منه الفرقة من غري أن يلزم بذلك فإن فعل وإال أمرت
املرأة ابلصرب عليه إذا مل يكن ما يبيح الفسخ" (ابن تيمية،
 .)283/32 :1416وإن كان سبب النشوز ادعاء التقصري
فيحقق يف هذا االدعاء ،وجيري حنوه ما يقتضيه الوجه الشرعي
ۡ ۡ
َ َ
حسبما نصت عليه اآليه الكرميةِ ﴿ :إَون خِف ُت ۡم شِقاق بَيۡن ِ ِه َما
َۡ ٓ
َ
َ ُ ْ َ
ُ َٓ َ
َۡ
يدا إ ِ ۡصل َٰ احا
فٱ ۡب َعثوا َحك اما م ِۡن أهلِهِۦ َو َحك اما م ِۡن أهل َِها إِن ي ِر
ّلل ََك َن َعل ِيما َخب ا
ّلل بَيۡ َن ُه َما ٓۗ ٞإ ذن ٱ ذ َ
يُ َوفِق ٱ ذ ُ
ريا ﴾ [سورة النساء،]35:
ِ
ِ
ِ

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

(آل الشيخ .)282/10 :1399 ،وقد وجه مفيت الداير
السعودية ورئيس القضاة يف وقته الشيخ حممد بن إبراهيم يف
بعض قضااي الشقاق الزوجي اليت عرضت عليه وتعسر حلها
إىل اإللزام ابخللع ،جاء يف أحد توجيهاته" :نفيدك أنه مىت
استنفذت مجيع احملاوالت للتوفيق بينهما ومل يتم شيء من ذلك،
فللحاكم الشرعي أن يفسخها منه على صداقه الذي أصدقها"
(آل الشيخ.)292/10 :1399 ،
وهذا ما أخذت به هيئة كبار العلماء يف اململكة
العربية السعودية ،حيث جاء يف قرار اهليئة رقم ( )86واتريخ
 1394/8/21ما نصه" :وإال أفهم القاضي الزوج أنه جيب عليه
خمالعتها ،على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها ،فإن أىب أن يطلق
حكم القاضي مبا رآه احلكمان من التفريق بعوض أو بغري
عوض ،فإن مل يتفق احلكمان ،أو مل يوجدا وتعذرت العشرة
ابملعروف بني الزوجني نظر القاضي يف أمرمها ،وفسخ النكاح
حسبما يراه شرعا بعوض أو بغري عوض" (هيئة كبار العلماء
ابململكة العربية السعودية.)656/1 :1393 ،
املسألة الثانية :ما احلكم إذا كانت املرأة مبغضة للرجل ،وتكره
أن متنعه ما تكون عاصية مبنعه ،فال أبس أن تفتدي نفسها منه.
مجل ااة األمر أن املرأة إذا كره اات زوجه ااا خللق ااه أو
ُخلقه ،أو دينه أو كربه أو ض ااعفه ،أو حنو ذلك ،وخش اايت أال
تؤدي حق هللا تع اااىل يف ط اااعت ااه؛ ج اااز هل ااا أن خت ااالع ااه بعوض
ذ َ ُ َذَ
انِۖ
تفت اادي ب ااه نفسا ا ا ا ا ا اه ااا من ااه ،لقول هللا تع اااىل﴿ :ٱلطلَٰق مرتـ ِ

َ ۡ َ ۡ ُ ُۢ ۡ َ َٰ َ َ َ ُّ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ْ
َ ۡ َ ُ ۡ
ن وَل َيِل لكم أن تأخذوا
فإِمسـاكُۢ ب ِ َمع ُر ٍ
ۡسـيح بِإِحس ٖ ٖۗ
وف أو ت ِ
َ
َ
ذ
ذ
ٓ
ٓ
ََ
َ ذ َ ۡ
ُ َ ۡ
ٓ َ
َيـافَـا أَل يُق َ
ِيمـا ُحـ ُدود ٱّللِه فـإِن
م ذِمـا َءاتيۡ ُت ُموه ذن شـ ـيا إَِل أن
ۡ ُ ۡ َذ ُ َ ُ ُ َ ذ ََ ُ َ َ َ
ۡ ۡ
اح َعل ۡي ِه َمـا فِي َمـا ٱف َتـ َدت بـِهِۗٞۦ
خِفتم أَل يقِيمـا حـدود ٱّللِ فل جنـ
ۡ َ ُ ُ ُ ذ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َ ذ ُ ُ َ ذ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
ك ُهمُ
تِلـك حدود ٱّللِ فل تعتـدوها ۚٗ ومن يتعـد حدود ٱّللِ فأولئ ِ
ذ َٰ ُ َ
ون﴾[ ،سـورة ابلقرة ،]229:وروي أن رس ااول هللا ﷺ َخَر َج
ٱلظل ِم

ال
ت َس ا ا ا ا ْهل َعلَى َاببه ابلْغَلَس فَا َق َ
إ َىل ال ُّ
ص ا ا ا اْبح فَا َو َج َد َحبيبَةَ بْن َ
ِ
ِ
ال
ت َس ا ا ا ا ا ا ْهل ،فَا َق َ
َّيب ﷺَ « :م ْن َهذه؟» ،قَالَ ْ
الن ُّ
ت :أَ َان َحبيبَةُ بْن ُ
ِ
ت بْ ُن قَاْيس لَزْوج َه اا،
ﷺَ « :م ةا لةَك؟» قَاالَا ْ
تَ :ال أ ََان َوَال َاثب ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َسة ْه ق قَ ْد
ت قَ َ
َّيب ﷺَ « :هذه َحبيبَةُ ب ْن ُ
فَالَ َّما َجاءَ َاثب ٌ
ال لَهُ الن ُّ
ول هللا،
ت َحبيبَةَُ :اي َر ُس ا ا ا ا َ
ذَ َك َر ْ
ت َما َش ة ة ةاءَ ُ أَ ْك تَ ْذ ُك َر» ،قَالَ ْ
ِ
َّيب ﷺ لثَااباتُ « :خة ْذ م ْنة َهةا»،
ُكا ُّل َماا أ َْعطَااين عْنادي فَا َقا َ
ال الن ُّ
ت يف أ َْهل َها (أخرجه أمحد ،مس ا ااند القبائل،
َخ َذ مْنا َها َو َجلَ َس ا ا ْ
فَأ َ
حا ااديا ااث حبيبا ااة بنا اات سا ا ا ا ا ا اها اال ،432/45 ،برقم،27444 :
والنسا ا ا ا ااائي يف سا ا ا ا ااننه ،كتاب الطالق ،ابب ما جاء يف اخللع،
 ،169/6برقم ،2462 :وقال األلباين يف ص ا ا ا ا ااحيح وض ا ا ا ا ااعيف

سا ا ا اانن النسا ا ا ااائي( ،د ت.ب ،)34/8 :برقم ،3462 :حديث
صحيح).
ويف ذات املسألة حكمت وزارة العدل السعودية يف
قضية مطالبة الزوجة ابخللع لكوهنا تكره زوجها وال تستطيع أداء
حقه ،رافضة الرجوع إىل بيت الزوجية ،أبن فسخ القاضي نكاح
الزوجة على أن ترد املهر املستلم لزوجها (وزارة العدل السعودية،
.)103/10 :1434
املسألة الثالثة :إن أتت املرأة بفاحشة فعضلها زوجها ،هل
يصح هلا اخللع؟
إن أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ْ َ َ ُّ
ام ُنوا َل َيِل
ففعلت ،صح اخللع لقول هللا تعاىل ﴿ :يأيها ٱَّلِين ء

ۡ َ ْ
َ ُ َ َ ُ ْ
َٓ
ٓ َ ا َ َ ُ ُ ُ
لك ۡم أن ت ِرثوا ٱلن َِسا َء ك ۡرهاه َوَل ت ۡعضلوه ذن َلِ َذه ُبوا ب ِ َب ۡع ِض ما
َ َ ۡ ُ ُ ُ ذ ذ ٓ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ
ۡ ۡ
وف
ءاتيتموهن إَِل أن يأت ِۡي بِفحِشةٖ مبيِنةٖٖۚ وَع ِ
ِشوه ذن ب ِٱل َمع ُر ِ ٖۚ
َ َ ۡ ُ ُ ُ ذ َ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ا
يا َويَ ۡ
ّلل فِيهِ َخ ۡرياا
ج َع َل ٱ ذ ُ
فإِن ك ِرهتموهن فعَس أن تكرهوا ش
َ
كث اِريا ﴾[سورة النساء ،]19:واالستثناء من النهي إابحة ،وألهنا

مىت زنت مل أيمن أن تلحق به ولدا من غريه ،وتفسد فراشه،
ذ َ
لطل َٰ ُق
فال تقيم حدود هللا يف حقه ،فتدخل يف قول هللا تعاىل﴿ :ٱ

َ َ ُّ َ ُ َ
َم ذرتَ َ ۡ َ ُ
اكُۢ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو ت َ ۡۡس ُ
يحُۢ بِإِ ۡح َ َٰ
ن َوَل َيِل لك ۡم أن
ٍ
ِ
س ٖ ٖۗ
انِۖ فإِمس ِ
ِ
َ
َ
ذ
ذ
ٓ
ٓ
ََ َ
َۡ ُ ُ ْ ذ ٓ َ َُۡ ُ ُ ذ َ ۡ
ُ َ ُ ُ َ ذ
تأخذوا مِما ءاتيتموهن شيا إَِل أن َيافا أَل يقِيما حدود ٱّللِه
َ ۡ ۡ ُ ۡ َذ ُ َ ُ ُ َ ذ ََ ُ َ َ َ
َ ۡ ۡ
ِيما ٱف َت َدت
اح َعل ۡي ِه َما ف
فإِن خِفتم أَل يقِيما حدود ٱّللِ فل جن
ۡ َ ُ ُ ُ ذ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َ ذ ُ ُ َ ذ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
بِهِۗٞۦ ت ِلك حدود ٱّللِ فل تعتدوها ۚٗ ومن يتعد حدود ٱّللِ فأولئِك
ُ ُ ذ َٰ ُ َ
ون﴾[ ،سورة ابلقرة ،]229:وهذا أحد قويل الشافعي،
هم ٱلظل ِم

والقول اآلخر :ال يصح؛ ألنه عوض أكرهت عليه ،أشبه ما
لو مل تزن ،والنص أوىل (ابن قدامة.)328/7 :1405 ،
املطلب الثالث :األحكام القضائية املتعلقة ابملرأة يف مسألة
اخللع
أولا :اإلجراءات القضائية

 -1تسمع دعوى الزوج على زوجته ابلنشوز ومطالبته إايها ابلعودة
إىل بيت الزوجية ،والدخول يف طاعته.
 -2إذا ثبت أن نشوز الزوجة ال مسوغ لهُ ،حكم عليها ابلرجوع إىل
بيت الزوجية ،وأهنا إذا مل ترجع فتعد انشزة للحقوق ،وال جترب
على الرجوع ابلقوة.
 -3إذا ذكرت الزوجة أسبااب لنشوزها فيسأل الزوج عنها ،فإن أنكرها
أو أمكن معاجلتها فرفضت الزوجة الرجوع ،أو عجزت عن
إثباهتا ،فيتم إجراء اخلطوات اخلمس الواردة يف قرار هيئة كبار
العلماء (هيئة كبار العلماء.)655/1 :1394 ،

اثني ا :األحكام القضائية
مسألة ( :)1إذا طلب الزوج االنقياد فقالت الزوجة :ال أريد
العودة ،ألنه صاحب خمدرات -مثاال -فوافقها ومل تطلب
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األحكام القضائية الخاصة بالمرأة
.......................................................
نماذج من األحوال الشخصية

الطالق ،فال تلزم ابالنقياد ،وال حيكم ابلفسخ ،وإمنا يصرف
النظر عن دعواه ،مع مالحظة أن بعض الزوجات ال تريد طلب
الطالق يف مثل هذه احلاالت ،ظنا منها أن ال طالق هلا إال
إبرجاع العوض (اخلضريي.)174 :1431 ،
مسألة ( :)2تعليق اخللع ابلشرط يصح منه ال منها ،مث اخللع
لو علق ابلشرط أبن قال :إن دخلت الدار فقد خالعتك على
كذا ،يعد قبوهلا بعد دخول الدار ،وكذا لو قال المرأته :كل
امرأة أتزوجها فقد بعت طالقها منك بكذا ،فالقبول إليها بعد
التزويج ،حىت لو قبلت بعد التزويج أو قالت :شريت طالقها
تطلق ال لو قبلت قبل التزويج ،ألن هذا الكالم من الزوج خلع
بعد التزويج ،فشرط القبول بعده ،ولو شرط اخليار للمرأة جاز
عند أيب حنيفة ،وخيار الزوج مل جيز وفاقا ،ألن اخللع من جانبه
ميني وهي ال تقبل اخليار ،ومن جانبها معاوضة وهي تقبله
(الطرابلسي.)152 :2000 ،
املبحث الثالث :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف الفسخ
املطلب األول :تعريف الفسخ لغة واصطالح ا
الفسخ لغة :النقض أو التفريق ،جاء يف كتب اللغة
أن الفسخ :الضعف يف العقل والبدن ،واجلهل ،والطرح ،وإفساد
الرأي ،والفسخ :النقض ،فسخ الشيء يفسخه فسخا فانفسخ:
نقضه فانتقض ،والفسخ :التفريق ،وقد فسخ الشيء :إذا فرقه.
ومن اجملاز :انفسخ العزم والبيع والنكاح :انتقض ،وقد فسخه:
إذا نقضه ،ورجل فسخ :ال يظفر حباجته ضعفا وال يصلح ألمره،
فالفسخ :زوال املفصل عن موضعه (الشريازي257 :1403 ،؛
الزبيدي ،د ت319/7 :؛ الفراهيدي.)202/4 :2003 ،
الفسخ شرع ا :هو رفع العقد على وصف كان قبله بال زايدة
ونقصان (الربكيت ،)164 :2003 ،فهو :حل ارتباط العقد ،أو
هو ارتفاع حكم العقد من األصل كأن مل يكن ،فتستعمل كلمة
الفسخ أحياان مبعىن رفع العقد (القرايف ،د ت.)269/3 :
ومن خالل التعريف يظهر الفرق بني اخللع
والفسخ ،فالفسخ ال يكون فيه عوض خبالف اخللع ،وأن
الغالب يف الفسخ أال يكون برضى الزوج ،خبالف اخللع،
فاألصل فيه الرتاضي ،وإن كاان يتفقان يف أن كل منهما نوع من
أنواع الفرقة الزوجية إىل جانب الطالق ،مع العلم أن الفسخ
يكون إما بسبب خلل وقع يف العقد ،كفسخ العقد بسبب
الرضاعة ،أو لسبب طارئ على العقد مينع بقاءه كردة أحد
الزوجني عن اإلسالم.
املطلب الثاين :األحكام الشرعية اخلاصة ابملرأة يف الفسخ
املسألة األوىل :ه يفسخ النكاح ابلزان؟
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اتفق عامة أهل العلم على أنه إن زنت امرأة رجل،
أو زىن زوجها ،مل ينفسخ النكاح ،سواء أكان قبل الدخول أم
بعده؛ ألن دعواه الزان عليها ال يُبينها ،ولو كان الزواج ينفسخ
به ،النفسخ مبجرد دعواه كالرضا ،وألهنا معصية ال خترج عن
اإلسالم فأشبهت السرقة ،أما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون
الزان بدليل أهنا إذا العنته فقد قابلته ،فلم يثبت زانها ،وقد
أوجب النيب ﷺ احلد على من قذفها ،والفسخ واقع ابللعان
(ابن قدامة142/7 :1405 ،؛ البهويت.)83/5 :2000 ،
ولكن استحب اإلمام أمحد للرجل مفارقة امرأته إذا
زنت فقال" :أرى أن ميسك مثل هذه ،وذلك أنه ال يؤمن أن
تفسد فراشه ،وتلحق به ولدا ليس منه" ،وقال أمحد أيضا" :وال
يطؤها الزوج حىت يستربئها بثالث حيضات ،واألوىل أنه يكفي
استرباؤها ابحليضة الواحدة" (ابن قدامة.)143/7 :1405 ،
املسألة الثانية :الفسخ يف حال ردة أحد الزوجني
قال الشافعية ،واحلنابلة واملالكية :لو ارتد الزوجان
أو أحدمها قبل الدخول تنجزت ال ُفْرقة ،أي انفسخ النكاح يف
احلال ،وإن كانت الردة بعد الدخول ،توقفت الفرقة أو الفسخ
على انقضاء العدة ،فإن مجعهما اإلسالم يف العدة ،دام النكاح،
وإن مل جيمعهما يف العدة انفسخ النكاح من وقت الردة ،لكن
لو وطئ الزوج ال حد عليه للشبهة ،وهي بقاء أحكام النكاح،
وجتب العدة منه .وإذا أسلمت املرأة قبل الرجل فأسلم يف عدهتا،
أو أسلما معا ،فتتقرر الزوجية بينهما ،وإن أسلم أحدمها ومل يتبعه
اآلخر يف العدة ،انفسخ زواجهما .وكذلك قال احلنفية :تقع
الفرقة بني الزوجني إذا حكم بصحة االرتداد (الكاساين،
337/2 :1968؛ الصاوي417/4 :1952 ،؛ الرافعي،
417/8 :1997؛ ابن قدامة .)332/7 :1405 ،وقد صح أن
رجال من بين تغلب وكانوا من النصارى ،أسلمت زوجته ،وأىب
َّصَرانيَّةُ
َسلَ َمت الن ْ
هو ،ففرق عمر بينهما ،وقال ابن عباس« :إذَا أ ْ
ك بنَا ْفس َها» (أخرجه ابن أيب شيبة ،كتاب
قَاْب َل َزْوج َها فَه َي أ َْملَ ُ
الطالق ،ابب يف املرأة تسلم قبل زوجها 105/4 ،برقم:
.)18297
املسألة الثالثة :الفسخ من املرأة املعتدة عن طالق أو وفاة
وال حيل ألحد أن خيطب امرأة معتدة من طالق أو
وفاة ،فإن تزوجها قبل متام العدة فسخ أبدا -دخل هبا أو مل
يدخل ،طالت مدته معها أو مل تطل -وال توارث بينهما ،وال
نفقة هلا عليه ،وال صداق وال مهر هلا ،فإن كان أحدمها عاملا
فعليه حد الزان من الرجم واجللد ،وكذلك إن علما مجيعا ،وال
يلحق الولد به إن كان عاملا ،وإن كاان جاهلني فال شيء
عليهما ،فإن كان أحدمها جاهال ،فال حد على اجلاهل ،فإن
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كان هو اجلاهل فالولد به الحق ،فإذا فسخ النكاح ومتت عدهتا
فله أن يتزوجها إن أرادت ذلك كسائر الناس ،إال أن يكون
الرجل طلق امرأته فله أن يرجتعها يف عدهتا منه ما مل يكن طالق
ثالث ،وكذلك الرجل تكون حتته األمة ويدخل هبا فتعتق فتخري
فتختار فراقه ويفسخ نكاحه فتعتد حبمل أو ابألطهار أو
ابلشهور ،فله -وحده دون سائر الناس -أن خيطبها يف عدهتا
منه فإن رضيت به فله نكاحها ووطؤها ،وبرهان هذا قول هللا
ۡ
ََ ُ َ َ َ َۡ ُ
ك ۡم ف َ
ِيما َع ذرض ُتم بِهِۦ م ِۡن خ ِۡط َبةِ
عز وجل ﴿ :وَل جناح علي

َ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ ۡ ٓ َ ُ
ۡ ُ َ
ُ ۡ َ َ ذُ َذ ُ
ّلل أنك ۡم َس َتذك ُرون ُه ذن
سك ۚٗم عل ِم ٱ
ِف أنف ِ
ٱلن ِساءِ أو أكننتم ِ
ذ ُ َ ُ ُ ذ ًّ ذ ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا ذ ۡ ُ ا َ َ َ ۡ ُ ْ
َ
َولَٰكِن َل تواعِدوهن ِسا إَِل أن تقولوا قوَل معروفا ۚٗ وَل تع ِزموا
َ ذ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َُ َ ۡ َ ُ ْٓ َ ذ ذَ َ
ُع ۡق َدةَ ٱنل ََِك ِح ح َٰ
ّلل َي ۡعل ُم
َّت يبلغ ٱلكِتَٰب أجله ۚٗۥ وٱعلموا أن ٱ
َ ٓ َ ُ
وه َوٱ ۡعلَ ُم ٓوا ْ أَ ذن ٱ ذ َ
نف ِ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ
ّلل َغ ُف ٌ
ور َحل ِيم ﴾ [سورة
ما ِِف أ
سكم فٱحذر ۚٗ

ابلقرة( ،]235:ابن حزم.)68/9 :2016 ،
وهذا احلكم يف التصريح للمعتدة بلفظ الزواج
صراحة ،بلفظ ال حيتمل غري ذلك ،ورخص الشرع يف التعريض
ومبا ال يدل على الزواج ،قال السعدي" :هذا حكم املعتدة من
وفاة ،أو املبانة يف احلياة ،فيحرم على غري مبينها أن يصرح هلا
وه َّن سًّرا} وأما
{ولَك ْن ال تُا َواع ُد ُ
يف اخلطبة ،وهو املراد بقولهَ :
التعريض ،فقد أسقط هللا تعاىل فيه اجلناح ،والفرق بينهما :أن
التصريح ،ال حيتمل غري النكاح ،فلهذا حرم ،خوفا من
استعجاهلا ،وأما التعريض ،وهو الذي حيتمل النكاح وغريه ،فهو
جائز؛ ألنه ليس مبنزلة الصريح ،ويف النفوس داع قوي إليه"
(السعدي.)105 :2000 ،
املطلب الثالث :األحكام القضائية املتعلقة ابملرأة يف مسألة
الفسخ
أولا-اإلجراءات القضائية
الفسخ له حاالت وصور ،فإما أن يكون فسخا
لغيبة الزوج حبيث ال يعلم له مكان ،ففي هذه احلالة تتقدم
الزوجة للمحكمة بدعوى تصف فيها حالتها مع زوجها
الغائب ،مث تُسأل عن مكان الزوج ومظان وجوده ،مث يُكتب
لإلمارة ابلبحث عن املذكور ،فإن مل يتم العثور عليه تنشر الزوجة
ذلك يف إعالن يف اجلريدة ،وبعد انتهاء مدة اإلعالن يقوم
القاضي بضبط القضية ويدون فيها تفاصيل الدعوى ،مث بعد
طلب البينة من املدعية حيكم القاضي ابلفسخ؛ ملا يف غيبة الزوج
من ضرر على الزوجة (اخلضريي.)113-112 :1431 ،
وإن كان الفسخ لفوات شرط ،مل يتحقق من قبل
الزوج ،فحينها تتقدم الزوجة بدعوى ضد الزوج تطلب تنفيذ
الشرط الذي اشرتطته على الزوج ،ويتم مساع جواب الزوج على
الدعوى ،فإذا صادق على الدعوى وكان الشرط صحيحا،

حكم على الزوج بتنفيذ الشرط ،فإذا رفض تنفيذه فللزوجة اخليار
يف فسخ عقد النكاح بدون عوض ،وإذا أنكر الزوج الشرط
فيطلب من الزوجة إثباته ،فإذا ثبت الشرط وكان صحيحا،
حكم على الزوج بتنفيذ الشرط ،فإذا رفض فللزوجة اخليار يف
فسخ عقد النكاح بدون عوض ،إذا عجزت الزوجة عن إثبات
الشرط فيصرف النظر يف دعواها ،إال إذا كان الشرط عوضا
ماليا فتفهم الزوجة أبن هلا ميني الزوج على نفي ذلك ،فإذا
طلبت اليمني فحلفها الزوج فيصرف النظر عن دعواها
(اخلضريي ،)105 :1431 ،وإن كان الفسخ لوجود غرر
فتقام الدعوى على الغار ويستقر الضمان عليه (ابن قدامة،
 )73/7 :1405كما أنه جتري يف هذا النوع األحكام
القضائية اآلتية:
اثني ا-األحكام القضائية
األوىل :إذا صدر احلكم بفسخ النكاح لرفض الزوج
تنفيذ شرط ،وبعد صدور احلكم رجع الزوج ووافق على تنفيذ
الشرط فال يقبل منه ،بناء على قاعدة( :إن الفسخ ال يفسخ).
الثانية :إذا مل تشرتط الزوجة العمل ،ومل تكن تعمل،
مث أرادت العمل بعد الزواج فلزوجها املنع.
الثالثة :إذا كانت تعمل وتزوجها على حاهلا ،ومل
تشرتط العمل يف عقد النكاح ،فهل له منعها بعد ذلك؟ إن
كان يعلم بوظيفتها ورضي هبا فال ميلك منعها ،بناء على قاعدة،
(املعروف عرفا كاملشروط شرطا) ،فعلمه بذلك ورضاه أسقط
حقه يف املطالبة.
الرابعة :ينظر إىل الشرط فإن كان مطلقا غري مقيد،
كأن تشرتط الزوجة أال مينعها الزوج من العمل فإن هذا الشرط
يقيد بعدم الضرر ،فال يلزم الزوج تنفيذه إن كان عليه ضرر يف
تنفيذه ،كأن ينتقل عملها من بلدة الزوج إىل بلدة أخرى ،أما
إن كان مقيدا مبكان فإنه يلزم الزوج تنفيذه (وزارة العدل،
.)100/9 :1434
املبحث الرابع :األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف احلضانة
املطلب األول :تعريف احلضانة لغة واصطالح ا
أولا :احلضانة :احلضانة لغة :تعين يف داللتها
احتضان الشيء ،أي وضعه يف احلضن ،واحلضن يطلق على ما
دون اإلبط إىل الكشح ،وقيل :هو الصدر والعضدان وما
بينهما ،واجلمع أحضان ،ومنه االحتضان ،وهو احتمالك
الشيء وجعله يف حضنك كما حتتضن املرأة ولدها فتحتمله يف
أحد شقيها (الفارايب101/5 :1407 ،؛ ابن فارس:1399 ،
73/2؛ ابن منظور.)75/1 :1414 ،
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تعريف احلضانة اصطالح ا :للحضانة تعريفات عند الفقهاء
منها:
التعريف األول :احلضانة هي" :القيام حبفظ من ال
مييز وال يستقل أبمره ،وتربيته مبا يصلحه ،ووقايته عما يؤذيه"
(النووي.)98/9 :1412 ،
التعريف الثاين :هي "تربية من ال يستقل أبموره مبا
يصلحه ،ويقيه عما يضره ،ولو كبريا جمنوان" (السنيكي:1414 ،
.)149/2
التعريف الثالث" :حفظ صغري ومعتوه ،وهو:
املختل العقل وجمنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصاحلهم"
(ابن قائد.)471/4 :1419 ،
فهذه التعريفات وغريها تدور حول هذا املعىن من
صيانة الطفل ورعايته مبا حيتاجه نفعا ،وللضر دفعا.
املطلب الثاين :األحكام الشرعية اخلاصة ابحلضانة
أولا-حكم احلضانة يف الشريعة :حضانة الطفل،
وكفالته واجبة على احلاضن ،إن مل يوجد غريه ،ألنه يهلك برتكه،
فال حيل أن يرتك الصغري دون كفالة وال تربية حىت يهلك أو
يضيع أو يلحق به ضرر أو نقص ،ومستند ذلك الكتاب والسنة
واإلمجاع (ابن رشد .)564/1 :1408 ،من ذلك قوله تعاىل:
﴿ﯷ ﯸﯹ﴾ [آل عمران ،]37 :فوجب حفظه عن اهلالك ،كما
جيب اإلنفاق عليه ،وإجناؤه من املهالك (ابن قدامة:1405 ،
.)237/8
اثني ا -من له حق احلضانة على احملضوك :األصل
أن احلضانة حق لألبوين ،إن كان النكاح بينهما قائما ،فهما
أشفق عليه من غريمها ،يتعاوانن على تربيته وهتذيبه وإصالحه،
كل حسب طاقته ومعرفته ،وقد بوب اإلمام البخاري يف
صحيحه على هذا التعاون بقوله( :ابب عون املرأة زوجها يف
ولده) ،وساق حديث جابر رضي هللا عنه وزواجه بثيب
تعينه على تربية أوالده (أخرجه البخاري ،كتاب النفقات ،ابب
عون املرأة زوجها يف ولده )66/7 ،فإن انفصل الزوجان لسبب
ما فاحلضانة للنساء؛ ألهنن أشفق ،وأرفق وأهدى إىل تربية
الصغار ،مث تصرف إىل الرجال ،ألهنم على احلماية والصيانة
وإقامة مصاحل الصغار أقدر (الكاساين ،)41/4 :1986 ،وأوىل
النساء ابحلضانة األم ،كما يف احلديث« :أ َّ
َّيب
َن ْامَرأَة أَتَت الن َّ
اَّلل ،إ َّن ابْين َه َذا َكا َن بَطْين لَهُ و َعاء،
تَ :اي َر ُس َ
ول َّ
ﷺ فَا َقالَ ْ
َوح ْجري لَهُ ح َواءَ ،وثَ ْديي لَهُ س َقاءَ ،وَز َع َم أَبُوهُ أَنَّهُ ياَْنزعُهُ م ىين؟
ال« :أَنْ ِ
َح ُّق بِ ِه َما َلْ تَة ْنكِ ِحي» (أخرجه أمحد ،مسند
قَ َ
ت أَ
املكثرين من الصحابة ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما ،310/11 ،برقم ،6707 :والرتمذي ،كتاب الطالق،
212
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ابب من أحق ابلولد ،283/2 ،برقم ،2276 :وقال األلباين يف
إرواء الغليل ،244/7 :1405 ،برقم ( )2187حديث حسن).
وقد قضى عمر رضي هللا عنه يف خالفته مبثل ذلك (عبد الرزاق،
 ،156/7 :1403برقم.)12606 :
وإذا قام ابألم مانع من احلضانة ،انتقلت احلضانة
ملن بعدها من النساء ،فتنتقل ألم األم ،وهكذا األقرب فاألقرب،
على اختالف بني الفقهاء يف ترتيب القرابة (الشهري:1436 ،
َ ۡ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ْ
َ ذ َ َ َ ْ
ام ُنوا ِم ُۢن بعد وهاجروا وجهدوا
 ،)153لقوله تعاىل ﴿ :وٱَّلِين ء
ُ ُ ُ ْ َۡ
َ َ
ُ
ُ َ ُ َ َٰٓ َ
ِنك ۡ ۚٗم َوأ ْولوا ٱۡل ۡر َح ِ
ام َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو ََٰل ب ِ َب ۡع ٖض ِِف
َم َعك ۡم فأ ْولئِك م
ذ ذ ذَ ُ
َ
َش ٍء َعل ُ
كل َ ۡ
ِيم ُۢ ﴾ [سورة اۡلنفال]75:
كِتَٰ ِ
ب ٱّللِۚٗ إِن ٱّلل ب ِ ِ

اثلث ا-مدة احلضانة :اختلفت املذاهب األربعة يف مدة حضانة
احملضون على أقوال:
القول األول :احلاضنة أما أو غريها أحق ابلغالم حىت يستغين
عن خدمة النساء ،ويستقل بنفسه يف األكل والشرب واللبس
واالستنجاء ،وق ىدر زمن استقالله بسبع سنني ،ألنه الغالب،
ني»
«مُروا أ َْوَال َد ُك ْم اب َّ
لص َالة َوُه ْم أَبْانَاءُ َسْبع سن َ
لقوله ﷺُ :
(أخرجه أبو داود ،كتاب الصالة ،ابب مىت يؤمر الغالم
ابلصالة ،133/1 ،برقم ،495 :وقال األلباين يف إرواء الغليل
( ،)7/2 :1405برقم ،298 :حديث صحيح).
واألمر هبا ال يكون إال بعد القدرة على الطهارة،
وقيل :بتسع سنني .وهو قول احلنفية (ابن عابدين:2002 ،
.)568/7
واستدلوا :أبن الصغري يف العادة خيتار ما يضره،
فيختار من ال يؤدبه ،وال مينعه شهوته ،وألنه قد صح عن
الصحابة أهنم مل خيريوا (ابن عابدين.)570/3 :2002 ،
القول الثاين :احلضانة تكون ببلوغ الذكر بشرط السالمة ،أي
السالمة من اجلنون ،واحلضانة لألنثى حىت تتزوج ويدخل هبا
زوجها ،فتستمر احلضانة يف الغالم إىل البلوغ ،على املشهور،
ولو جمنوان أو مريضا ،ويف األنثى إىل الزواج ودخول الزوج هبا،
ولو كانت األم كافرة ،وهذا يف األم املطلقة أو من مات زوجها،
وأما من يف عصمة زوجها فهي حق للزوجني مجيعا ،وهو قول
املالكية (الصاوي ،)755/2 :1952 ،وال خيري الولد يف رأي
احلنفية واملالكية؛ ألنه ال قول له ،وال يعرف حظه ،وقد خيتار
من يلعب عنده.
واستدلوا :بعموم حديث النيب ﷺ السابق ذكره:
«أَنْ ِ
َح ُّق بِ ِه َما َلْ تَة ْنكِ ِحي» ،فلو كان االختيار إىل الصيب،
تأَ
ملا كانت األم أحق به (ابن جزي ،د ت.)149 :
القول الثالث :أن حضانة الذكر واألنثى ابقية ،حىت يستكمال
سبع سنني ،مث بعد ذلك ،خيتاران أحد األبوين ،وهو قول
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الشافعية (النووي ،320 /18 :1412 ،وما بعدها ،الشريازي،
.)211 :1403
واستدلوا :بفعل النيب ﷺ حيث إنه «خري غالما
بني أبيه وأمه» (أخرجه النسائي يف سننه ،كتاب الطالق ،ابب
إسالم أحد الزوجني وختيري الولد ،185/6 ،برقم ،3496 :وأبو
داود يف سننه ،كتاب الطالق ،ابب من أحق ابلولد،283/2 ،
برقم ،2277 :وقال األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي،
د ت.ب ،68/8 :صحيح) ،ويف احلديث اآلخر أن َرافع بْن
ت:
َّيب ﷺ فَا َقالَ ْ
َسلَ َمَ ،وأَبَت ْامَرأَتُهُ أَ ْن تُ ْسل َم ،فَأَتَت الن َّ
سنَان ،أ ْ
َّيب ﷺ:
ال َراف ٌع :ابْانَيت ،قَ َ
يم أ َْو َشبَا ُههَُ ،وقَ َ
ال لَهُ الن ُّ
ابْانَيت َوه َي فَط ٌ
ِ
ِ
الَ « :وأَقْا َع َد
ال َهلَا« :اقةْعُدي َانحيَةا» ،قَ َ
«اقةْعُ ْد َان ِحيَةا»َ ،وقَ َ
الصبيَّةُ إ َىل أ ىُم َها،
الصبيَّةَ باَْيانَا ُه َما»ُ ،مثَّ قَ َ
ال «ا ْدعُ َو َاها» ،فَ َمالَت َّ
َّ
ِ
الصبيَّةُ إ َىل أَب َيها،
فَا َق َ
َّيب ﷺ« :اللم ُه مم ا ْهد َها» ،فَ َمالَت َّ
ال الن ُّ
َخ َذ َها» (أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الطالق ،ابب إذا
فَأ َ
أسلم أحد األبوين مع من يكون الولد ،273/2 ،برقم،2244 :
وأمحد يف مسنده ،مسند األنصار ،حديث أيب سلمة األنصاري،
 ،168/39برقم ،23757 :وقال األلباين يف صحيح أيب داود،
 13/7 :1423برقم ،1941 :حديث صحيح).
وقالوا :اجلارية كالغالم يف االنتساب؛ ألن القصد
ابلكفالة ،احلفظ للولد ،واملميز أعرف حبظه فريجع إليه
(الزحيلي.)7324/10 :1418 ،
القول الرابع :حضانة الذكر حىت يبلغ سبع سنني،
مث خيري بني أبويه ،وأما األنثى إذا بلغت سبعا ،كانت عند أبيها،
وقيل :ختري ،وهو قول احلنابلة (ابن قدامة241/8 :1414 ،؛
البهويت.)501/5 :2000 ،
واستدلوا :أبن النيب ﷺ خري غالما بني أبيه وأمه،
فأخذ بيد أمه فانطلقت به ،فالغالم إذا بلغ ،وميز بني اإلكرام
وضده ،واستطاع أن يعرب عن نفسه فمال إىل أحد األبوين،
دل على أنه أرفق به ،وأشفق عليه.
الرتجيح :بعد ذكر األقوال ،وعرض أبرز أدلتهم،
يظهر وهللا أعلم أن الراجح هو القول الرابع أبن حضانة الذكر
حىت يبلغ سبعا ،مث خيري ،وأما األنثى ،إذا بلغت سبعا ،كانت
عند أبيها ،فالتخيري لالبن دون البنت؛ ألنه مل يرد يف ختيريها
نص يدل على ذلك ،مع عدم وجود قياس صحيح ،وألهنا حتتاج
من احلفظ والصيانة ما ال حيتاجه الصيب ،وكل ما كان يف
مصلحتها من سرتها وصيانتها ،كان أصلح هلا ،وكما أن اختيار
أحدمها يضعف رغبة اآلخر يف اإلحسان والصيانة ،فال يبقى
األب اتم الرغبة ،وال األم اتمة الرغبة يف حفظها.

املطلب الثالث :األحكام القضائية املتعلقة ابحلضانة
وإجراءاهتا
أولا :اإلجراءات القضائية :يشار يف الدعوى واإلجابة ما يلي:

 املصادقة على الزوجية والطالق. تدوين أمساء األوالد وأعمارهم حسب دفرت العائلة ،أو شهاداتامليالد للسعوديني ،أو شهادات امليالد أو دفرت اإلقامة أو اجلواز
لغري السعوديني.
 -ذكر صك الطالق واترخيه ومصدره -إن وجد.-

اثني ا :األحكام القضائية
-1
-2
-3
-4

تقام دعوى احلضانة على يد من بيده احملضون ولو كان غري
األبوين.
تسمع دعوى احلضانة يف حق الصيب.
ال تسمع الدعوى من أحد الوالدين على اآلخر يف ضم الولد
البالغ العاقل ،لكن تقام الدعوى على الولد مباشرة.
هل احلضانة حق للحاضن أو للمحضون؟ يف هذه املسألة ثالثة
أقوال هي:

القول األول :أهنا حق للمحضون (اخلرشي ،د ت213/4 :؛
الدسوقي.)532/2 :1428 ،
القول الثاين :أهنا حق للحاضن ،وهذان القوالن يف مذهب
أمحد ومالك (الدسوقي532/2 :1428 ،؛ املرداوي ،د ت:
426/9؛ العثيمني.)536/13 :1404 ،
القول الثالث :أهنا حق للحاضن يراعي فيه
مصلحة احملضون ،وهو األقرب (آل سعدي222 :2002 ،؛
التوجيري272/4 :1430 ،؛ العثيمني.)229 :1412 ،
مثرة اخلالف :إذا رفض احلاضن احلضانة فهل يلزم
هبا أو ال؟ فعلى القول األول يلزم هبا ،وعلى القول الثاين ال يلزم
هبا ،وعلى القول الثالث :يلزم هبا إذا كان فيها مصلحة احملضون،
وإال فال (ابن القيم.)404/5 :1415 ،

 -1الصلح يف احلضانة غري ملزم ،فلو أثبت احلاكم الصلح بني
الطرفني ،مث رجعا عنه بعد مدة قصرية أو طويلة ،فيقبل
رجوعهما ،وينظر يف الدعوى ،وال تسقط احلضانة ابإلسقاط،
ألن احلضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة (البهوتى،
.)498/5 :2000
 -2عند توجه القاضي للحكم ابحلضانة ينبغي أال ينص على هناية
مدة احلضانة ،وال حيدد هلا وقتا فيصيغ احلكم بقوله( :فقد
حكمت حبضانة فالن  ...لفالن  ،)...لئال حيجر على غريه
من القضاة عند جتدد أمر ،أو ثبوت مسقط من مسقطات
احلضانة ،وحىت ال يكون ذلك مثارا للنزاع بني الزوجني عند هناية
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املدة احملددة ،فمن مقاصد القضاء أن يكون منهيا للنزاع
واخلصومات ،ال مثريا هلا.

ويرى بعض القضاة :أنه يستثىن النص على
النكاح ،لقول النيب ﷺ« :أَنْ ِ
َح ُّق بِ ِه َما َلْ تَة ْنكِ ِحي»
ت أَ
(اخلضريي.)138-136 :1431 ،
-1

-2

-3

-4
-5

إذا كانت الزوجة سعودية واألب أجنبيا فليس له السفر أبوالده
منها خارج اململكة قبل بلوغهم ،فال حيكم له ابحلضانة إذا أراد
السفر خارج اململكة إال برضاها.
األصل عند االختالف يف احلضانة العمل ابملذهب ،وإال إذا
ظهر للقاضي مصلحة احملضون يف ترجيح أحد املتنازعني على
اآلخر ،فيعمل هبا.
هل تقبل وصية األب ابحلضانة؟ ال ميلك األب أن يوصي بوالية
احلضانة ،ألهنا ليست حقا له ،ولكنه ميلك أن يوصي بوالية
املال والنكاح ،ولذا لو تنازع الوصي واألم يف احلضانة فاألم أوىل
هبا.
لو طالبت األم أبجرة على الرضاع أو احلضانة فيحكم هلا هبا
(ابن قدامة250/8 :1414 ،؛ البهويت.)465/5 :2000 ،
هل تسمع دعوى احلضانة حال نشوز الزوجة أبن يفرتق الزوجان
أببداهنما دون الطالق ،أو طالت دعوى الفسخ؟ قال يف تبيني
احلقائق شرح كنز الدقائق" :أحق ابلولد أمه قبل الفرقة وبعدها"
(الزيلعي .)46/3 :1313 ،ويف الكايف :إال أن تكون مرتدة
فاجرة ،وإمنا كانت أحق ألن األمة أمجعت على أن األم أحق
ابلولد ،مامل تتزوج ،يعين بزوج آخر( "..ابن قدامة:1414 ،
 .)148/3ويف الفتاوى اهلندية" :أحق الناس حبضانة الصغري
حال قيام النكاح أو بعد الفرقة األم ،إال أن تكون مرتدة فاجرة،
غري مأمونة" (البلخي )541/1 :1310 ،وهذا يدل على
استحقاق األم الناشز حضانة ابنها ،وعليه جيوز مساع الدعوى
ابحلضانة قبل الطالق (البهويت.)496/5 :2000 ،

وللقضاة يف هذا منهجاك مها:
املنهج األول :مساع هذه الدعوى واحلكم فيها كما لو كان
اخلالف بعد الفرقة ،لعموم األدلة يف ذلك ،فلم تفرق بني ما
كان قبل الفرقة وبعدها ،وفيه حتقيق ملصلحة احملضون ،وألن
الفرقة احلسية ابألبدان كالفرقة ابلطالق ،وألن الزوج قد يتعسف
فيأخذ أوالده بغري حق ،حبجة نشوز الزوجة للضغط عليها،
وهذا أقرب.
املنهج الثاين :عدم مساعها ،ألن فيه إغراء للمرأة ابلنشوز ،فإذا
حكم هلا ابحلضانة استمرت على نشوزها (اخلضريي:1431 ،
.)138-136
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وقد اختذت وزارة العدل واجمللس األعلى للقضاء
السعودي يف عام  1441مجلة من القرارات والتعديالت
واإلجراءات اليت تدعم األم احلاضنة واليت هتدف يف أساسها
حلماية األسر من التشتت بعد االنفصال وتسهيل وتسريع
اإلجراءات اليت قد تتسبب يف تعطيل مصاحل األبناء واألمهات
احلاضنات ومن هذه اإلجراءات :منح املرأة حق الوالية على
احملضون ،واحلضانة التلقائية للمرأة وحسم أحقية األم إبثبات
حضانة أبنائها تلقائيا دون رفع دعوى ،يف احلاالت اليت ال يوجد
فيها نزاع أو خصومة مع الوالد (موقع وزارة العدل).
املبحث اخلامس :التطبيقات املعاصرة هلذه األحكام
أطلقت وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية
حزمة من املبادرات هبدف حتسني النظام القضائي يف اململكة
مبا ينسجم مع األهداف الطموحة اليت ُحددت للوزارة ضمن
برانمج التحول الوطين واليت ستُسهم برفع تصنيف القضاء
السعودي وإبرازه عامليًّا ،لكن ما التقدم الذي حققته حكومة
اململكة على صعيد تنفيذ اإلصالحات القانونية؟ لنرجع خطوة
إىل اخللف ونُلقي نظرة على اتريخ بدء اإلصالحات االقتصادية
يف اململكة ،حيث بدأت تباشري التغيري تظهر يف عام 2007
عندما أصدر امللك عبد هللا -رمحه هللا -عددا من األوامر امللكية
يف خطوة أولية مهدت الطريق إلجراء تعديل على النظام
القضائي يف اململكة ،ومشل ذلك إنشاء احملكمة العليا ابعتبارها
أعلى سلطة قضائية ،واحملكمة اإلدارية العليا بديوان املظامل،
وحماكم االستئناف اليت أنشئت يف بعض حمافظات اململكة ومنذ
ذلك احلني ،شهد النظام القضائي مرحلة جديدة من النمو ،
وأسهمت التعديالت اليت أدخلت على نظام املرافعات الشرعية
يف فبراير 2018بتوفري املزيد من اإليضاحات بشأن إجراءات
التقاضي املتبعة حاليا (بصراوي.)2018 ،
تطبيقات معاصرة لألحكام القضائية املتعلقة ابملرأة:
ال خيفى ما للصكوك من أمهية يف مجيع اجملاالت،
ومنها اجملال القضائي واحملاكم الشرعية ،لذا جلأت اململكة العربية
السعودية إىل إصدار الصكوك بدال عن السندات التقليدية،
فكان أول صك أصدر سنة  ،2004لصاحل شركة أتجري
السيارات ،مث أسهم البنك اإلسالمي للتنمية إبصدار صكوك
إجارة واستصناع ومراحبة ،فبلغت إصدارات اململكة يف النصف
األول من عام  ،2013حوايل تسعة مليارات دوالر حمتلة بذلك
املرتبة الثانية بعد ماليزاي (كمال .)105 :1440 ،ووزارة العدل
ابململكة العربية السعودية تقوم جبهود كبرية يف هذا اجملال ،حيث
بلغ جمموع ما أجنزته كتابة العدل يف اململكة خالل العام اهلجري
 )2656625( ،1434صكا ،بلغ منها عقود األنكحة

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

وشهادة ( ...فالن بن فالن) سعودي اجلنسية مبوجب  ...و
(فالن بن فالن) املضافة يف هوييت (أو هوية والدها فالن رقم
 ..يف  ) ...بقويل هلا :أنت طالق قبل الدخول واخللوة بدون
عوض بتاريخ .)14 / /
وبناء عليه ثبت لدي طالق (فالن بن فالن) لا
(زوجته فالنة بنت فالن) املذكورة أعاله من اتريخ / /
 ،14وهي الطلقة ( ....األوىل) وأفهمت الزوجة أبنه ال عدة
عليها هلذا الطالق ألنه قبل الدخول واخللوة ،وابهلل التوفيق
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .حرر يف:
.14 / /

( )149237عقدا ،وأما صكوك الطالق فقد بلغت ()36248
صكا ،مع اإلحاطة أبن أعداد املأذونني شرعا يف اململكة املصرح
هلم من احملاكم قد بلغ ( )5314مأذوان( ،وزارة العدل:1438 ،
 .)9كما أسهمت وزارة العدل يف النهوض ابألحكام القضائية،
بنشرها لألحكام القضائية ،وحتسني مستوى القضاة العلمي
والنهوض بتأهيلهم.
 -1صة ة ة ة ة ةةك إ بةات طالق (وزارة العاادل السا ا ا ا ا ا ااعوديااة ،برقم
/م :)16/احلمد هلل ،والص ا ا ا ااالة والس ا ا ا ااالم على رس ا ا ا ااولنا حممد،
وبعد.
لدي أان ( ....اسم القاضي واحملكمة) حضر ....
(فالن بن فالن) سعودي اجلنسية مبوجب  ....وقرر حبضور
املطلق

شاهد

شاهد

كاتب الضبط

.......

.......

......

..............
رئيس /قاضي

اخلتم الرمسي

.............

...........
مالحظة :أفهمت أبن أقوم مبراجعة األحوال املدنية بعد انتهاء العدة الشرعية ملطلقيت مباشرة.
وإذا كاك الطالق بعد الدخول فيقرر املطلق قائالا :لقد
طلقت زوجيت (فالنة بنت فالن) املضافة يف هوييت طلقة واحدة
بعد الدخول هبا بدون عضل بتاريخ .14 / /
ويقرر القاضي ثبوت إيقاع الطالق بعد الدخول،
ويفهم الزوجة أبن عليها العدة الشرعية هلذا الطالق حسب
حاهلا ،وإذا كان الطالق رجعيًّا ،فيقرر القاضي أبن هذه الطلقة
هي األوىل – مثال -وأن للزوج أن يراجع زوجته مادامت يف
العدة هلذا الطالق ،وإذا كان الطالق ابئنا ،فيقرر القاضي أبن
هذه الطلقة هي الثالثة -مثال -ويفهم الزوج أبن زوجته قد ابنت
منه بينونة كربى وأنه ال جيوز له مراجعتها ،أو العقد عليها إال
بعد أن تنقضي عدهتا وتنكح زوجا غريه رغبة ،ال نكاح حتليل.
وإذا كان الطالق عن عوض فيقرر املطلق أبن طلق
زوجته على عوض وقدره  ....تسلمه كامال ،ويثبت القاضي
أبن هذا الطالق الذي وقع من الزوج كان على عوض وقدره
 ...تسلمه املطلق كامال ،مث يهمش على صك النكاح املثبت
للزواج بني الطرفني مبا صورته:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده،
وبعد ..فقد ثبت لدي طالق فالن بن فالن لزوجته فالنة بنت
فالن طلقة واحدة (أو طلقتني أو ثالاث) وذلك مبوجب الصك

توقيع املطلق
..........

الصادر مين برقم  ...و  ....قاله مثبتا له القاضي ابحملكمة
 ،....وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه وسلم ،حرر يف( 14 / / :احمليميد:1435 ،
.)336/61
 -2فسخ النكاح :ادعاى زوج علاى زوجتاه يطالبهاا ابلرجاوع
إلاى بيات الزوجياة ،صادقات املدعى عليهااا علااى عقااد النااكاح
ورفضاات طلااب املدعي ألهنااا كرهتاه بسابب ساوء عشارته،
وذكارت أناه يضرهباا ويشاتمها وال ينفاق عليهااا ،وطلباات فسااخ
نكاحهااا منااه بااال عااوض ،رفااض املدعي فسااخ الناكاح،
فعرضات احملكمة الصلاح باني الطرفني ،فأصار كل واحاد منهماا
علاى طلباه ،فقاررت حتكيم حكماني ،فاختاار املدعيان قسام
اخلرباء للتحكيم بينهمااا ،فااورد ق ارار مكتااب الصلااح واخلرباء أنااه
بعاد االجتماع ابلطرفني ونصحهماا رأى قسام اخلرباء التفرياق
بينهماا بعاوض هاو املهر ،وقادره مخساة آالف رياال ،رفاض
املدعي قارار مكتاب الصلااح ووافقاات عليااه املدعى عليهااا،
وأباارزت عقااد النااكاح ،وقرر املدعي أنااه ساالم املدعى عليهااا
ذهبااا بقيمااة مثانيااة عشاار ألااف ريااال ،واشارتط إذا أرادت املدعى
عليهاا الطاالق أن تعياد لاه ماا سالمها مان قيماة الذهاب ،وأن
تتناازل لاه عان حضاناة ابنتاه منهاا ،أنكارت املدعية أن قيماة
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الذهاب مثانياة عشار ألاف رياال ،وقاررت أن قيمتاه مخساة آالف
ريااال فقااط ،كمااا رفضاات التنااازل عاان ابنتهااا ،طلباات احملكمة
ماان املدعي البيناة علاى أن قيماة الذهاب الاذي سالمه للمدعاى
عليهاا كماا ذكاار ،واسااتعد إبحضااار البينااة ،وأباارز فواتياار ش اراء
ذهااب ،وبعرضهااا علاى املدعى عليهاا أنكارت عالقتها هباا،
وذكارت أن زواجهاا ابملدعي كان قبال اترياخ هاذه الفواتيار،
فساألت احملكمة املدعي هال لدياه زياادة بيناة فأقار أبن ال بيناة
لاه ساوى الفواتيار التاي قدمهاا ،فأفهمتاه احملكمة باأن لاه من
املدعى عليهاا علاى أن قيماة الذهاب ال تتجااوز مخساة آالف
رياال ،فرفاض ،واساتعدت املدعى عليهاا ابليمان ،وطلبات
احملكمة منهاا شايكا مصدقاا ابسام املدعي مببلغ مخساة آالف
رايل فأحضرتاه املدعية ،وحياث جارى حتكيم حكماني قاررا
الفاراق باني الطرفني علاى عاوض قادره مخساة آالف رياال ،وملا
جااء يف حدياث امرأة اثبات بان قياس حيان ردت علياه حديقتاه
فأماره النباي ﷺ بطالقهاا ،ونظارا ألن اساتمرار احلياة الزوجياة ماع
وجاود اخلالف باني الطرفني ال حيقاق مقاصاد الناكاح ،لاذا
حكمات احملكمة بفساخ ناكاح املدعى عليهاا ماان زوجهااا علااى
عااوض قاادره مخسااة آالف ريااال ،وأفهمتهااا بوجااوب العاادة
عليهااا ،وأفهماات املدعي أن لااه ميياان املدعى عليهااا علااى نفااي
أن قيماة الذهاب تبلاغ مثانياة عشار ألاف رياال ،اعتارض املدعي،
مث صادق احلكام مان حمكماة االستئناف (وزارة العدل:1434 ،
.)93/10
 -3احلضانة:
حضاار املدعي وكالااة وادعااى بقولااه أن املدعى عليهااا
كاناات زوجااة ملوكله ،وقااد أجنباات منااه أوالدا ،األول ذكاار مولود
بتاريااخ  ،1417/7/6والثاناي ذكار مولود بتارياخ ،1427/2/28
والثالاث بنات مولودة بتارياخ  ،1424/5/10وهؤالء مجيعاا ماع
املدعى عليهاا ،ويطلااب احلكاام ملوكله حبضانااة أوالده املذكورين
أعاااله ،بعاارض دعااوى املدعي وكالااة علااى املدعى عليهااا،
صادقاات علااى مااا ذكااره املدعي وكالااة وترفااض حضانااة املدعي
وكالااة أوالدها ،طعاان املدعي وكالااة حبضانااة األم حيااث ذكاار
أهنااا ال حتافظ عل اى الصالة ،كثياارة اخلروج ماان املنزل ،وقااد
وضعاات أجهاازة البااث يف غارف أوالدها ووضعات فياه القناوات
الفاسادة مان أغاناي وأفالم ،كما أن املدعى عليهاا قامات
إبحاراق سايارة املدعي وكالاة ،وقامات بسارقة بعاض أغراضاه
الشاخصية ،بساؤال املدعى عليهاا عان هاذه االدعاءات أنكرهتاا،
بساؤال املدعي وكالاة البيناة علاى ماا ذكاره ،أجااب باأن هاذه
األمور داخال املنزل وال ميكن أن يشاهد أحاد بذلك ،حضر
املدعي وكالاة واملدعى عليهاا أصالاة ،وحضار حلضورهم األوالد
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املذكورون أعااله ،مت س اؤاهلم عماان يرغبااون البقاااء معااه فق ارروا
أهناام يرغبااون اإلقامة ماع والدهتام ،حياث إن والدهام تركهام فتارة
بال طعاام ،وال يوجاد يف بيات والدهام مان خيدمهام ،ووالدهام
يقتار عليهام يف النفقاة وال يشارتي حاجاهتام املدرسية ،اختياار
األوالد البقااء لادى والدهتام ،األم أشاافق علااى أوالدها ،احلكاام
باارد دعااوى املدعي يف مطالبتااه حبضانااة أوالده املذكورين ،قاارر
املدعي وكالااة اعرتاضااه علااى احلكام بالئحة اعرتاضياة ،صادق
احلكام مان حمكماة االستئناف (وزارة العدل:1434 ،
.)171/10
 -4اخللع:
ملخص الدعوى :أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها ،طالبا
إلزامها ابلعودة إىل بيت الطاعة بعد خروجها منه إىل بيت
والدها ،ورفضها العودة إليه ،وبعرض الدعوى على املدعى عليها
أقرت بصحتها ،ودفعت بسوء عشرة املدعي هلا ،وعدم إنفاقه
عليها ،وقررت رفضها الرجوع إىل بيته ،وقد جرى بعث
حكمني ،فورد قرارمها متضمنا التفريق بني الزوجني على عوض
تدفعه الزوجة لزوجها ،مث تلفظ الزوج ابملخالعة على عوض،
وردت املدعى عليها بقبول اخللع؛ ولذا فقد حكم القاضي
بثبوت خمالعة املدعي للمدعى عليها ،وأفهم الزوج أبن زوجته
ابنت منه بينونة صغرى ،كما أفهم الزوجة أبن عليها العدة
الشرعية ،وهي قرء واحد ،مث صدق احلكم من حمكمة
االستئناف (وزارة العدل.)340/8 :1435 ،
نص احلكم :احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم
على من ال نيب بعده ،وبعد ،فلدي أان ( )...القاضي يف احملكمة
العامة بنجران ،وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس
احملكمة العامة بنجران برقم ،33636857 :واتريخ
 ،1433/11/02املقيدة ابحملكمة برقم  ،331946056واتريخ
 ،1433/11/02حضر املدعي (( )...دون إثبات) ،املعرف
به من قبل كل من ( )...سعودي اجلنسية مبوجب السجل
املدين ذي الرقم ( )...و( )...سعودي اجلنسية مبوجب السجل
املدين ذي الرقم ( ،)...وحضرت حلضوره ( )...املعرف هبا من
قبل ( )...سعودي اجلنسية مبوجب السجل املدين ذي الرقم
( ،)...وادعى األول قائال :إين قبل مثانية عشر عاما تزوجت
هبذه احلاضرة على صداق قدره مخسون ألف رايل نقدا ،وأربعون
ألف رايل قيمة ذهب ،ويل منها ابن امسه ( )...وعمره (6
سنوات) ،وبنت امسها ( )...وعمرها ( 17سنة) ،وقبل حوايل
سبعة أشهر من اآلن طلبت منها أن تعطيين مبلغا قدره مئيت
رايل من (حافز) ،فرفضت ،فقلت هلا" :روحي ألبيك" ،فقمت
إبيصاهلا إىل بيت والدها ،وبعد عشرة أايم ذهبت لوالدها،
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وقلت له :حافز هلا ،وأطلب عودة زوجيت ،ولكنه رفض؛ لذا
أطلب إلزام زوجيت ابلعودة إىل بيت الطاعة ،هذه دعواي،
وبعرض الدعوى على املدعى عليها أجابت قائلة :ما ذكره
املدعي يف دعواه من أنه تزوجين قبل مثانية عشرة عاما ،وأن يل
منه ابنا وبنتا ،وأنه أعطاين مهرا قدره مخسون ألف رايل ،فذلك
صحيح ،وما ذكره من إعطائي ذهبا بقيمة أربعني ألف رايل
فأان ال أعلم عن املبلغ الذي اشرتى الذهب به ،وقد ابعه ،ومل
يعطين شيئا منه ،وما ذكره من أن سبب اخلالف بيننا هو حافز،
فذلك غري صحيح ،فاخلالف بيننا أكرب من حافز ،فقد انقطع
عن النفقة علي منذ فرتة ،وقد اضطرين ذلك إىل العمل يف
االسرتاحات واملشاغل النسائية ،وقد تسبب ذلك يف إهانيت
عند الناس مع قدرته على النفقة علي ،كما أنه يقوم أبخذ أموايل
اليت أحصل عليها من عملي؛ لذلك فأان غري مستعدة للرجوع
إىل بيته وهذا حاله ،هكذا أجابت ،ومبحاولة اإلصالح بني
الطرفني أجابت املدعى عليها قائلة :ال أريد الرجوع إليه؛ ألنه
ال ينفق علي ،ويسيء عشريت ،هكذا أجابت ،وأجاب املدعي
قائال :أرغب يف عودة زوجيت إىل بيت الزوجية ،هكذا أجاب،
وامتثاال لقول هللا عز وجلَ ":وإِ ْك ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َق بَة ْينِ ِه َما فَابْة َعثُوا
ِ ِ
ِ ِ
ص َال احا يُة َوفِ ِق م
َح َك اما م ْن أَ ْهل ِه َو َح َك اما م ْن أَ ْهل َها إِ ْك يُ ِري َدا إِ ْ
اَّللُ
ِ
ِ
بَة ْيةنَة ُه َما إِ مك م
ريا" ،فقد قررت أن يرسل كل
اَّللَ َكا َك َعل ا
يما َخب ا
واحد من املدعي واملدعى عليها حكما من أهله ،فاختار املدعي
( ،)...واختارت املرأة ( ،)...وأفهمت املتداعني أبن على
احلكمني أن جيتمع كل واحد منها ابآلخر ،وأن يقدما ما اتفقا
عليه حمررا ،ففهما ذلك ،ويف جلسة أخرى حضر املدعي
واملدعى عليها واملعرف هبا ،وبسؤال املدعي واملدعى عليها عما
رفعت اجللسة املاضية ألجله أجاب املدعي قائال :إن احلكمني
اجتمعا بنا ،وقد قررت أنين أرغب يف إعادة زوجيت ،ورفضت
هي الرجوع ،وقد كتبا ذلك يف حمضر ،ومل يستطيعا احلضور
النشغاهلما ،هكذا أجاب ،وبعرض ذلك على املدعى عليها
أجابت قائلة :صحيح ما ذكره املدعي ،فقد اجتمع بنا
احلكمان ،وقد رفضت الرجوع؛ ألنين مل أعد أستطيع احتمال
احلياة معه ،هكذا أجابت ،مث أبرز املدعي ورقة ذكر أهنا ما اتفق
عليه احلكمان ،ونصها" :حضران حنن احلكمان ( )...و(،)...
وانقشنا كال من املدعو( (...والزوجة ( ،)...وتبني لنا أن الزوج
يرغب يف إرجاع الزوجة ،واستعد بكامل حقوقها ،وأن الزوجة
رفضت الرجوع ،وطلبت الطالق ،وكان ذلك حبضرة والدها
( ،)...وقد تبني لنا إحالة موضوعهم إىل فضيلتكم ،والسالم.
بتاريخ  )...( 1431/5/17توقيعه ) (...توقيعه" ،فجرى تذكري
الزوجني حبق كل واحد منهما على اآلخر ،وبفضل الصلح

فرفضت الزوجة ،وقد رأيت تعيني حكمني من هذه احملكمة،
ومها كل من ( )...حكم عن املرأة ( )...و( )...حكم عن
الزوج؛ وذلك حملاولة اإلصالح بني الطرفني ،وتقدمي ما يراينه
حمررا ،ويف جلسة أخرى حضر املدعي واملدعى عليها ،كما
حضر املعرف ابملرأة ( ،)...وبسؤال كل من املدعي واملدعى
عليها عما رفعت اجللسة املاضية ألجله أجابت املدعى عليها
قائلة :لقد رفضت الرجوع إىل زوجي املدعي ،وقد اتفقنا عند
احلكمني هبذه احملكمة على أن أقوم إبعطاء املدعي مبلغا قدره
مخسة وعشرون ألف رايل خلعا ،هكذا أجابت ،مث أجاب
املدعي قائال :صحيح ما ذكرته املدعية ،فقد اتفقنا على أن
أقوم مبخالعتها مقابل تسليمي مبلغا قدره مخسة وعشرون ألف
رايل ،هكذا أجاب ،وقد وردان كتاب احلكمني املؤرخ يف
 ،1434/06/17ونص احلاجة منه" :ومبحاولتنا اإلصالح بني
الطرفني ،وتذكريمها ابهلل عز وجل ،وبيان حقوق كل منهما على
اآلخر رفضت الزوجة ذلك ،وقد أبدى الزوج رغبته يف رجوع
زوجته لبيت الزوجية ،إال أهنا أصرت على عدم الرجوع إليه لسوء
معاشرهتا ،وسبه هلا وشتمها ،وابحملاولة بينهما كل منهما مصر
على رأيه ،ونرى التفريق بني الزوجني على عوض وقدره مخسة
وعشرون ألف رايل تدفعها الزوجة لزوجها مقابل طالقها ،هذا
ما مت ،وابهلل التوفيق .رئيس جلنة ( )...توقيعه ،ومدير إدارة
احملكمة العامة ( )...توقيعه" .وقد حضر احلكمان كل من
( )...سعودي اجلنسية مبوجب السجل املدين ذي الرقم ()...
و( )...سعودي اجلنسية مبوجب السجل املدين ذي الرقم
( ،)...وقرر كل واحد منهما مبفرده قائال :لقد مت هذا الصلح
حبضور الزوج والزوجة ،وقد اتفقا على ما جاء فيه ،مث تلفظ
الزوج قائال :خالعت زوجيت هذه احلاضرة ( )...على عوض
قدره مخسة وعشرون ألف رايل ،مث ردت الزوجة قائلة :قبلت
هذا اخللع على العوض الذي ذكره املدعي ،هكذا قررت ،وقد
كان ذلك حبضور احلكمني ( )...و( )...وشهادتيهما ،وبناء
عليه فقد ثبت لدي خمالعة ( )...لزوجته ( ،)...وبذلك
حكمت ،وأفهمت الزوج أبن زوجته قد ابنت منه بينونة صغرى،
فال حتل له إال بعقد جديد ومهر جديد ،كما أفهمت الزوجة
أبن عليها العدة الشرعية ،وهي قرء واحد بعد طهر مل حيصل
فيه مجاع ،وإبعالن احلكم قرر املدعي عدم القناعة ،فجرى
إفهامه بتعليمات االستئناف ،وأن عليه مراجعتنا بعد مخسة أايم
الستالم نسخة من احلكم لالعرتاض عليه خالل مدة أقصاها
ثالثون يوما ،وإال سقط حقه يف االعرتاض ،كما جرى إفهام
املرأة أبن عدهتا تبدأ بعد اكتساب احلكم القطعية ،وقررت
املدعى عليها القناعة ،وابهلل التوفيق ،وصلى اللهم على نبينا
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حممد وعلى آله وصحبه وسلم .حرر يف ( 1434/07/08وزارة
العدل.)342-340/8 :1435 ،
الستئناف:
احلمد هلل وحده ،وبعد ،فقد عادت املعاملة من
حمكمة االستئناف مبوجب اخلطاب ذي الرقم 342410985
والتاريخ  ،1434/11/27ومرفق به قرار املالحظة ذو الرقم
 34364175والتاريخ  ،1434/11/20ونص احلاجة منه:
"وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق
املعاملة لوحظ ما يلي :أوال -مل يدون فضيلته هوية املدعى
عليها ،والبد من ذلك .اثنيا -حكم فضيلته بثبوت خمالعة ()...
لزوجته ،ومل يذكر فضيلته مبلغ العوض ،والبد من ذلك .اثلثا-
مل حيكم فضيلته إبلزام الزوجة بتسليم العوض للزوج ( ،)...وهو
مبلغ قدره مخسة وعشرون ألف رايل ،مالحظة ما ذكر ،وإحلاق
ما يستجد يف الضبط وصورته وخالصته ابلصك وسجله ،مث
إعادة املعاملة إلكمال الالزم ،وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .قاضي استئناف ()...
ختمه وتوقيعه ،رئيس الدائرة ( )...ختمه وتوقيعه" .وجوااب عما
ذكره أصحاب الفضيلة يف مالحظتهم األوىل أبنه قد جرى
التعريف ابملرأة املذكورة من قبل أبيها ( )...ورقم سجلها املدين
هو ( ،)...وما ذكره أصحاب الفضيلة يف مالحظتهم الثانية
فإنين قد حكمت بثبوت املخالعة مقابل مبلغ قدره مخسة
وعشرون ألف رايل ،وقد أشرت إىل ذلك يف صك احلكم ،ولعل
أصحاب الفضيلة مل يتنبهوا إىل ذلك ،وما ذكره أصحاب
الفضيلة يف مالحظتهم الثالثة أبنين قد حكمت بثبوت املخالعة
مقابل مبلغ قدره مخسة وعشرون ألف رايل ويف ذلك إلزام للمرأة
املذكورة بتسليم العوض للمدعي ،وبناء عليه فلم يظهر يل سوى
ما حكمت به ،وأمرت إبعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف
حسب املتبع ،وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم .حرر يف ( 1434/12/17وزارة العدل،
.)343-342/8 :1435
احلمد هلل وحده ،وبعد ،فقد اطلعنا حنن قضاة
الدائرة املختصة بتدقيق قضااي األحوال الشخصية واألوقاف
والوصااي والقصار وبيوت املال مبحكمة االستئناف مبنطقة عسري
على املعاملة الواردة هلذه احملكمة من فضيلة رئيس احملكمة العامة
بنجران برقم  342794719واتريخ  ،1434/12/22املرفق هبا
الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( /برقم 34264828
واتريخ  ،1434/7/10اخلاصة بدعوى ( )...ضد ( )...بشأن
خلع على الصفة املوضحة ابلصك املتضمن حكم فضيلته مبا
هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه
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وأوراق املعاملة ،وابالطالع على ما أجاب به فضيلته وأحلقه
ابلضبط والصك وسجله بناء على قرار الدائرة ذي الرقم
 34364175يف  1434/11/20تقررت املوافقة على احلكم
بعد اإلجراء األخري ،وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم (وزارة العدل343-/8 :1435 ،
.)342
وبعد :فهذه مناذج مت صدور احلكم القضائي فيها
من قبل خمتلف احملاكم ابململكة العربية السعودية ،وهذه النماذج
املختارة للدراسة التطبيقية ،يالحظ فيها عناية احملاكم يف اململكة
العربية السعودية عامة والقضاء السعودي خاصة ابحلكم
الشرعي ،واستناد القضااي املعروضة إليهما إليه ،واتباع كافة
اإلجراءات القضائية املطلوبة يف الفصل بني املتنازعني ،بدءا من
مساع الدعوى ،وطلب البينة ،وعرض الصلح بني اخلصمني،
وحتكيم حكمني بينهما ،مث إصدار القرار الذي تراه احملكمة
مناسبا ،وال شك يف أن هذا يثبت اهتمام احلكومة السعودية
بقضااي املرأة احلقوقية ومن ذلك التعديالت اليت حصلت على
بعض األنظمة القانونية والقضائية بشأن املرأة وخاصة يف جمال
األحوال الشخصية.
اخلامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبفضله
تتنزل اخلريات والربكات ،وبتوفيقه تتحقق املقاصد والغاايت،
والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
وبعد فإن هذه خامتة هذا البحث الذي تناولت فيه األحكام
القضائية اخلاصة ابملرأة ،بعرض مناذج من األحوال الشخصية،
وتطبيقاهتا املعاصرة ،وجيدر بنا يف هناية هذا البحث بيان أهم
النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة
على النحو اآليت:
أولا-النتائج
-1

-2
-3
-4

بيان أهم األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة من خالل مناذج من
األحوال الشخصية ،وشرح األحكام القضائية اخلاصة ابملرأة يف
الطالق ،واخللع ،والفسخ ،واحلضانة.
عرض أهم األحكام الفقهية اخلاصاة ابملرأة يف الطالق ،واخللع،
والفسخ ،واحلضانة.
توضيح اإلجراءات القضائية اخلاصة ابملرأة يف الطالق ،واخللع،
والفسخ ،واحلضانة ،وخطوات رفع الدعوى القضائية فيهما.
للمرأة يف اإلسالم حقوق كفلها هلا الشرع احلكيم أوال ،وكذلك
القضاء السعودي املتمثل يف وزارة العدل.
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 -5ذكر منااذج من الادعوى القضا ا ا ا ا ا ااائياة الصا ا ا ا ا ا ااادرة من القضا ا ا ا ا ا اااء
السا ا ااعودي يف كل من الطالق ،واخللع ،والفسا ا ااخ ،واحلضا ا ااانة،
وحق املرأة فيها.

اثنيا :توصيات البحث
 -1احلرص على التعريف ابألجهزة القضائية واملؤسسات العدلية
حبسب اختصاصاهتا.
 -2االهتمام مبتابعة األحكام القضائية اخلاصة ابألحوال الشخصية
الصادرة من حماكم اململكة ،واستخراج جوانب التطوير
والتحسني فيها.

املصادر واملراجع
ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين
اجلزري .)1399( .النهاية يف غريب احلديث واألثر.
[حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي].
بريوت :املكتبة العلمية.
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن
قيم اجلوزية .)1415( .زاد املعاد يف هدي خري العباد.
بريوت :مؤسسة الرسالة.
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراين .)1416( .جمموع الفتاوى] .احملقق :عبد
الرمحن بن حممد بن قاسم[ .املدينة املنورة :جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف.
ابن جزي ،أبو القاسم حممد بن أمحد الكليب الغرانطي( .د ت).
القوانني الفقهية .ترقيم الشاملة ،بدون معلومات.
ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطيب الظاهري .)2016( .احمللى ابآلاثر .بريوت:
دار الفكر.
ابن رشد ،أبو الوليد حممد .(1408( .املقدمات املمهدات.
(الطبعة األوىل) .بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
ابن عابدين ،عالء الدين حممد بن عمر بن عبد العزيز عابدين
احلسيين الدمشقي .)2002( .قرة عني األخيار
لتكملة رد احملتار على «الدر املختار شرح تنوير
األبصار» (مطبوع آبخر رد احملتار) .بريوت :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن زكراي .)1399( .معجم
مقاييس اللغة[ .حتقيق :عبد السالم حممد هارون].
دمشق :دار الفكر.
ابن قائد ،عثمان بن أمحد بن سعيد النجدي .)1419( .منتهى
اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات مع حاشية

 -3التعريف أببرز األنظمة القضائية واإلجراءات القضائية اخلاصة
ابألحوال الشخصية.
 -4االعتناء من قبل املختصني من الفقهاء والعاملني يف اجملال
القضائي والقانوين إبقامة املؤمترات واللقاءات والدروات التدريبية
اليت تعين بشأن األحكام القضائية واإلجراءات القضائية اخلاصة
ابملرأة.
 -5تكثيف العمل يف البحوث الش اارعية والدراس ااات املهتمة حبقوق
املرأة القضائية يف الشرع ويف النظام القضائي ومحاية حقوقها.

املنتهى البن قائد النجدي[ .احملقق :د .عبد هللا بن
عبد احملسن الرتكي] .بريوت :مؤسسة الرسالة.
ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري( .د ت) .أتويل
مشكل القرآن[ .حتقيق :إبراهيم مشس الدين].
بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن
قدامة املقدسي مث الدمشقي احلنبلي .)1405( .املغين
يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .بريوت :دار
الفكر.
ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد.(1414( .
الكايف يف فقه اإلمام أمحد( .الطبعة األوىل) .بريوت:
دار الكتب العلمية.
ابن ماجة ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين( .د ت) .سنن
ابن ماجة[ .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي] .القاهرة:
دار إحياء الكتب العربية.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين
ابن منظور األنصاري الرويفعى .)1414( .لسان
العرب .بريوت :دار صادر.
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن عمرو
السج ْستاين( .د ت) .سنن أيب داود.
األزدي ى
[حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد] .بريوت-
صيدا :املكتبة العصرية.
أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباين .)2001( .مسند اإلمام أمحد بن حنبل.
(الطبعة األوىل)[ .حتقيق :شعيب األرنؤوط ،عادل
مرشد ،وآخرين ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي] .د م :مؤسسة الرسالة.
األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين.
( .)1412املفردات يف غريب القرآن[ .احملقق :صفوان
عدانن الداودي] .دمشق :دار القلم .والدار الشامية.
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األحكام القضائية الخاصة بالمرأة
.......................................................
نماذج من األحوال الشخصية

آل الشيخ ،حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
( .)1399فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ[ .مجع وترتيب
وحتقيق :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم] .مكة
املكرمة :مطبعة احلكومة.
آل سعدي ،أبو عبد هللا ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن
انصر بن محد .)2002( .منهج السالكني وتوضيح
الفقه يف الدين( .الطبعة الثانية)[ .قدم له :عبد هللا
بن عبد العزيز العقيل] .د م :دار الوطن.
األلباين ،حممد انصر الدين .)1405( .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل( .الطبعة الثانية) .بريوت:
املكتب اإلسالمي.
األلباين ،حممد انصر الدين .)1423( .صحيح أيب داود.
(الطبعة األوىل) .الكويت :مؤسسة غراس للنشر
والتوزيع.
األلباين ،حممد انصر الدين .)1996( .سلسلة األحاديث
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها( .الطبعة
األوىل) .الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.
األلباين ،حممد انصر الدين( .د ت.أ) .صحيح وضعيف سنن
الرتمذي .برانمج منظومة التحقيقات احلديثية -
اجملاين -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن
والسنة ابإلسكندرية.
األلباين ،حممد انصر الدين( .د ت.ب) .صحيح وضعيف سنن
النسائي .برانمج منظومة التحقيقات احلديثية -
اجملاين -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن
والسنة ابإلسكندرية.
البخاري ،حممد بن إمساعيل .)1419( .اجلامع الصحيح
إبشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف( .الطبعة
األوىل) .الرايض :دار السالم.
الربكيت ،حممد عميم اإلحسان اجملددي .)2003( .التعريفات
الفقهية] .إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان
 .[1986-1407بريوت :دار الكتب العلمية.
بصراوي ،أمحد .)2018( .تطوير النظام القضائي يف اململكة
وفق رؤية  .2030مقال جبريدة مال االقتصادية .من
الرابط .https://www.maaal.com/archives/
البلخي ،نظام الدين .)1310( .الفتاوى اهلندية .بريوت :دار
الفكر.
البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس
البهويت احلنبلي .)2000( .كشاف القناع عن منت
اإلقناع] .احملقق :جلنة ختصصية يف وزارة العدل[.
السعودية .وزارة العدل.
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البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوجردي
اخلراساين أبو بكر البيهقي .)1991( .معرفة السنن
واآلاثر[ .احملقق :عبد املعطي أمني قلعجي] .كراتشي.
ابكستان :جامعة الدراسات اإلسالمية.
الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك أبو
عيسى .)1395( .سنن الرتمذي] .حتقيق وتعليق:
أمحد حممد شاكر .وحممد فؤاد عبد الباقي .وإبراهيم
عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف[ .القاهرة:
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب.
التوجيري ،حممد بن إبراهيم بن عبد هللا .)1430( .موسوعة
الفقه اإلسالمي( .الطبعة األوىل) .د م :بيت األفكار
الدولية.
اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف.)1403( .
كتاب التعريفات] .احملقق :ضبطه وصححه مجاعة
من العلماء إبشراف[ .بريوت :دار الكتب العلمية.
اخلرشي ،حممد بن عبدهللا املالكي أبو عيسى( .د ت) .شرح
خمتصر خليل للخرشي .بريوت :دار الفكر للطباعة.
اخلضريي ،محد بن عبد العزيز .)1431( .اإلجراءات القضائية
يف املشكالت الزوجية .جملة العدل السعودية .العدد
( .)45حمرم.
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي.)1428( .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري] .احملقق :الدكتور
عبد احلميد اهلنداوي[ .القاهرة :املكتبة العصريىة.
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي أبو القاسم.
( .)1997العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري.
]احملقق :علي حممد عوض  -عادل أمحد عبد
املوجود[ .بريوت :دار الكتب العلمية.
الرزاق احلسيين( .د ت) .اتج
حممد بن عبد ى
حممد بن ى
الزبيدي ،ى
العروس من جواهر القاموس[ .حتقيق جمموعة من احملققني] .د
م :دار اهلداية.
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى .)1418( .الفقه اإلسالمي وأدلته.
دمشق :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
زقزوق ،حممود محدي .)2001( .املوسوعة اإلسالمية العامة.
وزارة األوقاف .القاهرة :اجمللس األعلى للشئون
اإلسالمية.
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد جار هللا.
( .)1998أساس البالغة] .حتقيق :حممد ابسل عيون
السود[( .الطبعة األوىل) .بريوت :دار الكتب
العلمية.
الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي فخر الدين احلنفي.
( .)1313تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية
يب] .احلاشية :شهاب الدين أمحد بن حممد بن
ال ىشلْ ى

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
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يب (املتوىف:
أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس ال ىشلْ ُّ
 .[)1021القاهرة :املطبعة الكربى األمريية.
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة.
( .)2000كتاب املبسوط] .دراسة وحتقيق :خليل
حمي الدين امليس[ .بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.
السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا .)2000( .تيسري
الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( .الطبعة األوىل)[ .حتقيق:
عبد الرمحن بن معال اللوحيق] .د م :مؤسسة الرسالة.
السنيكي ،زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري ،زين
الدين أبو حيىي .)1414( .فتح الوهاب بشرح منهج
الطالب] .هو شرح للمؤلف على كتابه ،وهو منهج
الطالب الذي اختصره املؤلف من منهاج الطالبني
للنووي[ .بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر.
الشربيين ،مشس الدين حممد .(1415( .مغين احملتاج إىل معرفة
معاين ألفاظ املنهاج .بريوت :دار الكتب العلمية.
الشهري ،خالد بن عبد العزيز بن عوض .)1436( .احتكام
املسلمني لغري شريعتهم] .إشراف :د .اندي قبيصي
البدوي سرحان[ .ماليزاي :جامعة املدينة العاملية.
الشوكاين ،محد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين.
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إسحاق .)1403( .التنبيه يف الفقه الشافعي[ .حتقيق :عماد
الدين أمحد حيدر] .بريوت :عامل الكتب.
الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم( .د ت) .املهذب يف فقه اإلمام
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املسالك ل َم ْذ َهب ْاإل َمام َمالك)] .صححه :جلنة
برائسة الشيخ أمحد سعد علي[ .بريوت :دار الكتب
العلمية.
الصعيدى ،عبد الفتاح وموسى ،حسني يوسف.)1410( .
ى
اإلفصاح يف فقه اللغة .بغداد :مكتب اإلعالم
اإلسالمي.
الطرابلسي ،أبو احلسن عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي
احلنفي .)2000( .معني احلكام فيما يرتدد بني

اخلصمني من األحكام .القاهرة :دار الفكر اإلسالمي
احلديث.
عبدالرزاق ،أبو بكر بن مهام بن انفع الصنعاين.)1403( .
املصنف( .الطبعة الثانية)[ .احملقق :حبيب الرمحن
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العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد .)1404( .رسائل يف
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العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد .لقاء الباب املفتوح.
[لقاءات كان يعقدها الشيخ مبنزله كل مخيس .بدأت
اخلميس
يف أواخر شوال 1412وانتهت يف
 14صفر ،عام  .]1421دروس صوتية قام بتفريغها
اإلسالمية.
الشبكة
موقع
.http://www.islamweb.net
الفارايب ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري.)1407( .
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية( .الطبعة الرابعة).
[حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار] .بريوت :دار
العلم للماليني.
الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم
الفراهيدي البصري .)2003( .كتاب العني] .احملقق:
د مهدي املخزومي .د إبراهيم السامرائي[ .بريوت:
دار ومكتبة اهلالل.
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي( .د ت).
املصباح املنري] .دراسة وحتقيق :يوسف الشيخ حممد[.
القاهرة :املكتبة العصرية.
قدري ،حممد زيد األبياين ابشا .)2016( .شرح األحكام
الشرعية يف األحوال الشخصية] .احملقق :الدكتور
صالح حممد أبو احلاج[ .عمان :مركز العلماء العاملي
للدراسات وتقنية املعلومات.
القرايف ،أبو العباس شهاب الدين( .د ت) .الفروق = أنوار
الربوق يف أنواء الفروق .د م :دار عامل الكتب.
قلعجي ،حممد رواس وقنييب ،حامد صادق .)1408( .معجم
لغة الفقهاء .عمان :دار النفائس للطباعة والنشر
والتوزيع.
الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي.
( .)1986بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .بريوت:
دار الكتب العلمية.
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العريب.
املرغناين ،أبو احلس ا ا اان برهان الدين علي بن أيب بكر( .د ت).
اهلاادايااة يف شا ا ا ا ا ا اارح باادايااة املبتاادي[ .احملقق :طالل
يوسف] .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
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العربية .جملس وزارة العدل العرب .من املوقع
Ruyat 2030'. Artical in Maaal News,
31 May 2018. Retrieved from
<https://www.maaal.com/archives/2
180531/1083
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وزارة العدل .الكتاب اإلحصائي لعام  .1438اململكة العربية
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مستوى ممارسة كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس
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) ISTE( بجامعة نجران وفقا لمعايير الجمعية العالمية لتكنولوجيا التعليم
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ُ
)2021/1/28 وقبل للنشر في

 هشام مصطفى كمال الدين.د

 جامعة نجران، وكالة التطوير والجودة،أستاذ تقنيات المعلومات المساعد
Hesham Mostafa Kamal Eldeen
Assistant Professor of Information Technical, Vice Rectorship for Development and Quality,
Najran University

:امللخص
،هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم
 والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية،)ISTE) ومدى توافق ممارساهتم لتلك الكفاايت مع معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
 وقد.) سنوات اخلربة، الرتبة األكادميية،يف متوسطات استجاابت أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران واليت ميكن عزوها إىل (اختالف النوع
) من أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران خالل370(  وطبقت على، وعلى االستبانة كأداة حبثية،اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
 وتوصلت الدراسة إىل أن درجة توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران،1442/1441 العام اجلامعي
 كما أن درجة توافق ممارسات كفاايت تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران،من وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة
 كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط ذات،) جاءت بدرجة متوسطةISTE( السعودية مع معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
،)ISTE*E( داللة إحصائية بني درجة توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري
 والدرجة، وسنوات اخلربة،وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العينة تعزي إىل متغريات النوع
.األكادميية
 معايري تكنولوجيا التعليم، الكفاايت التكنولوجية، تكنولوجيا التعليم، الكفاايت:الكلمات املفتاحية

Abstract:
The Study Aimed to Identify the availability of Basic Technological Competencies among the Faculty
Members at Najran University from their Point of View, and the Extent to which their Practices for those
Competencies Conform to the Standards of the International Society for Technology in Education
(ISTE), and to Uncover Statistically Significant Differences in the average Responses of the Faculty
Members at Najran University, which They can be Traced Back to (the Difference in Gender, Academic
rank, years of experience). In addition, The Study was based on the Descriptive Approach and the
Questionnaire as a Research tool. It was Applied on (370) Faculty Members at Najran University during
the academic year 1441/1442 AH. The Study Found that the Degree of availability of basic Technological
Competencies among the Faculty Members at Najran University, from their Point of View was of a
Moderate Degree and that the Degree of Compatibility of the Practices of Information Technology
Competencies of Faculty Members at the University of Najran in Saudi Arabia with the (ISTE) Standards
Came with a Medium Degree. The Study also Found that there is a Statistically Significant Correlation
Between the Degree of availability of basic Technological Competencies among the Faculty Members at
Najran University and the Degree of their Practice of ISTE * E Standards. The Results also showed that
there are no Statistically Significant Differences between the Responses of the Sample individuals
attributable to Gender Variables and Years Experience, and Academic Degreeeight narrations. I found
that six of these narrations are true, one is good for itself, and one is good compared with the others.
Key words: Competencies, Educational Technology, Technological Competencies, Education
Technology Standards
NU/SHED/17/056بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي بجامعة نجران برقم
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مقدمة:
يسهم توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية
التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات يف زايدة
فاعلية التعليم ،وزايدة حتسني جودة املخرجات ،والوصول لتحقيق
تعليم أفضل وأجود .واملتتبع للتطورات واملتغريات املتسارعة سوف
يدرك أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية
التعليمية أصبح مطلباً ملحاً أكثر من ذي قبل من أجل جعل
التعليم أكثر مرونة وفاعلية وعاملية .لذا كان اهتمام اجلامعات
السعودية ومنها جامعة جنران حنو االهتمام بتوجيه أعضاء هيئة
التدريس حنو امتالك كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومواكبة تطورها اهلائل والسريع ،وأن تعمل على رفع كفاءة
وقدرات ومهارات هيئة التدريس لديها.
ومع أن جامعة جنران عمدت منذ سنوات ليست ابلبعيدة
إىل إنشاء وحدات أكادميية ختتص مبجاالت تقنية املعلومات
واالتصاالت وجمال التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد تضم
داخلها فَِرقاً داعمةً من التقنيني واملتخصصني من ضمن مهامهم
دعم كفاايت أعضاء هيئة التدريس يف استيعاب تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا نظم التعلم اإللكرتوين والتعلم
عن بعد وممارستها يف العملية التعليمية ،إال أن هذه ِ
الفَرق وقبل
ظهور جائحة كوروان الحظ الباحث أهنا مل تكن تستطع أن ِ
تقدم
دعمها يف العادة إال جملموعات صغرية من أعضاء هيئة التدريس
وعلى وجه التحديد املهتمني بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العملية التعليمية ،ولقد ظل هذا الدعم بصورته
احملدودة وحيت وقت قريب مناسباً ملستوي توظيف وممارسة
أعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التدريس وهو املستوي الذي يعرفه املتخصصني ابملستوي اإلثرائي
( Enrichment Levelعبد احلميد )2005 ،والذي يقوم
على توظيف الوسائط اإللكرتونية وشبكة اإلنرتنيت بوصفها
مصدراً للمعلومات العامة واملتخصصة يتم توجيه الطالب إليها
دون أن تكون جزءاً من العملية التعليمية وتتم داخل قاعات
الدرس.
أما يف ظل الوضع الراهن واستجابة سريعة ملا فرضته جائحة
كوروان على مؤسسات التعليم اجلامعي ومنها جامعة جنران من
ضرورة التحول الكامل وبصورة فورية من التعلم ابلطرق التقليدية
إىل التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد املعتمد على شبكة
اإلنرتنيت فقد بدأت جامعة جنران يف اختاذ خطوات جادة حنو
التوسع يف توظيف التعلم اإللكرتوين يف اجلامعة ،ويف سبيل ذلك
وضعت اجلامعة خطة للتحول من التعليم التقليدي داخل قاعات
الدرس إىل التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد عرب شبكة
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اإلنرتنيت وفق ُخطة حتول يبدأ تنفيذها مع بداية العام اجلامعي
1442/1441ه وذلك بتبين ما يعرفه املتخصصون يف جمال
التعلم اإللكرتوين اصطالحا ابملستوي املتكامل Essential
 Levelوهو مستوى متقدم يقدم بديالً عن التعلم الصفي من
خالل االعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدوات
التعلم اإللكرتوين  Black Boardاعتماداًكامال يف إجناز عملية
التعليم والتعلم -وإدارهتا  -عرب شبكة اإلنرتنيت ،فالطالب سوف
يتعلم الدروس واملقررات ويتفاعل مع حمتواها ،كما توفر لعضو
هيئة التدريس أدوات التفاعل واالتصال تزامنياً أو ال تزامنياً
ابلطالب واملتابعة وتنفيذ صور التقومي املختلفة اعتمادا على
أدوات التعلم اإللكرتوين وحدها.
وملا كان عضو هيئة التدريس أحد الركائز األساسية وأمهها
يف املنظومة التعليمية ابجلامعة فقد الحظ الباحث أن هناك
العديد من املشكالت قد واجهت أعضاء هيئة التدريس يف
جامعة جنران نتيجة هذا التحول السريع حنو تطبيق التعلم
اإللكرتوين والتعليم عن بُعد وخاصةً أن الكثريين منهم غري مؤهلني
متاما للتعامل مع التقنية احلديثة ،هذه التحدايت ميكن إجيازها
فيما يلي:
 زايدة األعباء على أعضاء هيئة التدريس فنتيجة الستخدامالتعلم اإللكرتوين فُرض عليهم أن يكونوا على اتصال مستمر
مع الطلبة بصورة فردية أو مجاعية لإلجابة عن تساؤالهتم
ومتابعة استفساراهتم ومناقشاهتم ابإلضافة إىل متابعة األنشطة
والتمارين وتصحيحها أوال أبول ،ومتابعة املتأخرين منهم أو
الذين حيتاجون إىل عناية خاصة .كل ذلك زاد من أعباء
أعضاء هيئة التدريس وخاصة مع استخدم النظام اهلجني بني
التعليم التقليدي واإللكرتوين يف بعض برامج اجلامعة.
 حيتاج هذا النوع من التعلم إىل ضرورة إعداد وأتهيل أعضاءهيئة التدريس لتزويدهم ابلكفاايت والكفاءات التكنولوجية
األساسية للتعامل مع هذا النوع من التعليم.
 أن هذا النوع من التعلم حيتاج من أعضاء هيئة التدريس تطبيقنوع خمتلف من أساليب التقومي غري اليت تعود عليها الطالب
وعضو هيئة التدريس ،واليت تركز ابلدرجة األوىل على التقومي
النهائي أو التجميعي للدرجات من خالل االختبارات النهائية
والقصرية ،وإمنا جيب التحول والتأكيد على استخدام التقومي
البنائي أو التكويين ،والتقومي املعتمد على األداء ،وهذا حيتاج
إىل جهد وإىل تدريب لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة
حىت تكون النتائج صحيحة والدرجات معربة عن مستوى
الطلبة احلقيقي.
 -حاجة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران إىل اإلملام ابملعايري
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العاملية كمعايري برانمج ) (Quality Mattersلضمان اجلودة
يف تصميم املقررات اإللكرتونية وإنتاجها.
 صعوبة تعامل أعضاء هيئة التدريس مع األدوات واملخترباتواألجهزة االفرتاضية  Virtual Laboratoriesلتدريب
الطلبة على املهارات العملية والعلمية اليت حتتاج إليها الدراسة
ببعض برامج اجلامعة.
هذه التحدايت فرضت على جامعة جنران ضرورة
توفر أعضاء هيئة تدريس ميتلكون درجة عالية من الكفاايت
والكفاءات التكنولوجية اليت متكنهم من التعامل مع هذه
املتغريات وهو ما حتاول الدراسة احلالية الكشف عنه ،وإذا كان
امتالك أعضاء هيئة التدريس وممارسته للكفاايت التكنولوجية
وتطبيقاهتا احلديثة يعد مفتاحاً على عملية دمج التكنولوجيا
وتطبيقاهتا يف العملية التعليمية ،فقد تبني للباحث من خالل
مراجعة األدبيات الرتبوية أن امتالك أعضاء هيئة التدريس لتلك
الكفاايت التكنولوجية مل يعد كافياً للحكم على جناح ممارستهم
هلا يف العملية التعليمية مامل تكن هناك معايري ومؤشرات معتمدة
تكون مبثابة ضوابط ومراجع حاكمة موثوقة يتم اللجوء إليها
لضبط التدخل التكنولوجي والتقين يف عملية التعليم والتعلم.
واملالحظ أن املعايري الدولية املتخصصة يف جمال التكنولوجيا يف
التعليم كثرية من أمهها املعايري اليت تتبناها الدراسة احلالية واليت
وضعتها اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف جمال التعليم the
International Society for Technology in

) Education (ISTEيف إصدارها اخلمس لعام  2017واليت
طورت من أجل تزويد املعلمني بدليل إرشادي وتوجيهي لكافة
ممارستهم ،وسلوكياهتم ،وعالقتهم املهنية والتكنولوجية حيث
تساعدهم يف حتسني وتطوير أدائهم املهين يف عمليات تعليم
وتعلم الطلبة ،كما حتدد املعارف واملهارات والقيم التكنولوجية
املطلوبة منهم ،فضال عن استخدام هذه املعايري يف برامج التنمية
املهنية للمعلمني ،ويف عمليات تقومي أدائهم الوظيفي .وعلى ضوء
كل ما سبق كان السعي من وراء هذه الدراسة حنو الكشف عن
مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم ،ومدي توافق ممارساهتم
لتلك الكفاايت يف العملية التعليمية مع معايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ).(ISTE*E
مشكلة الدراسة:
توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعماً كبرياً يف
حتسني مستوي التعليم اجلامعي ،ملا حتدثه من تغريات يف أمناط
وأساليب التعليم والتعلم ،من خالل تقدميها حللول واقعية
ملشكالت تعليمية تتطلب حلوالً غري تقليدية مما جعل منها أحد

الوسائل املعينة لألستاذ اجلامعي يف تدريسه للمقررات الدراسية،
كما أن امتالك عضو هيئة التدريس وممارسته للكفاايت
التكنولوجية وتطبيقاهتا احلديثة يعد مفتاحاً على دمج التكنولوجيا
احلديثة وتطبيقاهتا يف العملية التعليمية ككل.
ونظراً ألمهية الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس
وأتثريها املباشر على العملية التعليمية فقد سعت العديد من
الدراسات إىل التعرف على مدي امتالك أعضاء هيئة التدريس
ابجلامعات لتلك الكفاايت التكنولوجية ،وقد خلصت نتائج
العديد منها إىل وجود نسبة كبرية من أعضاء هيئة التدريس
تنقصهم بعض اخلربة والتدريب يف جمال الكفاايت التكنولوجية
كدراسة عمايرة ( ،)2019ودراسة العنزي ( ،)2016ودراسة
الغزو وعليمات ( ،)2015ودراسة املقطري ( ،)2015ودراسة
املعمري واملسروري ( ،)2013وقد أوصت العديد من تلك
الدراسات ابالهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بينما أوصت دراسة القرين
( )2017بربط ترقية أعضاء هيئة التدريس إبمتام حضور عدد
من الربامج التدريبية املرتبطة ابلكفاايت التكنولوجية ،ابإلضافة
إىل وضع قائمة ابلكفاايت التكنولوجية كمعايري حيتكم إليها عند
ترشيح قيادات العمل األكادميي ابجلامعة.
أما ابلنسبة للدراسة احلالية فعلى الرغم من اخلطوات
املتسارعة اليت خطتها جامعة جنران كغريها من اجلامعات
السعودية حنو توفري البنية التكنولوجية الالزمة ملواكبة عصر
املعلومات ،إال أن الباحث ومن خالل عمله بوكالة اجلامعة
للتطوير واجلودة قد الحظ أن استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جامعة جنران من قبل أعضاء هيئة التدريس مل
يرتقي للمستوي املطلوب مقارنة ابإلمكاانت التقنية املتوفرة
ابجلامعة وأن هناك عوامل مؤثرة ترتبط بدرجة كبرية مبا ميتلكه
عضو هيئة التدريس من قدرات ومهارات فنية (كفاايت
تكنولوجية) متكنه من التعامل مع الوسائل واألجهزة املختلفة.
وعلى الرغم من أمهية الكفاايت التكنولوجية إال أن بعض
الدراسات ومنها دراسة ابجااب ) ،)Bajabaa, 2017ودراسة
أبو العون ( )2018أشارت إىل أن توافر الكفاايت التكنولوجية
لدى املعلم ال يعد دليالً كافياً على كفاءة مستوي ممارسته لتلك
الكفاايت يف العملية التعليمية ،ما مل تكن هناك معايري ضابطة
حتكم وتوجه هذه املمارسات يف عملية التعليم والتعلم ،وميكن
من خالهلا إرشاده للممارسات اليت ميكن تطبيقها من أجل
الوصول إىل تعلم فعال يف عصر التكنولوجيا ،ومن مث كان اعتماد
تلك الدراسات على املعايري اليت طورهتا اجلمعية الدولية
للتكنولوجيا يف جمال التعليم للمعلم يف نسختها األخرية والصادرة
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مستوى ممارسة كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة
........................................................................................................ ......
التدريس بجامعة نجران وفقا لمعايير الجمعية العالمية لتكنولوجيا التعليم () ISTE
...

يف عام 2017
) (ISTE*Eكمصدر موثوق ميكن االحتكام إليه لتقومي تلك
املمارسات ،وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف
األسئلة اآلتية:
-1ما مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء
هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم؟
-2ما مدى توافق ممارسات كفاايت تكنولوجيا املعلومات
ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران السعودية مع معايري
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*E؟
-3ما هي طبيعة العالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من جهة
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eمن جهة أخرى؟
-4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أراء أفراد عينة
الدراسة حول مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية
لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم
ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
)(ISTE*Eتبعاً ملتغريات الدراسة (النوع ،سنوات اخلربة،
الدرجة األكادميية).
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1الكشف عن مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية
لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم.
 -2التعرف على مدى توافق ممارسات كفاايت تكنولوجيا
املعلومات ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران السعودية
مع معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
The ISTE Standards for Educators

(.)ISTE*E

 -3توضيح طبيعة العالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من جهة
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eمن جهة أخرى.
 -4معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف أراء أفراد عينة الدراسة
حول مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eتبعاً ملتغريات الدراسة (النوع ،سنوات اخلربة،
الدرجة األكادميية).
أمهية الدراسة:
226
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تتلخص أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية:
 مساعدة أعضاء وعضوات هيئة التدريس جبامعة جنرانوذلك حبصوهلم على تغذية راجعة فيما يتعلق بدرجة
امتالكهم لكفاايت تكنولوجيا التعليم ،مما حيفزهم على
تعديل كفاايهتم ،وابلتايل مساعدهتم على حتسني أدائهم
التعليمي يف ضوء الكفاايت اليت جيب أن تتوفر لديهم
وميارسوهنا.
 مساعدة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران يف حتديداحتياجاهتم التدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت ميكن أن يوظفوهنا يف حتقيق أهداف
عمليات التعليم والتعلم.
 النتائج والتوصيات اليت سوف خترج من الدراسة يؤمل أبنتكون مفيدة ألصحاب القرار يف جامعة جنران وخاصة
املخططني للربامج التدريبية اخلاصة بتطوير مهارات أعضاء
هيئة التدريس جبامعة جنران.
 ميكن أن توفر قائمة كفاايت تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت املقرتحة يف أداة الدراسة مقياساً يستخدمه
رؤساء األقسام األكادميية يف كليات جامعة جنران يف تقومي
وتطوير األداء املهين ألعضاء هيئة التدريس.
حدود الدراسة وحمدداهتا:
اقتصرت هذه الدراسة على اآليت:
 حدود بشرية :اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئةالتدريس جبامعة جنران.
 حدود مكانية :اقتصرت هذه الدراسة على جامعة جنران. حدود زمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسياألول من العام اجلامعي  1442/1441املوافق
.2021/2020
 حدود موضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة مدىتوافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم والتعرف على مدى
توافق ممارساهتم لتلك الكفاايت مع معايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم (.)ISTE
مصطلحات الدراسة:
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :ICT
هى التكنولوجيا اليت تستخدم لتنظيم وإدارة املعلومات
واملساعدة على االتصال إلستون ( )Elston, 2004وتعرف
اليونسكو ( )UNESCO, 2007تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أبهنا العناصر التكنولوجية املستندة إىل احلاسوب
وتضم األجهزة والربجميات وشبكات االتصال.
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تكنولوجيا التعليم:
تُ َع ِرف مجعيةُ

االتصال

التعليمي

والتكنولوجيا

Association for Educational Communications

)and Technology (2008تكنولوجيا التعليم أبهنا "عبارة
عن الدراسة واملمارسة األخالقية لتيسري التعلم وحتسني األداء
من خالل ابتكار واستخدام وإدارة العمليات واملصادر
التكنولوجية املناسبة".
الكفاايت :Competencies
جمموعه املهارات واملفاهيم واالجتاهات اليت يكتسبها عضو
هيئة التدريس نتيجة خلضوعه إىل التدريب على برامج تعليمية -
أثناء وقبل ممارسة عمله -اليت ترتقي مبستوى أدائه (املصري،
.)2010
الكفاايت التكنولوجية التعليمية:
هي مستوي معني من القدرات واملهارات واالجتاهات ،اليت
ميتلكها املتعلم ويتقن ممارستها يف جمال تكنولوجيا التعليم يف بيئة
التعلم اإللكرتوين ،للوصول ابلعملية التعليمية إىل درجة عالية من
الكفاءة والفاعلية (املقطري.)2015 ،
معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم للمعلم
()ISTE*E

for

Standards

ISTE

The

Educarors:

هي جمموعة من املعايري وضعتها اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم ابلوالايت املتحدة األمريكية يف جمال التعليم كدليل
إرشادي وتوجيهي للمعلمني حتكم ممارستهم وسلوكياهتم
وعالقاهتم املهنية التكنولوجية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :اإلطار النظري:
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمعلم:
Technological Competencies

تباينت اآلراء والدراسات حول مفهوم الكفاايت
التكنولوجية وذلك وفق اختالف جماالت الباحثني يشري
(عمايرة )2019 ،أن كفاايت املعلمني يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت هي" :تلك املعارف واملهارات
واالجتاهات اليت ميتلكها املعلم ومتكنه من أداء مهامه ومسؤولياته
مبستوى ميكن مالحظته وتقييمه يف جمال املهارات احلاسوبية،
وجمال استخدام احلاسب يف العملية التعليمية ،وجمال الوسائل
التعليمية ،وجمال وسائل االتصال" ،ويف السياق ذاته وبرؤية أعم
وأمشل يرى (زيتون )2019 ،أهنا" :جمموعة املعارف واملهارات
واالجتاهات اليت ميتلكها املعلم ويقدر على ممارستها يف جمال
تكنولوجيا التعليم لتحقيق تعلم أكثر فاعلية ويستمتع به الطلبة".

أمهية الكفاايت التكنولوجية للمعلم:
يشري (سامل )2010 ،أنه يف ظل التطور السريع واملتالحق
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ومتاشياً مع هذه التطورات فقد
مصمما
تغري دور املعلم ،كما تغريت وظيفته؛ إذ أصبح املعلم
ً
ومطورا ولذلك
بواي،
ومديرا
ومستشارا وموصالً تر ً
ً
ً
للبيئة التعليميةً ،
مقتصرا على نقل املعرفة وتلقني الطالب وشرح
مل يعد دور املعلم
ً
الدروس ،ومل يعد املصدر الوحيد للمعرفة ،بل أصبح دوره يف ظل
تكنولوجيا التعليم تصميم وتطوير وتنفيذ وتقومي عملييت التعليم
والتعلم ويف ضوء هذا الدور اجلديد للمعلم ،أصبح من الضروري
توافر الكفاايت األساسية وخاصة يف جمال تكنولوجيا التعليم ،
ليقوم بدوره املهم يف التدريس بكل كفاءة.
تصنيف جماالت كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
لقد وضعت العديد من الدراسات والتقارير تصورات ألهم
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن توظيفها يف
التدريس ،ومنها ما حددته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة اليونسكو ) ،UNESCO (2011يف دليلها التخطيطي
للكفاايت الالزمة للمعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واليت حددهتا يف ثالث حماور هي :حمو األمية
التكنولوجية ،وتعميق املعرفة ،وإنتاج املعرفة.
ومن خالل قيام الباحث مبسح للدراسات السابقة
ذات الصلة فقد وجد أن هناك تباين فيما بينها يف حتديد جماالت
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جيب أن ميتلكها
املعلم بصفة عامة وعضو هيئة التدريس بصفة خاصة فقد حدد
(العشري )2017 ،أربعة جماالت واسعة للكفاايت التكنولوجية
لعضو هيئة التدريس وهي؛ تصميم التعليم ،وتوظيف
التكنولوجيا ،والتفاعل والدافعية ،والتعليم الذايت .يف حني
حددت دراسة كل من (العنزي( ،)2016 ،الرصاعي)2017 ،
جماالت كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كفاايت
استخدام احلاسوب وبراجمه ،وكفاايت البحث والتعامل مع
الشبكة العنكبوتية ،بينما حدد (عمايرة )2019 ،جماالت
الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال توظيف
احلاسوب وبرجمياته يف عملية التدريس ،وجمال تصميم برجميات
التدريس.
هذا وتتفق دراسة كل من (زين الدين( ،)2007 ،الوحيدي،
( ،)2009املويل( ،)2011 ،املعمري )2013 ،يف حتديدها ألهم
جماالت الكفاايت التكنولوجية اليت جيب أن ميتلكها املعلمون يف
اجملاالت الثالثة التالية:
 -1كفاايت عامة وتشمل الكفاايت ذات العالقة مبجال الثقافة
احلاسوبية مثل معرفة املكوانت املادية والربجمية للحاسوب
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سعت العديد من املنظمات الدولية إىل حتديد معايري لقياس
درجة ممارسة املعلمني للكفاايت التكنولوجية فقد حددت منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) وابلتعاون مع
مؤسسات تكنولوجية عمالقة هي ( CISCO, INTEL,
 )ISTE & Microsoftمعايري ممارسة املعلمني لكفاايت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (Information and

(نظم التشغيل) ،والكفاايت ذات العالقة مبهارة استخدام
ملحقات احلاسوب كوحدات اإلدخال واإلخراج ،وحفظ
وختزن امللفات ،واحلماية من الفريوسات ،واستخدام الربامج
التطبيقية كمجموعة برامج  Officeوغريها من الربامج
التطبيقية.
 -2الكفاايت ذات العالقة مبجال مهارات التعامل مع شبكة
Communication Technology Competencies for
اإلنرتنيت وتوظيف اخلدمات األساسية اليت تقوم عليها
) Teacher) (ICTCFTيف ثالثة حماور هي :حمو األمية
التطبيقات الرتبوية للشبكة ،كخدمة الربيد اإللكرتوين،
التكنولوجية ،وحمور تعميق املعرفة ،وحمور إنتاج املعرفة.
والبحث عرب حمركات البحث ،واحملادثة ،والتواصل عرب برامج
(.)UNESCO, 2011
التواصل االجتماعي  ،Social Mediaوتنزيل ورفع
أما اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم ( )ISTEموضع
امللفات ،وإنشاء ونشر الصفحات واملواقع واملنتدايت.
اهتمام الدراسة فقد قامت بتطوير وتصميم جمموعة من املعايري
 -3كفاايت ذات العالقة مبجال إعداد وتصميم املقررات
لضمان التوظيف الفعال لألدوات التكنولوجية يف العملية
إلكرتونيا وتتضمن كفاايت التخطيط والتصميم والتطوير
التعليمية هبدف حتسني التعليم والتعلم ،وقد صنفت اجلمعية
والتقومي وإدارة املقرر على الشبكة.
العاملية لتكنولوجيا التعليم ( )ISTEيف إصدارها األخري لعام
ويتوسع (القرين )2017 ،ليضم ابإلضافة إىل جماالت
( )2017املعايري يف أربع فئات هي :معايري تكنولوجيا التعليم
الكفاايت السابقة كفاايت تتعلق مبجاالت التعامل مع األنظمة
للطالب ( ،)ISTE Standard for Studentsومعايري
اإللكرتونية اخلاصة واملستخدمة ابملؤسسة التعليمية (كأنظمة
تكنولوجيا التعليم للمعلمني ( ISTE Standard for
االتصاالت اإلدارية ،وأنظمة األرشفة اإللكرتونية ،وأنظمة إدارة
 ،)Educatorsومعايري تكنولوجيا التعليم للقيادات ( ISTE
التعلم اإللكرتوين كنظام ...Black Boardوغريها(  ،يف حني
 ،)Standard for Leadersومعايري تكنولوجيا التعليم
قصرت دراسة كل من (املقطري( ،)2015 ،إبراهيم)2018 ،
للمدربني ( ،)ISTE Standard for Coachesوقد اعتمد
على الكفاايت التكنولوجية الالزمة للمعلم واملرتبطة مبجال التعلم
الباحث للتعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة
اإللكرتوين.
جنران لكفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية
وأتسيساً على كل ما سبق وسعياً لتحقيق أهداف الدراسة
التدريسية على املعايري املتعلقة ابملعلمني (،)ISTE*E, 2017
فإن الدراسة احلالية تتفق مع ما حددته دراسة كل من (زين
(الفليت )2019 ،واليت ترتكز يف سبعة معايري (املعلم املتعلم،
الدين( ،)2007 ،الوحيدي( ،)2009 ،املويل،)2011 ،
واملعلم القائد ،واملعلم املواطن ،واملعلم املتعاون ،واملعلم املصمم،
(املعمري )2013 ،يف حتديدها أيضا جملاالت كفاايت تكنولوجيا
املعلومات واليت ستخضع لقياس درجة توافرها لدى أعضاء هيئة
واملعلم امليسر ،واملعلم احمللل) ويتفرع من هذه املعايري ( )25مؤشراً
ترشد املعلم عند ختطيطه وتنفيذه للدروس وتقومي تعلم الطالب
التدريس جبامعة جنران وهي :كفاايت جمال استخدام احلاسوب
ابستخدام اسرتاتيجية دمج التقنية يف التعليم رويز Rois,
وبراجمه يف العملية التعليمية ،وكفاايت جمال استخدام مصادر
) ،)2016ويوضح جدول ( )1معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
وخدمات شبكة اإلنرتنيت ،وكفاايت جمال تصميم وإعداد وإدارة
التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE-Eواألهداف اليت تسعي
املقررات اإللكرتونية.
لتحقيقها:
معايري قياس درجة ممارسة كفاايت تكنولوجيا املعلومات يف
العملية التعليمية:
جدول ( )1معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE-E
م

املعيار

1

معيار املعلم املتعلم

2
3

معيار املعلم القائد
معيار املعلم املواطن

228

اهلدف
يعمل املعلمون ابستمرار على حتسني ممارساهتم من خالل التعلم من اآلخرين ومعهم واستكشاف املمارسات املثبتة والواعدة
اليت تستفيد من التكنولوجيا لتحسني تعلم الطالب.
يبحث املعلمون عن فرص القيادة لدعم متكني الطالب ،وجناحهم وحتسني التدريس والتعلم.
يُلهم املعلمون الطالب للمسامهة بشكل إجيايب يف العامل الرقمي واملشاركة فيه مبسؤولية.
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مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

4

معيار املعلم املتعاون

5
6
7

معيار املعلم املصمم
معيار املعلم امليسر
معيار املعلم احمللل

خيصص املعلمون وقتًا للتعاون مع كل من الزمالء والطالب لتحسني املمارسة واكتشاف ومشاركة املوارد واألفكار وحل
املشكالت.
يصمم املعلمون أنشطة وبيئات أصلية حيركها املتعلم واليت تتعرف على تنوع املتعلم وتستوعبه.
يسهل املعلمون التعلم ابستخدام التكنولوجيا لدعم حتقيق الطالب ملعايري  ISTEللطالب.
يفهم املعلمون البياانت ويستخدموهنا لتوجيه تعليماهتم ودعم الطالب يف حتقيق أهدافهم التعليمية.

ابستخدام اسرتاتيجية دمج التقنية يف التعليم:

كما يوضح جدول ( )2املؤشرات اليت تعتمد عليها معايري
))2017
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eيف
إرشاد املعلم عند ختطيطه وتنفيذه للدروس وتقومي تعلم الطالب
جدول ( )2املؤشرات اليت تعتمد عليها معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E
عدد

م

املعيار

1

معيار املعلم املتعلم

3

2

معيار املعلم القائد

3

3

معيار املعلم املواطن

4

4

معيار املعلم املتعاون

4

5

معيار املعلم املصمم

3

ISTE*E,

مؤشرات القياس

املؤشرات

ضع أهدافًا تعليمية احرتافية الستكشاف وتطبيق األساليب الرتبوية اليت أصبحت ممكنة بفضل
التكنولوجيا والتفكري يف فعاليتها.
متابعة االهتمامات املهنية من خالل إنشاء شبكات التعلم احمللية والعاملية واملشاركة فيها بنشاط
كن على اطالع دائم ابلبحث الذي يدعم نتائج تعلم الطالب احملسنة ،مبا يف ذلك النتائج من علوم
التعلم.
تشكيل وتعزيز وتسريع رؤية مشرتكة للتعلم املعزز ابستخدام التكنولوجيا من خالل االخنراط مع أصحاب
املصلحة يف التعليم .
الدعوة إىل الوصول العادل إىل التكنولوجيا التعليمية واحملتوى الرقمي وفرص التعلم لتلبية االحتياجات
املتنوعة جلميع الطالب.
منوذج للزمالء يف حتديد واستكشاف وتقييم ومعاجلة واعتماد موارد وأدوات رقمية جديدة للتعلم.
ابتكر جتارب للمتعلمني لتقدمي مسامهات إجيابية ومسؤولة اجتماعيًا وإظهار سلوك تعاطفي عرب
اإلنرتنيت يبين العالقات واجملتمع.
إنشاء ثقافة تعليمية تعزز الفضول والفحص النقدي للموارد عرب اإلنرتنيت وتعزز حمو األمية الرقمية
والطالقة اإلعالمية.
إرشاد الطالب يف املمارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية ابستخدام األدوات الرقمية ومحاية احلقوق
الفكرية وامللكية.
منذجة وتعزيز إدارة البياانت الشخصية واهلوية الرقمية ومحاية خصوصية بياانت الطالب.
خصص وقتًا للتخطيط للتعاون مع الزمالء إلنشاء جتارب تعليمية حقيقية تستفيد من التكنولوجيا.

تعاون وتعلم مع الطالب الكتشاف واستخدام املوارد الرقمية اجلديدة وتشخيص املشكالت التقنية
واستكشافها وإصالحها.
استخدم األدوات التعاونية لتوسيع خربات الطالب التعليمية الواقعية من خالل االخنراط افرتاضيًا مع

اخلرباء والفرق والطالب حمليًا وعامليًا.
إظهار الكفاءة الثقافية عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور والزمالء والتفاعل معهم كمتعاونني يف
تعلم الطالب.
استخدم التكنولوجيا إلنشاء وتكييف وإضفاء الطابع الشخصي على خربات التعلم اليت تعزز التعلم
املستقل وتستوعب اختالفات املتعلم واحتياجاته.
صمم أنشطة تعليمية أصيلة تتوافق مع معايري منطقة احملتوى واستخدم األدوات واملوارد الرقمية لتحقيق
أقصى قدر من التعلم النشط والعميق.
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عدد

م

املعيار

6

معيار املعلم امليسر

4

7

معيار املعلم احمللل

4

مؤشرات القياس

املؤشرات

استكشاف مبادئ التصميم التعليمي وتطبيقها إلنشاء بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تشارك يف التعلم
وتدعمه.
عزز ثقافةً أيخذ فيها الطالب ملكية أهدافهم التعليمية ونتائجهم يف كل من اإلعدادات املستقلة
واجلماعية.
إدارة استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات تعلم الطالب يف املنصات الرقمية ،والبيئات االفرتاضية،
ومساحات العمل العملية أو يف امليدان.
خلق فرص التعلم اليت تتحدى الطالب الستخدام عملية التصميم والتفكري احلسايب لالبتكار وحل
املشكالت.
منذجة ورعاية اإلبداع والتعبري اإلبداعي لتوصيل األفكار أو املعرفة أو االتصاالت.
توفري طرق بديلة للطالب إلثبات الكفاءة والتفكري يف تعلمهم ابستخدام التكنولوجيا.
استخدم التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التقييمات التكوينية واخلتامية اليت تالئم
احتياجات املتعلم ،وتوفر التغذية الراجعة للطالب يف الوقت املناسب وتوجيه التعليمات.
استخدم بياانت التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء األمور وأصحاب املصلحة يف التعليم
لبناء التوجيه الذايت للطالب.
توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم ابستخدام التكنولوجيا.

اثنياً :الدراسات السابقة
اختلفت الدراسات السابقة يف تناوهلا للمتغريات التابعة لكل
منها ،لذلك قام الباحث بتقسيمها وفقاً هلذه املتغريات على
النحو اآليت:
أوالً :دراسات تتناول كفاايت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الالزم توافرها يف املعلم
هدفت دراسة عمايرة ( )2019إىل التعرف على درجة
توافر الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات
األردنية ومعيقات توافرها ،ولتحقي ق أه داف ه ذه الدراس ة ت م
اس تخدام امل نهج الوص في املس حي ،ومت تصميم استبانة وزعت
فقراهتا على ثالثة جماالت هي :كفاي ات توظي ف احلاس وب
ف ي عملي ة الت دريس ،كفاي ات تص ميم برجمي ات الت دريس،
معيق ات الكفاي ات احلاسوبية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
درجة توافر الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات األردنية كانت بدرجة عالية ،أما معيقات توافر
الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس فجاءت بدرجة
منخفضة.
كما هدفت دراسة إبراهيم والفيلكأوي ( )2018إىل
التعرف على مدى حتقق كفاايت التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء
هيئة تدريس كلية الرتبية جبامعة الكويت ،حيث ارتكزت هذه
الدراسة على حماور ثالث هي :التعرف على مدى حتقق كفاايت
التعليم اإللكرتوين املتعلقة يف استخدام احلاسوب؛ واستخدام
اإلنرتنيت؛ ونظام إدارة الفصل .وتوصلت نتائج الدراسة إىل حتقق
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كفاايت التعليم اإللكرتوين املتعلقة ابستخدام احلاسوب
واستخدام اإلنرتنيت بدرجة عالية لدى أعضاء هيئة التدريس يف
كلية الرتبية جبامعة الكويت .أما ابلنسبة للكفاايت املتعلقة بنظام
إدارة الفصل ،فكانت متحققة بدرجة متوسطة .وخلصت
الدراسة إىل عدد من التوصيات ،أمهها ضرورة عقد دورات وورش
تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس على نظام معلومات
) (Blackboardإلدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة
العملية التعليمية يف املؤسسة التعليمية.
كما هدفت دراسة انصيوال واجلياري ( )2018إىل قياس
مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم الرتبوية يف
اجلامعة األردنية لتمكنهم من الكفاايت التعليمية ضمن مبادئ
اجلودة الشاملة ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي وعلى
االستبانة كأداة جلمع املعلومات من عينة الدراسة ،وقد توصلت
نتائج الدراسة إىل أن إدراك أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم
الرتبوية يف اجلامعة األردنية لتمكنهم من الكفاايت التعليمية
ضمن مبادئ اجلودة الشاملة جاء بدرجة عالية ،كما كشفت عن
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة
الدراسة يعزى ملتغري اجلنس وسنوات اخلربة ،وقد أوصت الدراسة
بعمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لإلملام بكيفية
تصميم املواقف التعليمية إلكرتونيا.
كما قام الغزو وعليمات ( )2017بدراسة هدفت إىل
معرفة درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية
للكفاايت التكنولوجية من وجهة نظرهم ولتحقيق أهداف
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الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي ومتثلت أداة الدراسة يف
استبانة ،وخلصت الدراسة إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات األردنية جاءت بدرجة متوسطة ،كما أن
هناك فروق بني استجاابت عينة الدراسة تعزى للرتبة األكادميية
لصاحل رتبة أستاذ ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات
تدريبية ألعضاء هيئة التدريس إلكساهبم الكفاايت التكنولوجية
الالزمة.
يف حني أجرى القرين ( )2017دراسة هدفت إىل التعرف
على أهم الكفاايت التكنولوجية الالزمة للقيادات األكادميية
جبامعة اجملمعة يف ظل مستحداثت ثورة املعلومات واالتصال،
والتعرف على درجة معرفتهم هلذه الكفاايت ودرجة ممارستهم هلا،
والكشف عن العالقة بني درجة املعرفة بكل كفاية ودرجة ممارسة
القيادات هلذه الكفاية ،وعن مدى وجود فروق دالة إحصائياً يف
درجات املعرفة واملمارسة للكفاايت التقنية ابختالف النوع
واخلربة ،وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،واستخدم
الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،وتوصلت الدراسة إىل
عدة نتائج كان من أمهها أن أكثر الكفاايت التكنولوجية معرفة
وممارسة لدى القيادات هي املتعلقة ابستخدام الربيد اإللكرتوين
يليها طباعة املستندات واستخدام برانمج  .WhatsAppكما
كشفت النتائج عن أن أقل الكفاايت التكنولوجية معرفة وممارسة
لدى القيادات هي ما يتعلق برانمج  ،publisherوملف اإلجناز
اإللكرتوين  E-portfolioوالتدوين الصويت)(podcast
وبرانمج  .snapchatكما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني درجة إملام ومعرفة القائد األكادميي للكفاية
ممارسته واستخدامه هلا وأيضا وجود فروق دالة إحصائياً بني
درجات ممارسات القيادات األكادميية للكفاايت التكنولوجية
تبعاً الختالف اخلربة.
كما قام املبحوح ( )2014بدراسة هدفت إىل تنمية
الكفاءات التكنولوجية لدى اهليئة التدريسية يف جامعة األقصى
بغزة وذلك من خالل التعرف على درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية ومستوي ممارستها لدى اهليئة التدريسية ،ولتحقيق
هدف الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي املعتمد
على تطبيق استبانة تقيس درجة توافر ومستوى استخدام
الكفاايت التكنولوجية لدى اهليئة التدريسية ومستوى املعوقات
لديهم وتوصلت الدراسة إىل أن درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية ضعيفة ،وكذلك كان مستوى استخدام الكفاايت
التكنولوجية ضعيفا ،ابإلضافة إىل أن مستوى املعوقات كان عاليا
كما بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة
توافر الكفاايت التكنولوجية ومدى استخدامهم هلا ،ابإلضافة
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط تقديرات
العينة حول مستوى استخدام الكفاايت التكنولوجية ترجع إىل
متغري الدرجة العلمية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني

متوسط تقديرات العينة حول مستوى استخدام الكفاايت
التكنولوجية ترجع إىل متغري سنوات اخلدمة ،وقد توصلت
الدراسة إىل وضع اسرتاتيجية مقرتحة لتنمية الكفاايت
التكنولوجية لدى اهليئة التدريسية يف جامعة األقصى بغزة.
وسعت دراسة بىن هاين ( )2013إىل بيان درجة استخدام
تكنولوجيا املعلومات يف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
يف جامعيت الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية واملعوقات
واحللول ،وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ولتحقيق أهداف
الدراسة مت تطوير استبانة مكونة من ( )62عبارة ،وتوصلت
الدراسة إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعيت
الريموك والعلوم التكنولوجيا جاءت بدرجة مرتفعة ،كما كشفت
الدراسة عن عدم وجود فروق فردية بني استجاابت عينة الدراسة
تعزي ملتغري اجلنس أو متغري الرتبة األكادميية ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية ملتغري الشهادة اجلامعية ،ولصاحل جامعة العلوم
والتكنولوجيا.
أما دراسة حسن ( )2012فهدفت إىل التعرف على درجة
توفر الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
بغداد بكلية الرتبية الرايضية ومدى ممارستهم هلا ،واعتمدت
الباحثة على املنهج الوصفي وعلى االستبانة كأداة جلمع
املعلومات من عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل أن درجة توفر
الكفاايت التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة
متوسطة ،يف حني أن ممارستهم هلذه الكفاايت يف العملية
التعليمية جاء بدرجة منخفضة ،كما كشفت الدراسة عن وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة حسب
متغري اجلنس ولصاحل الذكور وجلميع اجملاالت.
كما هدفت دراسة العتييب ( )2011إىل التعرف على
أولوايت الكفاايت األخالقية والتقنية لألستاذ اجلامعي من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس بكلييت الرتبية يف جنران واخلرج ،وقد
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي التحليلي ،وتوصلت
الدراسة لعدد من النتائج أمهها أن الكفاايت األخالقية والتقنية
املتضمنة يف الدراسة ينبغي أن تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس
بدرجة كبرية مما يعطي مؤشراً لضرورة وأمهية تلك الكفاايت كما
توصلت الدراسة إىل أن أوىل الكفاايت التقنية اليت ينبغي أن
تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس هي "توظيف التدريب
اإللكرتوين يف تدريس املقررات" مث "إرشاد الطلبة إىل املواقع
العلمية اإللكرتونية" و"معرفة الربجميات التعليمية اجليدة" ،كما
أشارت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
استجاابت عينة الدراسة حول ترتيب أولوايت الكفاايت
األخالقية والتقنية تعزى ملتغريات الكلية ،اجلنس ،التخصص،
الرتبة العلمية.
اثنياً :دراسات تتناول معايري اجلمعية الدولية لتكنولوجيا
التعليم للمعلم ()ISTE-E
العدد التاسع – مارس ( -2021 )3السنة الرابعة

231

مستوى ممارسة كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة
........................................................................................................ ......
التدريس بجامعة نجران وفقا لمعايير الجمعية العالمية لتكنولوجيا التعليم () ISTE
...

هدفت دراسة حكمي ( )2019إىل التعرف مدى حتقق
معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم ( )ISTEلدى طالب
وطالبات كلية الرتبية جبامعة أم القري ،وقد اعتمدت الدراسة
على املنهج الوصفي ،ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة مت تصميمها
ابالعتماد على معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم –
للمعلم ( ،)ISTE-Eوتكونت عينة الدراسة من ( )458طالب
وطالبة وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة حتقق معايري اجلمعية
الدولية للتقنية يف التعليم ( )ISTEلدى طالب وطالبات كلية
الرتبية جبامعة أم القري جاء بدرجة متوسطة كما أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطالب والطاابت
حول درجة توافر املعايري تعزي ملتغري اجلنس أو التخصص ،وقد
أوصت الدراسة أبمهية تنظيم دورات تدريبية للطالب والطالبات
لرفع مستوي ممارسة حتقق معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم
( )ISTEلديهم.
يف حني أجرت الفليت ( )2019دراسة هدفت إىل التعرف
على مدى فاعلية برانمج تدرييب قائم على معايري اجلمعية الدولية
للتقنية يف التعليم ( )ISTEلدى الطالبات املعلمات بكلية الرتبية
بغزة ،واعتمدت الباحثة على املنهج شبه التجرييب ،بينما تنوعت
أدوات الدراسة ما بني تصميم اختبار معريف لقياس مدى تنمية
الكفاايت املعرفية لدى الطالبات املعلمات ،وبطاقة مالحظة
للمهارات العملية لقياس اجلانب األدائي املتعلق ابلربامج
احلاسوبية املضمنة يف الربانمج ،وبطاقة مالحظة لألداء التدريسي
لقياس جانب مهارات التدريس ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة قبل
وبعد تطبيق الربانمج التدرييب وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام
القائمني على العملية الرتبوية بتطبيق معايري اجلمعية الدولية
للتقنية يف التعليم ( ،)ISTEواالستفادة من الربانمج التدرييب
املصمم ابلدراسة.
بينما أجرت حافظ ( )2018دراسة هدفت إىل قياس
جاهزية املعلمني لدمج التقنية يف التعليم ابلتوافق مع معايري
اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم ( )ISTEللمعلمني يف مدينة
الرايض ،وقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي وصممت
استبانة كأداة رئيسة جلمع املعلومات وتكونت عينة الدراسة من
معلمي ومعلمات املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية من
التخصصات الرتبوية كافة يف مدينة الرايض من اجلنسية
السعودية ،وقد توصلت الدراسة إىل أن قياس جاهزية املعلمني
لدمج التقنية يف التعليم التوافق مع معايري اجلمعية الدولية للتقنية
يف التعليم جاءت بدرجة متوسطة ،وان هناك حاجة إىل تدريب
املعلمني على املعايري.
كما سعت دراسة أبو العون ( )2018إىل تقومي حمتوى
منهاج التكنولوجيا للمرحلة األساسية يف فلسطني يف ضوء املعايري
العاملية  ISTEوقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي،
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ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم أداة حتليل حملتوي منهاج
التكنولوجيا للمرحلة األساسية ابالعتماد على معايري (،)ISTE
ابإلضافة إىل تصميم استبانة ملعرفة درجة ممارسة معلمي
التكنولوجيا ابملرحلة األساسية للمعايري العاملية  ،ISTEوقد
توصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة معلمي التكنولوجيا ابملرحلة
األساسية للمعايري العاملية  ISTEجاءت بدرجة متوسطة وأن
هناك حاجة إىل ضرورة إعادة توزيع وترتيب املنهج بنسب متفاوتة
ملعايري اجلمعية الدولية للتقنية يف جمال التعليم ( )ISTEبني
وحدات الكتاب املقرر ،كما توصي بعقد ورش عمل للمعلمني
على معايري (.)ISTE
كما أجرى عايض ( )Ayad, 2017دراسة هدفت إىل
فحص درجة تنفيذ معايري ( )ISTEللمعلمني والطالب يف
كليات التعليم الفين بقطاع غزة ،وقد اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي وتكونت أداة الدراسة من استبانتني أحدمها
للمعلمني والثانية للطالب وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود
اخنفاض يف درجة تنفيذ معايري ( )ISTEسواء للمعلمني أو
الطالب ،كما أوصت الدراسة أبمهية تنفيذ دورات وورش عمل
للمعلمني والطالب على معايري (.)ISTE
بينما هدفت دراسة ابجااب ) )Bajabaa, 2017إىل
الكشف عن مدى توافق ممارسات التكامل التكنولوجي ألعضاء
هيئة التدريس يف جامعة طيبة السعودية مع معايري ()ISTE
واعتمدت الدراسة على املنهج االستقصائي ،كما اعتمدت
الدراسة على االستبانة يف شكلها اإللكرتوين وجاءت نتائج
الدراسة لتؤكد على أن ممارسات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
طيبة جاءت متوافقة متاما مع معايري ( )ISTEمما يدل على
وجود وعي اتم لدى عينة الدراسة أبمهية توظيف تكنولوجيا
املعلومات يف التعليم والتعلم.
يف حني أجرى دويكات ( )2016دراسة نظرية هدفت إىل
معرفة اعتبارات إدماج التكنولوجيا يف التعليم حسب اجلمعية
الدولية لتكنولوجيا التعليم ( )ISTEوقد اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة عمد الباحث إىل
إجراء مسح وحتليل مفصل لألحباث واملقاالت املنشورة يف جملة
البحوث األمريكية  American Research Journalsوقد
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة قوية بني جودة عملية التعليم
والتعلم وتطبيق تكنولوجيا املعلومات ومن مث أمهية جعل
تكنولوجيا املعلومات جزءاً أساسيا من عملية التأهيل والتدريب
للطالب املعلمني.
تعليق عام على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ُوِج َد أن هناك تنوع
يف أمهيتها ،وأهدافها ،ومنهجها ،ونتائجها ،ومدى عالقتها
ابلدراسة احلالية ،وفيما يلي عرضا لذلك:
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بني درجة توافر الكفاايت التكنولوجية لدى أعضاء هيئة
 -1التايل معظم أهداف الدراسات السابقة مع أحد األهداف
التدريس ودرجة ممارستهم هلا يف ضوء معايري اجلمعية العاملية
الرئيسة اليت تسعي إىل حتقيقها الدراسة احلالية واملتعلق
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eيف
ابلكشف عن مدى توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية
اجلامعات العربية بصفة عامة ،واجلامعات السعودية ومنها
ومستوي ممارستها لدى عينة الدراسة كدراسة كل من
جامعة جنران بصفة خاصة.
عمايرة ( ،)2019ودراسة إبراهيم والفيلكأوي (،)2018
 -2توجيه الباحث إىل كثري من األدبيات واملصادر
ودراسة انصيوال واجلياري ( ،)2018ودراسة الغزو
اإللكرتونية.
وعليمات ( ،)2017ودراسة القرين ( ،)2017ودراسة
 -3املساعدة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وبيان أمهيتها ومربر
املبحوح ( ،)2014ودراسة بين هاين ( ،)2013ودراسة
إجرائها.
حسن ( ،)2012وأخرياً دراسة العتييب (.)2011
 -4املساعدة يف اختيار املنهج املالئم وحتديد وتصميم أداة
 -2تتفق الدراسة احلالية مع دراسات (القرين،)2017 ،
الدراسة املناسبة.
(املبحوح( ،)2014 ،حسن ،)2012 ،يف تناوهلم ملتغريين
 -5االستفادة من نتائج الدراسات السابقة يف مناقشة النتائج
معاً (معرفة درجة توفر الكفاايت التكنولوجية ،ومستوي
اليت ستتوصل إليها الدراسة احلالية.
ممارستها).
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
 -3تتفق الدراسة احلالية مع دراسة ابجااب ( Bajabaa,
منهج الدراسة:
 ،)2017يف تناوهلما ملوضوع مدى توافق ممارسات أعضاء
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي؛ لتناسبه مع
هيئة التدريس مع معايري اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم
طبيعة هذه الدراسة.
اخلاصة ابملعلم (.)ISTE*E
جمتمع الدراسة:
 -4تتفق الدراسة احلالية والدراسات السابقة حول استخدام
يتكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
املنهج الوصفي ابعتباره املنهج املالئم للدراسات اإلنسانية،
والبالغ عددهم ( )1464عضو هيئة تدريس حسب إحصائية
ويف استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت ،إال أهنا
عمادة املوارد البشرية جبامعة جنران يف الفصل الدراسي األول من
ختتلف مع دراسة (الفليت )2019 ،واليت اعتمدت على
العام اجلامعي  1442/1441املوافق .2021/2020
املنهج شبه التجرييب وعلى املقابلة ،واالختبار املعريف وبطاقة
عينة الدراسة:
املالحظة كأدوات جلمع املعلومات.
تكونت عينة الدراسة من ( )370فرداً ،مت اختيارهم بطريقة
أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
عشوائية ،وهي متثل ما نسبته ( )%25من جمتمع الدراسة
حتقق للباحث العديد من الفوائد ميكن إمجاهلا فيما يلي:
األصلي .ويبني اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
 -1ابستثناء دراسة ابجااب ( )Bajabaa 2017أتكد للباحث
متغريات الدراسة:
من قلة بل تكاد تكون ندرة الدراسات اليت تتناول العالقة
جدول ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة.
العدد

متغريات الدراسة

النوع

الرتبة األكادميية

اخلربة التدريسية

ذكر
أنثي
جمموع
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
حماضر
جمموع
أقل من  5سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
جمموع

260
110
370
72
70
171
57
370
133
180
57
370

النسبة املئوية

70
30
100
19
19
46
15
100
36
49
15
100
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يتعلق مبحاور األداة وأبعادها وفقراهتا ،وقد تكونت أداة الدراسة
أداة الدراسة:
من جزأين كما يوضح جدول (:)4
متثلت أداة البحث اليت اس تخدمها الباحث ابس تبيان أعد
اجلزء األول :يتض من البياانت العامة ألفراد عينة الدراس ةلغرض التعرف على درجة امتالك كفاايت تكنولوجيا املعلومات
(النوع ،الرتبة األكادميية ،سنوات اخلربة).
واالتص االت لدى أعض اء هيئة التدريس جبامعة جنران ،ودرجة
اجلزء الثاين :وأش تمل على احملاور الرئيس ية للدراس ة وتش مل:ممارس تهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاص ة
احملور األول حول درج ة توفر كف اايت تكنولوجي ا املعلوم ات
ابملعلم ()ISTE*E؟
واالتص االت لدى أعض اء هيئة التدريس جبامعة جنران ،ويض م
أما عن طريقة تص ميم االس تبانة فقد اس تعان الباحث
( )46عب ارة موزع ة على ( )3كف اايت رئيس ة .واحملور الث اين
ابألدبيات والدراس ات الس ابقة يف جمال البحث ،لتحديد ص يغ
حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للمعايري
األس ئلة املناس بة ،كدراس ة عمايرة ( ،)2019ودراس ة الغزو،
الع املي ة لتكنولوجي ا التعليم اخل اص ة ابملعلم )،)ISTE*E
وعليمات ( ،)2017ودراسة العنزي ،وسعود ( ،)2016ودراسة
ومشلت ( )25عبارة (مؤش ر أداء) موزعة على س بع معايري
حس ن ( ،)2012األمر الذي أعان الباحث على مجع كل ما
حمورية.
جدول ( )4توزيع عبارات االستبانة على حماور وأبعاد أداة الدراسة.
م

عدد العبارات

البعد

احملور األول :درجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران.
1

استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية

17

2

استخدام مصادر وخدمات شبكة اإلنرتنيت

15

تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية

14

3
جمموع

احملور الثاين :درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للمعايري العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E

46

1

معيار املعلم املتعلم

2

معيار املعلم القائد

3

3

معيار املعلم املواطن

4

4

معيار املعلم املتعاون

4

5

معيار املعلم املصمم

3

6

معيار املعلم املصمم

4

7

معيار املعلم احمللل

4

جمموع

صدق األداة:
لضمان صدق أداة الدراسة ،مت عرض االستبانة على ثالثة
حمكمني من ذوي اخلربة يف تصميم املؤشرات وأدوات القياس
بوحدة قياس األداء بوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة جبامعة جنران،
ابإلضافة إىل مخسة ممن أعضاء اهليئة التدريسية من ذوي
االختصاص من منسويب عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن
بعد يف جامعة جنران ،وقد متت االستجابة آلراء احملكمني إبجراء
ما يلزم من حذف وتعديل صياغة بعض العبارات وإعادة ترتيبها
وبذلك خرجت االستبانة يف صورهتما النهائية.
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ثبات األداة
مت التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق االستبانة على
عينة استطالعية مكونة مدن ( )30عضو هيئة تدريس من خارج
عينة الدراسة وحساب معامل الثبات ()Cronabach alpha
لالتساق الداخلي ،وجاءت النتائج كما يوضح جدول ()5
حيث جاء معامل الثبات الكلى للمحور األول ( ،)0.93وجاء
معامل الثبات الكلى للمحور الثاين ( )0.98بينما جاء معامل
الثبات الكلي لكال احملورين ( )0.941وهو يعد معدل عايل
للثبات مما يعىن صدق األداة لقياس ما وضعت ألجله.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
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م

جدول ( )5معامالت ثبات ألفا كورنباخ جملاالت األداة املوجهة لقياس درجة توافر الكفاايت التكنولوجية
قيم معامل ثبات ألفا

اجملال

احملور األول :درجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية
1
استخدام مصادر وخدمات شبكة اإلنرتنيت
2
تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية
3
الثبات الكلي للمحور
احملور الثاين :درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران للمعايري العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم (.)ISTE*E
معيار املعلم املتعلم
1
معيار املعلم القائد
2
معيار املعلم املواطن
3
معيار املعلم املتعاون
4
معيار املعلم املصمم
5
معيار املعلم امليسر
6
معيار املعلم احمللل
7
الثبات الكلي للمحور
الثبات الكلي لألداة

0.80
0.78
0.47
0.93
0.90
0.87
0.95
0.90
0.96
0.91
0.95

0.89
0.941

أساليب التحليل اإلحصائي:
متغريات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث برانمج الرزم
-1املتغريات املستقلة:
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSيف حتليل البياانت
 النوع :وأيخذ بعدين (ذكور وإانث).اليت مت مجعها بعد تطبيق أداة الدراسة وهي :معامل الثبات
 سنوات اخلربة :وأتخذ ثالث أبعاد (أقل من مخس سنوات،( ،)Cronabach alphaوالتكرارات والنسبة املئوية
من مخس إىل عشر سنوات – أكثر من عشر سنوات)
واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية واختبار ،T-test
 الرتبة األكادميية :وأتخذ أربع أبعاد (أستاذ ،أستاذ مشارك،وأسلوب حتليل االحندار اخلطي البسيط ( Simple Linear
أستاذ مساعد ،حماضر).
 ،)Regressionوحتليل التباين األحادي ( ANOVA way
-2املتغريات التابعة:
 )Oneوقد مت اعتماد سلم (ليكرت) الثالثي لتصحيح أداة
 درجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدىالدراسة ،إبعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران.
الثالث (مرتفع ،متوسط ،ضعيف) وقد مت اعتماد املقياس اآليت
 درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايريألغراض حتليل النتائج واملوضح يف اجلدول ( )6لتفسري تقديرات
اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
أفراد العينة:
(.)ISTE*E
جدول ( )6املعيار اإلحصائي لتفسري تقديرات أفراد العينة
مدى الدرجات

الدرجة

5 - 3.68
3.67 – 2.34
2.33 – 1.00

مرتفعة
متوسطة
ضعيفة

عرض النتائج ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال األول :ما مدى توافر
الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران من وجهة نظرهم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الدرجة ونسبة توفر

الكفاية والرتبة جلميع فقرات اجلزء الثاين من االستبانة واملرتبط
بقياس درجة توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء
هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم واجلدول ( )7يوضح
ذلك:
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جدول ( )7حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد عينة الدراسة عن درجة توافر الكفاايت التكنولوجية
األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة نظرهم
املتوسط

االحنراف

مستوي

م

احلساب

املعياري

الدرجة

1

استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية.

3.53

0.69

متوسطة

70.6

2

استخدام مصادر وخدمات شبكة اإلنرتنيت.

2.9

1.08

متوسطة

58

3

3

تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية.

3.82

1.61

مرتفعة

76.4

1

3.42

1.31

متوسطة

68.4

احملور

املتوسط العام

الوزن النسيب

الرتبة
2

( )3.53وبدرجة متوسطة ،وأما حمور كفاايت "استخدام مصادر
وخدمات شبكة اإلنرتنيت" فقد حصل على متوسط حسايب
( )2.90وبدرجة متوسطة واحتل بذلك املرتبة الثالثة واألخرية
ابلنسبة لبقية احملاور.
أما ما كشفت عنه الدراسة من نتائج حول كل حمور من
حماور كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء
هيئة التدريس جبامعة جنران فقد جاءت املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية ونسبة توفر الكفاية والرتبة للفقرات املكونة
لكل حمور كما يلي:
أوالً :احملور األول :كفاايت استخدام احلاسوب وبراجمه يف
العملية التعليمية:

تشري النتائج يف جدول ( )7أن درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة يف إمجايل حماور الدراسة،
حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحاور ( ،)3.42وبوزن نسيب
( )68.5أما املتوسطات احلسابية لكل حمور من حماور الدراسة
املتعلقة بدرجة توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران فقد تراوحت بني
( ،)3.82-2.90حيث جاء حمور كفاايت "تصميم وإعداد
وإدارة املقررات اإللكرتونية" يف املرتبة األوىل من حيث درجة توافر
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبتوسط حسايب
( )3.82وبدرجة مرتفعة ،يليه يف املرتبة الثانية حمور كفاايت
"استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية التعليمية" مبتوسط حسايب
جدول ( )8الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة توافر الكفاية حملور استخدام احلاسوب وبراجمه يف
العملية التعليمية

الرقم

فقرات حمور كفاايت استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية

املتوسط

االحنراف

الوزن

مستوي

التسلسلي

التعليمية

احلساب

املعياري

النسيب

الدرجة

3.04

1.07

60.8

متوسطة

12

3.85

1.02

77

مرتفعة

6

4.75

1.02

91.3

مرتفعة

3

2.89

1.10

57.8

متوسطة

13

1
2

3

التغلب على املشكالت الفنية اليت تواجهك أثناء االستخدام.
القدرة على التعامل مع ملحقات جهاز احلاسب (الطابعة ،املاسح
الضوئي ،الكامريا الرقمية)
استخدم جهاز العرض  data showكواجهة عرض أساسية داخل
الدرس.

4

القدرة على تثبيت الربامج وإزالتها بطريقة سليمة
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5

حتديد اإلصدار املناسب من نظام التشغيل ويندوز املناسب ملواصفات

4.48

1.00

89.6

مرتفعة

4

4.77

0.07

95.4

مرتفعة

1

3.41

1.14

68.2

متوسطة

10

2.63

1.13

52.6

متوسطة

15

9

استخدم العروض التقدميية  power pointداخل قاعة الدرس.

4.66

0.85

93.2

مرتفعة

2

10

القدرة على التعامل ومحاية وسائط التخزين املختلفة من الفريوسات.

3.93

1.07

78.6

مرتفعة

5

11

إدارة وتنظيم امللفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل

3.78

0.93

75.6

مرتفعة

7

3.76

0.94

75.2

مرتفعة

8

3.36

1.04

67.2

متوسطة

11

2.37

1.01

47.4

ضعيفة

16

2.35

1.03

47

ضعيفة

17

3.45

1.97

69

متوسطة

9

2.64

1.08

52.8

متوسطة

14

3.53

0.69

70.5

6
7
8

12

13

14

15

16
17

جهاز احلاسب اخلاص بك.
استخدم برانمج معاجل النصوص Microsoft Office word
يف حتضري الدروس
استخدام اجلداول اإللكرتونية EXCEL
استخدام برانمج قواعد البياانت  ACCESSيف معاجلة سجالت
الطالب.

القدرة على ضغط أو فك ضغط امللفات ابستخدام أحد برامج
()WinZip-WinRAR
القدرة على فهم صيغ امللفات ( pdf, doc, docx, jpg, png,
 )ppt, zip, xlxsوالتحويل فيما بينها.
استخدم برامج إعداد وحترير الوسائط املتعددة مثل ( MS Movie
)Maker-Sound Forge
استخدم برامج حترير الصور والرسوم الرقمية مثل (photo shop -
)Microsoft Paint
القدرة على التعامل مع أكثر من برانمج والتنقل فيما بينها يف آن واحد
إلجناز مهمة واحدة.
القدرة على استخدام برامج احلماية لتفحص وإزالة الفريوسات
املتوسط العام

أظهرت نتائج جدول ( )8السابق أن املتوسطات احلسابية
لفقرات حمور كفاايت استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية
التعليمية كانت مبستوي فاعلية مرتفعة على الفقرات (،3 ،9 ،6
)12 ،11 ،2 ،10 ،5؛ حيث تراوح املتوسطات احلسابية عليها
ما بني ( )4.77-3.76وقد حصلت على أعلى متوسط الفقرة
( )6واليت نصها (استخدم برانمج معاجل النصوص Microsoft

متوسطة

 Office wordيف حتضري الدروس مبتوسط حسايب (،)4.77
يليها الفقرة ( )9واليت نصها (استخدم العروض التقدميية
 power pointداخل قاعة الدرس) مبتوسط حسايب (،)4.66
ويف الرتتيب الثالث فقرة ( )3واليت نصها (استخدم جهاز العرض
 data showكواجهة عرض أساسية داخل الدرس) ومبتوسط
حسايب ( .)4.66وتتفق تلك النتائج مع دراسة العنزي ()2016
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( )2.35بدرجة ضعيفة ،وميكن إرجاع تلك النتيجة إىل صعوبة
واليت توصلت إىل كثرة استخدام أعضاء هيئة التدريس لتلك
تلك الربامج وحاجتها إىل حرفية عالية ملا تشمله من عمليات
التطبيقات كجزء من العملية التعليمية ،كما أن مجيع القاعات
معقدة يف التصميم واإلنتاج للمواد التعليمية .أما ابلنسبة
الدراسية كما جبامعة جنران مزودة أبجهزة  Data Showمما
للمتوسط الكلي لفقرات حمور كفاايت استخدام احلاسوب
شجع الكثري من أعضاء هيئة التدريس على استخدام العروض
وبراجمه يف العملية التعليمية فقد كان بدرجة متوسطة حيث بلغ
التقدميية (البوربوينت) وأجهزة العرض .أما الفقرات اليت كانت
( .)2.9وبصفة عامة تتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه
درجة االستجابة عليها مبستوى متوسط فهي الفقرات؛ (،16
دراسة املعمري ( ،)2013ودراسة العنزي ،)2016( ،ودراسة
 )8 ،17 ،4 ،1 ،13 ،7حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما
الرصاعي ( ،)2017ودراسة عمايرة ( )2019يف أن أكثر
بني ( ،)3.45-2.63وأخرياً كما يوضح اجلدول فإن أقل درجة
الكفاايت استخداما يف جمال توظيف احلاسوب وبراجمه يف
توفر لكفاايت حمور استخدام احلاسوب وبراجمه يف العملية
العملية التعليمية هي تطبيقات  MS Officeوعلى وجه الدقة
التعليمية متثل يف الفقرة ( )14واليت نصها (استخدام برامج إعداد
تطبيقات معاجلة النصوص ( ،)MS Wordوتطبيق العروض
وحترير الوسائط املتعددة مثلMS Movie Maker-(:
التقدميية (.)MS Power Point
 )Sound Forgeمبتوسط حسايب ( ،)2.37وأخريا فقرة ()15
اثنياً :احملور الثاين :كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت يف
واليت نصها (استخدم برامج حترير الصور والرسوم الرقمية مثل:
العملية التعليمية:
 ) Microsoft Paint)photo shopمبتوسط حسايبجدول ( )9الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب حملور استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية
التعليمية
الرقم

فقرات حمور كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية

املتوسط

االحنراف

الوزن

مستوي

التسلسلي

التعليمية

احلساب

املعياري

النسيب

الدرجة

4.40

0.88

88

مرتفعة

1

3.31

1.01

66.2

متوسطة

5

2.33

1.15

46.6

ضعيفة

13

2.75

1.20

55

متوسطة

10

3.07

1.00

61.4

متوسطة

6

2.80

1.04

56

متوسطة

8

3.38

1.20

67.6

متوسطة

4

3.57

1.13

71.4

مرتفعة

2

26

أجيد استخدام مؤمترات الفيديو واملؤمترات الصوتية عرب الشبكة.

3.01

1.12

60.2

متوسطة

7

27

أجيد التسجيل يف املنتدايت التعليمية واملشاركة فيها

2.76

1.21

55.2

متوسطة

9

1.96

1.03

39.2

ضعيفة

14

18
19
20
21
22
23
24
25

28
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أمتكن من استخدم حمركات البحث املختلفة للوصول إىل املعلومات
اليت احتاجها.
البحث يف الفهارس اإللكرتونية للمكتبات وقواعد البياانت العاملية
ابملستودعات الرقمية.
مهارات التعامل مع مواقع التخزين احلسايب.
استخدم برامج التواصل االجتماعي ( )Facebookيف التفاعل
ونقل املعرفة لطاليب سواء عرب اجلوال أو جهاز احلاسب.
القدرة على املشاركة يف جمموعات النقاش املتاحة عرب اإلنرتنيت
أجيد إنشاء بريد إلكرتوين ) (E-mailوتوظيف خدماته املختلفة
من إرسال الرسائل وامللفات املرفقة واستقباهلا ،وحذفها مع الطالب.
استخدام اهلاتف اجلوال كوسيط دائم لتلقي املعلومات وإرساهلا من
خالل برامج احملادثة واحلوار املباشر نصا وصوات وصورة.
أحرص على املشاركة يف الدورات التدريبية اليت تعقد على اخلط
املباشر .On Line

االستفادة من تطبيقات جوجل اجملانية أو  Google Appsيف
العملية التعليمية
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29
30
31
32

القدرة على حتميل امللفات من الشبكة Download
ورفعهاUploading.

أجيد تصميم الصفحات واملواقع التعليمية ونشرها وحتديثها كل فرتة.
أعي بقواعد وقوانني محاية امللكية الفكرية للمصادر الرقمية على
شبكة اإلنرتنيت
أمتلك درجة وعي مبتطلبات األمن السيرباين
املتوسط العام

3.47

1.22

69.4

متوسطة

3

1.60

0.96

32

ضعيفة

15

2.37

1.01

47.4

ضعيفة

11

2.35

1.03

47

ضعيفة

12

2.9

1.08

58

متوسطة

( )Facebookيف التفاعل ونقل املعرفة لطاليب سواء عرب اجلوال
أو جهاز احلاسب) يف املرتبة األخرية من املستوي املتوسط بوزن
نسيب ( )%55وتتفق تلك النتيجة مع دراسة العنزي ()2016
واليت توصلت إىل قناعة كثري من أعضاء هيئة التدريس أبن برامج
التواصل االجتماعي ومنها  Facebookهي برامج للتواصل
يغلب عليها الطابع االجتماعي الرتفيهي أكثر من الطابع
التعليمي ،وأخرياً كما يوضح اجلدول فإن أقل درجة توفر
لكفاايت حمور استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية التعليمية
متثل يف الفقرات ()30 ،28 ،20 ،32 ،31؛ حيث تراوحت
متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)1.60-2.37وقد حصلت
الفقرة رقم ( )30واليت نصها (أجيد تصميم الصفحات واملواقع
التعليمية ونشرها وحتديثها كل فرتة) على أدين متوسط وبدرجة
ضعيفة وتتفق تلك النتيجة مع دراسة املعمري واملسروري
( )2015ودراسة الزهراين ( )2019واليت توصلت إىل أن تصميم
املواقع والصفحات على شبكة اإلنرتنيت حيتاج تدريب وخربة
وكفاءة على استخدام برامج التصميم معقدة األوامر .أما ابلنسبة
للمتوسط الكلي لفقرات حمور كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت
يف العملية التعليمية فقد كان بدرجة توفر متوسطة حيث بلغ
(.)2.9
اثلثاً :احملور الثالث :كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات
اإللكرتونية:

أظهرت نتائج جدول ( )9السابق أن املتوسطات احلسابية
لفقرات حمور كفاايت استخدام شبكة اإلنرتنيت يف العملية
التعليمية كانت مبستوي فاعلية مرتفعة على الفقرات (25 ،18
)؛ حيث تراوحت املتوسطات احلسابية عليها ما بني (-3.57
 )4.40وقد حصلت على أعلى متوسط الفقرة ( )18واليت نصها
(أمتكن من استخدم حمركات البحث املختلفة للوصول إىل
املعلومات اليت احتاجها) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغزو
وعليمات ( )2015اليت توصلت إىل أن ذلك يعود إىل اهتمام
أعضاء هيئة التدريس ابإلنرتنيت الستخدامه يف العملية التعليمية
والبحث العلمي ،يليها يف الرتتيب الفقرة ( )25وإىل نصها
(أحرص على املشاركة يف الدورات التدريبية اليت تعقد على اخلط
املباشر  .)On Lineويرجع الباحث تلك النتيجة إىل ما فرضته
جائحة كوروان من ضرورة التباعد للوقاية من اإلصابة مما دفع
جبامعة جنران عرب عمادة التطوير واجلودة القتصار عقد الدورات
التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على اخلط املباشر
 On Lineعرب منصة  .Zoomأما الفقرات اليت كانت
درجة االستجابة عليها مبستوى متوسط فهي الفقرات (،29
)21 ،27 ،23 ،26 ،22 ،19 ،24؛ حيث تراوحت
متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)3.47-2.75وكانت أوىل
الكفاايت يف هذا املستوي املتوسط هي الفقرة ( )29واليت نصها
(القدرة على حتميل امللفات من الشبكة  Downloadورفعها
 )Uploadingمبتوسط حسايب ( )3.47بينما جاءت الفقرة
( )21واليت نصها (استخدم برامج التواصل االجتماعي
جدول ( )10الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة توفر الكفاية حملور تصميم وإعداد وإدارة املقررات
اإللكرتونية
الرقم

التسلسلي
33
34

فقرات حمور كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية
أجيد حتديد الوسائط املتعددة اليت سيتم تضمينها يف املقرر
اإللكرتوين.
تزويد الطالب ابملصادر الكافية للتعلم من خالل الشبكة.

املتوسط

االحنراف

الوزن

النسيب

الدرجة

3.68

0.68

73.6

مرتفعة

13

3.69

1.81

73.8

مرتفعة

11

احلساب

املعياري

مستوي
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35

هتيئة الطالب لتحمل مسئولية التعلم من خالل املقررات اإللكرتونية

3.70

0.75

74

مرتفعة

10

36

أجيد إعداد السيناريو التعليمي للمقرر اإللكرتوين

3.92

1.86

78.4

مرتفعة

4

37

حتديد األهداف التعليمية للمقرر اإللكرتوين.

3.96

0.57

79.2

مرتفعة

3

38

تتبع أداء الطالب ومدى تقدمهم يف التعلم لتقدمي املشورة والنصح.

3.84

1.90

76.8

مرتفعة

6

3.28

1.23

65.6

متوسطة

14

4.04

1.05

80.8

مرتفعة

2

41

حتديد اسرتاتيجيات التدريس الالزمة لتحقيق أهداف املقرر.

3.88

1.76

77.6

مرتفعة

5

42

أجيد جدولة املقرر اإللكرتوين ووضع خطة لتدريسه.

4.37

1.91

87.4

مرتفعة

1

3.73

1.14

74.6

مرتفعة

9

3.82

1.86

76.4

مرتفعة

8

3.69

1.89

73.8

مرتفعة

12

39
40

43

عرب الشبكة.

استخدم نظام اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين جبامعة جنران يف تتبع
أداء الطالب ومدى تقدمهم يف التعلم وتقدمي التغذية الراجعة هلم.
استخدم وأطبق أساليب خمتلفة للتقومي اإللكرتوين من خالل
الشبكة.

حتدد أساليب التفاعل اإللكرتوين بني املتعلمني وبعضهم البعض
وبينهم وبني املعلم ،وبينهم وبني مواد التعلم.

44

حتديد أنشطة التعلم اليت تشجع التفاعل بني املتعلمني

45

حتدد الروابط اإللكرتونية  Linksبني مكوانت املقرر اإللكرتوين

46

إدارة حلقات النقاش املتاحة عرب الشبكة مع الطالب لدعم مفهوم
الذات والتعبري عن األفكار واآلراء حبرية.
املتوسط العام

أظهرت النتائج يف اجلدول ( )10السابق أن املتوسطات
احلسابية لفقرات حمور كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات
اإللكرتونية كان بدرجة مرتفعة على مجيع الفقرات ابستثناء الفقرة
رقم ( )39حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني (-3.68
 )4.37وجاء يف املرتبة األويل الفقرة رقم ( )42واليت نصها
(أجيد جدولة املقرر اإللكرتوين ووضع خطة لتدريسه) مبتوسط
حسايب ( ،)4.37ووزن نسيب ( ،)87.4يليها الفقرة رقم ()8
واليت نصها (استخدم وأطبق أساليب خمتلفة للتقومي اإللكرتوين
من خالل الشبكة) مبتوسط حسايب ( ،)4.04وجاءت يف الرتبة
األخرية الفقرة رقم ( )39واليت نصها (استخدم نظام اإلرشاد
األكادميي اإللكرتوين جبامعة جنران يف تتبع أداء الطالب ومدى
تقدمهم يف التعلم وتقدمي التغذية الراجعة هلم) ،مبتوسط حسايب
( ،)3.28أما ابلنسبة للمتوسط الكلي حملور درجة توفر كفاايت
تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران فقد بلغ ( )3.82وبوزن نسيب مقداره
( )76.3وهو معدل مرتفع ،وختتلف تلك النتائج مع ما توصلت
إليه دراسة املقطري ( )2015واليت توصلت نتائجها إىل أن
مستوي كفاايت إعداد املقرر اإللكرتوين وإدارته على الشبكة
جاء بدرجة متوسطة ،بينما ميكن تفسري سبب حصول حمور
كفاايت تصميم وإعداد وإدارة املقررات اإللكرتونية على املستوي
240
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3.83

1.02

76.6

3.82

1.61

76.3

7

مرتفعة
مرتفعة

العايل من استجاابت عينة الدراسة يف الدراسة احلالية إىل تبين
جامعة جنران لنظام البالك بورد ( )Blackboardإلدارة التعلم
واملقررات الدراسية ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية
يف اجلامعة ،هذا النظام وفر الكثري من األدوات والوسائل اليت
تتيح ألعضاء اهليئة التدريسية القدرة على بناء مقررات ديناميكية
وتفاعلية بسهولة كبرية مع إدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنة
وبسيطة ،كما يسمح أيضاً ألستاذ املقرر بناء مقررات إلكرتونية
متكاملة ،ووضع مالحظات وخمطط املادة واألعمال والوظائف
املطلوبة واإلعالانت وميكن النظام أيضاً من عرض األعمال
الفصلية واالمتحاانت والنتائج أوالً أبول ،مما يسمح للطالب
ابلتواصل املباشر من خالل نوافذ احلوار والرسائل اإللكرتونية
املوجهة واملعممة.
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثاين :ما مدى توافق
ممارسات كفاايت تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس
يف جامعة جنران السعودية مع معايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الدرجة والوزن النسيب
واجلدول ( )11يوضح ذلك:

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ))ISTE*E

رقم

املتوسط

االحنراف املعياري

مستوي الدرجة

الوزن النسيب

الرتبة

البعد

1

معيار املعلم املتعلم

3.00

1.32

متوسطة

60

5

2

معيار املعلم القائد

3.57

1.35

متوسطة

71.4

2

3

معيار املعلم املواطن

3.76

1.34

مرتفعة

75.2

1

4

معيار املعلم املتعاون

2.92

1.12

متوسطة

58.4

7

5

معيار املعلم املصمم

2.96

1.02

متوسطة

59.2

6

6

معيار املعلم امليسر

3.02

1.16

متوسطة

60.4

4

7

معيار املعلم احمللل

3.37

1.23

متوسطة

67.4

3

املتوسط العام

3.22

املعيار

احلساب

1.43

متوسطة

64.4

تشري النتائج يف جدول ( )11أن درجة توافق ممارسات كفاايت تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران السعودية

مع

املعلومات يف التعليم والتعلم ،أما املتوسطات احلسابية لكل
معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
معيار فقد تراوحت بني ( ،)3.76-2.92حيث جاء معيار
( )ISTE*Eمن وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة،
"املعلم املواطن" يف املرتبة األويل من حيث درجة االلتزام ابملمارسة
ومبتوسط حسايب ( ،)3.22ووزن نسيب ( )64.4وهي بذلك
مبتوسط حسايب ( )3.76وبدرجة مرتفعة ،يف حني حصلت
ختتلف مع دراسة ابجااب ) )Bajabaa, 2017واليت جاءت
املمارسات يف ضوء معيار املعلم املتعاون على أدين املتوسطات
نتائجها لتؤكد على أن ممارسات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
احلسابية حيث كان املتوسط احلسايب ( .)2.92وتبني اجلداول
طيبة جاءت متوافقة متاما مع معايري ( )ISTEمما يدل على
من ( )12التحليل اإلحصائي الوصفي لكل معيار:
وجود وعي اتم لدى عينة الدراسة أبمهية توظيف تكنولوجيا
جدول ( )12حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري اجلمعية
العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ))ISTE*E
م

املتوسط احلساب

البعد

االحنراف
املعياري

مستوي الدرجة

املعيار األول :املعلم املتعلم:
1
2

حتدد أهداف تعليمية معتمدة على األساليب التكنولوجية
متابعة االهتمامات املهنية من خالل إنشاء شبكات تعلم حملية وعاملية الكتشاف
التطبيقات واملشاركة هبا بشكل نشط.

3

تتابع البحوث احلديثة واملمارسات املهنية والتقنية اليت تدعم نتائجها حتسني تعلم
الطلبة.

3.43

1.60

متوسطة

2.02

0.68

ضعيفة

3.50

1.61

مرتفعة

املعيار الثاين :املعلم القائد
4

لديك رؤية لتمكني التعلم ابستخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل مع الطالب.

5

تدعم الدعوة إىل الوصول العادل إىل التكنولوجيا التعليمية واحملتوى الرقمي وفرص التعلم
لتلبية االحتياجات املتنوعة جلميع الطالب

4.00

1.26

مرتفعة

3.74

1.33

مرتفعة
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م
6

البعد
تساعد الزمالء من خالل تقدمي أمنوذج لتحديد واستكشاف وتقييم وتنظيم وتبين
املوارد واألدوات الرقمية اجلديدة للتعلم

املتوسط احلساب
2.97

االحنراف
املعياري
1.45

مستوي الدرجة
متوسطة

املعيار الثالث :املعلم املواطن
7

تطور بيئات تعلم ثرية ابلتقنية اليت تشجع الفضول والفحص الناقد للموارد عرب
اإلنرتنيت وتغرس املعرفة الرقمية والطالقة اإلعالمية عند الطالب.

8

توجه الطالب حنو املمارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية الستخدام األدوات الرقمية
ومحاية حقوق امللكية الفكرية

9

تشجع الطالب على اآلداب السلوكية واملسئولية يف التفاعالت االجتماعية ذات الصلة
ابستخدام التقنية

10

تدعم استخدام الطلبة األمن لتقنية املعلومات يف إدارة البياانت الشخصية ومحاية
اخلصوصية.

3.73

1.41

مرتفعة

3.85

1.39

مرتفعة

3.77

1.22

مرتفعة

3.69

1.42

مرتفعة

املعيار الرابع :املعلم املتعاون
11
12

تشارك الزمالء يف التخطيط التعليمي إلنشاء جتارب تعلم حقيقية تعزز التكنولوجيا.

3.43

0.73

متوسطة

تشجع الطالب على استخدام األدوات التعاونية (برامج التواصل االجتماعي ،والربيد
اإللكرتوين) للتواصل مع خرباء افرتاضيني إلظهار فهمهم وإدراكهم وتفكريهم وختطيطهم

2.53

1.26

متوسطة

وعملياهتم اإلبداعية حلل مشكلة ما.
13

تتعاون مع الطالب الكتشاف واستخدام موارد رقمية جديدة وتشخيص مشاكل
التقنية وإصالحها.

14

تبدي وعياً عامليا ابلبيئة الرقمية عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور والزمالء من
الثقافات األخرى.

2.49

1.07

ضعيفة

3.23

1.37

متوسطة

املعيار اخلامس :املعلم املصمم
15

تطور بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تدعم التعلم الذايت للطالب.

16

تصمم أنشطة تعليمية ابستخدام األدوات الرقمية لتعزز التعلم النشط.

17

تصمم مدونة تعليمية تعمل على دعم التعلم الفعال.

3.37

1.52

متوسطة

3.42

1.35

متوسطة

2.11

0.79

ضعيفة

املعيار السادس :املعلم امليسر
18
19
20
21

242

تصمم مواقف تعلم تتحدي هبا الطالب وتدفعهم الستخدام عملية التصميم والتفكري
احملوسب من أجل االبتكار وحل املشكالت.
تدعم الطلبة على متثيل مناذج التفكري اإلبداعي واالبتكاري.
إدارة استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات تعلم الطالب يف املنصات الرقمية ،أو البيئات
االفرتاضية ،أو أماكن التعلم العملي ،أو يف امليدان
غرس ثقافة تويل الطالب ألهدافهم التعليمية ونتائجها سواء بشكل منفرد أو مجاعي.
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2.47

0.74

ضعيفة

2.61

1.20

متوسطة

3.66

1.35

مرتفعة

3.33

1.36

متوسطة
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م

املتوسط احلساب

البعد

االحنراف
املعياري

مستوي الدرجة

املعيار السابع :املعلم احمللل
22

توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم ابستخدام
التكنولوجيا.

23

3.25

متوسطة

1.15

تستخدم التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التقييمات البنائية واخلتامية
اليت تليب احتياجات املتعلمني ،وتقدمي التغذية الراجعة يف الوقت املناسب للطالب

3.69

مرتفعة

1.42

وتوجيه اإلرشادات.
24

تستخدم بياانت التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء األمور وأصحاب
املصلحة واملعنيني ابلتعليم لبناء التوجيه الذايت للطالب.

25

توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم ابستخدام
التكنولوجيا.

3.50

1.32

مرتفعة

3.04

1.15

متوسطة

اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
كما يبني جدول ( )13املتوسط احلسايب واالحنراف
مرتب تنازيل وفق األمهية النسبية للممارسات ومستوي التطبيق:
املعياري ملمارسات أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري
جدول ( )13املتوسط احلساب واالحنراف املعياري ملمارسات أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا
التعليم اخلاصة ابملعلم ) )ISTE*Eمرتب تنازيل

()ISTE*E

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
حتدد أهداف تعليمية معتمدة على األساليب التكنولوجية.
متابعة االهتمامات املهنية من خالل إنشاء شبكات تعلم حملية وعاملية
الكتشاف التطبيقات واملشاركة هبا بشكل نشط.
تتابع البحوث احلديثة واملمارسات املهنية والتقنية اليت تدعم نتائجها
حتسني تعلم الطلبة.
لديك رؤية لتمكني التعلم ابستخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل مع
الطالب.
تدعم الدعوة إىل الوصول العادل إىل التكنولوجيا التعليمية واحملتوى الرقمي
وفرص التعلم لتلبية االحتياجات املتنوعة جلميع الطالب.
تساعد الزمالء من خالل تقدمي أمنوذج لتحديد واستكشاف وتقييم
وتنظيم وتبين املوارد واألدوات الرقمية اجلديدة للتعلم.
تطور بيئات تعلم ثرية ابلتقنية اليت تشجع الفضول والفحص الناقد للموارد
عرب اإلنرتنيت وتغرس املعرفة الرقمية والطالقة اإلعالمية عند الطالب.
توجه الطالب حنو املمارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية الستخدام
األدوات الرقمية ومحاية حقوق امللكية الفكرية.
تشجع الطالب على اآلداب السلوكية واملسئولية يف التفاعالت
االجتماعية ذات الصلة ابستخدام التقنية.
تدعم استخدام الطلبة األمن لتقنية املعلومات يف إدارة البياانت الشخصية
ومحاية اخلصوصية.

االحنراف

األمهية

املعياري

النسبية

3.43

1.60

68.6

متوسطة

2.02

0.68

40.4

ضعيفة

25

3.50

1.61

70

مرتفعة

9

4.00

1.26

80

مرتفعة

1

3.74

1.33

74.8

مرتفعة

4

2.97

1.45

59.4

متوسطة

19

3.73

1.41

74.6

مرتفعة

5

3.85

1.39

77

مرتفعة

2

3.77

1.22

75.4

مرتفعة

3

3.69

1.42

73.8

مرتفعة

6

املتوسط

املستوي

الرتبة
11
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11

تشارك الزمالء يف التخطيط التعليمي إلنشاء جتارب تعلم حقيقية تعزز
التكنولوجيا.

3.43

0.73

68.6

متوسطة

12

تشجع الطالب على استخدام األدوات التعاونية (برامج التواصل
12

االجتماعي ،والربيد اإللكرتوين) للتواصل مع خرباء افرتاضيني إلظهار
فهمهم وإدراكهم وتفكريهم وختطيطهم وعملياهتم اإلبداعية حلل مشكلة

2.53

1.26

50.6

متوسطة

21

ما.
13

تتعاون مع الطالب الكتشاف واستخدام موارد رقمية جديدة وتشخيص

2.49

1.07

49.8

ضعيفة

22

3.23

1.37

64.6

متوسطة

17

15

تطور بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تدعم التعلم الذايت للطالب.

3.37

1.52

67.4

متوسطة

14

16

تصمم أنشطة تعليمية ابستخدام األدوات الرقمية لتعزز التعلم النشط.

3.42

1.35

68.4

متوسطة

13

17

تصمم مدونة تعليمية تعمل على دعم التعلم الفعال.

2.11

0.79

42.2

ضعيفة

24

2.47

0.74

49.4

ضعيفة

23

2.61

1.20

52.2

متوسطة

20

3.66

1.35

73.2

مرتفعة

8

3.33

1.36

66.6

متوسطة

15

3.25

1.15

65

متوسطة

16

14

18
19
20
21
22

مشاكل التقنية وإصالحها.
تبدي وعياً عامليا ابلبيئة الرقمية عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور
والزمالء من الثقافات األخرى.

تصمم مواقف تعلم تتحدي هبا الطالب وتدفعهم الستخدام عملية
التصميم والتفكري احملوسب من أجل االبتكار وحل املشكالت.
تدعم الطلبة على متثيل مناذج التفكري اإلبداعي واالبتكاري.
إدارة استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات تعلم الطالب يف املنصات
الرقمية ،أو البيئات االفرتاضية ،أو أماكن التعلم العملي ،أو يف امليدان.
غرس ثقافة تويل الطالب ألهدافهم التعليمية ونتائجها سواء بشكل
منفرد أو مجاعي.
توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم
ابستخدام التكنولوجيا.

23

تستخدم التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ جمموعة متنوعة من التقييمات البنائية
واخلتامية اليت تليب احتياجات املتعلمني ،وتقدمي التغذية الراجعة يف الوقت

3.69

1.42

73.8

مرتفعة

7

املناسب للطالب وتوجيه اإلرشادات.
24

تستخدم بياانت التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء
األمور وأصحاب املصلحة واملعنيني ابلتعليم لبناء التوجيه الذايت

3.50

1.32

70

مرتفعة

10

للطالب.
25

توفر طرق بديلة للطالب إلثبات كفاءهتم وإبداء آرائهم حول تعلمهم
ابستخدام التكنولوجيا.

ويظهر لنا حتليل النتائج يف جدول ( )13أن املتوسطات
احلسابية للفقرات املتعلقة مبمارسات أعضاء هيئة التدريس جبامعة
جنران ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eقد تراوحت ما بني ( )4.00-2.02وجاءت
املمارسة رقم ( )4يف املركز األول ابلرتتيب العام مبتوسط ()4.00
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3.04

1.15

60.8

متوسطة

18

ووزن نسيب ( )80وبدرجة مرتفعة وهي املمارسة اليت نصها
"لديك رؤية لتمكني التعلم ابستخدام التكنولوجيا من خالل
التفاعل مع الطالب" واليت تنتمي ملمارسات املعيار الثاين "املعلم
القائد" ،وميكن تفسري تلك النتيجة إىل اعتماد جامعة جنران على
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  Black Boardيف إدارة العملية

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثالث :ما هي طبيعة
التعليمية يسر ألعضاء هيئة التدريس إمكانية استخدام النظام يف
العالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى
التواصل والتفاعل مع الطالب عن بعد ،يف حني جاءت املمارسة
أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من جهة ودرجة ممارستهم
رقم ( )2كأقل املمارسات توظيفاً واحتلت املركز ( )25واألخري
ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
مبتوسط ( )2.02ووزن نسيب ( )40.40وبدرجة ممارسة ضعيفة
( )ISTE*Eمن جهة أخرى؟
وهي املمارسة اليت نصها "متابعة االهتمامات املهنية من خالل
لإلجابة عن هذا السؤال وابالعتماد على برانمج SPSS
إنشاء شبكات تعلم حملية وعاملية الكتشاف التطبيقات واملشاركة
(احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) استخدم الباحث أسلوب
هبا بشكل نشط" وتنتمي إىل ممارسات املعيار األول "املعلم
حتليل االحندار اخلطي البسيط ( Simple Linear
املتعلم" وميكن تفسري تلك النتيجة إىل حاجة تنفيذ تلك املمارسة
 )Regressionإلجياد العالقة بني درجة توافر الكفاايت
ملستوى متقدم من الكفاايت التكنولوجية املتعلقة بتصميم املواقع
التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
والشبكات وهو مستوي احرتايف ال يتوفر يف الكثري من أعضاء
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم للمعلم
عينة الدراسة ابستثناء منسويب كلية علوم احلاسب ونظم
( ،)ISTE*Eوكما هو موضح ابجلدول (:)14
املعلومات جبامعة جنران.
جدول ( )14حتليل االحندار اخلطي البسيط للعالقة بني توافر الكفاايت التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ()ISTE*E
البيان
كفاايت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وممارسة
معايري ()ISTE*E

()R

()R square

f

f

االرتباط

معامل التحديد

احملوسبة

اجلدولية

0.671

0.450

178.058

4

وكما يتبني من اجلدول ( )14فقد أظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي وجود عالقة ارتباط بني درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران
ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة
ابملعلم ( ،)ISTE*Eإذ بلغ معامل االرتباط  )0.671( Rعند
مستوى داللة ( .)0.05≤αأما معامل التحديد  R2فقد بلغ
( ،)0.450أي أن ما قيمته ( )0.450من التغريات يف ممارسة
معايري ( )ISTE*Eانتج عن التغري يف مدي توافر الكفاايت
التكنولوجية ،كما بلغت درجة التأثري  ،)1.735( βوهذا يعين
أن الزايدة بدرجة واحدة يف مدى توافر الكفاايت التكنولوجية
يؤدي إىل زايدة يف ممارسة معايري ( )ISTE*Eبقيمة ()1.735
ويؤكد معنوية هذه العالقة قيمة  Fاحملسوبة واليت بلغت
( )178.058وهي دالة عند مستوى ( )0.05 ≤ αابملقارنة مع
قيمة  Fاجلدولية البالغة ( ،)4وهذا يؤكد على وجود عالقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبني درجة توافر
الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا

β

*sig.

معامل

مستوي

االحندار

الداللة

1.735

0.000

التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eعند مستوي داللة (.)0.05
وهذه النتيجة تعكس أن توافر كفاايت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس يؤثر على درجة
ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eمن حيث االرتفاع أو االخنفاض.
النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الرابع :هل هناك فروق
ذات داللة إحصائية يف أراء أفراد عينة الدراسة حول مدى
توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eتبعاً ملتغريات
الدراسة (النوع ،سنوات اخلربة ،الدرجة األكادميية)؟
متغري النوع:
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول
درجة توافر الكفاايت التكنولوجية األساسية لدى أعضاء هيئة
التدريس جبامعة جنران ودرجة ممارستهم ملعايري اجلمعية العاملية
لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eومت تطبيق اختبار
( )test-tتبعا ملتغري النوع (ذكور ،إانث) كما يف اجلدول (:)15
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مستوى ممارسة كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة
........................................................................................................ ......
التدريس بجامعة نجران وفقا لمعايير الجمعية العالمية لتكنولوجيا التعليم () ISTE
...

جدول ( )15نتائج ت للعينات املستقلة الختبار أتثري النوع
املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري
0.639

احملور

اجلنس

العدد

اجملال الكلي لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية

ذكر

260

3.41

لدى أعضاء هيئة التدريس

أنثي

110

3.45

0.675

ذكر

260

3.20

0.506

أنثي

110

3.24

0.532

اجملال الكلي لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس
ملعايري ISTE*E

T

-0.337

-1.022

درجة

مستوي

احلرية

الداللة

368

0.684

368

0.266

هيئة التدريس ميتلكون ذات املهارات اجليدة الستخدام
وكما يتبني من اجلدول ( )15فقد أظهرت نتائج التحليل
التكنولوجيا يف التعليم والتعلم بغض النظر عن نوعهم (ذكور،
اإلحصائي أن مجيع قيم ( )tمل تكن ذات داللة إحصائية عند
إانث).
مستوى داللة أقل أو يساوي ( )0.05≤αمما يؤدي إىل القبول
 متغري سنوات اخلربة:بنتيجة أنه ال يوجد أتثري ملتغري النوع (ذكور ،إانث) على درجة
لتحديد فيما إذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية عند
أراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران حول توافر الكفاايت
مستوي الداللة ( )0.05≤αبني إجاابت عينة الدراسة من
التكنولوجية األساسية الالزمة هلم ودرجة ممارستهم ملعايري
أعضاء هيئة التدريس يف جانيب توافر الكفاايت التكنولوجية
( )ISTE*Eعند مستوي الداللة اإلحصائية (( )0.05≤αوتتفق
لديهم وممارستهم ملعايري  ISTE*Eاخلاصة ابملعلم يعزى ملتغري
هذه النتيجة يف جزئها األول املتعلق بتأثري متغري النوع (ذكور،
سنوات اخلربة مت تطبيق حتليل التباين األحادي ( ANOVA
إانث) على توافر الكفاايت التكنولوجية مع دراسة عمايرة
 )way Oneكما يوضحه اجلدول (:)16
( ،)2019ودراسة أنصو ( )2018واليت توصلتا إىل أن أعضاء
جدول ( )16نتائج حتليل التباين األحادي ( )ANOVA way Oneالختبار أتثري سنوات اخلربة
احملور
اجملال الكلي لدرجة توافر
الكفاايت التكنولوجية لدى
أعضاء هيئة التدريس
اجملال الكلي لدرجة ممارسة
أعضاء هيئة التدريس ملعايري
ISTE*E

املتوسط

االحنراف

درجة

متوسط

احلساب

املعياري

احلرية

املربعات

أقل من  5سنوات

133

3.43

0.722

من  10-5سنوات

180

3.44

0.512

أكثر من  10سنوات

57

3.33

0.827

370

3.42

1.31

أقل من  5سنوات

133

3.23

0.561

من  10-5سنوات

180

3.24

0.445

أكثر من  10سنوات

57

3.14

0.570

370

3.22

1.16

سنوات اخلربة

جمموع

جمموع

العدد

من خالل اجلدول ( )16نالحظ أن قيم ( )fمل تكن ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة أقل أو يساوي ()0.05≤α
مما يؤدي إىل القبول بنتيجة أنه ال يوجد أتثري ملتغري سنوات اخلربة
على درجة أراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران حول توافر
الكفاايت التكنولوجية األساسية الالزمة هلم ودرجة ممارستهم
ملعايري ( )ISTE*Eعند مستوى الداللة اإلحصائية
(.)0.05≤α
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2

2

0.392

0.036

F

مستوي
الداللة

0.83

0.071

0.42

0.928

 متغري الرتبة األكادميية:ولتحديد فيما إذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية
عند مستوي داللة أقل أو يساوي ( )0.05 ≤ αبني إجاابت
عينة الدراسة يف جانيب توافر الكفاايت التكنولوجية وممارسة
معايري  ISTE*Eيعزى ملتغري الرتبة األكادميية مت تطبيق حتليل
التباين األحادي ( )ANOVA way Oneكما يوضحه
اجلدول (:)17

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

جدول ( )17املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية ودرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران ملعايري  ISTE*Eاخلاصة ابملعلم
احملور

اجملال الكلي لدرجة توافر الكفاايت
التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس

اجملال الكلي لدرجة ممارسة أعضاء هيئة
التدريس ملعايري ISTE*E

الرتبة األكادميية

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

حماضر

57

3.42

1.38

أستاذ مساعد

171

3.41

1.08

أستاذ مشارك

70

3.43

1.09

أستاذ

72

3.42

1.65

األداة ككل

370

3.42

1.31

حماضر

57

3.22

1.50

أستاذ مساعد

171

3.21

1.18

أستاذ مشارك

70

3.23

1.19

أستاذ

72

3.22

1.81

األداة ككل

370

3.22

1.43

جدول ( )18نتائج حتليل التباين األحادي ( )ANOVA way Oneالختبار أتثري الرتبة األكادميية على درجة توافر الكفاايت
التكنولوجية ودرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ملعايري ISTE*E

اجملال
اجملال الكلي لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية
لدى أعضاء هيئة التدريس
اجملال الكلي لدرجة ممارسة أعضاء هيئة
التدريس ملعايري ISTE*E

جمموع

مصدر التباين

املربعات

درجة احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

9.62

2

4.81

داخل اجملموعات

160.26

70

2.29

اجملموع

169.88

72

بني اجملموعات

4.78

3

1.59

داخل اجملموعات

85.69

123

0.70

اجملموع

90.46

126

يتضح من نتائج حتليل التباين األحادي كما يبني جدول
رقم ( )18( ،)17وابالستناد إىل اختبار التباين األحادي تبني
أن قيمة مستوى الداللة أكرب من ( )0.05وهي بذلك ليست
دالة إحصائياً ،ومن مث فال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوي الداللة ( )0.05≤αيف متوسطات استجاابت أفراد
عينة الدراسة لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية ودرجة ممارستهم
ملعايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة ابملعلم
( )ISTE*Eتعزي ملتغري الرتبة األكادميية وتتفق تلك النتيجة مع
دراسة العنزي ( )2016واليت توصلت إىل أن أعضاء هيئة
التدريس وبغض النظر عن الرتبة العلمية ،يعيشون نفس الواقع
ابجلامعة ،ويتعاملون مع نفس األنظمة التقنية والتعليمية واليت
تفرض عليهم مستوي يكاد يكون موحد من الكفاايت
التكنولوجية واملمارسات املهنية.
توصيات الدراسة:
وبناء على نتائج البحث احلايل ،يوصي الباحث مبا يلي:
-1عقد دورات تدريبية متخصصة وبصورة دورية إلكساب

قيمة f

مستوي الداللة

2.10

0.13

0.410

0.665

أعضاء هيئة التدريس كفاايت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من قبل عمادة التطوير واجلودة املسئولة عن
تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران.
-2ربط ترقية أو جتديد تعاقد أعضاء هيئة التدريس إبمتام حضور
عدد من الربامج التدريبية املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات.
-3اإلفادة من معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم اخلاصة
ابملعلم ( )ISTE*Eيف بناء معايري تكنولوجية متخصصة يتم
تضمينها يف املهام واملسئوليات والواجبات الوظيفية اليت يقوم
هبا أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران.
-4التوصية بتضمني قائمة الكفاايت التكنولوجية اليت مت
حتديدها يف البحث احلايل يف منوذج تقومي األداء الوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس املعتمد جبامعة جنران.
-5االستفادة من قائمة الكفاايت التكنولوجية واملمارسات
املرتبطة بتحقيق معايري اجلمعية العاملية لتكنولوجيا التعليم
اخلاصة ابملعلم ( )ISTE*Eاليت مت حتديدها يف البحث احلايل
عند وضع معايري ترشيح قيادات العمل األكادميي ابجلامعة.
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية وإمكانية اإلفادة
منها في المملكة العربية السعودية

(قدم للنشر في ُ ،2020/12/30
ُ
وقبل للنشر في )2021/3/2

د .سعود بن عيسى النايف
أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المشارك ،كلية التربية ،جامعة حائل
Dr. Saud bin Essa Al Naif
Associate Professor of Educational Administration and Planning
College of Education, University of Hail

امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل وضع عدد من اآلليات املقرتحة لتطوير آليات تسويق البحوث العلمية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء خربات
وجتارب مجهورية الصني الشعبية .وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة وقد وضعت الدراسة تصوراً مقرتحاً
لتطوير آليات تسويق البحوث العلمية يف اململكة العربية السعودية كما توصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات من أمهها أن يتم إنشاء
الوحدات البحثية ابململكة وف ًقا لتخطيط عام وشامل مرتبط إبحداث التنمية الشاملة للمجتمع احمليط ابجلامعات السعودية .مع زايدة حجم
الشراكة اجملتمعية واحمللية والشعبية يف متويل وتسويق البحوث العلمية وحتقيق التعاون بني اجلامعات والقطاع اإلنتاجي والصناعي سواء كان
العام أو اخلاص
الكلمات املفتاحية :اجلامعات ،تسويق ،البحوث العلمية ،الصني ،اململكة العربية السعودية
Abstract:
The current study aimed to lay down a number of proposed mechanisms for developing mechanisms for
marketing scientific research in the Kingdom of Saudi Arabia in light of the experiences of the Republic
of China. The study used a descriptive approach to achieve the objectives of the study. General and
comprehensive, related to bringing about the comprehensive development of the society surrounding the
Saudi universities. With increasing the size of community, local and grassroots partnership in financing
and marketing scientific research and achieving cooperation between universities and the industrial sector
. .
Key words: Universities, Marketing, Scientific Research, China, Saudi Arabia
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

مقدمة:

يعد البحث العلمي السبيل األمثل لتحقيق التنمية
املستدامة يف أي جمتمع وبصفة خاصة يف القرن احلادي
والعشرين وتؤكد شواهد التنمية مبختلف أبعادها أن البحث
العلمي استطاع أن حيقق العديد من اإلجنازات يف اجملاالت
املختلفة .وأن يسهم بصورة كبرية يف حل املشكالت اليت تعاين
منها األمم واجملتمعات ،بشىت أنواعها االقتصادية واالجتماعية
وغريها وذلك مبا يوفره هلا من حقائق وابتكارات يستفاد منها
يف كافة اجملاالت.
ومن هذا املنطلق تتزايد أمهية البحث العلمي يف الوقت
احلايل لتحقيق التنمية املستدامة ،فهو املدخل احلقيقي لعصر
املعلومات ،والسبيل لرفع القدرة التنافسية يف اجملاالت املختلفة،
فمن خالله استطاعت بعض الدول النامية مواجهة مشكالهتا
وحتقيق معدالت مرتفعة للتنمية ،ويف املقابل فإ ّن اجلامعات
واي آالفاً من البحوث
واملعاهد يف الدول املتقدمة تطرح سن ً
العلمية اليت جتد طريقها للتطبيق الفعلي بفضل السياسة
التسويقية احملكمة هلا واليت تتوالها مؤسسات متخصصة تكون
اتبعة يف العادة لنفس املؤسسات البحثية (السيد:2007 ،
.)248
ويعد ددد البحد ددث العلمي السد د د د د د ددبيد ددل الوحيد ددد إىل الرقي
والتقدددم ،فددالفر بني الدددول املتقدددمددة والدددول الندداميددة يكمن يف
اهتم ددام ال دددول املتق دددم ددة ابلبح ددث العلمي وتطبيق ددات دده ،وال دددلي دل
على ذل د د ددك أن الي د د دداابن وأورواب الغربي د د ددة والوالايت املتح د د دددة
األمريكية كان البحث العلمي السد د د د د د ددبيل لكي تصد د د د د د ددب القوى
ضدا بفضدل ختصديصدها ألكرب ميزانية لتمويل
العظمى يف العامل وأي ً
البحوث العلمية ،حيث يتناس د ددق تفو الدولة وقدراهتا تناسد ددبًا
طرداي موجبً دا مع ازدايد اهتم ددامه ددا ابلبح ددث العلمي والعلم دداء.
ً
والعكس صد د د د د د ددحي فكلمد ددا أمهلد ددت الد دددولد ددة علمد ددائهد ددا وعقول
مفكريها تدهورت وتالشد د د ددت (املشد د د ددوخي ،)26 :2002 ،كما
تعمل احلاضنات التكنولوجية يف تلك الدول على تعزيز تسويق
البحوث اجلامعية ،ونشر التكنولوجيا عرب جمموعة من الشركات
املس د د د ددتعدة لتقد ابتكارات مهمة يف تلك املهارات اليت هتدف
إىل اسد د د د د د د دت دغ ددالل ال دف ددرص امل دت د د دداحد د ددة Organization for
Economic Co-operation and Development).
(Innovation

لق د ددد هيمن د ددت الوالايت املتح د دددة على جم د ددال البحوث
العلمي ددة وذل ددك ابسد د د د د د ددتثم ددارات تبل حوايل  %28من إمج ددايل
االس ددتثمارات العاملية يف جمال البحث والتطوير وانتقلت الص ددني
لتمثل املركز الثاين بنس د د د د د ددبة  %20متقدمة بذلك على كل من
االحتداد األورويب واليداابن ،ومندذ عدام 2011م تفوقدت الصد د د د د د ددني
( )%19.1على الوالايت املتحدة ( )%16.7من حيث عدد
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البد د دداحثني (منظمد د ددة األمم املتحد د دددة للرتبيد د ددة والعلم والثقد د ددافد د ددة،
 .)2015وما زال هذا التفو مس د ددتمراً إىل اآلن حيث كش د ددف
تقرير للمؤس د دس د ددة الوطنية للعلوم ابلوالايت املتحدة عام 2018
عن نشد د د د د ددر أكثر من مليوين و 500مقالة عملية حول العامل يف
عام  ،2018كان النصد د د د دديق األكرب منها للصد د د د ددني ،أمريكا،
وحبسد د د د د ددق التقرير ،فقد بل عدد األحباث العلمية واهلندسد د د د د ددية
الصدينية املنشدورة يف جمالت علمية حول العامل يف عام ،2018
 528ألف ددا و 263حبث ددا ،مق ددارن ددة مع  422ألف ددا و 808أحب دداث
أمد د ددريك د د ديد د ددة يف ال د د دعد د ددام ند د ددفسد د د د د د د د دده ( National Science
.)Foundation, 2018

وبذلك أتيت الصد د د ددني -ألول مرة -يف املرتبة األوىل قبل
الوالايت املتحددة ابعتبدارهدا أكرب شد د د د د ددر ل حبداث يف العدامل يف
جمايل العلوم واهلندسة ،على مدار عقد من الزمن
لقددد حددافظددت الصد د د د د ددني وعلى مدددى ال ددة عقود منددذ
تطبيق سددياسددة اإلصددالح واالنفتاح االقتصددادي على معدل و
اقتصد د ددادي سد د ددنوي مبعدل %10؛ ويف عام 2010م أصد د ددبحت
الصد د د د د ددني يفين أكرب اقتصد د د د د دداد يف العامل حيث زادت نفقاهتا يف
البحث والتطوير لتصد د د ددل إىل %1.98من الناتج احمللي اإلمجايل
يف عددام 2012م مقددارنددة ابالحتدداد األورويب ( ،)%1.96ويف عددام
2015م ارتفعت نفقات البحث والتطوير لتص د ددل إىل ،%2.1
وختطط ألن تصد د د د د ددل إىل  %2.5يف عدام 2020م حيدث زادت
هذه االسدتثمارات من نشدر األحباث العلمية وبراءات االخرتاع
(.)Paul Miesing ,Mingfeng Tang, 2012

ويف ض ددوء ما س ددبق يتضد د أن تس ددويق البحوث العلمية
ضد د د ددرورة حتمية وتتضد د د د أمهيته يف العصد د د ددر احلايل نتيجة لتعدد
حاجات ورغبات األفراد ،وكذلك ض د ددرورة إش د ددباعها داخل كل
دولدة األمر الدذي يفرض ضد د د د د ددرورة تفداعدل الددول مع بعضد د د د د دهدا
البعض نسد د د د د دب دة لظهور مفهوم العومل ددة ،ول ددذل ددك ج دداءت فكرة
الدراسد د د د ددة احلالية لتتناول تسد د د د ددويق البحوث العلمية يف مجهورية
الصد د د ددني الشد د د ددعبية وإمكانية اإلفادة منها يف تسد د د ددويق البحوث
العلمية يف اململكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لقد حرصد د د د د ددت اململكة العربية السد د د د د ددعودية على تطوير
تعليمها وحتديثه ابسدتمرار ،وذلك ملواكبة املسدتجدات ومواجهة
التحدددايت ،ومن بني تلددك التحددديثددات إطال اململكددة العربيددة
السد د د د د ددعوديد ددة لرؤيد ددة  2030لتكون منهجد داً وخد ددارطد ددة طريق،
ولتحقيق تلد ددك الرؤيد ددة قد ددامد ددت اململكد ددة إبعد ددادة هيكلد ددة بعض
الوزارات منهد ددا وزارة التعليم مبد ددا يتوافق مع االجتد دداه التنموي يف
اململكددة .وانسد د د د د دجددام داً مع متطلبددات هددذه املرحلددة ،ومبددا حيقق
الكفاءة والفاعلية يف ممارسددة مهامها واختصدداصدداهتا على أكمل
وج د دده (الي د ددامي )32 :2018 ،وللتع د ددام د ددل مع ه د ددذه املتغريات

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

والتحد دددايت اليت تعيشد د د د د د دهد ددا اململكد ددة البد ددد من وجود خطط
مستقبلية لتطوير التعليم العايل والبحث العلمي.
يواجه البحث العلمي ابملؤس د دسد ددات البحثية العديد من
املشد د د د د د ددكالت واملعوق ددات اليت تعيق دده عن حتقيق أه ددداف دده ،وق ددد
أش ددارت العديد من الدراس ددات إىل أهم تلك املش ددكالت حيث
أشدارت دراسدة (جاد الرب )203 :2010 ،إىل ضدعف اهتمام
النظم السد د د د د د ددياسد د د د د د ددية يف الدول النامية ابلبحث العلمي ،وذلك
لصددعوبة تبين اس درتاتيجيات طويلة األجل ،ومن ً غياب توجيه
االهتمددام للبحددث العلمي ومتويلدده واإلنفددا عليدده مع ضد د د د د د ددعف
االسد د د د د د ددتقالل املدايل واإلداري للجدامعدات واملراكز البحثيدة بتلدك
الدول.
ولقد أش د د د د ددار أبو ص د د د د دداح ونعيم والقرش د د د د ددي وعبد املنعم
ومحدي ( )2013إىل أن تس د د ددويق البحوث العلمية له دور كبري
يف جناح وبناء املؤس د د د دس د د د ددات مهما اختلفت أحجامها وتباينت
طبيعة أنشد ددطتها ،ورغم ذلك فإ ّن أمهية التسد ددويق ودوره يف جناح
املؤسد د د د دس د د د ددات وحتقيق أهدافها مل يتم إدراكه إال حديثًا من قبل
بعض الدول النامية.
ويشري اخلفاف ( )2006إىل أن العامل العريب على الرغم
من إدراك دده ألمهي ددة البح ددث العلمي ودوره يف التنمي ددة ولكن دده مل
يعرف كيف يسد د د د د د ددتفيدد منده ،فعلى مددى عقود طويلدة يف القرن
العشد د د د د د درين عق د ددت املؤمترات والن د دددوات وورم العم د ددل ،على
الص د د ددعيد القومي والوطين ملناقش د د ددة واقع البحث العلمي وس د د ددبل
تطويره واالس ددتفادة منه ،وقد ت التوص ددل إىل حتديد املش ددكالت
والصد د ددعوابت كما ت التوصد د ددل إىل وضد د ددع املعاجلات ولكن دون
وضع آليات للتنفيذ.
واتس د د د دداقا مع الدراس د د د ددة الس د د د ددابقة فقد أش د د د ددار اخلالدي
( )2008إىل أن البحد ددث العلمي يف الوطن العريب يعتمد ددد يف
متويله على امليزانيات العامة أما إسد ددهامات القطاع اخلاص فهي
جدا وذلك عكس ما حيدث يف الدول املتقدمة حيث
ضد د د د ددويلة ً
جند أن البحث العلمي يعتمد أس د د د دداس د د د ددا يف متويله على القطاع
اخلدداص .كمددا يعدداين البحددث العلمي يف البالد العربيددة من عدددم
توفر البنية التحتية الالزمة للبحث العلمي نسد د د د ددبة لغياب إدراك
اجلدوى االقتصادية من البحوث العلمية.
مما حدا بدراسد د د د د د ددة أمحد ( )2004إىل التدككيدد على أن
التسد د د د د د ددويق أحدد اآلليدات اليت ميكن االسد د د د د د ددتعداندة دا للحدد من
اإلش ددكاليات اليت تعيق س ددبل االس ددتفادة من البحث العلمي يف
خمتلف اجملاالت االسد د د ددتشد د د ددارية والبحثية ولتوفري مصد د د ددادر متويل
إض د د د د د ددافية للجامعات مما يؤدي إىل حتس د د د د د ددني املركز التنافس د د د د د ددي
للجامعات.
وعلى الرغم من تلددك األمهيددة إال أن دراسد د د د د د د ددة الزهراين
( )2003ودراس د د د د د ددة العبد العايل ( )2005أش د د د د د ددارات إىل ارتباط
البحث العلمي بقض د د د د د ددااي ومش د د د د د ددكالت اجملتمع و اولة فهمها

وحتليلها والبحث عن احللول املناسد د د ددبة هلا واإلسد د د ددهام يف تطوير
اجملتمع حنو األفضل.
كما يؤكد (زين الدين )2000 ،أن غياب االسد د د د ددتفادة
من نتددائج أحبدداث الدددراسد د د د د د ددات العليددا يرتددق عليهددا خسد د د د د د ددائر
اجتمدداعيددة و قددافيددة نظراً حلرمددان اجملتمع من اخلدددمددات اليت من
املمكن أن تقددمهدا نتدائج األحبداث واليت تؤدي ابلضد د د د د ددرورة إىل
الرفدداهيددة ل فراد واجملتمع ،حيددث ترجع دراسد د د د د د ددة عبددد اللطيف
( )2000هددذا األمر إىل اهلددالددة املبددال فيهددا اليت مددا تزال حتيط
ابلرسد د د د ددائل يف معظم اجلامعات العربية بشد د د د ددكل عام واليت تؤ ر
س د ددلباً يف االس د ددتفادة منها .مما حدا بدراس د ددة احلموري ()2015
إىل التوص د ددية بض د ددرورة وض د ددع اس د درتاتيجيات خاص د ددة آلية عمل
احلدداضد د د د د دنددات وإدراض هددذه االسد د د د د درتاتيجيددات ضد د د د د ددمن خطط
وسد د ددياسد د ددات اجلامعات السد د ددعودية مع تكثيف الدور اإلعالمي
حلاضد د د د د ددنات األعمال ابجلامعات ابململكة العربية السد د د د د ددعودية،
ليتسد د د د د ددى ألكرب عددد من الطلبدة االلتحدا دا وذلدك من أجدل
مس دداعدهتم يف إجياد فرص عمل مس ددتقبلية ختدم الوطن واجملتمع
وحتقق التنمية املطلوبة.
كما أسدفرت دراسدة (الغامدي )2017 ،على عدد من
املعوق ددات اليت تواج دده اجل ددامع ددات الس د د د د د ددعودي ددة ومن أهم ه ددذه
املعوقات :زايدة األعباء التدريسد ددية ألعضد دداء هيوة التدريس اليت
تشددغلهم عن التفاعل مع املراكز البحثية العاملية ،وضددعف قناعة
رجال األعمال جبدوى إسد د د ددهام البحوث العلمية للجامعات يف
معاجلة مشكالهتم القائمة.
مما سبق يتض أ ّن مشكلة الدراسة احلالية تكمن يف
وجود العديد من املشكالت املرتبطة بتسويق البحث العلمي يف
اململكة العربية السعودية ولذلك سوف تسعى الدراسة احلالية
إىل االستفادة من خربات وجتارب مجهورية الصني الشعبية يف
هذا اجملال.
وعلى ضوء ما سبق فإ ّن مشكلة الدراسة تتحد يف
اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
كيف ميكن تطوير تسويق البحوث العلمية يف اململكة
العربية السعودية يف ضوء خربة مجهورية الصني الشعبية؟
وحىت جنيق عن هذا السؤال ميكننا أن نصوغ األسولة
االفرعية التالية:
 -1مدا اإلطدار النظري لتسد د د د د ددويق البحوث العلميدة يف ضد د د د د ددوء
األدبيات الرتبوية املعاصرة؟
 -2ما آليات تسد د د د د ددويق البحوث العلمية يف مجهورية الصد د د د د ددني
الشعبية يف ضوء السيا الثقايف؟
 -3ما اآلليات املقرتحة لتطوير آليات تسويق البحوث العلمية
يف اململكة العربية السدعودية يف ضدوء خربة مجهورية الصدني
الشعبية؟
أهداف الدراسة:
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق ما يلي:
 .1التعرف على قضد د د د ددية تسد د د د ددويق البحوث العلمية يف ضد د د د ددوء
األدبيات الرتبوية املعاصرة.
 .2الوقوف على خربة مجهوريدة الصد د د د د د ددني الشد د د د د د ددعبيدة يف جمدال
تسويق البحوث العلمية يف ضوء السيا الثقايف.
 .3وضد ددع جمموعة من اآلليات املقرتحة لتطوير آليات تسد ددويق
البحوث العلمية يف اململكة العربية السد د د د د ددعودية يف ضد د د د د ددوء
خربات وجتارب مجهورية الصني الشعبية.
أمهية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل ما يلي:
األمهية النظرية
▪ معاجلة الدراسد ددة ملوضد ددوع على قدر من األمهية ،حيث أهنا
دراس د ددة لتطوير آليات تس د ددويق البحوث العلمية يف اململكة
العربية السعودية يف ضوء خربات مجهورية الصني الشعبية.
▪ ترجه أمهية الدراس ددة إىل االس ددتفادة من جتربة خربة مجهورية
الصد د د ددني الشد د د ددعبية يف جمال تسد د د ددويق البحوث العلمية واليت
ميكن أن تفيد صانعي القرار يف جمال البحث العلمي.
األمهية العملية
▪ قد تسهم الدراسة احلالية يف تطوير تسويق البحث العلمي
يف اململكددة العربيددة السد د د د د د ددعوديدة ،والتغلددق على الكثري من
املشد د د د د د ددكالت اليت تواجههددا وذلددك من خالل مددا تقدددمدده
للمهتمني بشدوون البحث العلمي من آليات مقرتحة ميكن
اإلفادة منها يف تطوير عملية تس د د د د د ددويق البحث العلمي يف
اململكة العربية السعودية.
▪ حتاول الدراسد ددة تشد ددخيا جوانق القوة ومواطن الضد ددعف
يف عملي ددة تسد د د د د د ددويق البح ددث العلمي يف اململك ددة العربي ددة
السد د د د د د ددعودية ،وذلك للوقوف على الوضد د د د د د ددع احلايل لعملية
تسويق البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية.
حدود الدراسة:
اقتصد ددرت الدراسد ددة احلالية على دراسد ددة عملية تسد ددويق
البح ددث العلمي ابجل ددامع ددات يف اململك ددة العربي ددة السد د د د د د ددعودي ددة،
والصددني من خالل احملاور التالية( :مؤس دسددات البحث العلمي،
جمدداالت تسد د د د د د ددويق البحددث العلمي ،آليددات تسد د د د د د ددويق البحددث
العلمي).
مربرات اختيار مجهورية الصني الشعبية:
تعددت مربرات اختيار الباحث جلمهورية الص د د د د ددني الش د د د د ددعبية،
فيما يلي:
 تعد الصددني إحدى الدول االقتصددادية الكربى ذات القدرةالتنمويد د ددة يف العد د ددامل حيد د ددث تعتمد د ددد على قوهتد د ددا الد د ددذاتي د ددة
واإلصالح واإلبداع يف حتقيق التنمية ،وذلك بسبق وجود
األسد د د دداو املادي والفين لدعم التنمية االقتصد د د ددادية الكربى
ابإلضدافة إىل وجود الطلق السدوقي الضدخم املتزايد ونسدبة
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املدخرات العالية نسددبيًا للمواطنني ،ووجود األيدي العاملة
الوفرية ،ووجود نظد ددام السد د د د د ددو االشد د د د د درتاكي املتكد ددامد ددل
ابسد د د ددتمرار ،ومن حية أخرى وجود الظروف االجتماعية
والسد د ددياسد د ددية املسد د ددتقرة ،لذلك تعمل الصد د ددني على تسد د دريع
وتعجيددل التقدددم العلمي والتكنولوجي وتقويددة القدددرة على
اإلبداع الذايت.
 أجرت الصني عملية حتول وإعادة هيكلة كبرية للسياساتاخل دداصد د د د د د ددة ابلبح ددث العلمي من ددذ ع ددام 1985م ،وذل ددك
د دددف حتوي د ددل اجت د دداه د ددات البحوث العلمي د ددة النظري د ددة إىل
التطبيقات يف جمال الصناعة واالقتصاد.
كم ددا ب دددأت الصد د د د د ددني ع ددام 1988م يف إع ددداد بر مج
التطوير التكنولوجي وهو مددا يعرف ب " "Torchوالددذي ت
بناء عناصددره الرئيسددة على أسدداو ال ة اور للنهوض ابلبحث
العلمي وتعظيم نت ددائج دده وه ددذه احمل دداور هي :تقوي ددة وتنشد د د د د دديط
عمليات اإلبداع التكنولوجي للمنتجات الصينية ،تنمية وتطوير
التكنولوجيات العالية وتطبيقاهتا ،إمتام حتديث وتطوير عمليات
التص د ددنيع ورفع احملتوى التكنولوجي للمنتجات الص د ددينية ،وقد ت
تنفيذ هذا الرب مج على املسد د ددتويني املركزي وعلى مسد د ددتوى كل
إقليم يف الصد د د د ددني ،وذلك عن طريق التوسد د د د ددع يف إقامة احلدائق
واحلاضد د د ددنات واملراكز التكنولوجية والقواعد الصد د د ددناعية ،ويرتكز
هدذا الرب مج على إعدادة هيكلدة البحدث العلمي وإعطداءه دفعدة
جديدة.
منهج الدراسة:
يع ددد املنهج العلمي اسد د د د د درتاتيجي ددة ع ددام ددة تعتم ددد على
جمموعدة من األسد د د د د ددس والقواعدد واخلطوات اليت يسد د د د د ددتفيدد دا
البدداحددث يف حتقيق أهددداف البحددث أو العمددل العلمي (جليب،
 )8 :2012ولذلك فقد اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج
الوصفي التحليلي الذي يعين الطريقة املنظم د د د د ددة لدراسة حقائق
راهنة ،متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضد دداع
معينة د د د د د د دددف اكتشدداف حقيقة جديدة أو التككد من صددحة
حقائق قدمية وآيفرها والعالقات املنبثقة عنه وتفس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددريها
وكشد ددف اجلواند ددق التد ددي حتكمها (شفيق.)84 :1985 ،
حيث يعتمد املنهج الوصد د د د د ددفي على حتليل ودراسد د د د د ددة
آليات تسد د د ددويق البحوث العلمية جبمهورية الصد د د ددني الشد د د ددعبية،
ويقوم بوصد د د د د ددف تلدك اآلليدات وصد د د د د دفداً دقيقداً ددداً ،مع ربط
وتفسد د د د د ددري البيددا ت وتصد د د د د ددنيفهددا وبيددان نوعيددة عالقددة املتغريات
واألسد د د د د دبدداب واالجتدداهددات ،وحيدث أن اهلدددف الرئيس للمنهج
الوصد د ددفي معرفة حاضد د ددر وواقع تسد د ددويق البحوث العلمية لرسد د ددم
وبناء خطة للمسد د ددتقبل بشد د ددكن آليات تسد د ددويق البحوث العلمية
ابململكة العربية السعودية.
مصطلحات الدراسة:
ارتكزت الدراسة على املصطلحات اآلتية:

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

-1تسويق Marketing

يعرف حجي ( )2012التس د د د د ددويق شنه ذلك النش د د د د دداط
ال ددذي تقوم ب دده املنظم ددات واألفراد ،إلجي دداد واتصد د د د د د د ددال وتوزيع،
وتب ددادل العروض (املنتج ددات) اليت هل ددا قيم ددة للعمالء ،والزابئن
والشركاء ،واجملتمع بوجه عام.
كما يدعرف يفبت ومجال الدين ( )75 :2005التسويق
كعملية تنافسدية  Competitionيعرف شنه املنافسدة ويعترب
مكو ً هددا ًم دا يف البيوددة التسد د د د د د ددويقيددة وعنصد د د د د د د ًدرا مهمددا يف تنميددة
االسدرتاتيجيات ،وذلك يتم يف ضدوء األفعال وردود األفعال .يف
حني يدعرف إلني وأند دددرسد د د د د د ددون Allan R Andreason
( )1994شندده عمليددة اجتمدداعيددة يتم مبقتض د د د د د د دداهددا توقيع هيكددل
الطلق على اخلدمات والعمل على زايدته وإشد د د ددباعه عن طريق
الفهم الصحي والرتويج والتبادل والتوزيع هلذه اخلدمات.
وميكن تعريف التسد د د د د ددويق :على أنه حاجات ورغبات
املس د د د ددتهلك و اولة إش د د د ددباعها من خالل إنتاض س د د د ددلعة ما تلىب
رغبات املستهلك وحتقق املنفعة للمؤسسة واجملتمع.
-2البحث العلمي Scientific Research
يعرف البحث العلمي شنه :أداة ووسد د د د د دديلة موضد د د د د ددوعية
للكشد د د د د د ددف عن احلقيقدة ،وهو طريق مقبول لتثبيدت وترسد د د د د د ددي
احلقيقدة يف اجملداالت اإلنسد د د د د د ددانيدة ،حيدث يتم عرضد د د د د د دهدا ونقددها
مبوضد د د ددوعية ،وهو الطريق امليسد د د ددر لتوسد د د دديع االتفا العقلي بني
قبوال ودق د ددة ل د دددى اآلخرين
الند د دداو ،وجعد د ددل أحكد د ددامند د ددا أكثر ً
(شحاتة.)13 :2009 ،
كما يقص د د د ددد ابلبحث العلمي :جمموعة اجلهود املنظمة
دتخدما األسد د ددلوب العلمي ،وقواعد
اليت يقوم ا اإلنسد د ددان مسد د د ً
الطريقة العلمية يف س ددعيه لزايدة س دديطرته على بيوته ،واكتش دداف
ظواهره ددا وحت دددي ددد العالق ددات بني ه ددذه الظواهر (ضد د د د د د دحد داوي
وخاطر.)265 :2014 ،
كمدا يعرف شنده :نشد د د د د د دداط علمي منظم و ددد ،نقددي
وتطبيقي ،يس ددعى إىل كش ددف احلقائق ومعرفة االرتباط بينها،
استخالص املبادئ العامة أو القوانني التفسريية ،أو هو التحقق
املنظم يف موضدوع ما أو قضدااي فرضدية للكشدف عن احلقائق أو
النظرايت وتطبيقها (عبد احلميد.)9 :2013 ،
وعلى ض ددوء ما س ددبق ميكن تعريف البحث العلمي يف
اإلدارة التعليمية :شنه دراس د د ددة الظواهر واملش د د ددكالت اليت تواجه
العاملني وحتديدها بطريقة علمية موض ددوعية تبني أبعادها وحتدد
أركاهنا ،وتشد د ددخا نواحي القوة والضد د ددعف فيها وتقرتح احللول
هلا.
-3تس و و و و ووويق البحو ووث العلمي Scientific Research
Marketing

يدعرف تسد د د د د د ددويق البحوث العلميددة على أندده التنسد د د د د د دديق
والتكدامدل بني مجيع األنشد د د د د د دطدة بددايدة من مرحلدة إنتداض البحدث

العلمي ومرحل ددة اإلعالن والرتويج ل دده ومرحل ددة توزيع دده واملرحل ددة
األخرية حتديد سعره (القصيب.)121 :2009 ،
وميكن تعريفده إجرائيدًا شنده :إدراك احتيداجدات ورغبدات
القطاعات اجملتمعية املختلفة و اولة ارضائها واشباعها من قبل
املؤسد د د د دسد د د ددات البحثية وذلك من خالل االسد د د ددتفادة من نتائج
أحبا ها العلمية اليت أجرهتا.
اإلطار النظري للدراسة ويتم عرضه على النحو التايل
احملور األول تسد د د د د ددويق البحوث العلمي د ددة يف ضد د د د د ددوء
األدبيات الرتبوية .املعاصرة ويتم تناوله كما يلي:
أوًل :مفهوم تسويق البحوث العلمية وأمهيتها
ا
يعد ددد التسد د د د د ددويق عمليد ددة اجتمد دداعيد ددة هتد دددف إىل حتقيق
أهددداف اجملتمع من خالل املوائمددة بني املعروض غري املتجددانس
من املنتج ددات املق دددم ددة بواسد د د د د دط ددة املنتجني وبني الطل ددق غري
املتجانس على املنتجات من جانق املسد د د ددتفيدين ،وابلتايل فإ ّن
الرتكيز ينصد د ددق على الوظائف التسد د ددويقية املؤدية لسد د ددد الفجوة
بني املعروض واملطلوب على مسد د د د د ددتوى اجملتمع ،بينم د ددا ينظر
البعض للتسد د د د د ددويق من منظور جزئي .Micro marketing
على أنه جمموعة من األنشدطة اليت تؤدي إىل إشدباع احتياجات
املسدتهلكني وحتقيق أهداف املؤسدسدة من خالل أنشدطة ختطيط
املنتج والتسدعري والتوزيع اليت تسداهم يف حتقيق اإلشدباع املطلوب
(طه والصحن.)38 :2007 ،
فالتسد د د د د ددويق عملية متكن اجلامعات واملراكز البحثية من
التصد ددرف والتعامل والتحرك كمؤسد دسد ددات موجهة حنو السد ددو ،
ويتم ذلك من خالل إعادة تنظيم ووض ددع تش دريعات وإجراءات
د ددددة ،ويعين ذل د ددك أن احلكوم د ددة تسد د د د د ددعى إىل حلول تليب
متطلبات السد د ددو  ،وحتقيق املنافسد د ددة ،وحتجيم التدخل الر ي،
داداي وابلتايل فإ ّن
من أجل الوصد د د د د ددول إىل أداء أفضد د د د د ددل اقتصد د د د د د ً
التسد د د د د ددويق جيع ددل اجل ددامع دات واملراكز البحثي ددة ًأاي ك ددان عمله ددا
وإنتاجها قادرة على املنافسة مع غريها (حجي.)27 :2012 ،
ظهرت عدة تعريفات للتسد د د ددويق والنشد د د دداط التسد د د ددويقي
واملزيج التسد د ددويقي خاص د د دةً يف الدول الرأ الية املتقدمة ابعتباره
من ضمن املداخل احلديثة ،وذلك منذ بداية النصف الثاين من
القرن العشد د د د د درين (نوريدة .).35 :2012 ،حيدث تعرفده اجلمعيدة
األمريكية للتسد ددويق شنه ذلك النشد دداط الذي تقوم به املنظمات
واألفراد ،والذي يعمل من خالل أو ضمن جمموعة املؤسسات،
والعمليد د ددات إلجيد د دداد ،واتصد د د د د د د د ددال وتوزيع ،وتبد د ددادل العروض
(املنتجات) اليت هلا قيمة للعمالء ،والزابئن والشد د د ددركاء ،واجملتمع
بوجه عام (حجي وعبد احلميد.)241 :2012 ،
كما عرفه أرمسد ددرتونج وكوتلر عام 1999م شنه :ما هو
إال نشد د د د د د دداط اجتم دداعي وإداري من خالل دده حيصد د د د د د ددل األفراد
واجلمداعدات على مدا حيقق اإلشد د د د د دبداع حلداجداهتم ورغبداهتم وذلدك
عن طريق تبادل املنتجات بني بعضد د د د ددهم البعض .ونالحظ من
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

أيضا
هذا التعريف أن التسويق ليس نشاط أعمال فقط بل هو ً
نشد د د د د د دداط اجتمداعي ،وأن عمليدة التبدادل هي األداة اليت يتم من
خالهلدا احلصد د د د د د ددول على اخلددمدات الالزمدة ملقدابلدة االحتيداجدات
(حجي وعبد احلميد.)241 :2012 ،
ويعرف التسد ددويق شنه :عملية حتديد الطلق على املنتج
أو اخلد دددمد ددة وترويج املبيعد ددات وتوزيع املنتجد ددات لالسد د د د د د ددتهالك
ابحا معينة (حس د د د د ددن ،)13 :2001 ،حيث
النهائي مبا حيقق أر ً
يركز هذا التعريف على املزيج التس د د د ددويقي Marketing Mix
والذي يتكون من املنتج  Productوالتس د د ددعري  Priceوالرتويج
 Promotionوالتوزيع ( placeاملكدان) .ميكن فهم تسد د د د د د ددويق
البحث العلمي على أنه التنسد دديق والتكامل بني مجيع األنشد ددطة
بداية من مرحلة إنتاض البحث العلمي ومرحلة اإلعالن والرتويج
لده ومرحلدة توزيعده واملرحلدة األخرية حتدديدد سد د د د د د ددعره (القصد د د د د د دديب،
.)121 :2009
ومن خالل التعريفات السددابقة ميكن تعريف التسددويق
شنده :إدراك احتيداجدات وحداجدات ورغبدات القطداعدات اجملتمعيدة
املختلفة و اولة إرضدائها وإشدباعها من قبل املؤسدسدات البحثية
واالستفادة من نتائج احبا ها العلمية.
أما أمهيدة التسد د د د د د ددويق للبحدث العلمي مل يعدد التسد د د د د د ددويق
مقتص د ًدرا على املنش ددجت التجارية والص ددناعية فحس ددق بل تعدى
فهما أفض ددل حلاجات اجملتمع
املؤس دس ددات اإلنتاجية واليت تطور ً
والقدرة على تطوير خدمات جديدة من خالل تسويق البحث
العلمي ونتائجه ،مما يؤدي إىل هنضد د ددة اجملتمع وتطوره .كما يعد
تسد د د د ددويق البحث العلمي من األنشد د د د ددطة اإلنتاجية اليت تقوم ا
اجلامعة املنتجة ( مد.)182 :2015 ،
دورا مهماً
من خالل ما س د د ددبق يتضد د د د أن للتس د د ددويق ً
لكل من الفرد واملؤسد د د دسد د د ددة واجملتمع فعلى مسد د د ددتوى الفرد حيقق
التس د د د د د ددويق املنفعة املكانية للمس د د د د د ددتهلك ،املنفعة الزمنية ،منفعة
امللكية أو احليازة ،وابلتايل حيقق االسد د ددتفادة من اخلدمة املقدمة
له .وعلى مسددتوى املؤسدسددة يعمل التسددويق على حتقيق رغبات
وحاجات عمالئها ،أما على مس د د ددتوى اجملتمع فهو يس د د دداهم يف
ح ددل مشد د د د د د ددكل ددة البط ددال ددة من خالل توفري فرص عم ددل ع ددديدددة
للعم ددالددة ،ابإلضد د د د د د د ددافددة إىل أندده يعم ددل على حتقيق املسد د د د د د ددؤوليددة
االجتماعية من خالل دراسد د د ددة أت ري النشد د د دداط التسد د د ددويقي على
السلوك والبيوة والثقافة.
اثنياا :أهداف تسويق البحوث العلمية
قائما له مبادئه وقواعده وقوانينه
علما ً
أص د ددب التس د ددويق ً
اخلدداصد د د د د د د ددة وميكن من خاللدده حتقيق رقم مبيعددات جيددد وأرابح
مناسدبة للمؤسدسدة ،والتسدويق مبفهومه احلديث يدرو املسدتهلك
من حي ددث دوافع دده والعوام ددل املؤ رة يف اخت دداذ قراره الشد د د د د د درائي،
ودراسد د د د د د ددة وختطيط السد د د د د د ددلعة (اخلدمة) مبا يتماشد د د د د د ددى مع ذوقه
ومتطلباته (متطلبات املؤسدسدة) ،واختيار املكان املناسدق الذي
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حيقق ل د دده املنفع د ددة املك د دداني د ددة والزم د دداني د ددة ،طط برامج اإلعالن
والرتويج لتعريف العمي ددل ابلسد د د د د ددلع ددة لرتغيب دده ودفع دده للشد د د د د دراء
(عداطف ،)18 :2012 ،وابلتدايل حيقق التسد د د د د ددويق العدديدد من
األهداف تتمثل يف (عزب:)416-415 :2011 ،
 -1احملدافظدة على املسد د د د د ددتهلدك والعمدل على إبقداء القنداعدة
لديه شن املنتج أو السد ددلعة أو اخلدمة اليت تقدم له هي
األقدر على إشد د د ددباع حاجاته ورغباته يف ضد د د ددوء ظروفه
وإمكا ته اخلاصة.
 -2إش ددباع حاجات ورغبات املس ددتهلك من خالل دراس ددة
سلوكه والعوامل املؤ رة يف اختاذه لقراره الشرائي.
 -3االقتندداع ابلرب القليددل بدددايدةً والسد د د د د ددعي لتحقيق الرب
األكرب يف املسد د ددتقبل ،من أجل القناعة والرضد د ددا والوالء
لدى املستهلك ابلسلعة واخلدمة.
 -4إجياد املستهلك املقتنع بشراء السلعة أو اخلدمة.
 -5إحداث استقرار يف موارد التعليم من خالل التسويق.
 -6حل مشد د د ددكالت البيوة ومشد د د ددكالت املسد د د ددتفيدين من
التعليم وإرضاؤهم.
 -7الزايدة يف نصد د د د د ديد د ددق اجلد د ددامعد د ددة من اإلنتد د دداض العلمي
والتكنولوجي يف اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل.
 -8مواجهة املنافسة الداخلية واخلارجية.
 -9النمو والتوسد د د د د ددع يف اخلد دددمد ددات واملنتجد ددات التعليميد ددة
(البحث العلمي).
 -10ربط التكلفة ابملكاسد د د ددق لكل منتج أو خدمة تعليمية
وتطوير املنتجات واخلدمات.
 -11حتقيق عائد من االسد د د ددتثمارات التعليمية يتناسد د د ددق مع
أه ددداف ال دددول ويع ددد نوعً دا من أنواع التموي ددل ال ددذايت
للجامعات.
وعلى ضد د ددوء األهداف السد د ددابقة يتضد د د أن التسد د ددويق
يسد د د د د ددعى لتحقيق العدديدد من األهدداف املتمثلدة يف حتقيق موارد
ذاتية لتمويل التعليم والبحث العلمي ،وحل مشد د د د د ددكالت البيوة
واجملتمع ،ومواجهدة املندافسد د د د د ددة الداخليدة واخلارجيدة ،والبقداء على
العمالء و اولة تلبية احتياجاهتم ،التطوير والتوسع يف اخلدمات
واملنتجددات التعليميددة ،واخلروض ابألحبدداث العلميددة إىل حيز النور
عن طريق تطبيقها يف قطاعات اإلنتاض املختلفة.
اثلثاا :مربرات األخذ مببدأ التسويق ابجلامعات
ميكن توضد د د د د ددي األسد د د د د دبداب اليت تؤكدد ضد د د د د ددرورة اجتداه
اجل ددامع ددات لتسد د د د د ددويق خ دددم دداهت ددا واليت نركز منه ددا على البحددث
العلمي يف هذه الدراسة فيما يلي (الضمور:)59 :2011 ،
 -1متويل التعليم اجلامعي
لقد شد د د ددهد التعليم العايل يف اململكة العربية السد د د ددعودية
خالل السد د د ددنوات القليلة املاضد د د ددية قفزة كبرية وتطوراً مشل مجيع
اجلواندق العمليدة التعليميدة ،وغطى مجيع منداطق اململكدة ومعظم

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ددافظدداهتددا املختلفددة ،حيددث كددان عدددد اجلددامعددات عددام
( )15جدامعدة ،وأصد د د د د د ددب عدام  )29( 1439جدامعدة حكوميدة،
ومثاين جامعات أهلية يعمل ا  85409عضد ددو هيوة تدريس،
حيث جاءت أعلى نسدبة ألعضداء هيوة التدريس يف رتبة أسدتاذ
مسد دداعد فقد بلغت  %28.7من إمجايل أعضد دداء هيوة التدريس،
تليها رتبة اض د د د د د ددر بنس د د د د د ددبة  ،%22.9رتبة معيد بنس د د د د د ددبة
 ،%22.5وكانت أقل نس د د د د ددق يف رتبة أس د د د د ددتاذ( ،وزارة التعليم،
 .)2021وابلنظر إىل متوي ددل التعليم الع ددايل يف اململك ددة العربي ددة
السد د ددعودية فإ ّن مورده األسد د دداسد د ددي من موارد الدولة واليت تعتمد
مواردها بص د ددورة كبرية على النفط فإ ّن ذلك س د ددوف يؤ ر س د ددلبيا
على االنفا احلكومي يف املسد د ددتقبل وعلى الرغم من ذلك فإ ّن
هناك اطراد كبري يف امليزانية املخصد د دصد د ددة للتعليم العايل ابململكة
خالل السنوات املاضية (الشنيفي.)2018 ،
ولقد ددد اجتهد ددت العد ددديد ددد من دول العد ددامل املختلفد ددة إىل
تس ددويق خدماهتا البحثية ،واالس ددتش ددارية ،والتدريبية ،وغريها من
اخلدمات األخرى اليت تقوم اجلامعة إبنتاجها ،حيث يس د د د د د دداعد
تسد د د د د د ددويق ه ددذه اخل دددم ددات على توفري التموي ددل الالزم للنهوض
ابلعمليدة التعليميدة ورفع كفداءهتا سد د د د د د دواء فيمدا يتعلق ابملدخالت
املتمثلددة يف :األبنيددة ،والتجهيزات ،واملواد التعليميددة وأعض د د د د د د دداء
هيوددة التدددريس ،أو فيمددا يتعلق ابملهمددات والفدداعليددات سد د د د د د دواء
كددانددت تدددري ًسد د د د د د د دا ،أو حبثًدا ،أو خدددمددة جمتمع ،أو ابلنسد د د د د د دبددة
للمخرجات من حيث التك ري على مسدتوايت حتصديل الطالب،
وكف د دداءهتم املعرفي د ددة ،وامله د دداري د ددة ،أو يف مع د دددالت الرسد د د د د د ددوب،
والتس ددرب ،وإنتاجية البحث العلمي ،هذا ابإلض ددافة إىل كفاءة
مس د د د د د د د د دتد د ددوايت اخلد د ددرجيد د ددني ( Palacios Miguel, LIeras
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وابلتد ددايل ميكن القول شن التمويد ددل هو احملرك الرئيس
للتعليم والبحث العلمي حيث تتعدد املصدادر التمويلية وختتلف
وف ًقا خلصد د ددوصد د ددية كل جمتمع ،واختالف األوضد د دداع ،وتعارضد د ددها
أحيا ً .
 -2املنافسة بني اجلامعات
يواج د د دده التعليم الع د د ددايل واجل د د ددامعي يف القرن احل د د ددادي
والعشد د د درين حتدايت ومتغريات متعددة ومتداخلة أ رت بصد د د ددورة
كبرية على سياسة واسرتاتيجيات وبرامج التعليم اجلامعي ،فلقد
حولت الثورة العلمية والتكنولوجية التعليم اجلامعي إىل املنافسد ددة
العددامليددة ،كمددا حتولددت معددايري جودة األداء من معددايري ليددة إىل
معددايري عددامليددة ،والتحول من األداء التقليدددي إىل األداء القددائم
على التنافسدية ،ويف ظل تلك التحوالت أصدب على اجلامعات
العربية أن تس د د د ددعى إىل حتس د د د ددني وتنمية قدراهتا التنافس د د د ددية على
املسد د د د د د ددتويني احمللى والعدداملي ،واليت ميكن أن تتحقق من خالل
إدارهت ددا لرأو امل ددال البشد د د د د د ددري ل ددديه ددا (قرين والعتيقي:2012 ،
.)226

والواقع أن التنددافس الدددويل -يف جمددال التعليم العددايل -
يتجلى يف األمهية املتزايدة للتصدنيفات العاملية ملؤسدسدات التعليم
الد د د د د د دعد د د د د ددايل "education higher of Ranking
 ("Institutions) HEعلى وج د دده اخلصد د د د د ددوص ،ابعتب د دداره
مقياسد د د د د داً لقدرهتا على إنتاض املعرفة واجتذاب املواهق ،وداللة
على التمكن يف توظيف املعرفدة ونشد د د د د ددرهدا ،كداقتصد د د د د دداد جدديدد
يتواكد ددق مع التطور املعريف العد دداملي ،وهو ترتيد ددق يعتمد ددد على
مؤشد د درات متعددة ختتلف ابختالف اجلهة املسد د ددؤولة عنه ،واليت
من بينهدا "جودة التعليم ،وجودة أداء أعضد د د د د دداء هيودة التددريس
وعدد جوائز نوبل أو غريها من ميداليات اجملاالت املتخص دص ددة
اليت لتها ،إضد د ددافة إىل إنتاجها من البحوث العلمية وتوظيف
خرجييها وغريها من املؤشد درات" Lucien Bollaert, et el,
).)2008

وعلى ضد د ددوء ما سد د ددبق يتض د د د لنا أن اجلامعات تواجه
منافسد د د ددة شد د د ددرسد د د ددة سد د د دواء كانت على املسد د د ددتوى احمللي أو على
املسد د د د د ددتوى العدداملي وحىت تسد د د د د ددتطيع اجلددامعددة البقدداء يف بيوتهددا
التنافسد د د د ددية فال بد هلا من االجتاه لتبين أسد د د د دداليق إدارية حديثة
ومنها االجتاه لتسويق ذاهتا وخدماهتا حىت يضمن هلا ليس فقط
ضا الكفاية والفعالية.
االستمرار ولكن أي ً
 -3خصخصة التعليم
تنطوي فلسد د د د د ددفة اخلصد د د د د ددخصد د د د د ددة على حتويل اجملاالت
االقتصد د د د د ددادية واالجتماعية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص
من حيث متويل وإدارة مؤسد دسد ددات تعليمية بغرض حتقيق بعض
األهداف وحتصد د د د دديل عائد مايل وف ًقا للقوانني واألنظمة املرعية،
ضد د د د د د دا ه ددذا املفهوم على التعليم الع ددايل وي دددور حول
وينطبق أي ً
املدلدكديد د ددة ( )Ownershipوالدتدمدويد د ددل ( )Financeوالدتدحدكدم
(( )Controlالسعيد.)168-155 :2004 ،
وعلى الرغم من هذا االنفا الضددخم على اجلامعات،
فدإ ّن التعليم العدايل يف اململكدة العربيدة السد د د د د ددعوديدة يواجده العدديدد
من التحدددايت واملعوقدات ،تتمثددل يف زايدة الرغبددة يف االلتحدا
ابجلامعات وعدم توافق الطاقة االسدتيعابية للجامعات مع كثرة
املتقدددمني ،وعدددم قدددرة التعليم اجلددامعي على مواكبددة التقنيددات
احلديثة اليت فرضد د د ددتها معطيات العصد د د ددر ،وزايدة االنفا املتزايد
على التعليم وجتهيزاتده يف البنيدة التحتيدة والتقنيدة يف ظدل ا فداض
أسد د د د د دعددار البرتول ،وكددذلددك متطلبددات اجلودة وتطبيقدداهتددا ،كمددا
لوحظ وجود ضد د د د د ددعف يف كفداءة اجلدامعدات وعددم قددرهتدا على
تطبيق اخلصد د ددخصد د ددة يف معظم مناشد د ددطها ،إذ أشد د ددارت دراسد د ددة
الزهراين إىل أن اجلامعات السد د ددعودية توجهت حنو خصد د ددخصد د ددة
براجمه ددا األك ددادميي ددة لتخفيف األعب دداء على اإلدارات اجل ددامعي ددة،
وكدان نتيجدة لدذلدك زايدة العدقء االقتصد د د د د ددادي على اجلدامعدات
السعودية (.)2019
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

ويرى (الزهراين )2019 ،أن خصد د ددخصد د ددة مؤسد د دسد د ددات
التعليم اجلامعي سد د د د د ددتعمل على تسد د د د د ددهيل إدارهتا على أسد د د د د ددس
اقتص د دادية ،وهذا س د ددينعكس على اجلودة من خالل االس د ددتفادة
القص د ددوى من املوارد املتاحة .كما أن اخلص د ددخص د ددة س د ددتحد من
هجرة الطلبة للدراسة على حسا م اخلاص يف اخلارض خصوصا
يف ظل األجواء والظروف السياسية واألمنية الراهنة يف اخلارض.
وعلى الرغم من ذلك فقد أشد د ددار (الشد د دربيين:2003 ،
 )74إىل أن حجم خصد د ددخصد د ددة التعليم العايل أو أجزاء منه قد
دموحا ا قبل سد د ددنوات قليلة يف كثري
ارتفع بصد د ددورة مل يكن مسد د د ً
من الدول مثل :الصددني وروسدديا ودول شددر أورواب وبعض دول
الشدر األوسدط وذلك لوجود قناعة لدى الكثريين شن تشدجيع
القطاع اخلاص ال يعين هتديد االلتزام احلكومي الضدمين ابجلودة
العالية للتعليم اجلامعي ،وخاصد د د د دةً فيما يتعلق ابألنشد د د د ددطة ذات
التكلفة املرتفعة مثل البحوث والتدريق املتقدم.
ومن خالل مد ددا سد د د د د د ددبق يتضد د د د د د د لند ددا أند دده ابلرغم من
اإلجيابيات اليت حققتها اخلصد د د د د د ددخصد د د د د د ددة يف رفع كفاءة العملية
التعليميددة إال أندده نتج عنهددا العددديددد من السد د د د د د ددلبيددات ،ومن هندا
نبع ددت احل دداج ددة إىل البح ددث عن ح ددل أكثر فع ددالي ددة لرفع كف دداءة
وخمرجات العملية التعليمية واحلص د د د ددول على التمويل املناس د د د ددق
ومن هندا اجتهدت العدديدد من اجلدامعدات إىل تسد د د د د د ددويق خددمداهتدا
العلمية والبحثية والتدريسد د ددية واالسد د ددتشد د ددارية كوسد د دديلة ميكن من
خالهلا حتقيق متويل ذايت للجامعات حىت ميكنها من رفع كفاءة
خدماهتا.
رابعو ا :اًلاواهوات احلوديثوة املعوا و و و و وورو تس و و و و ووويق البحوث
العلمية
يعد التسد د ددويق املفتاح لتحقيق أهداف املنظمة ويشد د ددمل
التس د د ددويق :حتديد االحتياجات والرغبات للس د د ددو املس د د ددتهدفة،
واحلصد د د د د د ددول على اإلشد د د د د د دبداع املرغوب بفعداليدة وكفداءة أكثر من
املندافسد د د د د د ددني .كمدا تقوم اجلدامعدات مبراجعدة خطوط اإلنتداض من
حيث اإلضدافة أو احلذف ،ومن حيث اقرتاح تطوير مسدتمر يف
خدددمدداهتددا ومنتجدداهتددا وفق البحوث والتكنولوجيددا العددامليددة ،كمددا
تراعي دورة حياة كل خدمة أو منتج حيث تتك ر كل حلقة من
حلقات دورة احلياة ابملزيج التسد د ددويقي ،وابلتايل تقوم اجلامعات
بتسد د ددويق خدمات تكنولوجية وحبثية ،صد د ددناعية وزراعية وغريها،
بل وتتخذ العالمات التجارية بغرض التسددويق (عزب:2011 ،
.)414
 :1التسويق اإللكرتوين للبحوث العلمية
ال يقتصر التسويق اإللكرتوين على عملية بيع املنتجات
إىل املسد ددتهلك فقط ولكنه يركز أيض د داً على إدارة العالقات بني
املؤس د د د دسد د د ددة واملسد د د ددتهلك من جانق ،وعناصد د د ددر البيوة الداخلية
واخلارجية من جانق آخر ،وابلتايل فوظيفة التسويق اإللكرتوين
هي حتقيق التنس د د د د د دديق والتكامل مع بقية وظائف املؤس د د د د د دس د د د د د ددة
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املختلفد ددة ،كد دداإلنتد دداض ،والتخزين ،واملد دداليد ددة ،والبحد ددث والتطوير،
وغريها (البطشة.)113 :2016 ،
ويقصد د ددد ابلتسد د ددويق اإللكرتوين بيوة وأدوات جيمع بينها
فضد د د دداء اإلنرتنيت بكل ما أاتحه من تكنولوجيا للتواصد د د ددل بني
البشد د د د د ددر ،سد د د د د دواء أكدان بريددايً إلكرتونيداً أو غريه من األدوات
اإللكرتونية (الشمري ولعجيزة.)12-7 :2012 ،
كما يعرف شنه تسددويق املنتجات عرب شددبكة اإلنرتنيت
أي يتم عرض املنتجات للمؤسد دسد ددات يف اإلنرتنيت وتتم عملية
البيع والشد د د د دراء عن طريق اإلنرتنيت حيث أصد د د د ددبحت شد د د د ددبكة
اإلنرتنيت واسعة االنتشار (مشت.)2010 ،
ضد د د د د د دا شنده توصد د د د د ديدل املوقع اإللكرتوين اخلداص
ويعين أي ً
ابملؤسد د د دسد د د ددة ( )web siteألكرب نسد د د ددبة من العمالء املرتقبني
للمؤسدسددة واملسددتخدمني لشددبكة اإلنرتنيت على املسددتوى احمللى
والعاملي ويعد اهلدف الرئيسد د ددي من انشد د دداء كتالوض أو املوقع أو
رسالة وخدمات الشركة على اإلنرتنيت (مشت.)2010 ،
وميكن تعريفد دده شند دده جمموعد ددة من األنشد د د د د دطد ددة اليت تتم
بواسد د د د ددطة األفراد واملنظمات دف تسد د د د ددهيل عملية املبادلة يف
السد د د د د ددو  ،واليت تتم يف ظل بيوة متغرية ابسد د د د د ددتمرار .ويركز هذا
التعريف على ما يلي( :الشمري ولعجيزة:)12-7 :2012 ،
• أن التسدويق ال يقتصدر على السدلع املادية امللموسدة وإ ا
ميتد ليشددمل اخلدمات غري امللموسددة واألفكار واألماكن
واالشخاص.
• التسددويق ال ميارو فقط بواسددطة املؤسدسددات اليت هتدف
ضد دا بواسد ددطة املؤسد دسد ددات
إىل حتقيق الرب وإ ا ميارو أي ً
اليت ال هتدف لتحقيق الرحبية مثل املؤسسات احلكومية.
• يتضد د ددمن التسد د ددويق العديد من األنشد د ددطة ،واليت تشد د ددمل
حبوث التس د ددويق ،تص د ددميم املنتجات ،التس د ددعري ،التوزيع،
الرتويج ،إدارة النش دداط التس ددويقي ،وغريها من األنش ددطة
األخرى.
• يهدف التسدويق إىل تسدهيل وتسدريع عمليات املبادلة يف
الس ددو  ،واليت تتم وفق جمموعة من الش ددروط منها وجود
طرفني مشاركني يف عملية املبادلة.
• ان ميتلدك كدل طرف مبدادلدة شد د د د د دديء لده قيمدة ابلنسد د د د د دبدة
للطرف األخر ويكون هناك اتصال بني الطرفني.
وابلتايل تتض د د أمهية التس د ددويق يف الرتكيز على ض د ددرورة
توجيه اهتمام املؤسد د د دسد د د ددة إىل احلاجات والرغبات السد د د ددائدة يف
السد د د د د ددو  ،واحلداجدات الرئيسد د د د د ديدة للفرد ،إمدا فسد د د د د دديولوجيدة أو
اجتماعية ،واألخرى نفسية وفردية.
وعلى ضد د د د د ددوء مدا سد د د د د ددبق ميكن أن ندعرف التسد د د د د ددويق
اعتمادا كليًا
اإللكرتوين شنه ط من أ اط التسد ددويق اليت تعتمد
ً
على اإلنرتنيدت يف عمليدات التعريف ابملنتج وتروجيده وتسد د د د د ددعريه
وتوزيعه.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

يسد د د دهم التس د د ددويق اإللكرتوين يف فت اجملال أمام اجلميع
للتسد د د د د د ددويق لسد د د د د د ددلعهم ومنتج دداهتم أو خرباهتم دون التمييز بني
املؤسسات العمالقة ذات رأو املال الضخم وبني الفرد العادي
أو املؤسد د دسد د ددة دودة املوارد ،كما متتاز آليات وطر التسد د ددويق
اإللكرتوين ابلتكلفة املنخفضد د د د د د ددة والسد د د د د د ددهولة يف التنفيذ مقارنةً
آليات التس د ددويق التقليدي ،كما قدم التس د ددويق اإللكرتوين نوعًا
مبتكرا من الوسد د د د د د دط دداء ال ددذين يطلق عليهم وسد د د د د د دط دداء املعرف ددة
ً
اإللكرتونيددة  cybermediariesوهي مؤسد د د د د د دسد د د د د د د ددات تعمددل
لتسد د د د د د ددهيدل عمليدة التبدادل بني املنتجني والعمالء حيدث يقومون
بدددور مزودي خدددمددة جتدداريددة (عبدداو والكميم-280 :2011 ،
.)282
وتتمثل اخلص ددائا املميزة للتس ددويق اإللكرتوين للبحوث
العلمية يف اآليت (سليمة)62 :2015 ،
 رخا أسددعار منتجات البحوث العلمية اليت يتم تسددويقهاعرب شد د د د د د ددبكددة اإلنرتنيددت مقددارنددة لسد د د د د د ددلع األخرى املبدداعددة
ابسد د د د د د ددتخددام الكتدالوجدات املرسد د د د د د دلدة ابلربيدد أو املبداعدة من
خالل املتداجر التقليدديدة ،فدالتسد د د د د د ددويق اإللكرتوين للبحوث
العلميددة إذاً ال حيتدداض إىل مكددان مددادي للتعددامددل ،وابلتددايل
ختتفي بعض أنواع املصد د د د د د ددروفددات مثددل اإلجيددار ،والكهرابء
وأجور العمدالدة ممدا ينعكس يف النهدايدة يف شد د د د د د دكدل ختفيض
األسعار وحتقيق مزا تنافسية.
 مين التس د د د د ددويق اإللكرتوين للبحوث العلمية املس د د د د ددتهلكنيالفرص د د د د د د ددة إلجراء مقدار ت ألسد د د د د د دعدار منتجدات البحوث
العلمية قبل شدراءها بشدكل أفضدل وأسدرع ،حيث ال يبذل
كبريا مقارنة مبا كان حيدث عند
املسد د د ددتهلكون جهداً ووقتا ً
التجول عرب احملالت التجارية ملقارنة األسعار.
 يسداعد التسدويق عرب اإلنرتنيت املسدتهلكني الذين ال يتوفرلديهم الوقت الكايف للتسد د د د ددو مثل املرأة العاملة أو رجال
األعمال يف الوصد د ددول إىل ما يرغبونه من منتجات شسد د ددرع
وأسهل وسيلة.
س د د د ددرعة تغري املفاهيم حيث يتميز التس د د د ددويق اإللكرتوين
للبحوث العلمية بسرعة تغري املفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما
حيكمه من قواعد ذلك أن التجارة اإللكرتونية مرتبطة بوس د د ددائل
وتقنيددات االتص د د د د د د ددال اإللكرتوين وتقنيددات املعلومددات اليت تتغري
وتتطور بش د د ددكل متس د د ددارع لذلك فإ ّن الرتتيبات اليت ختضد د ددع هلا
قددابلددة للتغري السد د د د د د دريع بشد د د د د د دكددل متوافق مع تطورات التقنيدات
واالتصاالت واملعلومات (العديلي.)14-13 :2014 ،
يف ضوء ما سبق يتض أن استخدام اإلنرتنيت وحتويل
النمط التقليدي إىل إلكرتوين يعطي جدوى أكرب وسعة للسو
املسد د د د د د ددتهدفة وعبور احلدود اإلقليمية واملشد د د د د د دداركة اجلادة ابملنتج
الوطين على املستوى العاملي.

وابلرغم من املميزات العديدة للتسد د د د د ددويق اإللكرتوين إال
أنه ال لو من جوانق الضعف واليت تتمثل يف اآليت (العديلي،
:)14-13 :2014
 صعوبة جماراة العمالء للتطورات اإللكرتونية. ضعف توافر الثقة بني أطراف مل يتم بينها أي مقابلة. املسائل القانونية واإلدارية العوام ددل البيوي ددة وأ ره ددا املب دداشد د د د د ددر على عملي ددة التسد د د د د ددويقاإللكرتوين.
 ضد د د ددعف التككد من جودة املنتج على الشد د د ددبكة بصد د د ددورةواضحة.
 ارتفاع تكلفة احلصول على موقع عرب اإلنرتنيت. دودية عنصر األمان وشعور العمالء ابخلوف من اجلرائماليت حتدددث عرب اإلنرتنيددت ومنهددا سد د د د د ددرقددة أرقددام بطدداقدداهتم
فضال عن احتماالت اخلداع.
اإللكرتونية واستخدامها ً
ويف ض ددوء الس ددلبيات اليت ت عرض ددها فال بد للمش ددرتي
أو املسد د ددتفيد من تصد د ددف املوقع أوال ،والتعامل مع املواقع ذات
السد د د د د ددمع ددة الطيب ددة ،وأخ ددذ احليط ددة واحل ددذر أ ن دداء التع ددام ددل عرب
اإلنرتنيدت وابلتدايل فداجلدامعدات ذات السد د د د د ددمعدة العلميدة املتميزة
حتظى بفرصة كبرية يف التسويق اإللكرتوين ألحبا ها ومنتجاهتا.
 :2التسويق اًلسرتاتيجي للبحوث العلمية
تعد االدارة االس د د درتاتيجية والتخطيط االس د د درتاتيجي من
أهم االسد د د د د درتاتيجيدات اليت قدمت العدديد من املبدادئ واملفداهيم
واألسد د د دداليق اليت تسد د د ددرتشد د د ددد ا اجلامعات يف حتديد التغريات
البيويدة الدداخليدة واخلدارجيدة وحتليلهدا ممدا ميكنهدا من حتدديدد الفرص
املت دداح ددة ل ددديه ددا والته دددي دددات واملخ دداطر اليت تواجهه ددا وك ددذل ددك
التعرف على نقدداط القوة ومواطن الض د د د د د ددعف لدديهددا .ويضد د د د د ددم
التسد د د د ددويق االسد د د د درتاتيجي الوظائف اليت تسد د د د ددبق منطقيًا وزمنيًا
اإلنتاض والبيع ،حيث تقوم املؤسد د د د د دسد د د د د ددة بعد مرحلة الدراسد د د د د ددة
بتحديد خياراهتا فيما ا تقسد د د دديم األسد د د دوا واختيار املوقع؛
سياسة املنتجات واخلدمات ،سياسة العالمة واألسعار ،سياسة
التوزيع واالتصال (مطايل.)13 :2016 ،
لذا أصد د د ددب التسد د د ددويق االسد د د درتاتيجي للبحوث العلمية
مطلبًا أسدداسدديًا جلميع املؤس دسددات البحثية وذلك ألمهيته الكبرية
وحتقيقده العدديدد من املميزات منهدا االسد د د د د ددتجدابدة لتنوع حداجات
ورغبدات العمالء وتطوير وتنميدة املنتجدات وميكنهدا من مواجهدة
املندافسد د د د د ددة الدداخليدة واخلدارجيدة ويسد د د د د دداعددهدا على حتقيق النمو
واالسد د د ددتقرار ،كما أنه يسد د د دداعد يف التنبؤ ابلتغريات املسد د د ددتقبلية
واجتاهاهتا ،وتطوير اسد د د د د درتاتيجيات تسد د د د د ددويقية متكن من جتنق
التهددديدددات اليت تفرزهددا البيوددة وحتقق االسد د د د د ددتفددادة من الفرص
التسويقية املتاحة (عطية.).339-323 :2011 ،
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

ويتس ددم التس ددويق االسد درتاتيجي ابخلص ددائا التالية (أبو
علقة:)129-128 :2002 ،
• التكامل والرتابط بني مجيع وظائف املنظمة.
• توقع ردود فعل املنافسني واالحتياط هلا.
• الرتكيز على املخرجات ابلدرجة األوىل.
• املخاطرة احملس د د ددوبة ،فالس د د ددو يعمل عادةً يف ظروف عدم
التككد بدرجة كبرية.
• تنميدة أكرب عددد من البددائدل للوصد د د د د د ددول إىل حتقيق مهمدة
املنظمة وأهدافها الرئيسة.
• املرونة يف التكيف مع الظروف املتغرية بصفة عامة.
• رسد د د ددم أسد د د دداليق احلركة يف السد د د ددو على شد د د ددكل وحدات
متتابعة.
• احل دداج ددة لق دددر كبري من املعلوم ددات أغلبه ددا خ ددارض نط ددا
املنظمة.
• النظرة الشمولية للمتغريات اليت يتم التعامل معها.
• حتدقديدق أفدق زمدين مدن د د دداس د د د د د د د د د ددق وممدكدن وواقدعدي لدتدحدقديدق
األهداف.
• توفري التغذية املرتدة ابملعلومات.
كمددا تتضد د د د د د د أمهيتدده من خالل :الرؤيددة الواضد د د د د د دحددة،
التف دداع ددل البيوي يف امل دددى الطوي ددل ،ت دددعيم املركز التن ددافسد د د د د د ددي،
القرارات اجلماعية ،توضد د ددي االدوار ،مشد د دداركة العاملني ،القدرة
على إحداث التغيري ،واحلد من مقاومة التغيري اليت قد تواجهها
املنظم ددة من قب ددل الع دداملني فيه ددا ،كم ددا أن دده ال ينظر لتسد د د د د د ددويق
اخل د د دم د ددات ومنه د ددا البح د ددث العلمي مبعزل عن متغريات البيود ددة
الداخليدة واخلارجيدة وهو أمر مهم لتحقيق الفعداليدة يف تسد د د د د د ددويق
البحوث العلمية.
ومن خالل ما س ددبق يتض د أن للتس ددويق االس درتاتيجي
العديد من املميزات اليت جتعل الكثري من املؤس دس ددات تلجك إىل
األخذ مببدأ التس د د د ددويق االس د د د درتاتيجي لتس د د د ددويق ذاهتا وخدماهتا
منهد د ددا :املروند د ددة ،الشد د د د د د ددموليد د ددة ،التغد د ددذيد د ددة املرتد د دددة ،املخد د دداطرة
احملسوبة...وغري ذلك.
احملور الثالث :آليات تسو و و و ووويق البحوث العلمية مجهورية
الصني الشعبية
متهيد:
لقد اهتم الصد د د ددينيون ببناء دولة الصد د د ددني القوية احلديثة،
وتعدد الرتبيدة من أهم القطداعدات اليت يبدذل فيهدا اجلهدد األكرب و
اليت يقع عليهددا العددقء األكرب يف بر مج التحددديددث والتطوير،
ايدا يف كافة
حيث حدد الصد د د د ددينيون أهدافهم وسد د د د ددجلوا ًوا متز ً
اجملاالت االقتص د د ددادية والص د د ددناعية والزراعية ،كما تعمل الص د د ددني
ملضد د د د د دداعفة إنتاجها حبيث يزيد يف امليادين الصد د د د د ددناعية والزراعية
املختلفدة حىت تصد د د د د د ددب واحدددة من بني أكرب الدددول إنتددا ًجدا يف
العامل ،ويبل التطور االقتصد ددادي أَوجه خالل اخلمسد ددني سد ددنة
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األوىل من القرن الواحد والعشدرين ،لتحقيق مسدتوى يقرتب من
مستوايت الدول املتقدمة (خليل.)415 :2009 ،
سد ددوف يتناول الباحث يف الصد ددفحات القادمة تسد ددويق
البحوث العلمية يف الصني من حيث النقاط التالية:
أوًل :مؤسسات البحث العلمي الصني
ا
تتمثل مؤس دسددات البحث العلمي يف الصددني يف وزارتني
أسد د د د د د دداسد د د د د دديتني ومعنيتني ابلبح د ددث العلمي ومه د ددا وزارة العلوم
والدتدكدندولدوجديد د ددا ( ،)MOSTووزارة تدكدندولدوجديد د ددا املدعدلدومد د ددات
( ،(MIITإضد د د د د ددافةً إىل املؤسد د د د د دسد د د د د ددة الوطنية للعلوم الطبيعية
( ) NSFCوت دت دح دك ددم هد د ددذه اهل دي دود د ددات ال دث ددالث ابمل دعد د دداه د د ددد
واألكددادمييددات املختلفددة ومن أمههددا :أكددادمييددة الصد د د د د ددني للعلوم
( ،)CASوأك د ددادميي د ددة الصد د د د د ددني للعلوم الزراعي د ددة (،)CAAS
وأكادميية الص د ددني للعلوم الطبية ( ،)CAMSوأكادميية الص د ددني
للعلوم اجليولوجية ( )CAGSوأكادميية الصد د د د د ددني لعلوم الزراعة
االستوائية ( ( )CATASاجنة وآخرون.)2017 ،
وعلى الرغم من ذلدك فدإ ّن أهم املنظمددات احلكوميددة يف
أحبد د دداث العلوم والتكنولوجيد د ددا هي وزارة العلوم والتكنولوجي د د ددا
( ،)MOSTواملؤسد د د دسد د د ددة الوطنية للعلوم الطبيعية يف الصد د د ددني،
واألكادميية الص ددينية للعلوم ،واألكادميية الص ددينية للهندس ددة واليت
تتمتع بسد ددلطة اسد ددتشد ددارية ،وجلنة العلوم والتكنولوجيا والصد ددناعة
للدفاع الوطين ،ابإلضد د د ددافة إىل وزارة الرتبية والتعليم واليت لديها
سددلطة صددنع السددياسددات ،واألكادميية الصددينية للعلوم (اليت تدير
أيضد د د د د د ددا حوايل  100معه ددد حب ددث وطين ،معظمه ددا يف العلوم
األساسية) )(Xue Lan, Nancy Forbes, 2007: 118
حيث تعد أكادميية الصد ددني للعلوم املؤسد دسد ددة األكادميية املرموقة
واألكثر أمهيد د ددة مع حنو  80معهد د د ًددا موز ًعد د دا يف مجيع أحند د دداء
اجلمهورية الصد ددينية ويقود هذه األكادميية جملس شد ددؤون الدولة،
ما يؤهلهم لتقد املشد د ددورة للحكومة يف كل ما يتعلق ابلبحوث
األساسية واالبتكار وأمن الدولة ( اجنة وآخرون.)2017 ،
أما ابلنس ددبة إىل وزارة العلوم والتكنولوجيا فهي املس ددؤولة
عن أنش ددطة العلوم والتكنولوجيا املدنية يف البالد ،ووض ددع برامج
وسد ددياسد ددات لتعزيز قاعدة العلم والتكنولوجيا يف القطاعني العام
واخلاص؛ لإلصدالحات النظامية املسدتمرة ،وإدارة مناطق التنمية
الصدناعية ذات التقنية العالية يف الصدني ،ويف السدنوات األخرية،
ركزت معظم أنشد د د د د ددطتهد ددا على تطوير اسد د د د د درتاتيجيد ددات العلوم
والتكنولوجيا ،وخاص د د دة يف التكنولوجيا املتقدمة ،لتس د د دريع النمو
االقددتصد د د د د د د د ددادي) Xue Lan, Nancy Forbes, 2007:
).)118
وحبلول يوليو 2017م ،ك د ددان د ددت هن د دداك  36ج د ددامع د ددة
معتم د دددة من قب د ددل وزارة التعليم متن درج د ددة البك د ددالوريوو يف
"العلوم والتكنولوجيا االستخباراتية" فاجلامعات الصينية الكربى
أنش ددكت معامل الذكاء االص ددطناعي حيث ترتكز أنش ددطة التعليم

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

والبحث العلمي يف الص د ددني حالياً بش د ددكل أس د دداس د ددي يف كليات
علوم احل د د دداسد د د د د د ددوب واملعلوم د د ددات اإللكرتوني د د ددة ابجل د د ددامع د د ددات
).(CISTP, 2018

ومن كل ما سد د د د د ددبق ميكن التككيد على قيام العديد من
اهليود ددات املسد د د د د د ددؤولد ددة عن البحد ددث العلمي ومنهد ددا وزارة العلوم
والتكنولوجيا ووزارة تكنولوجيا املعلومات واملؤسد د د د د دسد د د د د ددة الوطنية
للعلوم الطبيعيدة واجلدامعدات وينددرض حتدت كدل هيودة من اهليودات
السابقة عدد من املراكز البحثية واملعنية ابلبحث العلمي
اثنيا :آليات تسويق البحوث العلمية ابجلامعات الصينية
ومن هذه اآلليات ما يلي
أ-حاضنات األعمال التكنولوجية
لقدد كداندت فكرة احلداضد د د د د د دندات التكنولوجيدة مبثدابدة حدافز
السد د د د د د ددتثمدار نتدائج البحدث العلمي يف قطداع اإلنتداض واخلددمدات
وأرسد ددت الدعائم األسد دداسد ددية لتطوير البحث العلمي ،وأوجدت
مصدادر جديدة لدعم و االقتصداد احمللى ،وتعد حاضدنة العلوم
والتكنولوجيددا يف (جون وانكددان) مبثددابددة رأو احلربددة يف اإلبددداع
مرجعا ملوة مؤس د د د دس د د د ددة حبث منها
العلمي يف الص د د د ددني ،كما أهنا ً
أكدادمييدة الصد د د د د د ددني للعلوم وواحدد و ال ني جدامعدة منهدا ،جدامعدة
بكني وتسينغهوا (النكين .)238 :2010 ،
ت تص د د د د د ددميم  TBIsيف البداية من قبل وزارة العلوم
والتكنولوجيا ( )MOSTيف الص د د د ددني للمس د د د دداعدة يف تس د د د ددويق
التقنيدات العلميدة من خالل توفري املبداين املداديدة واملرافق واحلوافز
املالية بشددكل أسدداو (مثل سددياسددة الض درائق التفضدديلية واملن )
لش د د ددركات ش د د ددوة خمتارة قائمة على التكنولوجيا أتس د د دس د د ددت يف
ومؤخرا من قبل
األص د ددل ويتم تش د ددغيلها من قبل علماء األحباث
ً
خرجيي اجلامعات الذين يتم تش د د ددجيعهم على إنش د د دداء مش د د دداريع
ع ددالي ددة التقني ددة .ك ددان ددت احل دداضد د د د د د دن ددات املبكرة تقع ابلقرب من
اجل ددامع ددات الرائ دددة ومع دداه ددد البحوث مبوارد علمي ددة وفرية (Li
).Xiao, David North, 2018: 31
ويف عام 1987م متت املوافقة على إنشاء أول حاضنة
واملعروفة ابسد د د د د د ددم مركز ووهان دونغهو لالبتكار وتقع يف منطقة
إيسد د د د د د ددتلي ددك لتطوير التكنولوجي ددا اجل دددي دددة ابلقرب من ج ددامعددة
ووهان ،وهي جامعة رائدة متخص د دص د ددة يف العلوم واهلندس د ددة يف
املنطقة الوسد د ددطى .على الرغم من أهنا ليسد د ددت جزءًا من بر مج
حكومي يف البد دددايد ددة ،فقد ددد حصد د د د د د دلد ددت مركز ووهد ددان دونغهو
لالبتكار على موافقة من احلكومة احمللية أص ددبحت جزءًا من
بر مج  Torchالتابع للحكومة الصد د د د ددينية .أصد د د د ددب جناح مركز
ووه ددان دونغهو لالبتك ددار وذ ًج دا للم دددن الرئيسد د د د د د دي ددة األخرى
بشددكل رئيسددي من املنطقة الش درقية األكثر تقدماً (Li Xiao,
) ،David North, 2018: 31وبعد ذلك تض د دداعفت مراكز
االبتك ددار بسد د د د د د ددرع ددة م ددذهل ددة ب دددعم من الرب مج .وحبلول ع ددام
كزا ابتكارًاي،
2007م وافق بر مج  Torchعلى إنشدداء  548مر ً

كما كان هذا الرب مج ابإلضد د د د ددافة إىل اإلشد د د د دراف على تطوير
دؤوال عن تطوير ح دداضد د د د د دن ددات أعم ددال
احل دددائق الع ددام ددة ،مسد د د د د د ً
التكنولوجيددا واملعروفددة ابسد د د د د ددم مراكز االبتكددار عدداليددة التقنيددة يف
الصد د د د د ددني ،وع ددادةً م ددا يكون مقره ددا داخ ددل من دداطق املتنزه ددات،
وأحيدا ً أخرى يف مبى متخصد د د د د ددا ،كمدا دت مراكز االبتكدار
حول حدائق العلوم الناجحة يف الغرب ،لذا بدأ صناع السياسة
الصينية حملاكاة هذا االجتاه ).(YU et al, 2009: 97
ومنذ عام 2000م ،شد د د ددجعت احلكومة الصد د د ددينية على
اجلمع بني املوارد الع ددام ددة من معظم جل ددان العلوم والتكنولوجي ددا
احمللية واملوارد من مصد د د د ددادر عامة وخاصد د د د ددة أخرى (ال سد د د د ديما
الشدركات الكبرية اململوكة للدولة والشدركات املدرجة يف البورصدة
واملسد د د د د ددتثمرين األجداندق واجلدامعدات واملسد د د د د ددتثمرين من القطداع
اخلاص) لتمويل النمو املسد د ددتمر للحاضد د ددنات التكنولوجية ،كما
أهنددا تقدددم جمموعددة من اخلدددمددات تتمثددل يف خدددمددات املكدداتددق
املشد د د ددرتكة ،واملسد د د دداعدة التجارية ،وتوافر رأو املال ،وشد د د ددبكات
األعمد د ددال ،وفرتات اإلجيد د ددار (Li Xiao, David North,
).Op. cit, p.31

مما يؤكد أمهية مش دداركة القطاع اخلاص للحكومة يف
إدارة احلاضنات.
وتدعرف احلاضد د د د ددنة شهنا :تضد د د د ددم منطقة جغرافية أو
أسدداسددية منظمة تسدداعد على بدء مشددروعات جديدة وشددركات
ج د دددي د دددة حىت تكون ق د ددادرة على االكتف د دداء ال د ددذايت عن طريق
ص ددناديق األعمال التقليدية وتتميز شن هلا خص ددائا اإلش دراف
واإلدارة يف املوقع ،والتسد د د د د ددويق ،واملس د د د د د دداحدة اجلغرافيدة ،ومرافق
تكنولوجيددا املعلومددات العددامددة ،ومدددخددل التمويددل أو رأو املددال
األويل لتطوير األعمال ).(Mahmood et al, 2015: 236
كمددا تعكس األنواع املختلفددة من احلدداضد د د د د دنددات اتري
املفهوم؛ حيث كانت احلاضد د د ددنات يف البداية وسد د د دديلة لتنشد د د دديط
مناطق التصد د د ددنيع املتدهورة ،وكانت مبثابة أداة إلعادة التحويل،
ك د ددان د ددت من النوع املختلط وق د دددم د ددت خ د دددم د ددات جلميع أنواع
املؤس د دس د ددات املنخفض د ددة التكنولوجيا وعدمية التكنولوجيا ،مبا يف
ذلك التص ددنيع واخلدمات .يقع أقدمها يف الوالايت املتحدة .ت
إنشد دداؤه يف اخلمسد ددينيات من القرن العشد درين اسد ددتجابة إلغال
املصد د ددانع يف اباتفيا ونيويورك ،ظهرت برامج احلضد د ددانة يف أواخر
السد د د د د ددبعيني د ددات ،وك د ددان معظمه د ددا متع د دددد االسد د د د د ددتخ د دددام د ددات
).(Aernoudt, 2004: 128

ويتم تصددنيف احلاضددنات يف الغالق ،وكيفية متويلها إىل
األنواع التالية ):(Mahmood et al, 2015: 236
أ -شد ددركات التطوير العقاري  -اسد ددتخدمت هذه احلاضد ددنات
مفهوم أن املؤس دس ددات اليت تس ددتخدمها تبقى داخل اجملمع
العقاري وتقوم بتطوير نفسد د ددها من خالل مسد د ددتكجرين ذو
قيمة عالية.
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

ب -األكدادمييدة  -الغرض من هدذه احلداضد د د د د د دندات هو نفس د د د د د د دده
ابلنسد ددبة حلاضد ددنات الرب ابسد ددتثناء األكادميية هو مصد دددر
التمويددل الددذي يتطلددق العددائددد على التمويددل ويطلق عليدده
أيضا حاضنات عامة هتدف إىل الرب .
ً
ت -غري هدادفدة للرب  -وهي تعمدل بنفس الطريقدة اليت تعمدل
ا احلاض د د ددنات األخرى ،لكنها ال تسد د ددتلزم إعادة األموال
من الشد ددركة اجلديدة املوجودة يف احلاضد ددنة إىل احلاضد ددنة أو
املستثمر الذي يوفر التمويل.
ث -رحبية  -س د د د دديكون للمش د د د ددرتك ض د د د ددرورات مثل العائد على
االس د د د د د ددتثمار يف البداية أو بدائل األس د د د د د ددهم يف احلاض د د د د د ددنة
التجارية اخلاصة اهلادفة للرب .
كما هتدف حاضد د د ددنات األعمال إىل تشد د د ددجيع إنشد د د دداء
املش دداريع وتنمية رايدة األعمال من خالل االس ددتفادة من قدرة
وابتكارات احملتضنني ،يتم االعرتاف ا اآلن يف كل من البلدان
املتقد دددمد ددة والند دداميد ددة كد ددكدوات مهمد ددة لتعزيز تنميد ددة روح املبد ددادرة
واالبتكار التكنولوجي على مس د د د ددتوى املؤس د د د دس د د د ددات الص د د د ددغرية
واملتوس د د د د ددطة ،توفر حاض د د د د ددنات األعمال خدمات ألص د د د د ددحاب
املش د د د د د دداريع ومتكنهم من خفض تكاليفهم من خالل مش د د د د د دداركة
العديد من املؤسد د دسد د ددات ،كما أهنا تعمل على تعزيز الشد د ددركات
الناش د د د د د ددوة يف مرحلة البدء األكثر ض د د د د د ددعفا (Sandeep Vij,
).2013: 2

حتتد ددل الصد د د د د د ددني املرتبد ددة الثد ددانيد ددة بعد ددد الوالايت املتح دددة
األمريكية يف عدد احلاضد د د د ددنات حيث تتمتع مبسد د د د دداحة سد د د د ددو
دورا رئيسدديًا
حضددانة متطورة بشددكل جيد حيث تؤدي احلكومة ً
يف جمال احلضانة من خالل توجيه املوارد لتتماشى مع التفويض
احلكومي املتمثل يف النمو االقتص ددادي الذي تقوده التكنولوجيا
املتقدمة ).(Sandeep Vij, 2013: 2
ومن أمثلة احلاض ددنات التكنولوجية يف الص ددني :حاض ددنة
تورتشد د د د د د دو واليت ت متويلهدا من قبدل احلكومدة الصد د د د د د ددينيدة ،حيدث
خصد دص ددت احلكومة الص ددينية  50مليون يوان ( 6ماليني دوالر
أمريكي) يف التمويل السنوي لبناء احلاضنات من خالل بر مج
الشد د د د د د ددعلة ،وهو جزء من وزارة العلوم والتكنولوجيا (،)MoST
كم ددا تنب ددك مركز  Torchشن إمج ددايل ع دددد شد د د د د د ددرك ددات STBI
س د د دديص د د ددل إىل  1500حبلول عام 2015م وأهنم س د د ددوف يرعون
نظرا
أكثر من  100000شد ددركة شد ددوة موجهة حنو التكنولوجيا ً
ألن احلاضد د ددنات ذات التمويل اخلاص البحت درة يف الصد د ددني
حالياً ).(Sandeep Vij, 2013: 2
-2املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص
حي ددث تع دددد املراكز البحثي ددة ذات الط ددابع اخل دداص يف
الص د د ددني ومن أمهها املركز الوطين لنقل التكنولوجيا التابع جلامعة
سد د دديتشد د دوان والذي يتكون من ال ة مكاتق :املكتق املتكامل
إلدارة املعلومات مسد ددؤول عن تلقي طلبات الرباءات وتقييمها؛
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مكتق مشد د ددروع تطوير التكنولوجيا املشد د ددرتكة هو املسد د ددؤول عن
االسد د ددتفادة من الطلق يف السد د ددو لتسد د ددويق براءات االخرتاع؛
ويسد د د د د دداعدد مكتدق نقدل التكنولوجيدا وإدارة امللكيدة الفكريدة يف
تقددد طلبددات براءات االخرتاع وخدددمددة مددا بعددد البيع .ويتميز
ونظرا ألن املركز
املركز بوجود عالق ددة قوي ددة بني املركز وابحثي ددهً ،
يعتمد على جامعة  Sichuanاليت تتمتع مبوارد بشدرية وقدرات
حبثية ممتازة ،فإ ّن متوسد ددط قيمة نقل التكنولوجيا السد ددنوية يصد ددل
إىل حد دوايل  800مد دلد ديد ددون يد دوان (Yukihide Hayashi,
).2016: 9

ولق د ددد أطلق د ددت وزارة العلوم والتكنولوجي د ددا الصد د د د د دديني د ددة
( ) MOSTمركز أحب د دداث الط د دداق د ددة النظيف د ددة يف ع د ددام 2009م
ابعتباره مركز افرتاضد د د د ددي يقوم إبجراء أحباث مشد د د د ددرتكة يف ال ة
جم دداالت :الفحم النظيف والسد د د د د دي ددارات النظيف ددة واملب دداين املوفرة
للطاقة ).(Yukihide Hayashi, 2016: 9
-3املتنزهات العلمية أو احلدائق العلمية
منذ فرتة اإلصد د ددالح الصد د دديين يف أواخر سد د ددبعينات القرن
العش د درين كان هناك نقا يف املؤس د دس د ددات اليت تدعم تش د ددكيل
تقنيدات جدديددة وعداليدة التقنيدة ،لدذلدك ت وضد د د د د ددع بر مج عدام
1988م دف تطوير منتجات جديدة وعالية التقنية ،وإنشد دداء
مؤسد د د دسد د د ددات موجهة حنو التكنولوجيا ،ومهد الطريق لتسد د د ددويق
االبتكارات الصد د د د ددادرة عن الربامج الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
ومن أهم املكو ت الرئيسد د د د ددية للرب مج إنشد د د د دداء حدائق علمية،
حيد د ددث كد د ددان من املتوقع أن حتد د دددث معظم جهود تسد د د د د ددويق
التكنولوجيا اجلديدة والعالية وحيثما كانت هذه اجلهود حتص د ددل
على أشد د د د د دكدال خمتلفدة من اإلعدا ت احلكوميدة (Yukihide
).Hayashi, 2016: 9

بددأت الصد د د د د ددني بتطوير جممعدات العلوم يف منتصد د د د د ددف
الثمانينات من القرن العشرين ،ولديها حوايل 100حديقة علمية
وافقددت احلكومددة الوطنيددة على  52منهددا ومتددت املوافقددة على مدا
تدبدقددى مدندهد د ددا مددن قدبد د ددل احلدكددومد د ددات احملدلديد د ددة (Yukihide
).Hayashi, 2016: 9
كما ش ددهدت جممعات العلوم وحاض ددنات األعمال
ًوا س در ًيعا يف الص ددني ،حيث س ددامهت اجملموعة األوىل بنص دديق
كبري يف اإلنتاض الصد د د ددناعي وأصد د د ددبحت قوة جاذبة لالسد د د ددتثمار
كبريا على
األجنيب املباشددر ،وتعتمد حاضددنات األعمال
ً
اعتمادا ً
الدعم الشد د د ددامل من احلكومة املركزية ومتيل إىل االنفصد د د ددال عن
الوسددط احمللى ،وتعمل هاتني اجملموعتني على تعزيز روح املبادرة
التكنولوجية ).(YU et al, 2009: 97
كمدا تعمدل الصد د د د د ددني على توسد د د د د دديع قداعددهتدا يف رايدة
األعم ددال من خالل ح دددائقه ددا اجل ددامعي ددة الب ددال ع دددده ددا 115
جمم ًعدا وحداضد د د د د دندات أعمدال التكنولوجيدا البدال عدددهدا ،1600
واليت تقدم خدمات مثل املس دداحات املكتبية والتدريق اإلداري
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لشددركات التكنولوجيا الناشددوة ،وهم حيتضددنون معاً أكثر من 80

ألف مؤس د د د دس د د د ددة ،ويوظفون حوايل  1.7مليون ش د د د ددخا ،يريد
جملس الدولة أن ترتفع هذه األرقام إىل حد كبري (McCuaig
).& Moxi, 2015: 49

وهتدف جممعات العلوم إىل حتفيز وتطوير شد د ددركات
جديدة قائمة على التكنولوجيا عند دجمها مع مؤسدسدات سدواء
كانت مؤس دسددات حكومية أو مؤس دسددات البحث واجلامعات،
هاما يف تشد د ددجيع االبتكار ورايدة االعمال
دورا ً
كما أهنا تؤدي ً
و و الشد د د ددركات القائمة على املعرفة وابلتايل النمو االقتصد د د ددادي
داخل مناطقها ،وتس د د د د د دداعد يف خلق بيوة مبتكرة ميكن أن تولد
ابتكارات مسد ددتمرة يف بيوة من تبادل املعلومات وانتشد ددار املعرفة
عرب املؤسدسدات واملؤسدسدات االكادميية وفيما بينها عرب القنوات
غري الر ية بسد د د د د د ددبق تكامل التكنولوجيا (Saixing Zeng,
).xuemei xie & chiming Tam, 2010: 397-398

كمدا هتددف إىل حتفيز إنشد د د د د د دداء وتطوير شد د د د د د ددركدات
التكنولوجيدا اجلدديددة املبتكرة .وعدادة مدا يتم ذلدك ابلتعداون مع
املراكز العلمي ددة ،مث ددل اجل ددامع ددات أو وك دداالت البح ددث والتطوير

).(Zieliński, M, Rogala, A, Takemura, M 2014

وابلرغم من النمو السد دريع حلدائق العلوم يف الص ددني
خالل العقد املاضي إال أن هناك جمموعة من القضااي اليت تؤ ر
على التحس ددني املس ددتمر لقدرات االبتكار مثل التخص دديا غري
الرش د دديد للموارد ،وش د ددبكة االبتكار الغري مكتملة ،واالفتقار إىل
بد د ديد د دود د ددة االبد د دتد د دك د د ددار &(Saixing Zeng, xuemei xie

).chiming Tam, 2010: 397-398

كمد ددا أن جند دداح اجملمعد ددات العلميد ددة يف تعزيز نقد ددل
التكنولوجيا وجذب جمموعات من الش د ددركات املبتكرة للغاية قد
حفز البلد دددان من مجيع أحند دداء العد ددامل يف د دداولد ددة لتعزيز التنمي ددة
اإلقليمية ).(Tan.J, 2006: 398
إن الشددركات املوجودة يف احلديقة أصددغر من حيث
اإليرادات والقيمة املضد ددافة وقيمة الصد ددادرات مقارنة ابلشد ددركات
خارض احلديقة .لكن الشد د د ددركات العاملة يف احلديقة متيل إىل أن
تكون إنت دداجي ددة العم ددل أعلى من الشد د د د د د ددرك ددات الع ددامل ددة خ ددارض
احلديقة ،كما أن هناك عدة أسد د ددباب الرتفاع إنتاجية العمل يف
الشد د د ددركات احمللية .من بينها أن الشد د د ددركات املوجودة يف احلديقة
هي أكثر تقنية من الشد د ددركات املوجودة خارض احلديقة ،وهو ما
ينعكس يف اإلنفددا الكبري على البحددث والتطوير للشد د د د د د ددركددات
الكبرية .سد د د د د د دبدق آخر تمدل هو أن الشد د د د د د ددركدات املوجودة يف
احلدديقدة متيدل إىل توظيف عمدال متعلمني تعليمداً عداليداً ،والدذين
من احملتمد ددل أن تكون رواتبهم مرتفعد ددة ،مقد ددارند دةً ابلشد د د د د د ددركد ددات
املوجودة خارض احلديقة ).(Liu, 2005
اثلث ا :اآلليات املقرتحة من اًلستفادو ابلتجربة الصينية
تسويق البحث العلمي ابجلامعات السعودية

لإلجابة على الس دؤال الثالث "ما اآلليات املقرتحة
لتطوير آليات تس و و و و ووويق البحوث العلمية اململكة العربية
الس و ووعودية ض و ووو خربو مجهورية الص و ووني الش و ووعبية " متت
مراجعة األدب النظري ملوضدوع الدراسدة وحتليل التجربة الصدينية
لإلفادة منها يف بناء بعض بنود هذا التصد د ددور ،ويف ضد د ددوء ذلك
كله ميكن وض ددع التص ددور املقرتح التايل لتطوير تس ددويق البحوث
العلمية ابجلامعات السد د ددعودية يف ضد د ددوء التجربة الصد د ددينية ،على
النحو التايل:
أوًل :منطلقات عامة
• منطلقات حملية:
رؤية اململكة العربية السد ددعودية  2030وما تضد ددمنته من
اور.
بر مج التحول الوطين  2020ومدا اشد د د د د ددتمددل عليدده من
أهداف ومشاريع.
 تزاي ددد االهتم ددام يف تبين اجت دداه ددات ح ددديث ددة يف تسد د د د د ددويقمنتجداهتدا العلميدة واالسد د د د د ددتفدادة من البحدث العلمي على
نطا أوسع.
 تزاي د ددد االهتم د ددام بتسد د د د د ددويق البحوث العلمي د ددة يف ك د دداف د ددةاجلامعات السعودية ملا ختلقه من ميزة تنافسية هلا.
 تندامي دور البحدث العلمي يف اجلدامعدات السد د د د د ددعوديدة يفعمليد ددات التطوير واخلد دددمد ددات اليت تقد دددمهد ددا ،وضد د د د د ددرورة
التحول حنو تبين أدوار جديدة مواكبة للمستجدات.
• منطلقات عاملية:
 التندافسد د د د د ديدة اليت تواجده اجلدامعدات بشد د د د د دكدل عدام حيدثأصد د د ددبحت املنافسد د د ددة شد د د ددديدة مما يفرض عليها ضد د د ددرورة
املواجهة حتسد د د ددني املوقع التنافسد د د ددي مبا يضد د د ددمن هلا البقاء
واملنافسة.
 التحول من اجلدامعدات التقليدديدة إىل اجلدامعدات املتعلمدةواإلبداعية.
 االطالع على خربات بعض الدول واإلفادة منها ومنهاالتجربة الصينية.
اثنيا :هدف اآلليات املقرتحة
تسد د د د د ددعى اآلليدات املقرتحدة إىل :تقدد إطدار عدام
مقرتح لتطوير تسد د د د د ددويق البحوث العلميد ددة يف اململكد ددة العربيد ددة
السعودية يف ضوء خربة مجهورية الصني الشعبية.
اثلثا :املتطلبات الالزمة لتطبيق اآلليات املقرتحة
 تبين اإلدارة العليا ابجلامعات السد د د ددعودية لتطوير تسد د د ددويقالبحوث العلمية يف اململكة العربية السعودية.
 تفويض الصددالحيات املناسددبة لرؤسدداء األقسددام األكادمييةابجلامعات السد د د د د ددعودية اليت تتي هلم ممارسد د د د د ددة تسد د د د د ددويق
البحوث العلمية.
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
................................................................................
وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

 العمل على اسد د ددتخدام أسد د دداليق رقابية فعّالة ملتابعة تنفيذهذا التحول.
 إعادة اهليكلة اإلدارية للجامعة لتتناسد د د ددق مع اإلجراءاتاجلديدة لعمليات تسد د د د د ددويق البحث العلمي يف اجلامعات
السعودية.
 تطوير اللوائ واألنظمد ددة يف اجلد ددامعد ددة مبد ددا ينسد د د د د د ددجم معمتطلبات حتقيق هذا االجتاه.
 امتالك إدارة قيداديدة عليدا داعمدة لتحقيق متطلبدات تنفيدذهذه اآلليات املقرتحة.
 إعدداد أدلدة إرش د د د د د د دداديدة إلكرتونيدة تنسد د د د د د ددجم مع اآلليداتاملقرتحة
 توفري املوارد املالية واإلمكا ت املادية الالزمة لتطويرتسويق البحوث العلمية يف اململكة العربية السعودية.
رابعو ووا :آليو ووات تطوير عمليو ووة تس و و و و ووويق البحوث العلميو ووة
ابجلامعات السعودية
من خالل عرض أهم ما مييز التجربة الص د ددينية يف جمال
تسدويق البحوث العلمية ميكن اسدتخراض أهم آليات التنفيذ اليت
ميكن أن تس د د د دداهم يف االرتقاء بعملية تس د د د ددويق البحوث العلمية
ابململكة العربية السعودية وذلك على النحو التايل:
▪ أن يتم إنشد د د د دداء الوحدات البحثية ابململكة وف ًقا لتخطيط
عام وشد د د ددامل مرتبط إبحداث التنمية الشد د د دداملة للمجتمع
احمليط ابجلامعات.
▪ زايدة حجم الشد د دراكة اجملتمعية واحمللية والشد د ددعبية يف متويل
وتسويق البحوث العلمية.
▪ حتقيق التع د د دداون بني اجل د د ددامع د د ددات والقط د د دداع اإلنت د د دداجي
والصناعي سواء كان العام أو اخلاص.
▪ أن يتم تفعي ددل وبن دداء جممع ددات العلوم والتكنولوجي ددا حول
اجلامعات دف االس د د د د ددتفادة من خربات أعض د د د د دداء هيوة
التدريس واملوظفني يف اجملال االستشاري ،واالستفادة من
مرافق اجلامعة واسد د د د د د ددتخدام املعدات العلمية واهلندسد د د د د د ددية
واحلوسدبية اململوكة للجامعة وكذلك االسدتفادة من مكتبة
اجلامعة.
▪ تزوي ددد األقس د د د د د د د ددام األك ددادميي ددة بق ددائم ددة أولوايت البحوث
التطبيقية مرفقة بنماذض تعاقدية بينها وينب اجلامعات ،مما
يكس ددق هذه البحوث ص ددبغة تطبيقية يتم االس ددتفادة من
نتائجها يف إجياد حلول للمشكالت اليت تواجه اجملتمع.
▪ تشد ددجيع أعضد دداء هيوة التدريس على تبين مشد دداريع حبوث
هلم وللددراسد د د د د د ددات العليدا مشد د د د د د ددتقدة من براجمهدا وتوجهدات
قطاعات اإلنتاض واخلدمات يف اجملتمع.
▪ تطبيق األس د د د د د د د د د ددالي د د ددق العلميد د ددة والتكنولوجيد د ددة املتطورة
واالس د ددتفادة من تقنيات العص د ددر يف خمتلف مراحل عملية
تسويق البحوث العلمية.
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▪ تفعيل وظيفة مراكز التميز ابجلامعات السددعودية ،وإنشدداء
مراكز التكنولوجيا الذكية لتشد د ددجيع الش د د دراكة البحثية من
خالل تشد د د ددجيع التعاون مع املؤسد د د دسد د د ددات الصد د د ددناعية يف
جماالت البحث والتطوير مما يسد د دداعد ذلك على تسد د ددويق
االبتكارات واملنتجات البحثية ،وذلك يف ضد ددوء سد ددياسد ددة
واضد د ددحة تنظم عملية الشد د دراكة مع توفري املنا املناسد د ددق
الذي يشجع على ذلك.
▪ إنشد د د دداء مراكز إبداع وابتكار داخل اجلامعات السد د د ددعودية
هتددف إىل تطوير األحبداث العلميدة املقددمدة من أعضد د د د د دداء
هيوة التدريس ذات الصلة ابملشكالت اإلنتاجية.
▪ إجياد ش دراكة فاعلة بني املصددانع والشددركات الكربى لدعم
املشد دداريع احملتضد ددنة داخل اجلامعات السد ددعودية فنيًا وتقنيًا
ومداليدا بشد د د د د دكدل جيعلهدا قدادرة على اال راط يف سد د د د د ددو
العمل.
▪ إنشد د دداء جلان اسد د ددتشد د ددارية ابجلامعات السد د ددعودية مهمتها
دراسددة متطلبات الشدراكة وتشددكيل فريق حبثي متخصددا
يراع ى في د دده حت د دددي د ددد املنهجي د ددة العلمي د ددة ،وخط د ددة العم د ددل
وتكليفدات كدل عضد د د د د ددو ابلفريق البحثي ،وإعدداد قداعددة
بي ددا ت ألعضد د د د د د دداء هيو ددة الت دددريس ابجل ددامع ددات مبختلف
التخصد دصد ددات ،وإعداد حصد ددر ابملؤسد دسد ددات والشد ددركات
الصناعية واخلدمية واإلنتاجية اليت ترغق يف الشراكة.
خامس و ووا :متطلبات آليات اًلرتقا بعملية تس و ووويق البحوث
العلمية ابململكة العربية السعودية
▪ أن تقوم كدل جدامعدة من اجلدامعدات السد د د د د ددعوديدة بتحدديدد
فلسد ددفتها ونشد دداطها البحثي وخطة متويله وتسد ددويق حبو ها
العلميدة يف خطتهدا االسد د د د د درتاتيجيدة مع نشد د د د د ددر ذلدك بني
منسوبيها وخاصة اإلدارات العليا ابلكليات املختلفة.
▪ قيام اجلامعات السد د ددعودية بدراسد د ددة السد د ددو املسد د ددتهدف
و اته وطبيعته ونوعيته
▪ القي ددام ابإلعالم والرتويج وإعالم املسد د د د د ددتفي دددين احل دداليني
واحملتملني حول نتد ددائج البحوث العلميد ددة ونشد د د د د د دداطد دداهت ددا
وإمكانية االستفادة منها.
▪ العم ددل على التقو املسد د د د د ددتمر واملت ددابع ددة للخط ددة البحثي ددة
للجامعات السعودية وتقد التغذية الراجعة هلا
▪ توفري اإلمكددا ت املدداديددة والبشد د د د د دريددة يعددد من املتطلبددات
األسد دداسد ددية لتطوير تسد ددويق البحوث العلمية ،وذلك حىت
ال يفاجك النظام ا يف املستقبل.
▪ جتسد د دديد العالقة بني اجلامعات السد د ددعودية واملراكز البحثية
وغريها وس ددو العمل بقطاعيه العام واخلاص ،مبا يض ددمن
ربط اخلربات البحثيدة املقددمدة من حيدث نوعيتهدا وكيفيتهدا
مبتطلبات سدو العمل لتسدهيل اسدتثمار تلك اخلربات يف
خمتلف ميادين العمل.
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▪ االس د د د د د ددتفادة من خربات وجتارب الدول املتقدمة يف جمال
تس د د د ددويق البحوث العلمية مبا يتناس د د د ددق مع طبيعة اجملتمع
السعودي.
▪ تعدديدل التشد د د د د د دريعدات والقوانني اخلداصد د د د د د ددة ابحلداضد د د د د د دندات
التكنولوجية واحلدائق العلمية مما ميكن اجلامعات املتقدمة
من متلك شركات اتبعة للحاضنات املوطّنة فيها.
▪ تفعيل دور الشد د د د د د دراكة البحثية يف متويل البحوث العلمية
وتوفري ما يلزمها من إمكانيات مع وضد د ددع تش د د دريع قانوين
ينظم عملية تسويق البحوث العلمية.
س ووادس ووا :ووعوابت تد تواجه تنفيذ آليات تس ووويق البحث
العلمي ابململكوة العربيوة الس و و و و ووعوديوة وكيفيوة الت لو عليهوا
واليت تتمثل فيما يلي:
▪ قلة التمويل املخصدا للبحوث العلمية ولتسدويقها بصدفه
عددامددة وميكن التغلددق على ذلددك بتوفري مصد د د د د د د ددادر متويددل
بدديلدة ،بددالً من االعتمداد على التمويدل احلكومي ،وذلدك
بتددشجيع املؤسسات الصناعية واإلنتاجية الكبددرى ورجددال
األعم د د د د د د د ددال واملؤس دسددات اخلاصددة على املشدداركة يف متويل
األحباث العلميد ددة ،مقابد ددل بعض االمتيازات اخلاصة لتلك
الشركات مثل اإلعفاءات الضريبية وغريها.
▪ عزوف بعض صد د د د د د دندداع ومتخددذي القرار يف الوزارة املعنيددة
ابلبحد ددث العلمي عن االسد د د د د د ددتفد ددادة من نتد ددائج البحوث
العلمية واالس د د ددتفادة منها يف ص د د ددنع الس د د ددياسد د ددة التعليمية
وميكن التغل د ددق على ذل د ددك  ،بعم د ددل ن د دددوات ومؤمترات
ولقدداءات مشد د د د د د ددرتكددة بني اجلددامعددات السد د د د د د ددعوديددة ورجددال
األعمال واالقتص د د د د دداد ابململكة وخارجها ابالش د د د د درتاك مع
الوزارات املعنيدة ابلبحدث العلمي  ،لتبدادل األفكدار حبيدث
يعرض صد ددناع السد ددياسد ددة ورجال األعمال واالقتصد دداد أهم
املش ددكالت والقض ددااي اليت تواجههم كما يعرض الباحثون
ما توصلوا له من نت د د ددائج وتوص د د دديات لبحو هم العلمية يف
حل تلك املش د د د د د ددكالت كما ميكن عرض الدراس د د د د د ددات
والبحوث العلمية يف ص ددورة مبس ددطه لتس ددهيل فهمها لغري
املتخص دص ددني من حيث اللغة وأس ددلوب العرض والكتابة
أو من حية املوضوع نفسه.
▪ تكرار املوضد د د د د د ددوعدات البحثيدة من قبدل عددد من البداحثني
جبد ددامعد ددات خمتلفد ددة ابململكد ددة وميكن التغلد ددق على ذلد ددك
إبع ددداد خريط ددة حبثي ددة وطني ددة و لي دة وفقد داً الحتي دداج ددات
اجملتمع السد د د ددعودي وتسد د د ددجيل املوضد د د ددوعات البحثية وفقاً
لتلك اخلريطة البحثية
التو يات:
▪ العمد ددل على تبين اإلدارة العليد ددا والتنفيد ددذيد ددة ابجلد ددامعد ددات
السد د د ددعودية لقضد د د ددية تسد د د ددويق البحوث العلمية يف اململكة
العربية السعودية.

▪ ضد د ددرورة ختويل الصد د ددالحيات املناسد د ددبة لرؤسد د دداء األقسد د ددام
األكادميية ابجلامعات السد د د د ددعودية اليت تتي هلم ممارسد د د د د ددة
تسويق البحوث العلمية.
▪ تشد د د د ددكيل جلان عليا على مسد د د د ددتوى وزارة التعليم إلعادة
اهليكلدة اإلداريدة للجدامعدات الس د د د د د ددعوديدة لتتنداسد د د د د ددق مع
التدددابري احلددديثددة لعمليددات تسد د د د د ددويق البحددث العلمي يف
اجلامعات السعودية.
▪ ضد د د ددرورة وضد د د ددع خطة اسد د د د درتاتيجية لبناء جممعات العلوم
والتكنولوجي ددا حول اجل ددامع ددات دددف االسد د د د د ددتف ددادة من
خربات أعضد د د د د د دداء هيود ددة التد دددريس واملوظفني يف اجملد ددال
االس د ددتش د دداري ،واالس د ددتفادة من مرافق اجلامعة واس د ددتخدام
املعدات العلمية واهلندسية اململوكة للجامعات
▪ إعداد قائمة شولوايت البحوث التطبيقية وتزويد األقس ددام
األكادميية ا.
▪ العمل على إنش د دداء مراكز إبداع وابتكار داخل اجلامعات
السد د د ددعودية والتوسد د د ددع فيها دف تطوير األحباث العلمية
املقد دددمد ددة من أعضد د د د د د دداء هيود ددة التد دددريس ذات الصد د د د د دلد ددة
ابملشكالت اإلنتاجية.
▪ إجيداد شد د د د د دراكدة فداعلدة بني قطداعدات اإلنتداض واملصد د د د د ددانع
والشد د د د د ددرك ددات الكربى ل دددعم املشد د د د د د دداريع اليت تتم داخ ددل
اجلامعات السعودية.
▪ ضد د د د د ددرورة أن تقوم كل جامعة من اجلامعات السد د د د د ددعودية
بتحديد رؤيتها وخطتها البحثية وخطة متويلها وتسد د د د د ددويق
حبو ها العلمية يف خطتها االسرتاتيجية مع نشر ذلك بني
منسوبيها وخاصة اإلدارات العليا ابلكليات املختلفة.
▪ االسد د د د د ددتفادة من خربات وجتارب الدول املتقدمة يف جمال
تسد د د ددويق البحوث العلمية مبا يتناسد د د ددق مع طبيعة اجملتمع
السعودي.
▪ تفعيل دور املشد د د د د دداركة البحثية يف متويل البحوث العلمية
وتوفري ما يلزمها من إمكانيات مع وضد د ددع إطار تشد د دريعي
ينظم عملية تسويق البحوث العلمية.
البحوث والدراسات املستقبلية:
▪ تسد د د د ددويق البحوث العلمية ابجلامعات يف الغربية وإمكانية
اإلفادة منها يف اململكة العربية السعودية
▪ دور املتنزه د ددات العلمي د ددة يف تسد د د د د ددويق البحوث العلمي د ددة
ابململكة العربية السعودية
▪ إدارة حاضد د د د ددنات األعمال التكنولوجية ببعض اجلامعات
األجنبي د ددة وإمك د دداني د ددة اإلف د ددادة منه د ددا يف اململك د ددة العربي د ددة
السعودية
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تسويق البحوث العلمية بالجامعات في جمهورية الصين الشعبية
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وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية
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The effect of enhancing prior knowledge on the learning behaviors
of students and the teaching practices of mathematics teachers
ُ ،2021/2/10 (قدم للنشر في
ُ
)2021/3/2 وقبل للنشر في

 نواف عوض خالف الرشيدي.د

 جامعة حائل، كلية التربية،أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد

Dr. Nawaf Awadh khallaf Alreshidi
Assistant professor of mathematics education, college of education
University of Ha’il

Abstract:

This study aimed to investigate how the teaching practices of mathematics teachers and learning
behaviors of primary school students were affected when necessary topic-specific prior
mathematical knowledge was enhanced at the beginning of lessons. Ten teachers were trained
and then implemented the strategy for four weeks. Following this, semi-structured interviews
were conducted with the teachers to understand how this strategy affected their teaching
practices and their students’ learning behaviors. The findings reveal that the students were more
motivated and appeared to be more independent in their learning. Moreover, the teachers tended
to be more comfortable with the strategy and believed that it encouraged them to adopt active
learning approaches. They also had more time to help the lower achieving students.
Key words: Topic-specific prior knowledge, teaching practices, learning behaviors, mathematical
education.

:امللخص

هدفت هذه الدراسة ملعرفة أتثري تعزيز املعرفة الرايضية الضرورية السابقة اخلاصة مبحتوى املوضوعات يف بداية الدروس على ممارسات
 مت تدريبهم مث طبقوا، بلغت عينة الدراسة عشرة معلمني.التدريس ملعلمي الرايضيات وسلوكيات التعلم لطالب املرحلة االبتدائية
 أجريت مقابالت شبه منظمة مع املعلمني لفهم كيف أثرت هذه االسرتاتيجية على ممارساهتم، بعد ذلك.االسرتاتيجية ملدة أربعة أسابيع
 إضافة إىل.حتفيزا وأكثر استقاللية يف تعلمهم
ً  وقد كشفت نتائج الدراسة أن الطالب كانوا أكثر.التدريسية وسلوكيات تعلم طالهبم
 كما توفر. كان املع لمون مييلون إىل الشعور براحة أكرب مع االسرتاتيجية ويعتقدون أهنا شجعتهم على تبين مبادئ التعلم النشط،ذلك
حتصيال
لديهم املزيد من الوقت ملساعدة الطالب األقل
ً
 تعليم الرايضيات، سلوكيات التعلم، ممارسات التدريس، املعرفة املسبقة اخلاصة ابملوضوع:الكلمات املفتاحية
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Introduction:

learning, and how they relate to the people that

Prior knowledge is essential when it

constitute the school community (Rogel,

comes to learning. Learning is considered to be

2012).

the connection of processes between prior

The Study Problem:

knowledge and new knowledge, driven by

Several studies have indicated that

learners (Gijbels, 2008; Rach & Ufer, 2020;

students with differing prior knowledge levels

Yew & Schmidt, 2009). Prior knowledge

tend to be different in their learning behaviors

includes content, skills, and beliefs (Hattie &

(Derr, K., Hübl & Ahmed, 2018; Mihalca &

Yates, 2014). The scope of this research is

Mengelkamp,

limited to the content of prior knowledge,

Woestenfeld & Traeger, 2020). For example,

particularly content which includes critical

students with less relevant prior knowledge are

topic-specific information which is a necessary

known to require additional support from their

foundation to support subsequent learning that

teachers, or a different instructional method,

involves knowing what (facts), and how

than those students with higher levels of

(procedures and skills). Prior knowledge levels

relevant prior knowledge (Gurlitt & Renkl,

differ from one learner to another. Research has

2008; Wetzels, Kester & Van Merriënboer,

identified the characteristics of students with

2011). However, there have been no studies

different levels of prior knowledge, which tend

conducted to investigate how enhancing

to be different in terms of learning behaviors,

critical prior knowledge at the beginning of

such as the ability to control their learning (see

lessons, contributes to students’ learning

Derr, K., Hübl & Ahmed, 2018; Hattie &

behaviors, and on how this could also affect

Yates, 2014; Mihalca & Mengelkamp, 2020;

teachers’ instructional practices. The present

Mihalca, Mengelkamp & Schnotz, 2017;

study aims to fill this gap in knowledge.

Riazy, Simbeck, Woestenfeld & Traeger, 2020

The Significance of the Study:

2020;

According

Song, Kalet & Plass, 2016), attitudes (see Derr,

to

Riazy,

the

Simbeck,

researcher’s

Hübl & Ahmed, 2018; Greene & Costich,

investigations, the significance of this study

2008; Yüksel, 2014) and achievement (see,

relates to it probably being the first study that

Byrnes, Miller-Cotto & Wang, 2018; Chang,

has investigated how enhancing necessary

Liang & Tsai, 2020; Chang, 2018; Fazio, De

prior knowledge at the beginning of the lessons

Wolf & Siegler, 2016; Hill & Sharma 2015;

contributes to students’ learning behaviors, and

Wan & Beck, 2015). However, little is known

consequently

about

prior

practices. The importance of this study is also

knowledge affects students’ learning behaviors

highlighted in its employment of the strategy

and teaching practices. Thus, in the present

that may contribute to addressing weaknesses

study,

in students’ achievement. It can also help

how

a

enhancing

qualitative

students’

method

design

is

to

teachers’

instructional

implemented with the aim of understanding

provide

how enhancing Necessary Topic-Specific Prior

students’ performance in international tests,

Mathematical Knowledge (NTSPMK) at the

such

start of lessons directly affects teaching

Mathematics and Science Study (TIMSS),

practices and students’ learning behaviors.

which has been found to be extremely weak to

Learning behavior includes student's choices,

date (see Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012;

outlook, their efforts and persistence in

Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016; Mullis,

as

insights into how to best improve
the

Trends

of

International
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Martin, Foy, Kelly & Fishbein, 2020). The

knowledge outperform students with lower

results of this study may also pave the way for

prior knowledge in several aspects. They learn

further research.

better (Byrnes, Miller-Cotto & Wang, 2018;

Literature Review:

Chang, 2018; Chang, Liang & Tsai, 2020;

The process of learning new knowledge

Fazio, De Wolf & Siegler, 2016; Hill & Sharma

is described as making a connection between

2015), demonstrate more positive attitudes

existing information and new information.

(Derr, Hübl & Ahmed, 2018; Winters, Greene

Learners construct their new knowledge by

& Costich, 2008; Yüksel, 2014), are able to

connecting the information they know to the

control their learning better (Derr, Hübl &

new information acquired (Gijbels, 2008; Rach

Ahmed, 2018; Mihalca & Mengelkamp, 2020;

& Ufer, 2020; Yew & Schmidt, 2009).

Mihalca et al., 2017; Song, Kalet & Plass,

Integrating

existing

2016), and have more perseverance (Hattie &

knowledge can be successful if the existing

Yates, 2014; Riazy et al., 2020). However, not

knowledge is extended to accept new concepts

all types of knowledge have a similar effect on

or ideas (Lee, Coomes &Yim, 2019; Mihalca

students’ learning. Procedural prior knowledge

& Mengelkamp, 2020). The connection

(know how) contributes to students’ outcomes

process takes place in the working memory.

more than declarative prior knowledge (know

When the working memory is supported by the

what) (Hailikari, Nevgi & Lindblom-Ylänne,

stored information retrieved from long-term

2007).

new

information to

memory, the capacity of working memory can

In order to create relationships between

be vast (Paas, Renkl & Sweller, 2003; Sweller,

existing information and new information,

2003). Therefore, sufficient prior knowledge

learners

could reduce the intrinsic cognitive load (van

knowledge during the learning process (Mayer,

Merriënboer, Kirschner & Kester, 2003). The

1979). In other words, learners should be active

intrinsic cognitive load depends on the learner's

during learning processes. Active learning

level of expertise (Schneider & Shiffrin, 1977).

outperforms passive learning approaches in the

If sufficient, it can make connecting old

storage and retrieval of information. When new

information to new information easy. Indeed,

information is encoded into the working

several studies have determined that students

memory, the information is then stored in the

with increased prior knowledge of the content

long-term memory (van Merriënboer &

acquire new knowledge easier (Faulkner,

Sweller, 2010). Thus, the stored information

Hannigan & Gill 2010; Hall et al., 2015). This

could probably be retrieved as needed. These

is because prior knowledge can facilitate

processes are enhanced by emotional arousal

learning connections (Ausubel, 1968; Bandura

(Crowley, Bendor & Javadi, 2019). According

1997; Dochy & Alexander, 1995). In contrast,

to van Kesteren, Ruiter, Fernández and Henson

a lack of prior knowledge could hinder the new

(2012), arousal could help to construct larger

learning (Gurlitt & Renkl, 2008; Wetzels,

and stronger schemas during the initial

Kester & van Merriënboer, 2011). Therefore,

learning. This would make it easier to retrieve

an appropriate level of prior knowledge is a

the stored information from the long-term

considerable

memory.

factor

for

knowledge

construction.
In general, students with greater prior
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& Su, 2016). In contrast to an active learning

move, despite the speedy drive of the wheels.

approach, when learners are taught new

This situation can occur with students in their

information using a passive learning approach,

learning. Thus, when the student has a lack of

the information would be stored with fewer

necessary prior knowledge, despite having

connections to the prior schemas and therefore,

many opportunities to practice certain skills,

retrieval becomes more difficult. However, not

some students remain unable to achieve

all students prefer to be active during learning

mastery (Wan & Beck, 2015). For example, in

situations. Students with higher levels of prior

mathematics, if a student fails to understand the

knowledge tend to use a more active learning

concept of ‘addition’ they would have

approach, whereas students with less prior

difficulty

knowledge passively follow their teachers’

‘multiplication’. Therefore, prior knowledge

instruction (Bernacki, Byrnes & Cromley,

levels can shape the learning behaviors of some

2012). Therefore, the level of prior knowledge

students. It is interesting to explore the extent

could

to which enhancing such students’ prior

be

a

contributory

factor

which

in

mastering

skill

students’

of

determines students’ learning behaviors (active

knowledge

or passive).

behaviors, and how teaching practices interact

Research has found that students’

impacts

the

learning

with it.

learning behaviors are affected by their levels

As far as author knows, no study has

of prior knowledge (Bernacki, Byrnes &

attempted to identify the necessary relevant

Cromley, 2012; Derr, Hübl & Ahmed., 2018;

prior knowledge of content for studying a new

Mihalca & Mengelkamp, 2020; Winters,

topic

Greene & Costich, 2008). Several studies

mathematical knowledge), and enhance it for

found that learner control is beneficial for

students at the beginning of lessons to see how

students with higher levels of prior knowledge,

this strategy could contribute to students’

but detrimental for students with lower levels

learning behaviors and teachers’ practices. It

of prior knowledge (Kopcha & Sullivan, 2008;

expects to positively affect both students’

Niemiec, Sikorski & Walberg, 1996). Learners

learning behaviors and consequently teachers’

with a lack of prior knowledge may encounter

practices. In the present study, a qualitative

difficulty

method design was implemented to answer the

when

using

student-centered

(necessary

topic-specific

prior

instruction (active leaning approach) (Clark,

two following questions:

2000; Lee & Branch, 2018).

1. How enhancing necessary topic-specific

Research has determined that students

prior mathematical knowledge (NTSPMK) at

with less relevant prior knowledge are known

the beginning lessons affects students’ learning

to require additional support from their

behaviors?

teachers, or a different instructional method,

2. How enhancing necessary topic-specific

than students with higher levels of relevant

prior mathematical knowledge (NTSPMK) at

prior knowledge (Gurlitt & Renkl, 2008;

the

Wetzels, Kester & Van Merriënboer, 2011).

instructional practices?

Students with limited relevant prior knowledge

Methodology:

may also experience ‘wheel spinning’. This

Study Design:

beginning

lessons

affects

teachers’

term is derived from the situation of a vehicle

A case study design was implemented to

that is stuck in snow or mud and is unable to

explore how 10 primary mathematics teachers
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viewed

their

experience

introducing

from different types of schools (public and

necessary topic-specific prior mathematical

private schools). All teachers selected had

knowledge, at the beginning of lessons, in

different levels of experience; i.e. ranging from

relation to the students’ learning behaviors and

between 5 and 20 years teaching, and came

their

Semi-structured

from different cultural backgrounds (2 from

interviews were carried out with the teachers

Sudan, 3 from Egypt and 5 from Saudi Arabia).

after the strategy had been implemented by the

In addition, the teachers came from different

teachers for a period of 4 weeks.

types of schools (5 from private schools and 5

The School and Participating Students:

from public schools), and taught different

teaching

practices.

of

The schools were located in an urban

classroom sizes of students which ranged from

district in Ha’il, a small city in Saudi Arabia.

between 15 and 37 students per classroom. The

Ten primary mathematics teachers from

students’ ages ranged from 8 to12 years, and

different schools participated in this study. The

were at different academic levels (two third-

schools and teachers were selected using quota

grade, two fourth-grade, three fifth-grade and

sampling method. The schools were selected

three sixth-grade), see Table 1.

Table 1: Teachers Details
Teacher

School type

Grade

Experience by
years

Nationality

No. of students
per classroom

Students
ages

A

Private

Third

5

Sudanese

15

8-9

B

Private

Fifth

8

Egyptian

16

9-10

C

Private

Forth

15

Egyptian

18

10-11

D

Private

Sixth

20

Egyptian

20

11-12

E

Private

Fifth

9

Sudanese

17

10-11

F

Public

Fifth

6

Saudi

27

10-11

G

Public

Third

18

Saudi

33

8-9

H

Public

Sixth

9

Saudi

37

11-12

M

Public

Forth

11

Saudi

30

9-10

N

Public

Sixth

16

Saudi

36

11-12

Materials:
Training teachers in enhancing
NTSPMK

textbook of mathematics is a primary source.
The topics in textbook are built in a cumulative
manner; the old concepts make up the basis of

The author trained ten teachers in how

the new ones. Thus, the prior information can

to identify the necessary topic-specific prior

be expanded by new information. Therefore,

mathematical knowledge, and how to enhance

the teacher must return to the earlier lessons

this knowledge for their students at the

and select problems and questions (they are

beginning of lessons. In the Saudi context, the

taken from the textbooks so there is no need to
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design them) to enhance students’ prior

back to their respective schools to implement

knowledge. The selected

the strategy and were informed that they would

information is

be interviewed in a month’s time.

necessary to learn new information.
The

teachers

must

organise

the

Semi-structured Interviews:

problems or questions and present them to their

Semi-structured interviews were carried

students at the beginning of the lessons. The

out to investigate the teachers’ experiences of

students work together to solve or answer them

using

and teachers give feedback as necessary. Here,

interviews contained four main questions with

the enhancing includes activating, reinforcing

sub-questions, and the author used probe

and remediating the prior knowledge related to

questions as necessary. The questions were

the new learning. At the end of the course, each

developed from the literature review and

teacher

verified by two experts. The interview

succeeded

in

implementing

the

strategy. The training course lasted for a period

the

strategy.

The

semi-structured

questions are detailed in Table 2.

of two days, following which, the teachers went

Table 2: Interview Guide Questions
No.

Interview Questions

Sub-Questions
In terms of:

1

How responsive were the students?

- Study and enhancing their NTSPMK?
- studying new topics after implementing
NTSPMK ?
In terms of:
- teaching practices

2

How responsive were you?
- attitudes toward teaching
- time

3

What difficulties/disadvantage did you
encounter?

In terms of:
- time

4

What enablers/advantages did you
find?

- learning behaviors
- teaching practices

Interview Analysis:

The semi-structured interviews
lasted from between 20 and 43 minutes
each and were tape recorded. They were
conducted in Arabic, transcribed, and
subsequently analysed using thematic
analysis. Each interviewee was given false
name. The interviews were then translated

into English by the researcher. The semistructured interviews were analysed
thematically using the six phases suggested
by Braun and Clarke (2006). They began
by familiarising the author with the data by
reading and searching for meaning, and
making notes about the expected codes
related to the research questions. The
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second step was to generate the initial
codes manually. Searching for themes was
the third step. The fourth step was to
review the themes. Defining and naming
each theme was the fifth step and four final
themes emerged, as follows:
• student responses to the enhancement
of their NTSPMK;
• student responses to learning new
topics after the enhancement of their
NTSPMK;
• enhancing NTSPMK and teaching
practices; and
• time and mastering NTSPMK.
Producing a report that provided sufficient
evidence for each theme was the sixth step.
Procedures:

Ten primary school teachers were
selected to take part in this research. All
participants gave their consent and agreed
to take part in this study. They were
advised that they could withdraw at any
time, without having to provide any reason
for their decision to leave the study. The
author trained the 10 teachers in how to
identify the necessary topic-specific prior
mathematical knowledge at the beginning
of lessons, and how to enhance this
knowledge for their students. The teachers
went back to their respective schools. The
teachers were asked to practice what they
had learnt and informed that they would
subsequently be interviewed about their
experiences. These interviews took place
four weeks later. The data then was
analysed.
Findings and Discussion:

Ten primary mathematics teachers
viewed their experience of introducing
necessary
topic-specific,
prior
mathematical knowledge at the beginning
of lessons in relation to the students’
learning behaviors and their teaching
practices. From the analysis of semistructured interview, four themes emerged
from the interviews, as follows:
• Student responses to the enhancement
of their NTSPMK
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•
•
•

Student responses to learning new
topics after the enhancement of their
NTSPMK
Enhancing NTSPMK and teaching
practices
Time and mastering NTSPMK

Students’
Responses
Enhancement:

to

NTSPMK

Students like enhancing their
necessary
topic-specific,
prior
mathematical knowledge (NTSPMK).
Indeed, the majority of teachers agreed that
enhancing the necessary topic-specific
prior mathematical knowledge for their
students generated positive attitudes
among them. For example, one of teachers
(A) said, “When I start to enhance their
basic knowledge {NTSPMK} I feel that the
students like it and some are very eager to
participate”. Another teacher (H) also
stated that, “…students feel like they are in
a competition when we revise knowledge
that had been studied previously
{NTSPMK}. They show motivation to
participate in answering questions or
solving problems”. This is probably
because the necessary topic-specific, prior
mathematical knowledge had been studied
previously, and hence, it is not overloading
the students’ working memory. As
purported by Paas et al., (2003) and
Sweller (2003), the capacity of the working
memory can be massively increased by
knowledge stored in the long-term
memory.
Enhancing students’ NTSPMK can
be a good start for preparing students for
the new lesson. One of the teachers (C)
mentioned that, “…teaching students’
topics they have previously studied is a
good start; it’s likes lining up to start the
race. Previously, we were starting the race
before we lined them up! I noticed that they
liked it and engaged more”. Enhancing the
NTSPMK of the students at this stage is
used as a facilitative tool for learning new
knowledge. Prior knowledge works as a
facilitator for new learning (Ausubel,

The effect
of enhancing
prior
knowledge
on the learning......
behaviors of
...................
............
..........
.................................
students and the teaching practices of mathematics teachers

1968; Bandura 1997; Dochy & Alexander,
1995; Dochy, 1994).
Students’ Responses to Learning New
Topics Following NTSPMK Enhancement:

The majority of teachers agreed that
students’ positive attitudes continued after
the teachers started teaching new
knowledge to students. For example, one
of the teachers (M) stated, “I felt that
motivation was generated from enhancing
prior knowledge {NTSPMK}, and it still
lasted even when I started teaching the new
knowledge! They were still motivated to
learn new knowledge…it may be because I
try to enter the new lesson without giving
students any notice, because enhancing
prior knowledge is the first component of
learning things which are reliant upon it”.
Another teacher (A) confirmed that by
saying, “Students enter the new lesson but
they do not know it is a new lesson, because
the prior knowledge is really related to it
and it cannot be separated; this keeps their
attitudes positive”. Another one of the
teachers (N) also said that, “Teaching
necessary prior knowledge {NTSPMK}
before teaching the new knowledge is like
a big positive push for the students
learning a new lesson; students will find
themselves in the middle of the lesson
learning new knowledge with some
positive attitudes”.
The strategy seems to keep a
capacity of the memory adequate, even
when learning a new topic takes place.
This is because the NTSPMK is probably
already obtained (at least enhanced) and
ready to work as a facilitator for learning
the new topic, as discussed above.
Therefore, learning goes smoothly without
the need to overload the working memory
to obtain the NTSPMK in order to learn
from the new topic. Several studies found
that students’ with higher a higher level of
prior knowledge of the content acquired
new knowledge easier (Faulkner,
Hannigan & Gill 2010). This may also
increase perseverance among the students

when learning new knowledge (Hattie &
Yates, 2014; Riazy et al., 2020).
Most of the teachers agreed that students
interacted with tasks more independently
after their NTSPMK had been enhanced.
For example, one of the teachers (C) said
that, “…the classroom turned out to be
dominated by the students who were
interacting and motivated to doing tasks
for learning. I instructed a little, but I feel
that my students did not need a lot of
instructions, rather, they wanted to do the
tasks individually”. Another teacher (A)
also stated that, “…more than half of the
allocated time for the lesson was spent with
the students doing tasks”. Another one of
the teachers (E) confirmed this by saying,
“Interacting students with the tasks was at
the center of the learning with this
strategy, more than before, because they
wanted that and enhancing their prior
knowledge {NTSPMK} gave them the
confidence to learn more without needing
much help from me”.
It is clear that when students have
obtained the NTSPMK, they can devote
the majority of the allocated time to
making a connection between new
information and old knowledge (including
NTSPMK). Research has found that
students with higher levels of prior
knowledge are able to engage and control
their learning better (Derr, Hübl & Ahmed,
2018; Mihalca & Mengelkamp, 2020;
Mihalca et al., 2017; Song, Kalet & Plass,
2016). Thus, the level of prior knowledge
affects students’ learning behaviors
(Winters, Greene & Costich, 2008). They
become more independent in their learning
because they do not need much help from
their teachers. The students with enhanced
NTSPMK could benefit from conducting
self-regulated learning. Previous research
found that learner control is beneficial for
students with greater levels of prior
knowledge (Kopcha & Sullivan, 2008;
Niemiec, Sikorski & Walberg, 1996). The
different learning behaviors seemed to rise
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from enhancing students’ NTSPMK which
should contribute to teaching practices.

student-centered instruction (Clark, 2000;
Lee & Branch, 2018).

Enhancing
Practices:

Time and Mastering NTSPMK:

NTSPMK

and

Teaching

The teacher seemed more satisfied
and comfortable with the strategy and the
teaching practices appeared to encourage
teachers’ to implement an active learning
approach. One of teachers (C) said, “With
this strategy, many times some students, as
I mentioned, wanted to work without help,
thus, to do activities, the teacher should go
with some students’ requests at least, to let
them study alone and support them when
needed. I feel comfortable and I think I
achieved satisfaction with these students”.
Another teacher (F) also stated, “This
strategy helped me to implement active
learning approaches with my students
because students really want to rely on
themselves to learn; this is because they
had learnt the necessary tools {NTSPMK}
at the beginning of the lessons”. Another
teacher (M) also agreed and said,
“Enhancing students’ necessary prior
knowledge {NTSPMK} could be an
important step for adopting active learning
strategies”.
It seems that when the students’
NTSPMK had been enhanced, their role is
then only to interact with tasks to construct
knowledge. This part is dependent on the
students’ ability to learn effectively. The
role of teacher is to create an environment
for students to learn. In contrast, however,
when students are lacking in NTSPMK
they will encounter difficulties in
constructing knowledge and hence, they
rely on their teachers to help them.
According to Gurlitt and Renkl (2008) and
Wetzels, Kester and van Merriënboer
(2011), the learning of students with lower
levels of prior knowledge is hindered and
they are more reliant on their teachers.
Furthermore, they encounter difficulties
when learning new knowledge (Ausubel,
2000; O'Donnell & Dansereau, 2000; Wan
& Beck, 2015), particularly when using
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The teachers find time for
supporting lower achieving students. One
of the teachers (H) said, “One of the
advantages of this strategy is to find time
for helping the weaker students while other
students are engaging in learning”.
Another teacher (B) also stated, “The
majority of my time is spent enhancing
students’ necessary prior knowledge
{NTSPMK} and helping some students to
cope more than others. This is because the
majority of students are doing stuff
independently”. Another teacher (A)
concurred with this view when he said,
“With this strategy all students benefit, and
lower achieving students benefit from the
time that the other students work
independently, which means that teachers
can take care of them”.
Some students may need extra support and
teachers can meet their needs. This implies
that enhancing students’ NTSPMK is not
guaranteed to be sufficient, because some
students may be unable to master or fully
understand the NTSPMK that had been
taught by their teachers. For example, one
of the teachers (B) said, “Enhancing
students’ necessary prior knowledge
{NTSPMK} does not mean that all students
would be able to master it”. This also
reiterated by another teacher (M) who said,
“It is impossible to assume that all students
will be good at learning the necessary
prior knowledge as some of them had poor
responses”.
In the beginning, the process of
enhancing the necessary topic-specific,
prior mathematical knowledge consumes
much time, however, over time, the time
spent begins to reduce. For example, one
of the teachers (B) said that, “...enhancing
necessary prior knowledge needs at least
to 15-20 mints from the time allocated to
the entire lesson; in fact, it may take much
more time from the first three or four

The effect
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...................
............
..........
.................................
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lessons for the new unit, so, overall, this a
lot of time. I feel it is important to do it, but
with the rest of the time things went good;
over time it takes less time until I felt not
much time was taken”.
Another teacher (F) said also, “I spent a lot
of time during the first week to enhance the
students’ basic knowledge {NTSPMK}, but
then I felt my students became good
enough and spent less time over the
following weeks”. Another teacher (A)
confirmed this and stated, “I discovered
how my students were weak with basic
knowledge {NTSPMK}; it took a lot of time
to solve this, probably at least a week”.
This is because students had a lack of the
NTSPMK and this strategy may have
helped to address this problem. Over time
the students increasingly built their
necessary prior knowledge for later topics
and consequently, the time allocated to this
process gradually became less.
Enhancing students’ NTSPMK generated
positive attitudes among them which
continued across all the new topics they
were taught. This would indicate that the
learning seems to go smoothly with
enhancing NTSPMK. Moreover, the
strategy seems to encourage teachers to
adopt active learning approaches because
students tend to learn more independently.
Recommendations:

When teachers enhance the
necessary
topic-specific
prior
mathematical knowledge at the beginning
of lessons, students became more
motivated and more independent in their
learning. Consequently, the teachers could
then adopt active learning approaches

more easily. In-service and pre-service
teachers should receive training in how
identify the necessary topic-specific prior
mathematical knowledge, at the beginning
of lessons, and how to enhance it. It is also
recommended to train teachers in the use
of active learning approaches. More
research is needed to conduct this at
different academic levels, and in different
subjects.
Conclusion and Limitations:

A qualitative approach has been
used to investigate how enhancing
necessary
topic-specific
prior
mathematical knowledge (NTSPMK) at
the beginning of lessons affects students’
learning behaviors and consequently,
teaching practices. The results reveal that
the strategy helps schools and teachers in
adopting active learning approaches in
their classrooms. This is because the
students tend to be more independent and
motivated.
Future
studies
should
investigate these results with different
academic levels.
The limitations of this study are that the
results can be generated only to similar
contexts and circumstances. This study is
limited to male students and teachers due
to a gender segregation system that is
operational in Saudi Arabia.
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