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االهداء
إنه لمن دواعي سرورنا وامتياز كبير أن نقدم اإلصدار السابع والعشرون من المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي لجميع
الباحثين والدكاترة المنشورة بحوثهم في العدد ،كما نوجه كلمة الشكر والتقدير الى لجميع المساهمين والداعمين للمجلة األكاديمية
والمشاركين في انتاج هذا الصرح العلمي و المعرفي .
المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
منارة البحث العلمي
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المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
مجلة علمية دولية محكمة  ،تصدر المجلة دوريا ً كل شهر
اإلصدار السابع والعشرون كامالً | 2021-7-5م
Email: editor@ajrsp.com
رئيس التحرير :

أ.د ختام احمد النجدي
الهيئة االستشارية :

أ.د /رياض سعيد علي المطيري
د /عائشة عبد الحميد
أعضاء لجنة التحكيم :

أ.د /عــذاب العزيز الهاشمي
أ.د /صالح بن بشير بن سليمان بوشالغم
أ.د /خالد ابرهيم خليل ابو القمصان
أ.د /وصفي ياسين عباس

د /أبو عبيدة طه جبريل علي
د /بدرالدين براحلية
أ.م.د .زينب رضا حمودي
د  /بسمة مرتضى محمد فودة
د /وصال علي الحماده بنت سعاد

د /تميم موسى عبدهللا الكراد
د /نوال حسين صديق
د /أسامة عبد الوهاب محمد إبراهيم
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قائمة األبحاث المنشورة:
NO

عنوان البحث

اسم الباحث

الدولة

التخصص

1

جرائم النساء الوافدات في سجن جدة
العام (دراسة تطبيقية في جغرافية
الجريمة)

الباحثة /اريج موسى
عالي الغامدي،
الدكتورة /سميرة سعد
محمد الصالح

المملكة
العربية
السعودية

الجغرافيا
ونظم
المعلومات
الجغرافية

الباحث /علي محمد
عبد المحسن الفرج

المملكة
العربية
السعودية

2

أنماط الشخصية وعالقتها بأساليب
التفكير السائدة لدى طالب المرحلة
الجامعية

8

أثر التوجه االستراتيجي الرقمي في
تحسين األداء (دراسة حالة شركة
البريد في دولة قطر)

الباحثة /ندى معوضه
العفيفي اليافعي

الباحث /عبد القوي
فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية
أنعم،
الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم
الدكتورة /ندى عبد هللا
البالغية ومهارات النقد األدبي عند
العبيدي
طالب الصف الثاني الثانوي في
الجمهورية اليمنية

8

دور نظم المعلومات الجغرافية في
الحد والوقاية من انتشار فيروس
كورونا المستجد – 9102

5

معوقات استخدام التعليم اإللكتروني
في مراحل التعليم األساسية في
المدارس الحكومية في األردن أثناء
جائحة كوفيد ( 02-من وجهة نظر
المعلمين)

5

المعاجم اللغوية الحديثة وقضايا
المدونة قراءة في مقدمة معجم "الغني
الزاهر"

7

4

الباحثة /رانيه فضل
هللا عبد هللا الشيخ

علم النفس

رقم
الصفحة

51 – 5

38 - 52

110- 38
قطر

اإلدارة

الجمهورية
اليمنية

العلوم
التربوية

المملكة
العربية
السعودية

العلوم
االجتماعية

188- 111

155-185

الباحثة /فاطمة حمدان
خريسات

المملكة
األردنية
الهاشمية

التعليم

132 -155

الباحث /يوسف أمرير

المملكة
المغربية

العلوم
االنسانية

198 -138
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جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام (دراسة تطبيقية في جغرافية الجريمة)
Non-Saudi Women Crimes in Jeddah General Prison
)(An Applied Study in the Geography of the Crime

الباحثة /اريج موسى عالي الغامدي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية
د .سميرة سعد الصالح
أستاذ مساعد ،قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز،
المملكة العربية السعودية
Email: Salsalih@kau.edu.sa

المستخلص:
هدفت هذه الدِّراسة إلى التعرُّ ف على أنماط الجرائم التي ترتكبها الوافدات في مدينة جدة ،والكشف عن التوزيع الجغرافي
لتلك الجرائم ،ومواقع سكن مرتكبات الجرائم في محاولة لتفسير العوامل الكامنة وراء هذا التوزيع ،والتعرُّ ف على
خصائص الرحلة إلى الجريمة ،وتحليل الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتكبات الجرائم من الوافدات في سجن
جدة العام .تناولت هذه الدِّراسة جرائم الوافدات في سجن جدة العام بمدينة جدة ،من حيث خصائصها العامة ،ونمطها
السائد ،وتوزيعها الجغرافي ،وخصائص الرحلة إلى الجريمة لهذه الفئة.
طُبِّقت هذه الدِّراسة على نزيالت سجن جدة العام من الوافدات لعام 6341هـ في مدينة جدة بطريقة المسح الشامل،
باستخدام المنهج اإلحصائي االستداللي ،ووزعت االستبانة على جميع النزيالت الوافدات في سجن جدة العام ،حيث
ا
تساؤال لتحقيق أهداف دراستها.
وضعت الباحثة خمسة عشر
إن النتائج الرئيسة التي ترتبت على هذه الدِّراسة تض ّمنت الكشف عن :أن أكثر مرتكبات الجرائم كن مطلقات
وعامالت ومن الفئة العمرية الشابة ،وتص ّدرت الجرائم األخالقية لدى تلك الفئة ،وأن أكثر الجرائم حدثت بالقرب من
سكن مرتكبات الجرائم من الوافدات ،ولم تتجاوز المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع الجريمة ( 6كم) ،وتص َّدر حي
الجامعة كأكثر أحياء مدينة جدة في النشاط اإلجرامي عند هذه الفئة.
الكلمات المفتاحية :الجريمة ،الوافدات ،النمط النوعي للجريمة ،النمط المكاني للجريمة ،النمط الزمني للجريمة ،التوزيع
المكاني ،الرحلة إلى الجريمة.
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Non-Saudi Women Crimes in Jeddah General Prison
(An Applied Study in the Geography of the Crime)

Abstract:
This Study aimed at identifying the patterns of crimes committed by the Non-Saudi women
in Jeddah General Prison, revealing the geographical distribution of these crimes and the
locations of the perpetrators of the crimes in an attempt to explain the factors behind this
distribution. In addition identifying the characteristics of the journey to commit a crime and
analyzing the social and economic characteristics of the Non-Saudi women offenders in
Jeddah General Prison. This study also dealt with the crimes of Non-Saudi women
offenders in Jeddah General Prison in terms of their general characteristics, pattern,
geographic distribution and reasons of committing such a crime.
This study was applied to the inmates of Jeddah's general prison of Non-Saudi women
in 1436 AH in Jeddah as per a comprehensive survey method by using the descriptivedeductive approach. The questionnaire was distributed to all the Non-Saudi inmates in
Jeddah General Prison. The researcher developed 15 questions to achieve the objectives of
her study.
The main Findings of this study included the following: Most Non-Saudi women
offenders were divorced, workers and young aged. The moral crimes were the most
prominent in that category and that the most crimes occurred near the residence of the NonSaudi women offenders. The distance traveled to reach the crime site was usually less than
(1 kilometer). Most of the criminal activity committed by this category took place in the
university district.

Keywords: crime, Non-Saudi women, qualitative pattern of crime, spatial pattern of crime,
temporal pattern of crime, spatial distribution, journey to crime.
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المقدِّمة:
يأتي التركيز على دراسة جرائم اإلناث استجابة لالتجاهات البحثية الحديثة في علم الجغرافيا ،وذلك ضمن المفهوم
الحديث الذي برز منذ الثلث األول من القرن المنصرف تحت عنوان" :جغرافية األنوثة" ،حيث يش ِّكل أحد االتجاهات
البحثية التي تسعى لمحاولة إعادة كتابة علم الجغرافيا بهدف تضمينها قضايا المرأة  Women’s Issuesالتي كانت
غائبة عن البحث الجغرافي ،والتي تطورت جراء االهتمام المتزايد بالنظرية األنثوية ( Feminist theoryمطاعن،
1436هـ ،ص.)3
وحيث إن االتجاه الجغرافي في دراسة الجريمة ير ّكز على أهمية العامل الجغرافي في وجود الجريمة ،وتحديد
نوعها وتكرارها ،ودراسة الوقائع الجغرافية الطبقية ،ومدى تأثيرها على االنحراف والجريمة .وللعامل الجغرافي دور
في حدوث الجريمة ،ووجود التسهيالت والمعرقالت لرجال الشرطة (الزيادي5162 ،م ،ص ،)35لذا فإن هذه الدِّراسة
تتناول مشكلة جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام من منظور جغرافي؛ لمحاولة فهم العوامل المسببة للسلوك
اإلجرامي لهذه الفئة والح ّد منها.

مشكلة الدِّراسة:
رغم أن السجينات النساء يشكلن نسبة صغيرة من المسجونين في أنحاء العالم ،إال أن العديد من الدِّراسات
واألبحاث العالمية تشير إلى أن أعدادهن شهدت ارتفاعاا كبي ارا على مدار العقود القليلة الماضية ( Jeffries and
.)Newbold,2015
وبالنظر إلى واقع سجون النساء في منطقة مكة المكرمة نجد أنه رغم قلة عدد السجينات إال أن غالبيتهن سجينات
وافدات ،ويؤكد الجدول ( )6-6الذي يظهر نمو أعداد السجينات بالسجن العام بمدينة مكة المكرمة خالل األعوام -6354
6353هـ 6345-6344 /هـ ،وازدياد أعداد السجينات الوافدات مقارنة بالسجينات السعوديات طوال العشر األعوام
الماضية (مطاعن6341 ،هـ).
كما تظهر اإلحصاءات الرسمية غير المنشورة الصادرة من سجن جدة العام ألعداد السجينات ،أنه بين الفترة
6351 -1426هـ 6341-1435/هـ هناك تباين واضح بين عدد السجينات السعوديات وعدد السجينات الوافدات في سجن
جدة العام ،إلى جانب االرتفاع العام لعدد السجينات الوافدات مقارنة بنظيراتهن من السجينات اإلناث طوال األعوام
العشرة الماضية ،مما يعني أن الزيادة في عدد السجينات في سجن جدة العام يرجع إلى العدد المتزايد للسجينات الوافدات،
حيث بلغ متوسط نمو السجينات الوافدات ( ) ٪3526خالل األعوام العشرة الماضية ،وهو ضعف متوسط نمو السجينات
السعوديات الذي بلغ ( )٪5562لنفس الفترة الزمنية ،وهو أمر مقلق (جدول.)1 :
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جدول رقم ( )1نمو أعداد السجينات بالسجن العام بمدينة مكة المكرمة خالل األعوام (1242-1241هـ1214-1211/هـ)
أعداد السجينات
إجمالي

السنوات

غير السعوديات

السعوديات

الحاالت

غير

السعوديات

السعوديات

إجمالي

متوسط

معدل

النمو

الزيادة

السنوي

السنوية
-

%

%

6353-6354هـ

12

2

21

%
84.2

1.4

611

-

6352-6353هـ

21

3

23

82.5

3.2

611

5

6

 6351-6352هـ

81

1

81

85.2

1.5

611

2.1

5.4

 6351-6351هـ

81

1

615

83.6

2.8

611

2.2

4.2

 6352-6351هـ

665

2

661

82.1

3.4

611

1.3

2

 6358-6352هـ

651

8

658

84

1

611

2.5

1.1

 6341-6358هـ

651

1

651

82.5

3.2

611

1.1

1.2

 6346-6341هـ

621

2

622

83.8

2.6

611

8.2

61.5

 6345-6346هـ

611

3

613

81.1

5.4

611

61.3

65.4

 6344-6345هـ

511

1

511

81.6

5.8

611

65.1

62

1411

06

1421

-

-

المجموع

-

-

-

المصدر :مطاعن ،فاطمة بنت موسى بن يحيى (1210هـ) .جرائم اإلناث في مدينة مكة المكرمة دراسة في جغرافية
الجريمة ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
جدول رقم ( )4التطور العددي للسجينات النساء في سجن جدة العام للفترة (1210-1240هـ)
السنوات

سعوديات
العدد

وافدات
العدد

٪

الجملة
العدد

٪

معدل الزيادة
السنوية

٪

6351هـ

14

6.2

906

82.2

920

611

-

1427هـ

25

5.5

1117

81.2

1142

611

54

6352هـ

54

5.2

261

81.5

244

611

51-

6358هـ

51

4.3

158

81.1

122

611

61-

6341هـ

41

4.3

6165

81.1

6132

611

48

6346هـ

62

1.2

6811

88.5

6886

611

82

6345هـ

63

1.1

6821

88.4

5116

611

6

1433هـ

5

1.3

328

88.1

386

611

12-

6343هـ

62

5.2

256

81.5

241

611

1

6342هـ

5

1.4

131

88.1

138

611

53

8

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495
6341هـ

61

6.5

6431

82.2

6413

611

612

المصدر :من حساب الباحثة ،بناء على :تقرير سجن جدة العام لعدد السجينات للفترة (1210-1240هـ) ،إحصاءات غير
منشورة ،وزارة الداخلية.

نظ ارا للزيادة الكبيرة في عدد السجينات الوافدات في سجن جدة العام ،واستجابة لدعوات االتجاهات البحثية الحديثة
في الجغرافيا لدراسة اإلجرام النسوي من منظور جغرافي ،تر ّكز هذه الدِّراسة على جرائم النساء الوافدات في سجن جدة
العام؛ من أجل المساهمة في توسيع دائرة األدبيات المتعلقة بجرائم النساء من خالل استكشاف العوامل ،واألسباب
المحفزة إلجرام النساء الوافدات داخل مدينة جدة بشكل خاص ،والمملكة العربية السعودية بشكل عام.

أهداف الدِّراسة:
 تحليل الخصائص االجتماعية واالقتصادية للنساء الوافدات في سجن جدة العام. التعرُّ ف على األنماط العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام. الكشف عن التوزيع الجغرافي لمواقع ارتكاب جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام ومواقع سكنهن. -التعرُّ ف على أهم خصائص رحلة الجريمة للنساء الوافدات في سجن جدة العام في مدينة جدة.

أهمية الدِّراسة:
 األهمية العلمية:
 يمكن أن تسهم مثل هذه الدِّراسات في بناء خلفية علمية عن ظاهرة الجريمة لدى النساء الوافدات في سجن جدة العامفي الدِّراسات المستقبلية.
 يمكن أن تساعد هذه الدِّراسة في فهم السلوك اإلجرامي لدى السجينات الوافدات وشرح أنماط الجريمة. تغطي مثل هذه الدِّراسات جانباا حيوياا بجغرافية الجريمة ،وهي جرائم النساء الوافدات. األهمية العملية:
 يمكن أن تساعد دراسة رحلة الجريمة للنساء الوافدات في سجن جدة العام على تعزيز انتشار الخدمات األمنية علىمستوى وحدات صغيرة كاألحياء.
 قد تسهم هذه الدِّراسة في إعطاء بعض المؤشرات التي يمكن االستفادة منها لدى المختصين والمعنيين في المجالاألمني؛ لرسم خطط فعالة لمواجهة ظاهرة الجريمة لدى النساء الوافدات بالمملكة العربية السعودية.
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منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي االستداللي؛ من أجل قياس وتحليل بيانات الدِّراسة ،حيث يعتمد المنهج على
تجميع البيانات ثم تحليلها إحصائياا بصورة دقيقة.

أسلوب جمع البيانات:
استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشامل من كافة النزيالت الوافدات في سجن جدة العام؛ لغرض الحصول على
بيانات شاملة خالل فترة الدِّراسة الميدانية التي تمت في الشهر السادس من عام 6341هـ ،وبلغ عددهن ( )431نزيلة،
ا
مجاال للتشخيص الدقيق للبيانات التي تم جمعها بأسلوب الحصر الشامل.
مما يتيح للباحثة

مجتمع الدِّراسة:
يشتمل مجتمع الدِّراسة على النزيالت الوافدات من الموقوفات والمحكومات داخل نطاق سجن جدة العام بمدينة
جدة ،خالل فترة الدِّراسة الميدانية التي تمت في الشهر السادس من عام 6341هـ ،وبلغ عددهن ( )431نزيلة وافدة.

مصادر جمع البيانات:
 .1الكتب والمراجع:
اعتمدت الباحثة في هذه الدِّراسة على الكتب والرسائل الجامعية المنشورة وغيرة المنشورة ،واألبحاث العلمية
المختصة بالجريمة باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .4البيانات المنشورة وغير المنشورة:
البيانات غير المنشورة :حصلت الباحثة على بعض التقارير واإلحصاءات غير المنشورة التي تخدم موضوع
الدِّراسة ،وهي كالتالي:
 تقرير سجن جدة العام ألعداد السجينات السعوديات والوفدات للفترة (6341-6351هـ). تقرير التعداد العام للسكان حسب الجنسية والجنس لمدينة جدة عام 6346هـ.البيانات المنشورة :اعتمدت الباحثة على البيانات الحكومية المنشورة كمصادر لجمع البيانات كالخرائط
واإلحصائيات والتقارير ،ومن أبرزها:
 الخرائط والبيانات الصادرة من أمانة محافظة جدة لعامي (6341هـ). النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في منطقة مكة المكرمة التابع لوزارة التخطيط لعام 6343هـ. .1الدِّراسة الميدانية:
بعد أخذ الموافقة من المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية السعودية لزيارة سجن جدة العام ،استعانت الباحثة
باالستبانة؛ باعتبارها المصدر األساسي لغالبية بيانات الدِّراسة؛ وذلك لعدم توافر مصادر أخرى تخدم غرض الدِّراسة.
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إن الغرض الرئيس من االستبانة هو قياس مدى تأثير الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية
والتعليمية ،باإلضا فة إلى الخصائص الزمانية والمكانية للرحلة إلى الجريمة على مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات
في سجن جدة العام بمدينة جدة ،وقد وزعت الباحثة االستبانة على جميع النزيالت الوافدات في سجن جدة العام .تضمنت
ا
سؤاال ،قسمتها الباحثة إلى خمسة أقسام كالتالي :القسم األول :ويحوي القسم األول على البيانات الشخصية
االستبانة ()62
عن النزيالت الوافدات؛ لهدف قياس عالقة الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية .والقسم الثاني:
اشتمل على البيانات الخاصة بموقع سكن النزيلة الوافدة؛ لقياس العالقة بينها في محاولة لتفسير أسباب ارتكاب الجريمة
واختيار موقعها .والقسم الثالث :يتعلق بأنواع الجرائم المرتكبة؛ لمعرفة أنماط الجرائم التي ترتكبها النزيالت الوافدات في
سجن جدة العام .القسم الرابع :لبيانات موقع ارتكاب الجريمة ،ووسائل المواصالت المستخدمة للوصول للموقع؛ لمعرفة
أكثر األحياء ارتكاباا للجرائم وأسباب اختيارها في ضوء البيانات المتاحة .القسم الخامس :لمعرفة زمن ارتكاب الجريمة؛
للمساهمة في حصر األوقات التي تنشط فيها الجريمة؛ لرفع نسبة انتشار الدوريات األمنية فيها.

حدود الدِّراسة:
 .1الحدود المكانية:
تقع مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة عند منتصف البحر األحمر ،وتعد عروس البحر األحمر وأكبرر المردن المطلرة
عليه ،حيث عاشرت نهضرة صرناعية كبيررة ،وتطرو ارا فري مختلرف المجراالت التجاريرة والخدميرة ،ممرا جعلهرا مركر ازا مه امرا
للمال واألعمال (أمانة جدة6341 ،هـ) .وتعد مدينة جردة ثراني أكبرر المردن السرعودية بعرد مدينرة الريراض ،حيرث يبلرغ عردد
سررررررررركانها ( )453415181نسرررررررررمة (مصرررررررررلحة اإلحصررررررررراء العامرررررررررة6346 ،هرررررررررـ) ،وتوضرررررررررح الخريطرررررررررة ()6-6
و( )6-5امتداد حدود منطقة الدِّراسة الحالية.
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خريطة رقم ( )1موقع منطقة دراسة جرائم النساء
الوافدات في سجن جدة العام لعام 1210هـ

*المصدر :من إعداد الباحثة ،اعتمادًا على بيانات أمانة
جدة لعام (1210هـ) ،المملكة العربية السعودية.

خريطة ( )4حدود منطقة دراسة جرائم النساء الوافدات في
سجن جدة العام لعام 1210هـ وفقًا لألحياء

المصدر :من إعداد الباحثة ،اعتمادًا على بيانات أمانة جدة
لعام (1210هـ) ،المملكة العربية السعودية.

كمرررررررا قسَّرررررررمت الباحثرررررررة أحيررررررراء منطقرررررررة الدِّراسرررررررة إلرررررررى أربرررررررع منررررررراطق (خريطرررررررة ،4 :وجررررررردول:
 ،)4حيث استعانت الباحثة بطريق الحررمين الشرريفين كحرد فاصرل برين أحيراء شررق وغررب المدينرة ،وتبردأ أحيراء منطقرة
شمال المدينة من مطار الملك عبد العزيز الدولي وشرم أبحر ،في حين تبردأ حردود أحيراء منطقرة الجنروب مرن طريرق جردة
مكة السريع وطريق الفالح (الميناء) شارع المحجر ،وهي كالتالي:
 .6شمال مدينة جدة :تضم هذه ( )56حياا ،وتبلغ مساحتها (1851كم ،)2وهي تمثِّل ( )٪5548من مساحة مدينة جدة.
 .5يتضح من الجدول ( ) 4أن التعداد السكاني لم يشمل ستة أحياء لحداثتها ،وبلغ إجمالي عدد السكان في األحياء المتبقية
( )415123نسمة ،حيث بلغ عدد السكان من السعوديات ( )615326سعودية ،في حين بلغ عدد السركان مرن الوافردات
( ),،216وافدة.
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 .4جنرروب مدينررة جرردة :وتضررم ( )46حياررا ،وتبلررغ مسرراحتها ( 6352كررم ،)2وهرري تمثررل ( )٪4154مسرراحة المدينررة ،وبلررغ
إجمالي عدد السكان في هذه المنطقة ( )5315116نسمة ،حيث بلغ عدد السكان مرن السرعوديات ( )215216سرعودية،
في حين بلغ عدد السكان من الوافدات ( )615882وافدة.
 .3شرق مدينة جدة :وتضم ( )62حياا ،وتبلغ مساحتها (6121كم ،)٢وتمثِّرل ( )٪5553مرن مسراحة المدينرة ،بلرغ إجمرالي
عدد سكان المنطقة ( )5225815نسمة ،حيث بلغ عدد السكان من السعوديات ( )255456سعودية ،وبلغ عدد السركان
من الوافدات ( )٪465821وافدة.
 .2غرب مدينة جدة :تضم هذه المنطقة ( )21حياا ،وتبلغ مساحتها ( 425كم ،)٢وتمثل هذه المساحة ( )٪256من مساحة
مدينررة جرردة .ويبلررغ إجمررالي عرردد سرركان هررذه المنطقررة ( )551265343نسررمة ،حيررث يبلررغ عرردد السرركان مررن السررعوديات
( )2845111سعودية ،فيما بلغ عدد السكان من الوافدات ( )5455235وافدة.
جدول رقم ( )1التقسيم الجغرافي لمناطق مدينة جدة لعام 1436هـ

المنطقة

عدد األحياء

٪

المساحة كم4

٪

شمال جدة

56

61.6

6226

48.5

جنوب جدة

46

51.15

6352

41.4

شرق جدة

62

5.65

6121

55.3

غرب جدة

21

33.1

425

2.6

اإلجمالي

112

166

2214

166.6

*المصدر :من حساب الباحثة ،اعتمادًا على بيانات أمانة جدة لعام (1210هـ) ،المملكة العربية السعودية.
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خريطة رقم ( (3التقسيم الجغرافي لمناطق مدينة جدة لعام 1436هـ

*المصدر :من إعداد الباحثة ،اعتمادًا على بيانات أمانة جدة لعام ( ،)1210المملكة العربية السعودية.

الحدود الزمنية:
حُدد الحد الزمني من بدء الدِّراسة الميدانية التي تمت في اليوم الثالث من شهر جمادى اآلخر لعام 6341هـ.
الحدود البشرية:
هن النزيالت الوافدات من المحكومات والموقوفات في سجن جدة العام بمدينة جدة ،وقد بلغ عددهن ()431
نزيلة وافدة.
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اإلطار النظري والدِّراسات السابقة
اإلطار النظري العام لطبيعة السلوك اإلجرامي في الشريعة اإلسالمية:
الجرائم في اعتبار اإلسالم في أصل معناها :اعتداء على المصالح التي اعتبرها الشرع مصالح معتبرة ،أو تنتهي
إلى أمر فيه ضرر بمصلحة ،وهو ما يسمى سد الذرائع ،وتقرر أن المصالح المعتبرة في اإلسالم هي ما يتعلق بحفظ
النفس ،وحفظ المال ،والعقل ،والدين (أبو زهرة6882 ،م ،ص .)48وعرَّف الماوردي الجرائم في كتابه "األحكام
السلطانية" بأنها" :محظورات شرعية ،زجر هللا تعالى عنها بحد أو تعزير" (الماوردي6824 ،م ،ص568؛ ذكر في
البشر5116 ،م).
وبيَّن خالد البشر (5116م ،ص ص )52-51أن الجريمة في الشرع اإلسالمي تمر بثالث مراحل ا
قائال" :اتفق
علماء التشريع الجنائي اإلسالمي أن الجريمة تمر بثالث مراحل ال بد من توافرها جميعاا؛ حتى تكون هناك جريمة تعاقب
عليها الشريعة اإلسالمية ،وهي على النحو التالي -6 :مرحلة التفكير :وهي المرحلة التي يبدأ بها المرء بالتفكير في
ارتكاب الجريمة ،وفي الشريعة اإلسالمية ال تعاقب على ما يكون في القلب أو ورد في الذهن -5 .مرحلة التحضير :وهي
مرحلة اإلعداد والتخطيط وتهيئة األدوات والوسائل لتنفيذ الجريمة ،وال تعتبر معصية إال إذا كانت وسائل التحضير
معصية بحد ذاتها -4 .مرحلة التنفيذ والشروع :وهي المرحلة التالية لعملية التحضير ،حيث يبدأ المجرم بتنفيذ جرمه
بقصد وهدف ارتكاب الجريمة ،وتقرر الشريعة اإلسالمية المعاقبة على الشروع في كل جريمة إذا كان الفعل معصية
ا
أصال وغير مباح".
تنظر الشريعة اإلسالمية إلى ظاهرة الجريمة نظرة موضوعية على أنها فعل شاذ ،يرتكبه اإلنسان البالغ العاقل
هللا فال ت ْقربُوها ۗ كذلِك يُبيِّنُ َّ
اس
متقصداا؛ إلحداث الضرر بالمصالح الدنيوية والدينية ،يقول تعالى ﴿:تِ ْلك ُحدُو ُد َّ ِ
هللاُ آياتِ ِه لِلنَّ ِ
لعلَّهُ ْم يتَّقُون﴾ [سورة البقرة.]621:
السلوك اإلجرامي من المنظور الوضعي:
تُصنَّف بعض األنشطة السلوكية في قوانين بعض الدول جر اما ،بينما ال تُصنَّف كذلك في قوانين دول أخرى،
على سبيل المثال :استهالك الكحوليات ،تع ّد جريمة في الدول اإلسالمية بناء على أوامر التشريع اإلسالمي ،يقول تعالى:
اس وإِ ْث ُمهُما أ ْكب ُر ِمن نَّ ْف ِع ِهما ۗ ﴾ [سورة البقرة ،]568 :ويقول
﴿يسْألُونك ع ِن ْالخ ْم ِر و ْالمي ِْس ِر ۖ قُلْ فِي ِهما إِ ْث ٌم كبِي ٌر ومنافِ ُع لِلنَّ ِ
ان فاجْ تنِبُوهُ لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُون﴾
تعالى﴿ :يا أيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِنَّما ْالخ ْم ُر و ْالمي ِْس ُر و ْاأل ْنصابُ و ْاأل ْزال ُم ِرجْ سٌ ِم ْن عم ِل ال َّشيْط ِ
[سورة المائدة]81:؛ لضررها بالمصالح الدنيوية ،مما جعل منعها وتحريمها در اءا للمفاسد ،بينما تعد نشاطاا قانونياا في
دول أخرى كالواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية ،فالجريمة ظاهرة معقدة في األصل وتتأثر بالزمان
والمكان.
كرّس العديد من الباحثين على مر العصور واألزمان جهودهم في دراسة مفهوم ظاهرة الجريمة ،ومحاولة
التوصل لمسببات ارتكابها ،فبينما يذهب العالم اإليطالي "لومبروزو") (Cesare Lombrosoإلى أن أسباب ارتكاب
الجريمة يعود إلى الصفات الجسدية الموروثة للفرد،
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نجد العالم األمريكي أدوين سذرالند) (Sutherlandير ّكز على أن الجريمة سلوك مكتسب ينتقل من فرد آلخر ،أما
العالم البلجيكي المبرت كيتيلي) (A. Queteletفيشير إلى أن السلوك اإلجرامي يتأثر بعدة عوامل؛ كالطقس ،والحالة
االجتماعية واالقتصادية للفرد ،في حين تناول نيسفور ) (Niceforoوبوسكو ) (Boscoالفقر كأحد أهم األسباب
الرتكاب الجريمة ،ويخالفهم في ذلك توماس ) (Thomasالذي علل أن الجريمة تحدث في ظروف اجتماعية معينة،
واستبعد العوامل االقتصادية والبيئية (الزيادي5162 ،م).
وقد تمخضت من هذه الجهود العديد من التفسيرات الوضعية التي يمكن تصنيفها تحت خمسة أقسام رئيسة ،وهي:
التفسير البيولوجي ،والتفسير النفسي ،والتف سير االجتماعي ،والتفسير الجغرافي ،والتفسير االقتصادي .وفيما يلي
استعراض لتلك التفسيرات:
 .1التفسير البيولوجي لظاهرة السلوك اإلجرامي:
اتجه الباحثون البيولوجيون إلى االعتقاد بأن العامل الوراثي له دور أساسي في ظهور السلوك اإلجرامي لدى
األفراد ،واعتمدوا في دراستهم على:
 -6تتبع شجرة العائالت لمعرفة التاريخ اإلجرامي لألسرة ،وما إذا كان المجرم ينحدر من أسرة فيها آباء وأجداد
مجرمون.
 -5دراسة التوأم :وتطبق بمقارنة توأمين متطابقين ناتجين من بويضة واحدة ،وتوأمين ناتجين من اتحاد بويضتين
مختلفتين.
 -4قياس التشابه في الجريمة بين اآلباء واألبناء ،ومن ثم أطلقوا مصطلح االستعداد اإلجرامي الموروث (رومبل،
5165م ،ص .) 52ومن أشهر رواد هذه النظريات العالم اإليطالي تشيزري لومبروزو )(Cesare Lombroso
رائد المدرسة الوضعية اإليطالية ،الذي ذكر في كتابه الشهير تحت عنوان الرجل المجرم ) (Criminal Manأن
الجريمة ترجع أساساا إلى الظروف البيولوجية أو العضوية.
 .4التفسير النفسي لظاهرة السلوك اإلجرامي:
تتفق الدِّراسات البيولوجية مع الدِّراسات النفسية في أن الجريمة ناجمة عن عامل فردي ،إال أنها تختلف في الجانب
الفردي ،فالباحثون في الدِّراسات البيولوجية يعتقدون أن الجريمة تحدث نتيجة عامل وراثي أو عضوي ،بينما يؤمن
الباحثون في الدِّراسات النفسية أن الجريمة ناجمة عن باعث وسبب نفسي يؤدي إلى ارتكابها.
 .1التفسير االجتماعي لظاهرة السلوك اإلجرامي:
خالل أواخر القرن التاسرع عشرر ،عنردما كانرت النظريرات البيولوجيرة التري توضرح الفرروق الفرديرة برين المجررمين
وغير المجرمين لشرح شذوذ الجريمة هي العررف السرائد فري األوسراط العلميرة ،كترب عرالم االجتمراع الفرنسري دوركهرايم
( )Durkheim,1951عن الحالة الطبيعية للجريمة في المجتمع ،وأوضح أن السلوك البشري وسوء السلوك ال تكمن فري
الفرد ،بل في المجموعة والتنظيم االجتماعي ). (Zembroski,2011
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بالنسبة لدوركهايم ) (Durkheimكانت الجريمة تمثّل حقيقة اجتماعية وجانباا عادياا في المجتمع ،وأشار إلى أن
الجريمة تشير إلى حدود األخالق.
 .2التفسير االقتصادي لظاهرة السلوك اإلجرامي:
يعتمد التفسير االقتصادي على قياس مدى تأثير الدافع االقتصادي في ارتكاب الجريمة كالفقر والبطالة ،وإن
ارتكاب الجريمة يتم بقرار عقالني من قبل الجاني.
 .5التفسير الجغرافي لظاهرة السلوك اإلجرامي:
يقيس التفسير الجغرافي أثر البيئة وعناصرها المختلفة على السلوك اإلجرامي ،ممثلة بالموقع الجغرافي ،والمدة
الزمنية ،وظروف المناخ كدرجة الحرارة واألمطار .وتتداخل التفسيرات الجغرافية بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية
البشرية ،مما يضفي عليها نظرة أكثر شمولية.
 .0االتجاه التكاملي في تفسير السلوك اإلجرامي:
يفسر االتجاه التكاملي السلوك اإلجرامي على أنه سلوك مركب ناتج عن تضافر عدة عوامل داخلية وخارجية
مشتركة في صورة من التفاعل الديناميكي ،وتمثل نظرية االحتواء  Theory Containmentللعالم والتر ريكليس
 )Reckless) Walterفي عام  6811م ذلك ،حيث حاول تفسير السلوك اإلجرامي من خالل تطوير نظرية االحتواء،
التي تفترض أن األفراد قد "دفعوا" أو"سُحبوا" إلى الجريمة.
ويعتقد ريكليس ( )Recklessأن محددات السلوك اإلجرامي هري االحترواءات الداخليرة والخارجيرة التري "تحمري"
العالقة بين الشد والجرذب وبرين السرلوك المنحررف /اإلجرامري ،وأن الردفع أو السرحب فري اعتقراد ريكلريس يترأثر بظرروف
معيشررية سررلبية (بالنسرربة للمنطقررة والثقافررة) ،مثررل :الفقررر ،والبطالررة ،وانعرردام األمررن االقتص رادي ،والصررراعات الجماعيررة،
ووضع مجموعة األقلية ،واالفتقار إلى الفرص ،وعدم المساواة (.)Reckless,1967,p.479
التحليل الجغرافي لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام
ير ِّكز هذا الفصل على تحليل البيانات التي ترم جمعهرا مرن خرالل الدِّراسرة الميدانيرة المتمثلرة فري االسرتبانة ،حيرث
سيتم تحليل البيانات المباشرة لالستبانة برالطرق اإلحصرائية المختلفرة التري قردمنا شررحاا وافيارا عنهرا؛ لمحاولرة اإلجابرة عرن
تساؤالت الدِّراسة ،حيث يتم عرض البيانرات لكرل تسراؤل تحرت عنروان رئريس ،ثرم يرتم تحليرل العالقرات بينهرا واسرتخالص
النتائج بعد ذلك.
الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتكبات الجرائم من الوافدات في سجن جدة العام:
إن الهدف من التعرُّ ف على مجتمع الدِّراسة هو إلقاء الضوء على سمات الخصائص االجتماعية واالقتصادية
لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام لعام 6341هـ؛ وذلك لغرض الوصول إلى مسببات الجريمة
ودوافعها ،والعوامل المؤثرة الدافعة الرتكابها؛ من أجل وضع استراتيجية واضحة تقلل من حدوث الجريمة لدى هذه الفئة
داخل المجتمع السعودي.
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 .1الجنسية:
بلغ عدد الجنسيات المسجلة في استمارة االستبانة لهذه الدِّراسة ( )25جنسية ،وكانت أكثر الجنسيات ارتكاباا
للجرائم في سجن جدة العام لعام 6341هـ الجنسية اإلندونيسية ا
أوال بنسبة ( )٪48556من إجمالي النساء الوافدات في
سجن جدة العام ،ثم الجنسية الصومالية ثانياا بنسبة ( ،)٪64522والتشادية ثالثاا بنسبة ( ،)٪61553واليمنية رابعاا بنسبة
( ،) ٪251فيما تعادلت في المرتبة الخامسة الجنسية السودانية واإلثيوبية بنسبة بلغت ( )٪2534لكل منهما ،ثم في المرتبة
السادسة الجنسية المغربية بنسبة بلغت ( .)٪1554ونالحظ انخفاضاا واضحاا في معدل ارتكاب الجرائم لدى بعض
الجنسيات ،وهي :الموريتانية ،والكينية ،والمالية ،واألردنية ،حيث تساوت في نسبتها ( )٪1541لكل جنسية (جدول،4 :
شكل.)1 :
جدول رقم ( )4التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للجنسية لعام 1436هـ
العــدد
الجنسية
16
إندونيسيا
32
الصومال
43
تشاد
58
اليمن
52
السودان
52
إثيوبيا
53
المغرب
65
تونس
8
الفلبين
2
نيجيريا
2
باكستان
1
سيريالنكا
3
سوريا
3
بورما
3
الهند
4
مصر
5
البنغال
5
إرتيريا
5
الحبشة
5
فلسطين
5
بنغالديش
6
موريتانيا
6
كينيا
6
مالي
6
األردن
114
المجموع
المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ
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شكل رقم ( )1التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للجنسية لعام
1436هـ
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الجنسية

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ

 .4الخصائص العمرية:
تبريّن لنررا مررن خررالل دراسررة الخصررائص العمريررة للنسرراء الوافرردات فرري سررجن جرردة العررام أن أكثررر مررن ثلررث مرتكبررات
الجررررررررررررائم مرررررررررررن النسررررررررررراء الوافررررررررررردات فررررررررررري سرررررررررررجن جررررررررررردة العرررررررررررام ينتمرررررررررررين إلرررررررررررى الفئرررررررررررة العمريرررررررررررة
( 29 -20سنة) بنسبة ( ،)٪3151ومرن تزيرد أعمرارهن عرن الخمسرين سرنة فسرجلت الدِّراسرة انخفاضارا واضر احا لتلرك الفئرة
بنسبة (( )٪458جدول ،5 :شكل .)2:
جدول رقم ( )5التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات
في سجن جدة العام وفقًا للعمر لعام 436هـ

العمر بالسنين

العدد

٪

من 58-51

642

31.1

من 48-41

662

42.2

من 38-31

32

64.1

أقل من 51

56

1.4

من  21فأكثر

64

4.8

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ
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شكل رقم ( )4التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للعمر لعام
1436هـ
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المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ

ا
وصروال إلرى
يتضح مما سبق أن نسبة ارتكاب الجرائم تتجه نحو الزيرادة لردى النسراء الوافردات فري مرحلرة الشرباب
النضررج ،ثررم تقررل كلمررا اتجهنررا نحررو الشرريخوخة ،ولعررل مررن أبرررز األسررباب المؤديررة إلررى ارتكرراب الجريمررة فرري هررذه المرحلررة
العمريررة هررو النشرراط الجسررماني ،والحاجررة إلشررباع الرغبررة الجنسررية ،خاصررة إذا تضررافرت هررذه األسررباب مررع عرردة عوامررل:
كابتعاد الوافدة وانقطاعها عن أسرتها لفترات طويلة بغرض العمل ،أو لتروافر البيئرة المحفرزة والمهيئرة لالنحرراف ،سرواء
داخل بيئة العمل أو خارجها.
الجرردير بالررذكر أنرره وفقاررا لاحصرراءات السرركانية الرسررمية الصررادرة مررن الهيئررة العامررة لاحصرراء بالمملكررة العربيررة
السعودية لعام 2017م ،فإن إجمالي عدد النساء الوافدات بمنطقة مكة المكرمة الالتي ينتمين ضمن الفئة العمرية (39-20
عا اما) هو ( )656315111وافدة من إجمالي عدد النساء الوافدات والذي يبلغ ( )458185815وافدة ،وال يمكننا إغفال الفئرة
المخالفة ألنظمة العمل والعمال التي لم يشملها التعداد السكاني الرسمي للمملكة العربية السعودية.
 .1الحالة االجتماعية:
أظهرت الحالة االجتماعية للنساء الوافدات في سجن جدة العام لعام 6341هـ أن ثلث مرتكبات الجرائم كن من
فئة المطلقات بنسبة بلغت ( ،)٪4552يليها فئة المتزوجات بنسبة بلغت ( ،)٪5258ثم فئة غير المتزوجات بنسبة بلغت
( ،)٪5155وفئة األرامل بنسبة بلغت (( )٪6556جدول ،6 :شكل.)3 :
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جدول رقم ( )6التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للحالة
االجتماعية لعام 1436هـ
الحالة االجتماعية

العدد

٪

مطلقة

618

45.2

متزوجة

81

52.8

غير متزوجة

21

51.5

أرملة

31

65.6

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ
شكل رقم ( )1التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للحالة
االجتماعية لعام 1436هـ
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المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ

 .2الخصائص التعليمية:
اتضح أن نسب جرائم الوافدات في سجن جدة العالم وفقا ا للمستوى التعليمي كما يلي:
جدول رقم ( )2التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا
للمستوى التعليمي لعام ٦٣٤١هـ

21

المستوي التعليمي

العدد

٪

أمية

11

56.6

تقرأ وتكتب

18

51.2

ثانوي

15

62.1

متوسط

26

62.4
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ابتدائي

35

65.1

جامعي

42

66.3

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ
شكل رقم ( )2التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا
للمستوى التعليمي لعام 1436هـ
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أمية

العدد

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية عام 1436هـ

لوحظ أن غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات كن من األميات ،مما يعني أن انخفاض المستوى التعليمي،
وما يترتب عليه من الجهل وقلة الوعي له دور كبير في ارتفاع نسبة الجرائم بين النساء الوافدات ،ويؤكد ذلك انخفاض
نسبة الجرائم في فئة الجامعيات ،حيث نجد أن الوعي والثقافة كان لهما دور في تقليل ارتكاب الجرائم بين الوافدات.
 .5الخصائص المهنية:
نالت فئات العامالت في المملكة نسب مختلفة في ارتكاب الجرائم كما يلي (جدول ،8:شكل.)5 :
جدول رقم ( )8التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا
للخصائص المهنية لعام 1436هـ

22

المهنة

العدد

٪

عاملة منزلية

651

42.1

ال تعمل

661

43.8

موظفة

15

56.1
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تاجرة

62

2.3

المجموع
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المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1436هـ
شكل رقم ( )5التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة
العام وفقًا للخصائص المهنية لعام 1436هـ
140
116

100
80
60

72

40
18 5.4

34.9

21.7

38

عدد الوافدات%/

126

120

20
0

تاجرة

ال تعمل

موظفة

عاملة منزلية

المهنة
٪

العدد

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1436هـ

الالفررت للنظررر فرري الجرردول أعرراله تقررارب نسررب فئررة العررامالت المنزليررات ومررن ال تعملررن ،حيررث بلغررت نسرربتهن
( )٪1558من إجمالي مرتكبات الجرائم مرن النسراء الوافردات ،ولتميرز هرذه الفئترين بالمسرتوى المعيشري المرنخفض ،فريمكن
القول :إن للمهنة دو ارا ا
فعاال في حياة الفرد ،وفي كيفية قضاء أوقات فراغه ،كما تؤثر على سلوكيات الفرد سلباا أو إيجاباا.
تجرردر اإلشررارة إلررى أن فئررة العررامالت المنزليررات فرري هررذه الدِّراسررة شررملت مررن دخلررن المملكررة العربيررة السررعودية
بطريقررة نظاميررة ،ثررم هررربن مررن منررازل كفالئهررن ،ومررن تخلفررن عررن حمررالت الحررج والعمرررة وعملررن كخادمررات بررالتخفي
ويتقاضين أجورهن بالساعة.
 .0الدخل الشهري:
كشف (جدول  ،8شكل )6:التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات حسب الدخل
الشهري كما يلي:
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جدول رقم ( )9التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا
للدخل الشهري لعام 1210هـ
الدخل الشهري

العدد

٪

أقل من 6111

645

48.2

من 6888-6111

615

41.1

من 5888-5111

26

62.3

من 4888-4111

54

1.8

من  2111فأكثر

64

4.8

من 3888-3111

66

4.4

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ
شكل رقم ( )0التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا
للدخل الشهري لعام 1210هـ
140
132

120

102

80
60
40

51

11 3.3

13 3.9

15.4

23 6.9

30.7

39.8

عدد الوافدات%/

100

20
0

من  5000فأكثر

من 2000-2999
الدخل الشهري
٪

أقل من 1000

العدد

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ

يتضح لنا أن ثالثة أربراع مرتكبرات الجررائم مرن الوافردات فري سرجن جردة العرام كرن مرن ذوات الردخل المرنخفض
بنسبة ( ،)٪1152مما يؤكد أن الدخل الشهري والحاجة المادية لها دور كبير في إقردامهن علرى ارتكراب الجررائم ،وبالترالي
فإن فرص ارتكاب الجريمة لدى النساء الوافردات فري مدينرة جردة تزيرد بانخفراض المسرتوى المعيشري وتقرل بارتفاعره .كمرا
أكدت الدِّراسة سابقاا على ارتفاع نسبة الجريمة عند العامالت المنزليات من ذوات األجر المنخفض ومن ال تعملن.
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األنماط العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:
نتعرف في هذا الجزء على األنماط العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام لعام1436هـ ،والكشف
عن التوزيع الجغرافي لها؛ بهدف الوصول إلى حلول تساهم في حماية المجتمع من تنامي ظاهرة الجريمة لدى هذه الفئة.
 .1األنماط النوعية لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:
 أنواع جرائم النساء الوافدات بسجن جدة العام:استأثرت الجرائم األخالقية بأكثر من نصف الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن جدة العام بنسبة
( ،)٪2151ثم جرائم المخدرات بنسبة بلغت ( ،)٪6154ثم جرائم السرقة بنسبة بلغت ( .)٪858وشغلت جرائم القتل نسبة
بلغت ( ،)٪1وبنسبة ( ) ٪454لجرائم النصب واالحتيال ،وتساوت جرائم التزوير والقذف ومزاولة السحر كأقل الجرائم
ارتكاباا من قبل الوافدات بنسبة ( )٪154لكل منهن ،ويُعزى هذا االنخفاض إلى قلة اإلبالغ عن هذا النوع من الجرائم أو
ما يعرف باإلجرام الخفي (جدول ،10 :شكل.)7 :
جدول رقم ( )10التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لنوع الجريمة
لعام 1436هـ

نوع الجريمة

العدد

٪

أخالقية

622

21.1

مخدرات

23

61.4

سرقة

44

8.8

قتل

51

1.1

نصب واحتيال

66

4.4

اعتداء ومضاربة

2

5.3

مسكرات

2

5.3

تغيب عن المنزل

2

6.2

محاولة قتل

5

1.1

تزوير

6

1.4

قذف

6

1.4

مزاولة السحر

6

1.4

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ
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شكل رقم ( )2التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لنوع الجريمة لعام
1436هـ
200

100
113.3 8 2.4 8 2.4 5 1.5 2 0.6 1 0.3 1 0.3 1 0.3

56.6 5416.3 339.9 20 6

50

عدد الوافدات%/

188

150

0

نوع الجريمة
٪

العدد

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ

الجدير بالذكر أن هذه األنواع من الجرائم وتحديداا الجرائم األخالقية وجرائم المخدرات والسرقة تتميز بارتفاع
العائد منها ،وهي جرائم تتالءم مع الطبيعة األنثوية للمرأة سواء من الناحية البيولوجية أو النفسية أو االجتماعية ،كما أن
هذه األنواع من الجرائم تتميز بصفة الجرائم الخفية .وكما الحظنا سابقاا أن غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات
هن من ذوات الدخل المنخفض جداا ،ومن فئة العمالة المنزلية ،لذا فمن المنطقي انتشار هذه األنواع من الجرائم تحديدا
بينهن.
وبناء على نتائج الدِّراسة فيمكن القول :إن العامالت المنزليات ومن يندرج تحت هذه الفئة ترتكب معظم جرائمها
كالسرقة ،أو تتورط في جرائم أخالقية سواء في داخل منزل الكفيل أو خارجه؛ إما بدافع االنتقام من األسرة التي تعمل
لديها أو لزيادة الربح المادي.
اظهرت الخريطة ( )3التوزيع الجغرافي ألنواع جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العـــام حسب أحياء مدينة
جدة لعام 1436هـ:
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خريطة ( )2التوزيع الجغرافي ألنواع جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العـــام حسب أحياء مدينة جدة لعام  1210هـ

المصدر :من عمل الباحثة ،اعتمادًا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة من أمانة جدة لعام
(1210هـ).

 .4األنماط المكانية لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:
مواقع ارتكاب جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:
من تحليلنا للجدول رقم ( )66يتضح استئثار حي الجامعة كأكثر أحياء مدينة جدة في عدد ارتكاب الجرائم من قبل
النساء الوافدات في سجن جدة العام بنسبة بلغت ( ،)٪6653ثم حي الصفا بنسبة بلغت ( ،)٪253وتقل تدريجا الي ان تصل
اقل نسبة ( )٪154في سبعة أحياء وهي :النزلة الشرقية ،والمرجان ،وأبحر الجنوبية ،وبني مالك ،والثغر في منطقة غرب
جدة ،والسنابل في منطقة شرق جدة ،واألجواد في منطقة شرق جدة.
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جدول رقم ( )11التوزيع العددي والنسبي للجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لألحياء لعام
1210هـ
الرقم

الحي الذي ارتكبت

الرقم

الحي الذي ارتكبت فيه

التسلسلي

فيه الجريمة

التسلسلي

الجريمة

الصحيفة

4

6

الجامعة

42

4

1.8

5

الصفا

52

2.3

1.8

4

البوادي

51

2.6

51

3

الفيصلية

54

1.8

51

السليمانية

2

غليل

61

3.2

52

مشرفة

5

1

السالمة

62

3.2

58

المحمدية

5

1.1

1

الروابي

64

4.8

41

البساتين

5

1.1

2

الربوة

65

4.1

46

النهضة

5

1.1

8

النزلة اليمانية

61

4.5

45

النسيم

5

1.1

61

العزيزية

61

4.5

44

النزلة الشرقية

6

1.4

66

السبيل

8

5.1

43

المرجان

6

1.4

65

الشرفية

8

5.1

42

أبحر الجنوبية

6

1.4

64

الشاطئ

2

5.3

41

بني مالك

6

1.4

63

الكندرة

2

5.3

41

الثغر

6

1.4

62

الهنداوية

2

5.3

42

المحجر

3

6.5

61

البلد

1

5.6

48

الوزيرية

4

1.8

61

النعيم

1

6.2

31

الخمرة

5

1.1

62

النزهة

2

6.2

36

السنابل

6

1.4

68

الحمراء

2

6.2

35

المنتزهات

65

4.1

51

الرويس

3

6.5

34

السامر

4

1.8

56

الخالدية

4

1.8

33

بريمان

5

1.1

55

الزهراء

4

1.8

32

االجواد

6

1.4

54

مطار الملك عبد العزيز

4

1.8

31

أبحر الشمالية

2

5.3

العدد

٪

العدد

٪

1.8

66.3

53
52

المروة
مدائن الفهد

4
5

1.1
1.1

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

فيما يلخص لنا الجدول رقم ( )65وشكل رقم ( ) 8توزيع أعداد الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن
جدة العام بحسب المناطق ،وفيه نالحظ استئثار منطقة غرب جدة بالمرتبة األولى في عدد الجرائم،
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( )581جريمة على مستوى مناطق مدينة جدة بنسبة ( ،)٪2855يليها منطقة شرق جدة في المركز الثاني بنسبة
( ،)٪253ثم منطقة جنوب جدة بنسبة ( ،)٪4وبنسبة ( )٪553لمنطقة شمال جدة.
جدول رقم ( )14التوزيع العددي والنسبي للجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا
للمناطق لعام 1210هـ
الجرائم

المنطقة

العدد

٪

غرب جدة

581

28.5

شرق جدة

62

2.3

جنوب جدة

61

4

شمال جدة

2

5.3

المجموع

114

166

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
شكل رقم ( )4التوزيع العددي والنسبي للجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سجن جدة العام وفقًا للمناطق لعام
1210هـ

296
2.4

8

3

18 5.4

10

200

89.2
0

شمال جدة

شرق جدة
جنوب جدة
مناطق مدينة جدة
٪

غرب جدة

عدد الوافدات%/

400

العدد

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

تشير النتائج السابقة إلى أن هناك تطابقاا بين مواقع ارتكاب الجرائم من قبل النساء الوافردات وبرين مواقرع سركنهن،
حيث لوحظ أن أعلى نسبة جريمة وهي ( )٪6653من نسبة الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات قرد ارتكبرت فري حري
الجامعة بمنطقة غرب جدة ،في حين أن أعلى نسبة من مرتكبات الجرائم كن من سكان حي الجامعة بنسبة (.)٪6152
وبتتبع للتوزيع الجغرافي لمواقرع سركن النسراء الوافردات فري سرجن جردة وفقارا لألحيراء ،قسرمت الباحثرة مواقرع سركن
مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات وفقاا للمناطق لعام 6341هـ إلى ثالث فئات:
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أ -فئة األحياء التي تراوح عدد سكانها من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين ( )26-16وافدة:
ضمت هذه الفئة حي الجامعة في منطقرة غررب جردة .يتميرز حري الجامعرة برأن أكثرر مرن نصرف تركيبتره السركانية هرم مرن
السكان الوافدين بنسبة ( )٪11.2من إجمالي سكان الحي ،كما تبلرغ نسربة الوافردات ( )٪23.8مرن إجمرالي السركان النسراء
في الحي (الهيئرة العامرة لاحصراء6346 ،هرـ) ،ممرا يعلرل اسرتئثار حري الجامعرة كرأكثر األحيراء ارتكابارا للجررائم مرن قبرل
النساء الوافدات في سجن جدة العام.
ب -فئة األحياء التي تراوح عدد سكانها من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين ( )16-46وافدة:
وتشمل كل من أحياء الصفا والبروادي والفيصرلية فري منطقرة غررب جردة ،حيرث تتميرز هرذه األحيراء برأن أكثرر مرن نصرف
سكانها هم من السكان الوافدين ،بنسبة بلغت ( )٪28في الفيصلية ،كذلك حي البروادي ( ،)٪23حيرث تبلرغ نسربة الوافردات
( )٪21من إجمالي السكان النساء في الحي.
ج -فئة األحياء التي تراوح عدد سكانها من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين ( )46-16وافدة:
وتشمل أحياء العزيزية ،وغليل ،والنزلة اليمانية ،والسالمة ،والربوة ،والروابي ،والرويس في منطقة غرب جدة.
خريطة رقم ( )5التوزيع الجغرافي لمواقع سكن النساء الوافدات في
سجن جدة العام وفقًا لألحياء لعام 1210هـ

المصدر :من عمل الباحثة ،اعتمادًا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة
من أمانة جدة لعامي (1210هـ – 1214هـ).
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خريطة رقم ( )0التطابق النسبي بين موقع جرائم النساء في سجن جدة العام
ومواقع سكنهن في مدينة جدة

المصدر :من عمل الباحثة ،اعتمادًا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة من أمانة
جدة لعامي (1210هـ – 1214هـ).

العالقة بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام
1210هـ:
من تحليلنا نجد أن غالبية مرتكبات الجررائم ارتكربن جررائم أخالقيرة بلرغ عرددها ( )622جريمرة مرن إجمرالي أنرواع
الجرائم بنسربة ( .)٪21515واسرتأثر حري الجامعرة فري منطقرة غررب جردة علرى أعلرى معردل ارتكراب جررائم أخالقيرة بعردد
( )56جريمة ،بنسبة ( ،)٪6655ثرم تراله أحيراء الفيصرلية والصرفا والنزلرة اليمانيرة والعزيزيرة فري منطقرة غررب جردة بعردد
جرائم ( )63و( )64و( )61و( )61على التوالي ،بنسبة ( )٪41561من إجمالي الجرائم األخالقية.
وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها الباحثة عند دراسة العالقة برين أنرواع الجررائم التري ترتكبهرا النسراء الوافردات
في سجن جدة العام ومواقع ارتكابها ،مما يعني أن مرتكبات الجرائم األخالقية من النساء الوافدات يملرن إلرى ارتكابهرا فري
مواقع سكنهن.
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واحتلت جرائم المخدرات المرتبة الثانية بعدد ( )23جريمة بنسبة ( )٪61551من إجمرالي أنرواع الجررائم ،واسرتأثر
حرري الجامعررة مجرردداا فرري منطقررة غرررب جرردة علررى جرررائم المخرردرات بعرردد ( )2جرررائم ،ثررم ترراله أحيرراء البرروادي والصررفا
والعزيزيررة فرري منطقررة غرررب جرردة بعرردد ( )1و( )2و( )3جرررائم علررى الترروالي ،بنسرربة ( )٪35528مررن إجمررالي جرررائم
المخدرات.
وبلغ عدد جرائم السرقة ( )44جريمرة مرن إجمرالي أنرواع الجررائم بنسربة ( ،)٪8583فقرد سرجل حري السرالمة فري
منطقة غرب جدة أعلى معدل في جرائم السرقة بعدد ( )2جرائم ،ثم تاله حيا الصفا والنعيم في غرب جدة بعردد ( )3و()4
جرائم على التوالي ،بنسبة ( )٪41541من إجمالي جرائم السرقة.
ووصررل عرردد جرررائم القتررل ( )51جريمررة مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم بنسرربة ( ،)٪1515وتسرراوت أحيرراء الجامعررة
والسامر والصحيفة والصفا والنزلة اليمانية في منطقة غرب جدة بجريمتين لكل منهم ،وبنسبة ( )٪21مرن إجمرالي جررائم
القتل ،بذلك نجد نصف جرائم القتل من قبل النساء الوافدات حدثت في منطقة غرب جدة.
أمررا جرررائم النصررب واالحتيررال فوصررل عررددها إلررى ( )66جريمررة بنسرربة ( )٪4546مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم
المرتكبة ،حيرث سرجل حري البروادي فري منطقرة غررب جردة ثرالث جررائم ،ثرم تراله حري الربروة فري غررب جردة بجرريمتين،
وبنسبة ( )٪32532من إجمالي جرائم النصب واالحتيال ،ثم جرائم االعتداء والمضاربة وجرائم المسكرات ،حيرث وصرل
عدد كل منهما إلى ثماني جرائم ،وبنسبة ( )٪553من إجمالي أنواع الجرائم .ففي جرائم االعتداء والمضاربة نجرد أن حري
الفيصلية في منطقة غرب جردة قرد سرجل جرريمتين ،ثرم تسراوت أعرداد هرذه الجررائم ،حيرث سرجلت جريمرة واحردة فري سرتة
أحياء ،وهي :الجامعة في غرب جدة ،والمحجرر والوزيريرة فري جنروب جردة ،والنسريم والصرفا والنزلرة اليمانيرة فري غررب
جدة ،بنسبة ( )٪611من إجمالي جرائم االعتداء والمضاربة في مدينة جدة.
ووصررل عرردد جرررائم المسرركرات إلررى ثمرراني جرررائم مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم ،فررنالحظ اسررتئثار أحيرراء البرروادي
والرويس والنزهة في غرب جردة بجرريمتين لكرل مرنهم ،ثرم حيري غليرل والزهرراء فري جنروب بجريمرة واحردة لكرل منهمرا،
وبنسبة ( )٪611من إجمالي جرائم المسكرات في مدينة جدة.
أما جرائم التغيب عن المنزل فوصل عددها إلى خمس جررائم بنسربة ( )٪652مرن إجمرالي أنرواع الجررائم ،حيرث
سجل حي السالمة في غرب جدة جريمتين ،ثم أحياء الرويس وغليل والروابري فري غررب جردة جريمرة واحردة لكرل مرنهم،
بنسرربة ( ،)٪611ثررم جرررائم محاولررة القتررل بجررريمتين ،وبنسرربة ( )٪151مررن إجمررالي أنررواع الجرررائم ،وتوزعررت فرري أحيرراء
المنتزهات بشرق جدة والنهضة في غرب جدة ،بنسبة ( .)٪611بعد ذلك جرائم التزوير ،حيث سرجلت جريمرة واحردة فري
حي الروضة في غرب جدة ،بنسبة ( .)٪611أما جرائم القذف فنجد أن حي الجامعة في منطقرة غررب جردة سرجل جريمرة
واحدة ،بنسبة ( )٪611من إجمالي جرائم القذف.
وأخيررر ارا جررررائم مزاولرررة السرررحر ،فقرررد سرررجل حررري الفيصرررلية فررري غررررب جررردة جريمرررة واحررردة ،بنسررربة (.)٪611
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جدول رقم ( )13العالقة بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام 1210هـ

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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تابع جدول رقم ( )13العالقة بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام 1210هـ

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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وبتحليل العالقرة اإلحصرائية برين موقرع السركن ونروع الجريمرة ،أثبرت التحليرل اإلحصرائي لقيمرة مربرع كراي
( )112514وجرررود داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى داللرررة ( ،)15114ممرررا يررردل علرررى وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة برررين
المتغيرين .كما أكدت قيمة معامل كريمر ( )15312على وجود داللة إحصائية عند مسرتوى داللرة ( ،)15114وهرو
يدل على وجود ارتباط طردي ومتوسط القوة بين المتغيرين.
جدول رقم ( )14العالقة اإلحصائية بين مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن
جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة لعام 1210هـ

العالقة اإلحصائية

المتغير
كاي5

أنواع الجرائم  /مواقع
السكن

كريمر

112.14

مستوى الداللة

1.114

1.312

مستوى الداللة

1.114

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

 .1األنماط الزمنية لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:
 .6ساعات الجريمة:
يشير الجدول رقم ( )15إلى أن ) )٪45524من جرائم النساء الوافدات في سرجن جردة العرام حردثت خرالل الفتررة
( 66-1ا
لريال) وتختلرف عرن نسرربة حردوثها اثنراء سراعات النهررار ،أي ان عردد الجررائم المرتكبرة خررالل الليرل تزيرد عرن عرردد
الجرائم المرتكبة خالل ساعات النهار (شكل.)9:
جدول رقم ( )15التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة
العـــام وفقًا لساعات الجريمة لعام 1436هـ

ساعات الجريمة

العدد

%

 66-2صبا احا

11

٪56.12

 5-65ظه ارا

21

٪52.81

 1-4مساء

31

٪64.21

 66-1ا
ليال

612

٪45.24

 3-65فج ارا

55

٪1.14

المجموع

114

166

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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شكل رقم ( )9التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في
سجن جدة العـــام وفقًا لساعات الجريمة لعام 1436هـ
120
100
86
70

40

46
32.53%

22 6.63%
12-4فجرً ا

13.86%

25.90%

ً 7-11
3-6مساء
ليال
ساعات الجريمة
%

60

21.08%

عدد الوافدات%/

108

80

20
0

12-2ظهرً ا

 5-11صباحً ا

العدد

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

رغم تفاوت ساعات الجريمة إال أنه يالحظ مما سبق التقرارب الشرديد برين الفتررة الصرباحية وفتررة الظهيررة (مرن
الساعة الخامسة صباحاا وحتى الثانية ظه ارا) ،بنسبة بلغت ( )٪3151إلجمرالي كرال الفتررتين ،وبرين الفتررة المسرائية وحترى
فترة الفجر (من الساعة الثالثة مساء وحتى السراعة الرابعرة فجر ارا) بنسربة ( .)٪24هرذه النتيجرة اتفقرت مرع دراسرة مطراعن
(6341هـ) ،وزعزوع (5115م) ،حيث أثبتت نتائجها أن ( )٪2252من إجمالي جرائم اإلناث غيرر السرعوديات فري مدينرة
جدة قد ترم ارتكابهرا فيمرا برين السراعة الثالثرة ظهر ارا والعاشررة ا
لريال .كمرا اتفقرت مرع نترائج الدوسرري (6362هرـ) ،ومرشران
(6365هـ).
 .5أيام الجريمة:
يتضح من الدراسة إن ( )٪21.1من الجرائم ارتكبت خالل أيام األربعاء والخميس والجمعرة ،حيرث ان الجردول
(جدول ،16 :وشكل )10:يوضح توزيع الجرائم اثناء ايام االسبوع.
جدول رقم ( )16التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة
العـــام وفقًا أليام الجريمة لعام 1210هـ

أيام الجريمة

33

العدد

النسبة ٪

الخميس

12

55.1

الجمعة

14

68.1

األربعاء

24

61.1

السبت

38

63.2
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أيام الجريمة

النسبة ٪

العدد

األحد

42

66.3

اإلثنين

43

61.5

الثالثاء

51

1.1

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
شكل رقم ( )10التوزيع العددي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العـــام
وفقًا أليام الجريمة لعام 1210هـ
80
70
60

عدد الجرا م

العدد

50
40
30
20

10
0

يام الجريمة

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

أي أن غالبيرررة الجررررائم ارتكبرررت خرررالل نهايرررة األسررربوع بإجمرررالي نسررربة بلغرررت ( ،)٪2151ولربمرررا يُعرررزى ذلرررك؛
الرتباطها باإلجازة األسبوعية للمدارس ومعظم القطاعات الحكومية والخاصة ،حيرث تشرهد مدينرة جردة ازدحا امرا ،وتنشرط
فيها الحركة التجارية واألنشطة الترويحية ،مما يتيح فرصاا كبيرة الرتكاب الجرائم.
شهور الجريمة:
أظهر الجدول رقم ( )61تقارباا في نسرب ارتكراب الجررائم للوافردات خرالل شرهور السرنة ،إال أنره وبرالنظر فري تلرك
النتائج نجد أن هناك ارتفاعاا طفيفاا في نسبة الجريمة في األشهر األولى من السنة ،ثم تبدأ النتائج بالتذبذب واالنخفاض في
األشهر األخيرة (شكل.)66 :
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جدول رقم ( )12التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء
الوافدات في سجن جدة العـــام وفقًا لشهور الجريمة لعام 1210هـ
العدد

النسبة ٪

شهور الجريمة
ربيع األول

33

64.4

صفر

35

65.1

ربيع الثاني

41

61.2

محرم

45

8.1

شعبان

41

8.1

جمادى األول

52

2.3

شوال

51

1.2

جمادى الثاني

52

1.2

رمضان

51

1.1

رجب

62

2.3

ذو القعدة

61

3.2

ذو الحجة

62

3.2

المجموع

114

166.6

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
شكل رقم ( )11التوزيع العددي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة
العـــام وفقًا لشهور الجريمة لعام 1210هـ

عدد الجرا م

العدد

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

شهور الجريمة

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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تبدأ نسبة الجريمة في االنخفاض خالل شهر ربيع الثاني لتصل إلى ( ،)٪6152وبنسبة ( )٪253في شهر جمادى
األول ،وبنسبة ( )٪152في شهر جمادى الثاني ،وبنسبة ( )٪253في شرهر رجرب ،ثرم تبردأ فري االرتفراع الطفيرف فري شرهر
شعبان لتصل إلى ( ،)٪851بعد ذلك تبدأ باالنخفاض مررة أخررى فري رمضران لتصرل إلرى ) ،)٪ 151وبنسربة ( )٪152فري
شهر شوال ،ثم شهري ذو القعدة وذو الحجة بنسبة ( )٪352و) .)٪352
يتضح مما سبق أن هنراك تذبرذباا فري معردل ارتكراب الجررائم خرالل شرهور السرنة ،ويُعرزى تفسرير انخفراض نسربة
الجريمة في شهر رمضان وذي الحجة العتبارات دينية ،حيث تنخفض في شرهر رمضران لروحانيرة هرذا الشرهر الفضريل،
ودور الصيام في تهذيب سلوك الفرد ،إلى جانب قلة الحركة خالل ساعات النهار؛ وذلك لتقلريص سراعات العمرل الرسرمية
في المملكة العربيرة السرعودية خرالل شرهر رمضران بواقرع خمرس سراعات يوميارا طيلرة أيرام األسربوع ،أيضارا لترزامن هرذين
الشهرين مع اإلجازة السنوية في قطاع التعليم ،وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدِّراسات السابقة.
[ ]٤-٤خصائص رحلة الجريمة لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام بمدينة جدة:
يركز هذا الجزء على دراسة أهم خصائص رحلة جريمة النساء الوافدات فري سرجن جردة العرام لعرام 6341هرـ ،مرن
خالل قياس المسافة المقطوعة والزمن المستغرق للوصرول إلرى موقرع الجريمرة ،ثرم ربرط العالقرة بينهمرا وبرين المتغيررات
التاليرة ،وهري( :موقرع ارتكراب الجريمررة ،ونروع وسريلة النقرل المسرتخدمة ،وأنررواع الجررائم المرتكبرة ،وفئرات العمرر) علررى
مستوى وحدات صغيرة متمثلة بأحياء مدينة جدة؛ وذلك من أجل فهم الوسائل والظروف التي ساهمت فري وصرول النسراء
الوافدات إلى موقع ارتكاب جرائمهن ،وذلك لوضع آليات تحد من انتشار ظاهرة اإلجرام لدى هذه الفئة.
وقد واجهت الباحثة صعوبة في جمع معلومات تفصيلية ودقيقة؛ لتحديرد موقرع سركن مرتكبرات الجررائم مرن النسراء
الوافدات ،وموقع ارتكراب الجريمرة بصرورة أدق؛ وذلرك لعردم درايرة غالبيرة النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام بأسرماء
الشوارع ،وصعوبة وصف المعالم القريبة من موقع السركن أو موقرع ارتكراب الجريمرة ،باسرتثناء اإلدالء بأسرماء األحيراء،
مما حدا بالباحثة لقياس المسافات من منتصف األحياء.
المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع ارتكاب الجريمة:
تعتبر المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع ارتكاب الجريمة أحرد أهرم المؤشررات التري تسراعد علرى توضريح حجرم
الرحالت التي تقطعها مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات للوصول إلى موقرع ارتكراب الجريمرة؛ لرسرم إطرار تصروري
أكثر وضوحاا لعملية اختيارهن لمواقع ارتكابهن للجرائم.
وبدراسة المسافة المقطوعة من موقع السكن إلى موقع ارتكاب الجريمة نجد أن غالبية النساء الوافدات في سجن
جدة العام كن ممن ارتكربن جررائمهن فري نفرس األحيراء التري يسركن بهرا ،وقرد بلغرت نسربة الرحلرة إلرى الجريمرة لهرذه الفئرة
( )٪2355لمن قطعن مسافة (أقل من كم واحد) الرتكابها ،ونسبة ( )٪6152لمرن ارتكربن جررائمهن فري داخرل السركن ،أمرا
من وقعت جرائمهن في األحياء المجاورة لمواقع سكنهن وقطعن لتنفيذها مسافة تراوحت بين ( 3-6كم) فقد بلغت نسربتهن
( ،)٪2.6ومن ارتكبن جرائمهن في أحياء بعيردة عرن مواقرع سركنهن فقرد قطعرن مسرافة تراوحرت برين ( 2-2كرم) ،ومسرافة
تراوحت بين ( 65-8كم) ،بنسبة بلغت ( )٪6653و( )٪158على التوالي.
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فيما بلغت نسبة اللواتي ارتكبن جرائمهن في مدن أخرى ،وقطعرن لتنفيرذها مسرافة زادت عرن ( 65كرم) (( )٪251جردول:
 .)62وتوضح خريطة رقم ( )1مسار رحلة مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سرجن جردة العرام مرن موقرع سركنهن
إلى موقع ارتكاب الجريمة لعام 6341هـ.
جدول رقم ( )14المسافة المقطوعة في رحلة جريمة النساء الوافدات في سجن جدة العام لعام 1210هـ
المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم

العدد

٪

أقل من 6

621

23.5

1-4

27

8.1

5-8

38

11.4

9-12

23

6.9

أكثر من 65

58

2.1

ال توجد رحلة

42

61.2

المجموع

445

611

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
وبدراسة العالقة اإلحصائية بين المسرافة المقطوعرة وموقرع ارتكراب الجررائم أثبرت التحليرل اإلحصرائي لقيمرة مربرع
كاي ( )881عند مستوى داللة ( )15111وجود عالقة ارتباطية برين المتغيررين .كمرا أكردت قيمرة معامرل كريمرر ( )6عنرد
مستوى داللة ( )15111وجود ارتباط تام بين المتغيرين (جدول.)68:
جدول رقم ( )19العالقة بين المسافة المقطوعة للوصول إلى موقع الجريمة ومواقع ارتكابها
موقع ارتكاب الجريمة

المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪
أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

داخل حي السكن

23.5

1.1

1.1

1.1

1.1

61.2

الحي المجاور

1.1

2.6

1.1

1.1

1.1

1.1

حي بعيد

1.1

1.1

66.3

1.8

1.1

1.1

مدينة أخري

1.1

1.1

1.1

1.1

2.1

1.1

المجموع

23.5

2.6

66.3

1.8

2.1

61.2

كاي5

881

مستوى الداللة

6.666

كريمر

6

مستوى الداللة

6.666

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
ولو أخذنا باالعتبار ما توصلنا إليه سرابقاا مرن أن غالبيرة الجررائم قرد ارتكبرت مرن قبرل العرامالت المنزليرات وذوات
الدخل المنخفض ،إضافة إلى معوقات التنقل،
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وهي أن النساء بالمملكة العربية السعودية لم يكن مسموحاا لهن بقيادة المركبات ،ممرا يجعرل خيرارات التنقرل محردودة جرداا
لهن في ظل غياب وسائل النقل العامة كالدراجات النارية والحافالت وغيرهرا ،وكمرا أن نسربة اسرتخدام النسراء للنقرل العرام
تقل عن ( ،)٪53وهي أقل مما هو موجود في دول العالم ذات المستوى المتكافئ في التنمية (زعزوع6353 ،هـ) ،فسنجد
أن قلة المسافة المقطوعة للجريمة تُعزى إلى العوامل المذكورة أعاله.
خريطة رقم ( )2مسار رحلة مرتكبات الجريمة من النساء الوافدات في سجن جدة العام
من موقع السكن إلى موقع ارتكاب الجريمة لعام 1210هـ

المصدر :من عمل الباحثة ،اعتمادًا على الدِّراسة الميدانية والبيانات الصادرة
من أمانة جدة لعام (1210هـ).
العالقة بين المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع الجريمة ،ونوع وسيلة
المواصالت المستخدمة لعام 1210هـ:
تعد وسيلة المواصالت من أهم المؤشررات الدالرة علرى طرول رحلرة المجررمين ،كمرا تعرد مرن العوامرل الدالرة علرى
المستوى االقتصادي المرنعكس علرى نروع الوسريلة المسرتخدمة للوصرول إلرى مواقرع ارتكراب الجريمرة (مطراعن5162 ،م،
ص.)362
يتضح من الجدول ( )51تنروع وسرائل المواصرالت التري اسرتخدمتها مرتكبرات الجررائم ،لكرن النسربة الغالبرة كانرت
سرريارات األجرررة ،وتالهررا السرريارات الخاصررة بنسررب ( )٪3351و( )٪4651علررى الترروالي ،أي :أن أكثررر مررن ( )٪12مررن
مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات استخدمن سيارات األجرة والسيارات الخاصة (شكل.)4-64:
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ويعود ارتفاع نسبة هذين النوعين من وسائل النقل دون غيرهمرا هرو مرا ذكرنراه مسربقاا مرن محدوديرة وسرائل النقرل
للنساء بالمملكة العربية السعودية ،وظهر أن ( )٪6551من مرتكبات الجررائم مرن النسراء الوافردات ارتكربن الجريمرة مشرياا
على األقدام ،وأن ( )٪6152من إجمالي مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات كن قد ارتكربن جررائمهن فري نفرس سركنهن،
ولم يرصد لهن أي استخدام ألي وسيلة من وسائل المواصالت ،مما يعني أن ما نسبته ( )٪5554من مرتكبرات الجررائم لرم
يستخدمن وسائل النقل ،السيما وأن غالبية مرتكبات الجرائم كن من العامالت المنزليات وذوات الدخل المنخفض.
وأيضاا ظهر أن ( )٪154من مرتكبات الجرائم قطعن مسرافتهن للوصرول إلرى موقرع الجريمرة باسرتخدام الطرائرة،
ويُعزى ذلك إلى أنه قد تم القبض عليهن من قبل البحث الجنائي لحظة وصرولهن لمطرار الملرك عبرد العزيرز ،وأن ()٪154
قد ارتكبن جرائمهن باستخدام الحافلة ،حيث استخدمن المركبات الخاصة من نوع الحافالت.
جدول رقم ( )46التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء
الوافدات في سجن جدة العام وفقًا لنوع وسيلة المواصالت

وسيلة المواصالت

العدد

النسبة ٪

حافلة

6

1.4

سيارة أجرة

632

33.1

سيارة خاصة

612

46.1

طائرة

6

1.4

في المنزل

42

61.2

مشياا على األقدام

35

65.1

المجموع

445

611

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
شكل رقم) )14التوزيع العددي والنسبي لمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة
العام وفقًا لنوع وسيلة المواصالت
160

148

140
120

عدد الوافدات%/

العدد
٪

105

100
80
60

44.6

31.6

40

20

35
0.3 1

0.3 1

10.5

42
12.7

0
حافلة

سيارة أجرة سيارة اصة

طائرة

في المنزل

مشيًا عل
األقدا

وسيلة المواص ت

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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يظهررر الجرردول رقررم ( )56العالقررة بررين وسرريلة المواصررالت المسررتخدمة والمسررافة المقطوعررة للوصررول إلررى موقررع
ارتكاب الجريمة ،حيث تبين أن غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات اللواتي اسرتخدمن سريارات األجررة للوصرول
إلى مواقع ارتكاب جرائمهن قد قطعن مسافة تراوحت بين ( 3-6كم) ،بنسبة بلغت ( ،)٪2251بينما انخفضت نسبتهن برين
من استخدمن السيارات الخاصة إلى ( ،)٪3353مما يعني أنهن يملن إلرى اسرتخدام سريارات األجررة الرتكراب الجررائم فري
األحياء المجاورة لسكنهن ،فيما تقاربت نسبة من استخدمن سيارات األجرة للوصرول إلرى مواقرع ارتكراب جررائمهن وبرين
من قطعن مسافة (أقل مرن كرم واحرد) ،ومرن قطعرن مسرافة تترراوح برين (2 -2كرم) ،بنسربة بلغرت ( )٪2151و( )٪21علرى
التوالي ،وأيضاا انخفضت نسبتهن بين من استخدمن السيارات الخاصة بنسبة بلغت ( )٪5251و( )٪3153على التوالي.
معنى هذا أن هناك عالقة عكسية بين نوع وسيلة المواصالت المستخدمة وبين المسافة المقطوعرة للوصرول إلرى
موقع الجريمة ،حيث إن مرتكبات الجرائم من الوافدات واللواتي تتميز رحلرتهن بالقصرر ( 2كرم فأقرل) يملرن إلرى اسرتخدام
سرريارات األجرررة للوصررول إلررى موقررع جرررائمهن ،بينمررا اللررواتي تزيررد رحلررتهن عررن ( 2كررم) يملررن إلررى اسررتخدام السرريارات
الخاصة للوصول إلى موقع الجريمة ،لذا فإن اختيار وسيلة المواصالت تختلف بالبعد أو القرب من موقع الجريمة.
كمررا أثبررت التحليررل اإلحصررائي لقيمررة معامررل مربررع كرراي ( )411561عنررد مسررتوى داللررة ( )15111وجررود عالقررة
ارتباطية بين المتغيرين ،كما أكدت قيمة معامل كريمر ( )15311عند مستوى داللرة ( )15111وجرود ارتبراط متوسرط برين
المتغيرين ،وهو ما يؤكد لنا أن اختيار وسيلة المواصرالت يحكمره عردد مرن القررارات التري تتخرذها مرتكبرات الجررائم مرن
النساء الوافدات عند التخطيط الرتكاب جرائمهن؛ وذلك من أجل تحقيق أكبر عائد من الربح مع جهد ووقرت أقرل ،خاصرة
وأن غالبيتهن من ذوات الدخل المنخفض.
جدول رقم ( ) 41العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع
الجريمة ونوع وسيلة المواصالت المستخدمة لعام 1210هـ
وسيلة المواصالت

المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪
أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

حافلة

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

سيارة أجرة

21.1

22.1

21.1

31.2

36.3

1.1

سيارة خاصة

52.1

33.3

31.3

25.5

22.1

1.1

طائرة

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

في المنزل

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

611.1

مشياا على األقدام

55.2

1.1

5.1

1.1

1.1

1.1

المجموع

611

611

611

611

611

611

كاي5

411.61

مستوى الداللة

1.111

كريمر

1.311

مستوى الداللة

1.111

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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العالقةةة بةةين المسةةافة المقطوعةةة لوصةةول النسةةاء الوافةةدات فةةي سةةجن جةةدة العةةام إلةةى موقةةع الجريمةةة ،وأنةةواع الجةةرائم
المرتكبة لعام 1210هـ:
من خالل دراستنا للجدول رقم ( )55نجد أن جررائم النسراء الوافردات بكافرة أنواعهرا تترأثر بالمسرافة ،كمرا أن هنراك
تبايناا في نسب المسافات المقطوعة.
الجرردير بالررذكر أن غالبيررة مرتكبررات الجرررائم مررن النسرراء الوافرردات ممررن قطعررن مسررافات بعيرردة الرتكرراب جرررائمهن
استخدمن السيارات الخاصة.
وبالنظر لنروع هرذه الجررائم ونروع وسريلة المواصرالت المسرتخدمة للمسرافات البعيردة ،ينبثرق هرذان التسراؤالن :هرل
يوجد شرريك فري الجريمرةه وهرل ترربط السرجينة الوافردة عالقرة بقائرد المركبرةه والرذي تعرذر علرى الدِّراسرة اإلجابرة عنهرا؛
لرفض غالبية النزيالت اإلجابة عنها باالستبيان.
وبتحليل العالقة اإلحصائية برين نروع الجريمرة وفقارا للمسرافة المقطوعرة للرحلرة للجريمرة ،أثبرت التحليرل اإلحصرائي
لقيمة مربع كاي ( )614532وجود داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)15111مما يدل على وجرود عالقرة ارتباطيرة برين
المتغيرين .كما أكدت قيمة معامل كريمر ( )15521عند مستوى داللة ( )15111وجود ارتباط ضعيف بين المتغيرين.
جدول رقم ( )44العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع
الجريمة وأنواع الجرائم المرتكبة لعام 1210هـ

أنواع الجرائم

المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪
أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

أخالقية

22.1

11.1

12.8

18.1

22.5

55.8

اعتداء ومضاربة

5.2

4.1

1.1

1.1

1.1

2.1

تزوير

1.1

4.1

1.1

1.1

1.1

1.1

تغيب عن المنزل

6.6

1.1

2.4

1.1

4.3

1.1

سرقة

2.8

63.2

1.8

2.1

64.2

66.3

قتل

1.2

1.1

1.1

3.4

1.1

63.4

قذف

1.1

1.1

1.1

1.1

4.3

1.1

محاولة قتل

1.1

4.1

1.1

1.1

1.1

5.8

مخدرات

62.8

1.3

2.4

3.4

51.1

52.1

مزاولة السحر

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

مسكرات

1.1

1.1

1.1

3.4

4.3

63.4

نصب واحتيال

4.8

1.1

5.1

2.1

1.1

5.8
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أنواع الجرائم

المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪
أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

المجموع

611

611

611

611

611

611

كاي4

614.32

مستوى

كريمر

1.521

الداللة

1.111

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

العالقة بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق لوصول مرتكبات الجةرائم مةن النسةاء الوافةدات فةي سةجن جةدة العةام
إلى مواقع ارتكاب الجريمة لعام 1210هـ:
تشير البيانات الواردة في الجدول رقم ( )54أن أكثر من نصف الجرائم التي ارتكبت لم يسجل لها رحلة ،وبالتالي
ليس لها زمن وصول بنسبة بلغت ()٪1352؛ وذلك لوقوعها في داخل السكن.
جدول رقم ( )41التوزيع العددي والنسبي للزمن المستغرق في الرحلة إلى الجريمة لجرائم
النساء الوافدات في سجن جدة العام

العدد

٪

الزمن المستغرق لرحلة الجريمة بالدقائق

562

13.2

 61فأقل

43

61.5

51-66

32

64.1

41-56

62

3.2

31-46

63

3.5

21-36

2

6.2

 26فأكثر

3

6.5

المجموع

445

611.1

ال توجد رحلة للجريمة لوقوعها في داخل
السكن

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.
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شكل رقم ( )11التوزيع العددي والنسبي للزمن المستغرق في الرحلة إلى الجريمة
لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام
250

215

200

عددالوافدات%/

العدد

150

100

64.8

50

٪

45

34
10.2

13.6

 10فأقل

20-11

15

4.5

14

4.2

1.5 5

1.2 4

40-31

50-41

 51فأكثر

0
ال توجد رحلة
للجريمة
لوقوعها في
دا ل السكن

30-21

ال من المست رق لرحلة الجريمة

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

نتبين مما سبق أن أكثر من نصف مرتكبرات الجررائم مرن النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام لرم تسرجل لهرن مردة
زمنية للوصول لموقع الجريمة؛ لوقوعها في داخل السكن بنسبة ( ،)٪1352وبتحليل العالقة اإلحصائية بين متغيرر الرزمن
المستغرق للوصول ومتغير المسافة المقطوعة ،أثبت التحليل اإلحصائي لقيمة مربع كاي.
( )666252عنررد مسررتوى معنويررة ( )15111وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين المتغيرررين .كمررا أكرردت قيمررة معامررل جامررا
( )51151عند مستوى داللة ( )1.111وجود ارتباط متوسرط برين المتغيررين ،ممرا يؤكرد مرا أثبتتره هرذه الدِّراسرة سرابقاا مرن
ميل مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات إلى ارتكاب جرائمهن برالقرب مرن مواقرع السركن ،وهري تؤكرد مرا توصرلت إليره
الدِّراسات السابقة كدراسة مطاعن (,٣٤١هـ) ،والتي أثبتت أن غالبية مرتكبات الجرائم قطعن مسافات تراوحت برين أقرل
من ( 6كم إلى  ٣كم) ،ودراسة الخريف (6368هـ) ،حيث أثبت أن المسافة المقطوعة لمرتكبي الجرائم ال تتعدى ( 3كم)،
والدوسري (6362هـ) ،حيث أثبت أن ما نسبته ( )٪2151من الجرائم كانت في مكران ال يبعرد عرن سركن الجراني مئرة مترر
(جدول.)53 :
جدول رقم ( )42العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق لوصول مرتكبات الجرائم من النساء
الوافدات في سجن جدة العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة لعام 1210هـ
المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪

زمن الرحلة
بالدقائق

أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

 61فأقل

611.1

32.6

1.1

1.1

1.1

1.1

51-66

1.1

26.8

51.4

1.1

1.1

1.1

41-56

1.1

1.1

21.8

1.1

1.1

1.1

31-46

1.1

1.1

62.2

18.1

1.1

1.1
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المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪

زمن الرحلة
بالدقائق

أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

 36فأكثر

1.1

1.1

1.1

41.3

611.1

1.1

ال توجد رحلة

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

611.1

المجموع

611

611

611

611

611

611

كاي4

1114.4

مستوى الداللة

6.666

جاما

6.420

مستوى الداللة

6.666

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

العالقة بين المسافة المقطوعة لوصول مرتكبات الجرائم من النسةاء الوافةدات فةي سةجن جةدة العةام إلةى مواقةع ارتكةاب
الجريمة وفئات العمر لعام 1436هـ:
اتضررح مررن خررالل دراسررة الجرردول رقررم ( )52أن هنرراك تبايناررا فرري نسررب المسررافة المقطوعررة للوصررول إلررى مواقررع
ارتكاب الجرائم ،وميل غالبية مرتكبرات الجررائم علرى اخرتالف الفئرات العمريرة إلرى ارتكراب جررائمهن ضرمن مسرافات ال
تبعد كثي ارا عن مواقع سكنهن.
كمررا أظهررر التحليررل أن غالبيررة مرتكبررات الجرررائم مررن النسرراء الوافرردات بسررجن جرردة العررام ممررن ينتمررين إلررى الفئررة
العمرية (أقل من  51عا اما) ،كرن قرد قطعرن مسرافة تراوحرت برين ( 2 -2كرم) بنسربة بلغرت ( )٪6253للوصرول إلرى مواقرع
ارتكاب جررائمهن .فري حرين ظهرر تقرارب فري نسرب المسرافة المقطوعرة للوصرول إلرى مواقرع ارتكراب الجريمرة برين الفئرة
العمريررة ( 31-38عا امررا) ،حيررث بلغررت النسرربة ( )٪153لمررن قطعررن مسررافة تراوحررت بررين ( 3-6كررم) للوصررول إلررى مواقررع
ارتكاب جرائمهن ،و( )٪158لمن قطعن مسافة تراوحت بين ( 2-2كم) .أما الفئة العمرية ( 21عا اما فأكثر) فتقاربت أيضاا
في نسبة المسافة المقطوعة للوصول الي مواقع ارتكاب الجريمة حيث بلغت نحو ( )٪458لمرن قطعرن مسرافة (أقرل مرن 6
كم) للوصول إلى مواقع ارتكاب جرائمهن ،و( )٪254لمن قطعن مسافة تراوحت بين ( 2-2كم).
وبتحليل العالقة اإلحصائية بين الرحلرة للجريمرة وفقارا لفئرات العمرر ،أثبرت التحليرل االحصرائي لقيمرة مربرع كراي
( )31514عند مستوى داللة ( )1516وجود عالقة ارتباطيرة برين المتغيررين .كمرا أكردت قيمرة معامرل جامرا ( )15132عنرد
مستوى داللة ( )15216عدم وجود داللة إحصائية.
جدول رقم ( )45العالقة اإلحصائية بين المسافة المقطوعة لوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة
العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة وفئات العمر لعام 1210هـ

المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪

فئات العمر
باألعوام

أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

أقل من 51

5.2

66.6

62.3

3.4

61.5

1.1

58-51

48.3

44.4

48.2

18.1

32.4

52.1

44

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

المسافة المقطوعة للرحلة للجريمة بالكم ()٪

فئات العمر
باألعوام

أقل من 1

2-1

4-5

14-9

أكثر من 14

ال توجد رحلة

48-41

41.2

32.6

52.8

61.3

51.1

31.1

38-31

61.6

1.3

1.8

2.1

1.8

51.1

 21فأكثر

4.8

1.1

2.4

1.1

1.1

66.3

المجموع

611

611

611

611

611

611

كاي5

31.14

جاما

1.132

مستوى
الداللة
مستوى
الداللة

1.16
1.216

المصدر :من عمل الباحثة ،بناء على الدِّراسة الميدانية 1210هـ.

النتائج والتوصيات:
يتناول هذا الفصل نتائج وتوصيات الدِّراسة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام:

النتائــج:
 اسرتأثرت الجنسررية اإلندونيسرية بالمرتبررة األولررى فري عرردد الجررائم المرتكبررة مررن إجمرالي مرتكبررات الجررائم مررن النسرراءالوافدات في سجن جدة العام بنسبة (.)٪21.4
 تبيّن أن أكثر من ثلث مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام ينتمين إلى الفئة العمريرة ( 29-2سرنة)بنسبة (.)٪40.7
 تصدرت فئة المطلقات غالبية مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بسجن جدة العام بنسبة (.)٪32.8 أظهرت الدِّراسة أن نسبة ( )٪21.1من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام كن من األميات.-

استأثرت فئة العامالت المنزليات بالمركز األول في المهن كأكثر مرتكبرات الجررائم مرن النسراء الوافردات بسرجن جردة
العام بنسبة بلغت (.)٪42

 اتضح أن ( ) ٪39.8من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام هن من ذوات الردخل الشرهري (أقرلمن  6111لاير).
 تركزت ( )٪2.89من الجرائم المرتكبة من قبل النساء الوافدات في سرجن جردة العرام لعرام 1436هرـ فري منطقرة غرربجدة.
 تصدر حي الجامعة من منطقة غرب جدة فئة األحياء األعلى من حيث فئة األحياء التي ترراوح عردد الجررائم المرتكبرةبها بين ( )40-30جريمة لعام 1436هـ بنسبة (.)٪11.4
 -استأثرت الجرائم األخالقية بالمركز األول في عدد جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام بنسبة (.)٪56.6
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 استأثرت أحياء منطقة غرب جدة كأكثر مناطق مدينة جدة ارتكبت بهرا الجررائم األخالقيرة بنسربة ( ،)٪43.49واسرتأثرحي الجامعة من منطقة غرب جدة على المقدمة كأكثر األحياء ارتكاباا للجرائم األخالقية بنسبة (.)٪12.2
 أثبتت قيمرة مربرع كراي ( )717.03وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة ( ،)11.10ممرا يردل علرى وجرود عالقرةارتباطية بين متغير مواقع ارتكاب جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام وبين متغير أنواع الجرائم المرتكبة.
 أكدت قيمرة معامرل كريمرر ( )0.443علرى وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة ( )0.000وجرود ارتبراط طررديومتوسررط القرروة بررين متغيررر مواقررع ارتكرراب جرررائم النسرراء الوافرردات فرري سررجن جرردة العررام وبررين متغيررر أنررواع الجرررائم
المرتكبة.
 تركزت ( )٪92.1من مساكن مرتكبات الجرائم في أحياء منطقة غرب جدة. اسرتأثر حري الجامعرة مرن منطقرة غررب جردة فئرة األحيراء األعلررى مرن حيرث فئرة األحيراء التري ترراوح عردد سركانها مررنمرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بين ) (40-30وافدة لعام 1436هـ بنسبة ( .)٪10.5كما استأثر حي الجامعة في
منطقة غرب جدة كموقع سكن أعلى معدل ارتكاب جرائم أخالقية بنسبة (.)٪11.2
 توصلت الدِّراسة إلى أن مرتكبات الجرائم األخالقية من النساء الوافدات يملن إلى ارتكابها في مواقع سكنهن. أثبتت قيمرة مربرع كراي ( )608.03وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة ( ،)0.003ممرا يردل علرى وجرود عالقرةارتباطية بين متغير مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام وأنواع الجرائم المرتكبة .
 أكدت قيمة معامل كريمر ( )0.408علرى وجرود داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة ( ،)0.003وهرو يردل علرى وجرودارتباط طردي ومتوسط القوة بين متغير مواقع سكن مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العرام وأنرواع
الجرائم المرتكبة.
 تشير الدِّراسة إلرى أن ( )٪32.5مرن جررائم النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام ترم ارتكابهرا مرا برين السراعة (66-1ا
ليال).
 ارتكبت جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام أيام األربعاء والخميس بنسبة (.)٪57.6 اتضح أن ( )٪13.3من جرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام تم ارتكابها في شهر ربيع األول. قطعت ( )٪54.2من مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جردة العرام مسرافة (أقرل مرن  6كرم) للوصرول إلرىموقع الجريمة.
-

أثبررت التحليررل اإلحصررائي لقيمررة مربررع كرراي ( )881عنررد مسررتوى داللررة ( )0.000وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين متغيررر
المسافة المقطوعة وموقع ارتكاب الجريمة.

 أكدت قيمة معامل كريمرر ( )6عنرد مسرتوى داللرة ( )0.000وجرود ارتبراط ترام برين متغيرر المسرافة المقطوعرة وموقرعارتكاب الجريمة.
 استخدمت مرتكبات الجررائم مرن النسراء الوافردات فري سرجن جردة العرام سريارات األجررة للوصرول إلرى موقرع الجريمرةبنسبة ( ،)٪44.6وقطعن مسافة تتراوح بين ( 3-6كم) بنسبة (.)٪55.6
 ارتكبت النساء الوافردات فري سرجن جردة العرام ( )٪12.7مرن جررائمهن مشرياا علرى األقردام ،وارتكبرت ( )٪10.5مرنهنجرائمهن في نفس سكنهن ،أي :أن ( )٪23.2من مرتكبات الجرائم لم يستخدمن وسائل النقل.
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 كشفت ال ِّد راسة أن هناك عالقة عكسية بين نوع وسائل المواصرالت المسرتخدمة لوصرول النسراء الوافردات بسرجن جردةالعام إلى موقع ارتكاب الجرائم وبين المسافة المقطوعة.
 أثبتررت قيمررة معامررل مربررع كرراي ( )376.16عنررد مسررتوى داللررة ( )0.000وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين متغيررر المسررافةالمقطوعة لوصول النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى موقع الجريمة ومتغير نوع وسيلة المواصرالت المسرتخدمة
لعام 1436هـ.
 أكدت قيمرة معامرل كريمرر ( )0.476عنرد مسرتوى داللرة ( )0.000وجرود ارتبراط متوسرط برين اإلحصرائية برين متغيررالمسافة المقطوعة لوصول النساء الوافدات في سرجن جردة العرام إلرى موقرع الجريمرة ومتغيرر نروع وسريلة المواصرالت
المستخدمة لعام 1436هـ.
 اتسمت رحلة مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات بسجن جدة الالتي يملن إلرى اسرتخدام سريارات األجررة بالقصرر (2كم فأقل) ،بينما ازدادت مسافة من استخدمن السيارات الخاصة ( 8كم).
 أن أكثر من نصف مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام لم تسجل لهن مدة زمنية للوصرول لموقرعالجريمة؛ لوقوعها في داخل السكن بنسبة (.)٪64.8
 أثبتت قيمة مربع كاي ( )1118.8عند مستوى معنوية ( )0.000وجود عالقة ارتباطية برين متغيرر المسرافة المقطوعرةوالزمن المستغرق لوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة لعرام
1436هـ ،ومتغير الزمن المستغرق للوصول لعام 1436هـ.
 أكدت قيمة معامل جاما ( )0.276عنرد مسرتوى داللرة ( )0.000وجرود ارتبراط متوسرط برين متغيرر المسرافة المقطوعرةلوصررول مرتكبررات الجرررائم مررن النسرراء الوافرردات فرري سررجن جرردة العررام إلررى مواقررع ارتكرراب الجريمررة ومتغيررر الررزمن
المستغرق للوصول لعام 1436هـ.
 أثبتت الدِّراسة ميل مرتكبات الجرائم على اختالف الفئات العمرية إلى ارتكاب جرائمهن ضمن مسافات ال تبعرد كثير اراعن مواقع سكنهن.
 أثبتررت قيمررة مربررع كرراي ( )46.03عنررد مسررتوى داللررة ( )0.01وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين متغيررر المسررافة المقطوعررةلوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سرجن جردة العرام إلرى مواقرع ارتكراب الجريمرة ومتغيرر فئرات العمرر
لعام 1436هـ.
 أكرردت قيمررة معامررل جامررا ( )0.048عنررد مسررتوى داللررة ( )0.501عرردم وجررود داللررة إحصررائية بررين متغيررر المسررافةالمقطوعة لوصول مرتكبات الجرائم من النساء الوافدات في سجن جدة العام إلى مواقع ارتكاب الجريمة ومتغير فئات
العمر لعام 1436هـ.

التوصيات العامة لجرائم النساء الوافدات في سجن جدة العام بمدينة جدة:
خلصت هذه الدِّراسة إلى عدة توصيات ،منها:
 ضرررورة إنشرراء موقررع تررابع للمديريررة العامررة للسررجون والمباحررث العامررة يتضررمن قاعرردة بيانررات أمنيررة مفتوحررة ومتاحررةللباحثين.
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 توصي الدِّراسة بدراسة الجرائم األخالقية لدى النساء الوافدات كدراسة جغرافية مستقلة؛ لكونها أكثرر الجررائم ارتكابارامن قبل النساء الوافدات في مدينة جدة.
 للح رد مررن إيررواء المخررالفين ألنظمررة اإلقامررة والعمررل داخررل المملكررة العربيررة السررعودية ،توصرري الدِّراسررة بررإلزام مررالكيالمساكن بعقد إلكتروني يُربط مع وزارة الداخلية.
 إلزام مكاتب االستقدام بالسجل التاريخي القضائي للعاملة من بلدها. إدراج شرط الفحص النفسي مع الفحص المرضي للعامالت الوافدات. إلزام األسر السعودية والمقيمة بضرورة اإلبالغ عن مساكن مشبوهة ،وعمل مداهمات سرية للمواقع المشتبه بها. سن عقوبات لمن يأوي عامالت منزليات هاربات واألسر التي تتعامل معهن. تحتراج الخرردمات األمنيررة إلررى إعررادة توزيررع واسررتحداث مراكررز شرررطة جديرردة فرري شررمال وجنرروب مدينررة جرردة ،وتطبيررقالمعايير والمعدالت التخطيطية للخدمات األمنية.
 توعيرة المجتمرع السرعودي حررول مخراطر إيرواء النسرراء الوافردات المخالفرات ألنظمرة وزارة العمررل فري المملكرة العربيررةالسعودية.
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القرى .مكة المكرمة.
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أنماط الشخصية وعالقتها بأساليب التفكير السائدة لدى طالب المرحلة الجامعية
Personality patterns and their relationship to the prevailing thinking styles among
undergraduate students
الباحث /علي محمد عبد المحسن الفرج
معلم ،المملكة العربية السعودية
Email: Ali_m_alfaraj@hotmail.com

الملخص
هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين أنماط الشخصية وأساليب التفكير السائدة لدى طالب المرحلة الجامعية
وكذلك التعرف على أنماط الشخصية وأساليب التفكير السائدة الشائعة لدى أفراد العينة تكونت العينة من ( )201طالبًا من
طالب المرحلة الجامعية ،استخدمت الدراسة مقياس أنماط الشخصية إعداد فتيحه ( )1002ومقياس أساليب التفكير إعداد
ستيرنبرج وواجنر وقام بترجمته وتقنينه الدردير ،والطيب( .)1002وتوصلت الدراسة إلى أن نمط الشخصية (أ) األكثر
شيو ًع ا لدى أفراد عينة الدراسة من طالب المرحلة يليه نمط (ج) بينما جاء نمط (ب) في المستوى اآلخير .بينما كان
األسلوب األكثر شيوعًا هو األسلوب الفوضوي بينما جاء األسلوب العالمي في المرتبة الثانية يليه األسلوب المحافظ ثم جاء
بعد ذلك األسلوب المتحرر واألسلوب الداخلي في نفس المرتبة وجاء بعد ذلك األسلوب الحكمي ثم يليه األسلوب التشريعي
واألسلوب األقلي في نفس المرتبة وجاء األسلوب الهرمي األسلوب التنفيذي واألسلوب الملكي في نفس المرتبة وجاء
بعدهم األسلوب الخارجي وجاء في المرتبة األخيرة األسلوب المحلي .كما توصلت الدراسة إلى أنه أن هناك عالقة دالة
عند مستوى  5,50بين األسلوب العالمي ونمط الشخصية أ وب واألسلوب الملكي ونمط الشخصية ج وعند مستوى داللة
 5,50بين األسلوب المحافظ ونمط الشخصية أ وب واألسلوب العالمي ونمط الشخصية ج بينما ال توجد عالقة بين بقية
األساليب وأنماط الشخصية سواء أ وب أو نمط الشخصية ج .بينما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط الشخصية
وأساليب التفكير التشريعي والتنفيذي والحكمي والمحلي والمتحرر والهرمي والملكي واألقلي والفوضوي والداخلي
والخارجي كما أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األسلوب الملكي ونمط الشخصية أ وب وأيضًا األسلوب المحافظ
ونمط الشخصية ج.
الكلمات المفتاحية :انماط الشخصية ،اساليب التفكير
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Personality patterns and their relationship to the prevailing thinking styles among
undergraduate students

Abstract:
The study aimed to identify the relationship between personality patterns and the prevailing of
thinking styles among university students, as well as to identify the personality patterns and
prevalent thinking styles among the sample members. The sample consisted of (102)
undergraduate students. the study used the personality patterns scale prepared by Fatiha (2008).
Thinking styles prepared by Sternberg and Wagner, translated and codified by Al-Dardir, and
Al-Tayeb (2004( . The study found that the personality pattern (A) was the most common
among the study sample members, followed by pattern (C), while the pattern (B) came at the
last level. While the most common thinking style was the anarchic style, while the global style
came second, followed by the conservative style, then came the liberal style and the internal
style in the same rank, and then the judgmental style, followed by the legislative style and the
minority style in the same rank, the hierarchical style came, while The executive style and the
royal style came in the same rank, followed by the external style, and the local style came the
last. The study also found that there is a significant relationship at level 0.05 between the global
style, personality patterns A and B, royal style and personality pattern C, and at the level of
significance of 0.01 between conservative style, personality patterns A and B, global style and
personality type C, while there is no relationship between the rest of the thinking styles And
personality patterns, whether A, B, or C. While there is no statistically significant relationship
between personality styles and the legislative, executive, governmental, local, liberal,
hierarchical, royal, minority, chaotic, internal and external thinking styles, and there is no
statistically significant relationship between the royal style and personality pattern A and B, as
well as the conservative style and personality pattern C.

Keywords: Personality Styles, Ways of Thinking.
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مقدمة
إن اإلنسان يولد على الفطرة ،ويكتسب شخصيته من والديه والمجتمع المحيط به ،وذلك من خالل األحكام البيئية
والخبرات الذاتية المتراكمة ،فيبدأ اإلنسان في تكوين مفهوم الذات في نفسه ،والذي يتضمن صوراً ذهنية تختلط فيها األفكار و
االتجاهات والعقلية ،فالفرد له كيان يسهم في مختلف الوظائف االجتماعية والثقافية والمهنية واالقتصادية ،ويسعى إلى تحقيق
طموحاته وآماله التي ترتكز على االستعدادات والقدرات الذهنية والنفسية والجسمية إلى أن يواجه الفرد حدثا ً ما فيسيب له
خبرة نفسية لها تأثير على مجاالت حياته كافه ،ويتحدد مستوى ودرجة هذا التأثير بحسب نوع الحدث وقدرته على التكيف معه
(الغمري.)1022 ،
كما يجد المتأمل في واقع حياة الناس أن لكل منهم شخصية مختلفة من غيره ،ولكل منهم أسلوبه في التعامل مع اآلخرين،
فهذا يبتعد عن مواجهة اآلخرين ،خوفا ً من االنتقادات المتوقعة ،وهذا يستعطف اآلخرين بالمبالغة في إظهار المعاناة ،وهذا
يلقي بأخطائه على اآلخرين ،وغيرها من أساليب التعامل ،وقد تحدث مشكلة من أحد األفراد أو سلوك غريب ،فسنتعجب من
هذه التصرفات ،وربما نتعامل معها بأسلوب خاطئ ،ولكن لو تعرفنا على أنواع الشخصيات وفاتها ،استطعنا أن نحللها
ونتعامل معها بالطريقة المناسبة ،فمثالً وقعت مشكلة من شخص ذي شخصية مرتابة ،أي ( سيئة الظن ) ،فعلينا أوالً :أن
نعرف صفات هذه الشخصية ،ومن ثم نخرج بالتوصيات التالية أو الالزمة للتعامل معه ،فالتنوع البشري يستدعينا دائما ً إلى
البحث ،والتفسير ،والتنبؤ واإلقدا م على كل ما هو جديد ،من أجل فهم الطبيعة البشرية والسلوكيات الناتجة عن األفراد مهما
اختلفت أنماط الشخصيات بينهم ( .الصالح.)3-1 :1002 ،
ويذكر ستجنر ( ) 2792ان شخصية اإلنسان وسلوكه التصورين األساسيين للدراسة والبحث في علم النفس ،والشخصية
هي أكبر ظاهرة معق دة درسها هذا العلم ،فهي عبارة عن مجموعة من السمات التي توجد عند الناس بدرجات مختلفة على
اختالف ثقافتهم وأجناسهم.
وقد أكد نورج ( )21-2 :2773أن فوائد وأهمية وضع األفراد في أنماط للشخصية محددة وواضحة تكمن في جانبين،
شخصي جيد لهم ،فضال
األول منها يتعلق بمساعدة األفراد في تحقيق فهم أفضل ألنفسهم ،وكذلك لمساعدتهم في تحقيق نمو
ّ
عن بناء تقدير للذات مناسب لهم .أما الجانب اآلخر في تصوّره فينحصر في تحقيق نوع من الكفاية والفاعلية عن طريق
تفاعلهم مع اآلخرين في البيئة المحيطة بهم التي ال تختصّ بأصدقائهم المقربين منهم ولكن مع زمالئهم في العمل أيضاً.
ومعرفة الشخصية ،فالبد من معرفة التنظيم الديناميكي للفرد ،ولذلك البد من دراسة الشخصية ككل ،فالشخصية ليست
مجرد مجموعة من السمات أو القدرات ،ولكن وراء هذه السمات وحدة تكامل ،وتناسق وتفاعل ،فنحن ال نستطيع فهم سمه من
السمات إال بعد معرفة عالقتها بغيرها من السمات (العيسوي.)1000 ،
و من الجانب االخر تشير أساليب التفكير إلى الطرق واألساليب المفضلة للفرد في توظيف قدراته ،واكتساب معارفه،
وتنظيم أفكاره والتعبير عنها بما يتالءم مع المهام والمواقف التي تعترض الفرد ،فأسلوب التفكير المتبع عند التعامل مع
المواقف االجتماعية في الجوانب الحياتية قد يختلف عن أسلوب التفكير عند حل المسائل العلمية مما يعنى أن الفرد قد يستخدم
عدة أساليب في التفكير وقد تتغير هذه األساليب مع الزمن ( سترنباج.)22 : 2771 ،
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فالتفكير من المفاهيم الغامضة التي نفهمها ولكن عادة ما يعجز الفرد عن شرحها ،وقد بذلت محاوالت كثيرة لتعريف
مفهوم التفكير وخاصة في المؤلفات التي تناولت سيكولوجية التفكير ،حيث أكدت أن هناك خاصيتين للتفكير هما :تكامل
الخبرات السابقة وتنظيمها أما الخاصية الثانية فهي اكتشاف االستجابات الصحيحة ،مع ضرورة مراعاة التمييز بين التفكير
والعمليات األبسط كاالشتراط أو الحفظ الصم (عثمان وأبو حطب.)2792 ،
ومما يزيد من أهمية التفكير أن العالم أصبح أكثر تعقيدا من حولنا وذلك كله نتيجة للتحديات الكبيرة التي فرضتها الثورة
الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ولمواجهة هذه التحديات كان ال بد من االهتمام بتعليم مهارات التفكير ،إذ
لم يعد كافيا ً االهتمام بتزويد المتعلم بأكبر قدر من المعلومات فقط ،بل أصبح من الضروري تعليمه كيفية استخدام المعرفة
وتطبيقها في مجاالت حياته (الحالق.)1002 ،

مشكلة الدراسة
انطالقا ً مما أشار إليه الباحث حول أنماط الشخصية بمختلف انواعه واهميته في حياة الفرد الشخصية واالجتماعية
واالقتصادية ،وأسلوب التفكير الذي يتبعه الفرد إليجاد حلول مناسبة للمشكالت النظرية والعملية التي يوجهها والتي تتجدد
باستمرار ،ومن هنا يسعى الباحث لدراسة العالقة بين مستوى أنماط الشخصية لدى االفراد واساليب التفكير لدى طالب
المرحلة الجامعية.

اسئلة الدراسة
 – 2ما هي أنماط الشخصية الشائعة لدى افراد العينة؟
 – 1ما هي اساليب التفكير األكثر استخداما لدى افراد العينة؟
 -3هل هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بين مستوى أنماط الشخصية ومستوى اساليب التفكير لدى افراد العينة؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية على التعرف إلى:
 – 2تسعى هذه الدراسة للتعرف على أنماط الشخصية الشائعة لدى افراد العينة.
 – 1التعرف على اساليب التفكير األكثر استخداما لدى افراد العينة.
 – 3هل هناك عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا ً بين مستوى انماط الشخصية ومستوى اساليب التفكير لدى افراد العينة.

اهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث في عناصر هامة في حياة افراد من النواحي الشخصية واالجتماعية والتعليمية
واالقتصادية،
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كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية انماط الشخصية واساليب التفكير مما قد يساهم في تطوير هذا الجانب لدى الفرد ليصل
الى مستويات اعلى في حياته الشخصية واالجتماعية واالقتصادية ،كما ستكشف الدراسة علو وجود عالقة بين انماط
الشخصية واساليب التفكير ام ال توجد صلة بينهما.

مصطلحات الدراسة
أنماط الشخصيةTypes of Personality :
يعرفها آيزنك بأنها تجمع ملحوظ او سمة ملحوظة من السمات وهو نوع من التنظيم االكثر عمومية وشموال بحيث تكون
هده السمة جزء من تكوين االنماط ( االزيرجاوي.) 1001،
كما تعرفه فتيحة ( )1002بأنه ميل مجموعة من السمات لالرتباط بعضها ببعض ،مشكلة نسقا متمايزا عن أنساق أخرى.
التعريف اإلجرائي ألنماط الشخصية
هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من خالل إجابته على مفردات مقياس أنماط الشخصية لقياس درجة ميل
المفحوص إلى كل نمط من األنماط أ ،ب ،ج.
اساليب التفكيرThinking Styles :
يعرف سترنبرج ( )1002:32مجموعة من االستراتيجيات والطرق المختلفة التي يوظف بها األفراد قدراتهم وذكائهم
ويستخدمونها بصورة عامة في حل مشكالتهم التي يواجهونها وانجاز المهام والمشروعات الخاصة والعامة.
أما عبد العزيز ( )1009فيعرف أساليب التفكير بأنه مجموعة من األداءات التي تميز الفرد حيث تعتبر أيضا دليالً على
كيفية استقباله للخبرات التي يمر بها ،والمخزنة لديه ويستعملها حتى يتكيف مع البيئة المحيطة به.
التعريف اإلجرائي ألساليب التفكير
مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من خالل إجابته على بنود مقياس أساليب التفكير النسخة القصيرة من إعداد
سترنبرج وواجنر ( ،)2771وترجمة وتقنين عبد المنعم احمد الدردير ،عصام علي الطيب (.)1002

حدود الدراسة
هدفت الدراسة الحالية للتعرف والكشف عن العالقة بين انماط الشخصية واساليب التفكير ،لدى ال بد من األخذ بعين
االعتبار ببعض الحدود حين تعميم نتائج الدراسة ،ومن ضمن هذه المحددات ،الموضوع والمكان والزمان وهي كاالتي:
حدود الموضوع
تهتم الدراسة بالعالقة بين انماط الشخصية واساليب التفكير.
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الحدود المكانية
تم تطبيق المقاييس على عينة من طالب المرحلة الجامعية بالمملكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية
طبقت هذه الدراسة على العينة في عام  1012م

اإلطار النظري
أنماط الشخصية
تعتبر الشخصية تعريف لباطن اإلنسان وظاهره عن طريق الميول لديه وتصوره وبماذا يعتقد ويفكر ونفسيته إن كانت
جميلة أو سيئة ومواصفاته في الحركة وحاسة الذوق عنده ،فالشخصية هي عبارة عن قناع يرتديه الشخص ليقوم بدور خاص
فيه من خالل هذا القناع ).(Aula & Raiha, 2005
مفهوم انماط الشخصية
تعرف فتيحة أنماط الشخصية ( ) 1002بأنه ميل مجموعة من السمات لالرتباط ببعضها ببعض ،مشكلة نسقا متمايزا عن
أنساق االخرين.
كما تع رف الشخصية بأنها هي مجموع الخصال والطباع المتنوعة الموجودة في كيان الشخص باستمرار ،التي تميزه عن
غيره ،وتنعكس على تفاعله مع البيئة من حوله بما فيها من أشخاص ومواقف ،سواء في فهمه وإدراكه ،أو في مشاعره
وسلوكه وتصرفاته ومظهره الخارجي ،ويضاف إلى ذلك القيم والميول والرغبات والمواهب واألفكار والتصورات،
فالشخصية ال تقتصر على المظهر الخارجي للفرد ،وال على الصفات النفسية الداخلية أو التصرفات والسلوكيات المتنوعة التي
يقوم بها ،وإنما هي نظام متكامل من هده األمور مجتمعة مع بعضها ويؤثر بعضها في بعض مما يعطي طابعا ً محدداً للكيان
المعنوي للشخص (الصالح.)1021 ،
مكونات الشخصية
يولد اإلنسان كوحدة بيولوجية تتفاعل مع وحدة البيئة المادية واالجتماعية ،ويستمر هذا التفاعل ما دام اإلنسان على قيد
الحياة ،حيث تتشكل الشخصية وتنمو وتتحدد معالمها وبصماتها وتصبح تنظيم دينامي داخل الفرد ،ينظم األجهزة النفسية
والجسمية التي تملي على الفرد طابعا خاصا في السلوك والتفكير ،أي أنها جملة السمات الجسمية والعقلية واالنفعالية
واالجتماعية الموروثة والمكتسبة والتي تميز كل شخص عن غيره .وإن صح التعبير فهي تركيبة من عدة مكونات يمكن
تحليلها الى:
المكونات الجسمية :تتعلق بالشكل العام للفرد وصحته من الناحية من الناحية الجسمية ،مثل اللون ،الطول ،االمراض وغيرها.
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المكونات العقلية المعرفية :ونقصد بها وظائف العقل العليا كالذكاء العام والقدرة الخاصة كالقدرة العددية واللغوية والميكانيكية
والفنية وكذلك العمليات النفسية كاالنتباه والتذكر واإلدراك.
المكونات االجتماعية :ويقصد بها قدرة الفرد على تكوين عالقات مع كثير من األفراد أو تكوين عالقات مع جماعات.
المكونات أالنفعالية :وتتعلق بالنشاط والنزوع االنفعالي كالميل إلى االنطواء أو االنبساط والميل للسيطرة أو الميل للخنوع.
المكونات البيئية :تتعلق بالعواطف واالتجاهات والقيم التي تكتسب من البيئة التي يعيش بها الفرد كاألسرة والمدرسة
المجتمعية.
هذه المكونات تتحدد بتفاعل العوامل الفسيولوجية والبيئية وال شك أن التغير الذي يحدث ألحد هذه المكونات نتيجة العوامل
الفسيولوجية واالجتماعية يؤثر بدوره في تكوين الشخصية مما يؤكد عملية تفاعل تلك المكونات وتأثيرها ببعضها مما يؤكد
بدوره فكرة التكافل الديناميكية بينها (عبود)1020:1 ،
ويشير القذافي ( )19-17 :1002أن الزاروس  2727 Richard Lazarusحدد وجود ثالثة عوامل رئيسة تحدد
شخصية الفرد ،وتظهر هذه العوامل بشكل أو بآخر في جميع النظريات المعروفة في مجال الشخصية بصفة عامة وهي:
الدوافع :يذكر الدافع نظريات الشخصية تحت أسماء عدة منها الحافز ،والحاجة ،والرغبة ،وغيرها ،على أ ،كل هذه المفاهيم
وما شابهها تعني شيئا واحدا وهو وجود نوع من الضغط يؤثر في الفرد للقيام بسلوك ما ،وقد توجد في صورة عضوية أو
وجدانية.
عامل السيطرة :ويقصد بها سلوك الفرد منظم وهادف نتيجة وجود جهاز للتنظيم العصبي ،مكون من مراكز وشبكات عصبية
تتحكم في أي نشاط وتنظمه سواء كان حركيا أو فكريا أو انفعاليا.
عامل التنظيم :أي وجود تنظيم داخلي للسلوك ،يسمح بإشباع حاجات معينة ،ويرجئ بعضها في حين يمنع تلبية أخرى .كما
ينسق بين مكونات الشخصية المتعددة بحيث تعبر عن وحدتها.
النظريات التي اهتمت بالشخصية
اوالً :نظرية التحليل النفسي
اهتمت مدرسة التحليل النفسي وهي إحدى مدارس علم النفس بدراسة السلوك اإلنساني الالسوي وبذلك ناقضت المدارس
األخرى التي درست الشخصية ،حيث ركزت على دراسة اإلحساس ،اإلدراك والتعلم من حيث كونها موضوعات رئيسية في
علم النفس الشخصية ،والجدير بالذكران نظرية التحليل النفسي قد وجهت األنظار الى نقطة في غاية األهمية لدراسة الشخصية
اإلنساني ة وهي أن الخبرات االنفعالية في الطفولة المبكرة تترك أثرا باقيا في تكوين الشخصية ،وهذا يعني أن بذور الشخصية
وتحديد معالمها توضع في فترة الخمس سنوات األولى من حياة الفرد .ويعتبر رائد هذه النظرية العالم سيجموند فرويد،
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فالشخصية بنظره هي تنظيم نفسي أشبه بالبناء يتكون طبقة تلو طبقة ،وترتكز طبقاته العليا على طبقاته السفلى الى حد بعيد
(أحمد.)1009 ،
ويذكر النابلسي ( )13-12 :2727أنهو في مقابلة لفرويد  2732قسم انماط الشخصية الى خمسة أنماط وهي- :
النمط الشهواني :يكون فيه الليبيدو موجها نحو الجنس ،فتتلخص اهتمامات صاحبه في أن يُحبّ ويُ َحبّ  ،ويعيش هاجس الخوف
من فقدان محبة اآلخرين له ،مما يجعله مترددا ،خائفا من اتخاذ القرار ،خاضعا وتابعا لألشخاص الذين يحبهم ،فهذا النمط
يسيطر لديه الهو.
النمط النرجسي :تسيطر األنا على تصرفاته ،حيث ال يعاني أي صراع بين األنا واألنا العليا هاجسه الوحيد هو الحفاظ على
أناه ،ولهذا يرفض أن يكون خاضعا أو تابعا لآلخرين .وللنرجسي ميول عدوانية متطورة يمكن أن تتفجر إذا أحس بأي خطر
أو خسارة تهدد أناه .وهو بهذه العدائية قوي الشخصية ،يحس فرض نفسه على الغير ،كما يحسن قيادتهم وأحيانا مساعدتهم.
وكثيرا ما تتوجه نرجسيته نحو االنجازات الثقافية وخاصة الشعر.
النمط الموسوس :يتميز بسيطرة األنا األعلى ،ال يخشى فقدان محبة اآلخرين له كالنمط الشهواني ولكنه يخشى فقدان ضميره،
وقيمه ،وأخالقه ،فهو بذلك يعاني تبعية نحو ذاته ونحو أناه العليا ،التي تخوض في هذا النمط صراعا عنيفا مع األنا.
النمط الشهواني -الموسوس :يتميز هذا األخير بنشاطه وبقدرته على حماية أناه من تأثير أناه العليا (بسبب نرجسيته) ولدى هذا
الشخص ميل إلخضاع اآلخرين آلرائه ومعتقداته الخاصة .ولهذا النمط أشكاال عديدة ،وذلك حسب هيمنة النرجسية أو
الوسواس وكذلك حسب المرحلة الطفولية التي تم إليها النكوص ،ويصادف هذا النمط بمختلف أشكاله لدى المبدعين في مختلف
الميادين الثقافية.
النمط النرجسي -الشهواني :يجمع هذا النمط خصائص كل من النرجسي والشهواني ،يكون فيه الصراع بين الهو و األنا
المرضية المتضخمة المميزة للنرجسية .وهذا النمط هو األكثر انتشارا.
ثانيا :تناوالت حديثة لألنماط:
في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين ظهر نمطان حديثان في العلوم الطبية والنفسية ،وهما نمطا السلوك أ  ،ب واللذان
حددا من طرق كل من فريدمان  Friedmanو روزنمان  Rosenmnسنة  ،2717ثم ألحق بهما في أول الثمانينات من نفس
القرن نمط حديث آخر هو نمط ج أو ما يسمى بالشخصية المستهدفة بمرض السرطان من قبل كل من جرير Greer
وموريس  Morridسنة  2720وطورته تيموشوك وزمالؤها ( األنصاري.)72: 2779 ،
أوال :النمط (أ) :يعرفه فريدمان  Friedmanو ألمر  2722 Ulmerبأنه أكثر من كفاح متواصل ،وهو محاولة متواصلة
إلتمام أو انجاز أشياء أكثر ،ومحاولة للمشاركة في أحداث أكثر ،وفي أقل وقت ممكن ،ويحاول مواجهة المعارضة الحقيقية أو
المتخيلة من األشخاص اآلخرين معارضة متواصلة ،وهو نمط يحب السيطرة نتيجة شعوره بعدم األمان الخفي ،والذي يعبر
عنه بواسطة العدوانية المفرطة تجاه اآلخرين ( شريف.)71 : 1003 ،
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كشفت دراسات علماء أمثال تيلور  2772 Taylorو كابالن وزمالئه  2773 Kaplan&alعن وجود ثالثة مكونات
رئيسة لهذا النمط وهي (الناصر:)17-12 :2772 ،
 التنافس والرغبة القوية في االنجاز :حيث يتميز الفرد من النمط أ بالرغبة الشديدة في النجاح في جميع المواقف ،لذا تجدهيعمل لساعات طويلة ،ويرغب في القيام بالكثير من األعمال ،وال يشعرون أبدا بالرضا أو القناعة في وظائفهم .كما أن لديهم
نزعة قوية للتنافس الذي يشتد إلى درجة متطرفة ،مما قد يؤدي إلى نشؤ صراعات وعداوات ،سواء أكان ذلك في محيط
األسرة أو األصدقاء أو الزمالء.
 نفاذ الصبر وإلحاح الوقت :حيث يشعر الفرد من النمط أ بعد كفاية الوقت لعمل ما يريد ،دائما في عجلة ،لذا فهو شخص منتجدون أن يكون أكثر انتاجية من صاحب النمط ب بالضرورة ،يقضي وقتا أقل مع أفراد عائلته ،يتكلم ويقود بسرعة ،يقاطع
أحاديث اآلخرين باستمرار ،ويشعر بالضيق عند الوقوف في الطوابير يقوم بعدة أعمال في آن واحد كالقراءة والتحدث على
الهاتف وتناول الطعام.
 العداء والعدوانية :فهو يغضب بسهولة ،لكنه ليس بالضرورة عدوانيا ،إنما تظهر مالمح العداء من خالل تفاعلهم مناآلخرين ،حيث يبدون أكثر تملمال أو يتصرفون بأسلوب فيه احد أو فوقية ،مما يتسبب في إيجاد صراعات في بيئة العمل.
ثانياَ :النمط (ب) :يرتبط ظهور هذا النمط بالنمط أ ،حيث أطلق روزنمان وفريدمان على األشخاص الذين ال يملكون خصائص
النمط أ اسم النمط ب .يتميزون عموما بأنهم أكثر صبرا وأقل تنافسية وأقل عدوانية ).(Lecomte &Paterson, 2005
ويذكر العتيبي ( )222-221 :1003أن أفراد هدا النمط يتميزون بالتالي:
 -الصبر.

 -الواقعية في أعمالهم أكثر من ذوي النمط أ.

 -الثقة والهدوء والعمل باعتدال في إيقاع منظم.

 -عدم الحساسية تجاه إنجاز األعمال تحت أي ظرف.

 إعطاء أهمية لمشاعر وأحاسيس من يتعاملون معه أكثر من األعمال المنجزة. -االستمتاع بوقت فراغهم.

-غير مشغولي البال بما يحاولون إنجازه أو تحقيقه.

-ال يستثارون أو يتهيجون.

 -يميلون للتمتع واالسترخاء.

 -غير متوترين وغير متنافسين.

 -ال يعانون من ضغط الوقت.

 يتطلعون إلى النجاح لكن بدرجة أقل من ذوي النمط أ.ثالثاً :النمط (ج) :على عكس النمط أ ،يميل الفرد من النمط ج إلى االستبطان ،استجابته ثابتة إزاء اإلجهاد ،آمال من خالل ذلك
أن يسيطر على نفسه و أ ،يتحكم في اإلجهاد ،لكنه في الواقع يحقق ذلك اجتماعيا فقط (ظاهريا) ،حيث يبدو هادئا ورصينا
(Chalvin, 1993: 27).
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يذكر ) (Stagno, 2005يميز هدا النمط الطف المفرط ،خضوع للسلطة والمعايير االجتماعية ،تجاهل لمشاعره ،تبعية
لآلخرين ،إحساس كبير بالمسؤولية ،تثبيط لمشاعره العدوانية ،خوف من الصراعات ،شعور بالذنب دون سبب ،شعور
بالدونية وميل اكتئابي.
اساليب التفكير
قد تحدث سقراط عن أهمية استخدام التفكير في إدراك جوهر األشياء وع ّده أساساً من األسس التي تمكن الفرد من
التواصل إلى الحقيقة ،التي تؤدي بدورها إلى السعادة ،ويتجلى ذلك في مقولته المشهورة (اعرف نفسك بنفسك) .كما حاول
سقراط عن طريق مناقشاته مع عامة الناس والعلماء أن يولد األفكار ويستنبط األحكام ،وذلك عن طريق التفكير (حبيب،
.)2772
مفهوم أساليب التفكير
أن أول من استخدم مفهوم أسلوب التفكير هو تورنس  ،Toranceويرى أن الفرد يميل إلى استخدام أحد نصفي الدماغ في
معالجة المعلومات ،حيث يعالج النصف األيسر المعلومات المتعلقة بالمهام اللغوية بطريقة منطقية وكلية ،أما النصف األيمن
فيعالج الم علومات المتعلقة باإلدراك والضبط العضلي بطريقة تحليلية مجزئة ،وهذا ما يؤكد أن لكل فرد أسلوبه الخاص في
التفضيل والتفكير (العتوم.)1009 ،
يعرف سترنبرج ( ) 1002:32مجموعة من االستراتيجيات والطرق المختلفة التي يوظف بها األفراد قدراتهم وذكائهم
ويستخدمونها بصورة عامة في حل مشكالتهم التي يواجهونها وانجاز المهام والمشروعات الخاصة والعامة.
خصائص التفكير
يورد السحميات ( )12: 1020ست خصائص للتفكير في النقاط التالية:
 التفكير سلوك هادف ،فهو ال يحدث من فراغ أو بال هدف وإنما يحدث في مواقف معينة. التفكير سلوك تطوري يتغير كما ً ونوعا ً لنمو الفرد وتراكم خبراته. التفكير الفاعل هو الذي يؤدي إلى أفضل المعاني والمعلومات الممكن استخالصها. التفكير مفهوم نسبي فال يصل الفرد إلى درجة الكمال في التفكير أو يمارس جميع أنواع التفكير. يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي يجرى فيها التفكير والمواقف والخبرة. -يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة (لفظية ،رمزية ،كمية ،منطقية ،مكانية ،شكلية) لكل منها خصوصية.
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النظريات التي اهتمت بأساليب التفكير
نظرية هاريسون وبراميسون Harrison& Bramison
يصنف هاريسون وبراميسون كما ذكرها حبيب ( ) 2771التفكير من حيث أساليبه أو أنماطه أو استراتيجياته إلى مجموعة
من الطرائق الفكرية التي يعتاد الفرد أن يتعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه حيال ما يواجه من مشكالت ومواقف على
النحو التالي:
 -2التفكير التركيبي :وهو القدرة على التواصل لبناء أفكار جديدة وأصلية مختلفة تماما عما يفعله اآلخرون .وهو القدرة على
تركيب األفكار المختلفة ،والتطلع إلى بعض وجهات النظر التي قد تتيح حلوالً أفضل إعداداً وتجهيزاً ،والربط بين وجهات
النظر التي تبدو متعارضة ،وإتقان الوضوح واالبتكارية وامتالك مهارات التواصل لذلك ،والعملية العقلية المفضلة عند الفرد
التركيبي هي التأمل  Speculationوعادة ما يستخدم عبارات :ضروري ،أكثر أو أقل ،وما هي النتيجة التي سنحصل عليها،
وال يهتم الفرد التركيبي بعمليات المقارنة أو االتفاق الجماعي في الرأي أو الموافقة على أفصل الحلول لمشكلة ما.
 -1التفكير المثا لي :وهو افتراض إمكانية المالئمة بين وجهات النظر المختلفة والبدائل المتعددة ،ويمكنه التوصل لحل شامل
يرضي جميع األفراد ويسعد الناس ،واالستراتيجية الرئيسية لهدا النمط هي التفكير المتعلق بالفهم الجيد ،إذ يرغب في أن
يعيش الناس معا ً في حب ،وتجانس وهذا يتم إذا ات فقوا على أهداف عامة .ويركز الفرد المثالي على ما هو مفيد للناس
والمجتمع معاً ،ويميل للتوجه المستقبلي والتفكير في األهداف ،واالهتمام بالقيم االجتماعية ،وتكوين معامالت وعالقات
مفتوحة ،والميل للثقة باآلخرين .ويتشابه المثالي مع التركيبي في التركيز على القيم أكثر من الحقائق.
 -3التفكير العملي :وهو اعتقاد الفرد أن األشياء تحدث بطريقة تدريجية ،والفرد العملي يميل إلى البحث عن الحل السريع،
ويعتقد بحرية التجريب ،والقابلية للتكيف ،والحقائق والقيم عنده لها أوزان متساوية والمهم عنده ماذا يحدث؟ واالستراتيجية
األساسية للفرد العملي هي المدخل التوافقي ،وهذا المدخل التوافقي ليس سلوكا ً عشوائياً ،إنما هو عملية تفاعلية بين االستجابة
والتكيف.
 -2التفكير التحليلي :وهو قدرة الفرد على مواجهة المشكالت بحرص واهتمام بالتفاصيل ،والتخطيط قبل اتخاذ القرار،
والحرص على جمع أكبر قدر من المعلو مات مع تكوين النظرة الشمولية ،وامكانية التجزئة والحكم على األشياء في إطار عام
ويميل الفرد التحليلي إلى االستقرار والعقالنية ،ويفضل التوجيه واإلرشاد .واالستراتيجية المفضلة للفرد التحليلي هي البحث
عن أفضل الطرق.
 -1التفكير الواقعي :ويعتمد هذا التفكير على الم الحظة والتجريب ،وأن األشياء الحقيقية أو الواقعية هي ما نخبره في حياتنا
الشخصية مثل أ نشعر به ونلبسه ونراه ونشمه ،وشعار صاحب التفكير الواقعي هو :الحقائق هي الحقائق ،وعليه فالتفكير
الواقعي يشبه التفكير العملي ،ولكنهما يختلفان في الفروض والقيم واالستراتيجيات المستخدمة.
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نظرية قيادة المخ لهيرمان Herrmann
قد ذكر الطيب ( )1002أن هيرمان قام بدمج نظريتي سبيري  Sperryالتي تقوم على المخ األيسر (التحليلي ،المنطقي)
والمخ األيمن (المتضمن اإلبداع) ،ونظرية ماكلين  Macleanوالتي انتهت إلى المخ الثالوثي (المخ المنطقي-والمخ المتوسط-
والمخ البدائي) .وذكر هيرمان أربعة أساليب للتفكير توضح الطريقة التي يتعامل بها األفراد وهي:
 -2األسلوب المنطقي :ويمثله الربع العلوي األيسر ،ورمزه( ،)Aومن أهم خصائصه القدرة على بناء قاعدة معرفية ،والقدرة
على فهم األبنية والعمليات المعرفية.
 -1األسلوب التنظيمي :ويمثله الربع السفلي األيسر ،ورمزه( ،)Bومن أهم خصائصه جدولة وتنظيم األنشطة ،واالهتمام
بالتفاصيل.
 -3األسلوب االجتماعي :ويمثله الربع السفلي األيمن ،ورمزه( ،)Cومن أهم خصائصه القدرة على االتصال والتأثير على
األخرين والتعامل مهم.
 -2األسلوب االبتكاري :ويمثله الربع العلوي األيمن ،ورمزه( ،)Dومن أهم خصائصه تخيل البدائل ،وتخطي الحواجز،
والحصول على أفكار جديدة.
نظرية ستيرنبرج Sternberg
يذكرها (قدور هورية )121-123: 1022 ،أن الفكرة الرئيسية التي بنا ستيرنبرج عليها نظريته أن العقول البشرية تعمل
كالحكومات وهي:
أ -وظائف أساليب التفكير
 -2األسلوب التشريعي :وتتضمن هذه الوظيفة االبتكارية والتخطيط واالستراتيجيات والصياغة أو ما يعرف بالعمليات العقلية
ذات المستوى العالي ،وتصف أصحابها باالبتكار والتخطيط لحل المشكلة.
 -1األسلوب التنفيذي :وتتضمن كل ما يتعلق بالتنفيذ واألداء والتجسيد ،وتتمثل عمليات التنفيذ في العمليات التي تنفذ خطط
الوظيفة التشريعية ،ويتميز األفراد ذوو هذا األسلوب ركونهم إلى إتباع القوانين والتوجيهات.
 -3األسلوب الحكمي (القضائي) :وتتضمن مجموعة من األنشطة ذات التي تنبني على التقييم لكل األعمال والحلول بعد
إتمامها ،ويميل أفرادها إلى التقييم وإصدار األحكام وانتقاد اآلخرين.
ب -أشكال أساليب التفكير
 -2األسلوب الملكي :يتميز األشخاص ذوو هذا األسلوب بسيطرة هدف واحد عليهم وكذا طريقة عمل واحدة.
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 -1األسلوب الهرمي :يتمتع أصحاب األسلوب الهرمي بالسعي لتحقيق أهداف متعددة ولكن بتحديد األولويات ،ويتسمون
بتوزيع طاقاتهم على المهم المتعددة ميلهم إلى التعقيد.
 -3األسلوب األقلي :أن اصحاب أسلوب التفكير األقلي يتميزون بسعيهم لتحقيق العديد من األهداف المتساوية في األولويات
والمتناقضة أحيان مما يوقعهم في االرتباك ويجعلهم غير قادرين على إتمام األعمال الموكلة إليهم كما أن لديهم مشكلة في
تحديد األولويات.
 -2األسلوب الفوضوي :إننا نجد في هذا الشكل أسلوب التفكير الفوضوي الذي يتمتع به األفراد الفوضويون أو الذين لهم تمرد
على القوانين والنظم التي تحكم األعمال التي يقومون بها إذ أنهم يرونها عاق في طريقهم تسبب لهم المتاعب والحرج ،كما
أنهم يجدون راحتهم وحماستهم في عمل األشياء التي ال تجبرهم على التقيد بشيء من اإلجراءات والقوانين.
ج -مستويات أساليب التفكير
 -2األسلوب العالمي :وهم األفراد الذين لهم ميول نحو األفكار التجريدة ،كما يبتعدون عن التفاصيل في جميع المسائل.
 -1األسلوب المحلي :وهو معاكس للمستوى العالمي ،أي أن اصحاب التفكير المحلي يميلون إلى التفاصيل ،ولهذا يميل أفراده
غلى األشياء العملية واإلجرائية.
د -مجاالت أساليب التفكير
 -2األسلوب الداخلي :افراد التفكير الداخلي لهم توجه للعمل بمفردهم اعتماداً على قدرة ذكائهم الخاص ،مما يجعلهم يفضلون
التعامل مع المشكالت واألفكار التي تتطلب المعالجة الفردية.
 -1األسلوب الخارجي :يشمل هذا المجال األعمال والمشكالت التي تتطلب التعامل مع اآلخرين ،أن أفراد هذا األسلوب
يتميزون باستخدام الذكاء الخارجي كما أنهم يتصفون بإدراك اجتماعي كبير.
هـ -نزعات أساليب التفكير
 -2األسلوب المحافظ :ويتميز بمعالجة األمور والمشاكل وفق للقوانين المعتادة القديمة التي أثبتت صحتها من قبل ،كما أنهم
يشعرون بالحرج والضيق من األمور التي يتطلب القيام بها إبداعا غير معهود.
 -1األسلوب ال متحرر (المستقل) :يتصف أصحاب هذا األسلوب بطلبهم للتغيير واإلبداع في إيجاد أفكار وإجراءات جديدة
بإضافة إلى استمتاعهم بإنجاز المهام التي تنطوي على التجديد والغموض والتحدي مبتعدين عن كل ما هو معد سلفا.

الدراسات السابقة
يقسم الباحث الدراسات السابقة حسب متغيرات الدراسة الحالية إلى دراسات تناولت أنماط الشخصية ودراسات تناولت
اساليب التفكير ،وفيما يلي عرض لهذه الدراسات:
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الدراسات السابقة التي تناولت أنماط الشخصية
دراسة إراني وآخرون ( )Irani& others, 2003في والية فلوريدا التي هدفت إلى معرفة العالقة بين نمط الشخصية
للطالب ومعدله التراكمي ،إذ طبق الباحثون قائمة ماير بريجز  Myers- Briggsللشخصية ومقياس ايزنك للشخصية ،لقياس
االنبساط مقابل االنطوائية والتفكير مقابل الوجدان ،والنظام والتخطيط مقابل العشوائية واالرتجال ،على عينة مكونة من 37
طالبا ً وطالبة –  23من الذكور ،و 12من اإلناث على مقاعد الجامعة في مساق تتم دراسته بأسلوب التعلم عن بعد ،واستخدم
الباحثون معدل الطلبة كمؤشر على التحصيل األكاديمي ،وبينت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية قوية بين نمط الشخصية لدى
العينة ومعدالتهم الجامعية.
دراسة فتيحة ( )1002هدفت الدر اسة الى معرفة العالقة بين أنماط الشخصية أ ،ب ،ج بكل أبعادها واإلجهاد من حيث
مستواه ،أعراضه ،مصادره المهنية ،واستراتيجيات مواجهته .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي ،وعينة
مقصودة ،حيث بلغ عدد العينة ( )371فرداً ،طبق عليهم مقياس نمط الشخصية ،مقياس اإلجهاد لقياس مستواه وأعراضه،
مقياس مصادر اإلجهاد المهني ،ومقياس استراتيجيات مواجهة اإلجهاد .كما تمت معالجة البيانات ببرنامج التحليل اإلحصائي
للعلوم االجتماعية ( .) SPSSوخلصت النتائج إلى عالقة موجبة دالة بين نمطي الشخصية أ ،ج ومستوى اإلجهاد ،وعالقة
سالبة دالة بين نمط الشخصية ب ومستوى اإلجهاد.
دراسة سيمبسون وبايتشى ( )Simpson& Pychy, 2009هدفت الدراسة الى اكتشاف ما إذا كانت سمات الشخصية
ترتبط بداللة بالتسويف المحفز باإلثارة ( ،)GPوهل األسباب التي يقدمها المفحوصين عن لماذا يعتقدون أنهم مسوفون ترتبط
في الواقع بسماتهم الشخصية ،وتكونت العينة من ( )322طالبا ً وطالبة من طالب الجامعة منهم ( 229من اإلناث و 212من
الذكور) بالفرقة األولى ،وبتطبيق مقياس التسويف  2722 Layومقياس إيزنك للشخصية ،أسفرت النتائج عن عدم وجود
عالقة بين سمات الشخصية والتسويف المحفز باألثارة.
دراسة بركات ( ) 1020التي هدفت إلى التعرف على تأثير سمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية
في الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة ،بلغ عدد العينة  100طالب وطالبة ،وتم
تقسيمهم إلى أربع مجموعات متساوية تبعا ً لدرجتهم على قائمة ايزنك للشخصية ،واستخدام مقياسين متخصصين لقياس الذاكرة
قصيرة المدى وطويلة المدى ،وقد أظهرت النتائج باستخدام تحليل التباين األحادي أن الطلبة االنبساطيين والطلبة االنفعاليين
يتفوقون في الذكرة قصيرة المدى على الطلبة االنطوائيين واالتزانيين ،بينما يتفوق الطلبة االنطوائيون واالتزانيون في الذاكرة
طويلة المدى على الطلبة االنفعاليين واالنبساطيين.
دراسة قطرون ( )1022هدفت الدراسة الى التعرف أنماط الشخصية واستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة
قسم العلوم االجتماعية بجامعة الشهيد حمه ،ا عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي ،تم استخدام مقياسي أنماط
الشخصية لـ (فتيحة زروال  ،)1002التفكير ما وراء المعرفي لـ (عبد الناصر الجراح والعبيدات  ،)1022بلغ افراد العينة
 210فردا ،وتوصلت الدراسة الى عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أنماط الشخصية واستراتيجيات التفكير
ما وراء المعرفة.
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تعقيب على الدراسات السابقة ألنماط الشخصية
اختلفت الدراسات فيما تناولته من الهدف والمتغيرات ،فمنها من تنازل متغيرات الديمغرافية ،ومنها من حاول ربط أنماط
الشخصية بمتغيرات تابعة مثل :المعدل التراكمي للطلبة ،اإلجهاد ،التسويف المحفز باإلثارة ( ،)GPالذاكرة قصيرة المدى
وطويلة المدى ،التفكير ما وراء المعرفي ،ولم يتطرق أحد إلى دراسة أنماط الشخصية بأساليب التفكير التي تتطرق لها هذه
الدراسة.
الدراسات السابقة التي تناولت اساليب التفكير
دراسة البيلي ( Albaili )1002هدفت الدراسة الى التعرف على الفروق في أساليب التفكير بين منخفضي ومتوسطي
ومرتفعي التحصيل ،وبتطبيق قائمة أساليب التفكير المبنية على نظرية التحكم العقلي الذاتي لـ (سترنبرج و اجنر )2771
النسخة المختصرة على عينة  112طالبا في المرحلة الجامعية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة وباستخدام تحليل التباين
واختبار شيفيه ،أظهرت النتائج أن أساليب تعلم وتفكير خاصة يمكن أن تكون منبئات عن األداء واإلنجاز للطالب ،وقد حصل
الطالب ذوو اإلنجاز المنخفض على معدالت منخفضة انخفاضا داالً عن متوسطي ومرتفعي اإلنجاز في األسلوب التنفيذي،
والهرمي ،والملكي ،والمحلي ،والمحافظ ،والداخلي ،بينما كانت نتائجهم أعلى من متوسطي ومرتفعي اإلنجاز في أساليب
التفكير التشريعي ،األقلي ،والمتحرر ،ولم يكن هناك فروق دالة بين المجموعة المتوسطة والمرتفعة اإلنجاز في أي من
األساليب.
دراسة ويكياو وزهانج ( ) Fan& Zhang, 2008هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين أساليب التفكير ودافعية
اإلنجاز ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أدواتها علة  132طالب وطالبة من جامعة شنغاهاي بالصين بمتوسط عمري
 10.2سنة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن األساليب اآلتية( :التشريعي ،والقضائي ،والهرمي ،والتحرري ،والعالمي)
ارتبطت بشكل إيجابي مع دافعية اإلنجاز المرتفعة ،فيما ارتبطت أساليب التفكير اآلتية( :التنفيذي ،والمحافظ ،والملكي،
والمحلي) بشكل سلبي مع دافعية تجنب الفش ل ،أما أساليب التفكير اآلتية( :الفوضوي ،واألقلية ،والداخلي ،والخارجي)
فرتبطت بشكل سلبي مع دافعية اإلنجاز المرتفعة وبشكل إيجابي مع دافعية تجنب الفشل.
دراسة وقاد ( 2217هـ) وقد هدفت إلى التعرف على أساليب التفكير المفضلة عند طالبات الجامعة بمكة المكرمة وعالقة
أساليب التفكير بكل من أساليب التعليم وتوجه الهدف ،كما هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين الطالبات في أساليب
التفكير وأساليب التعليم وتوجه الهدف تبعا للتخصص والعمر والمستوى الدراسي ،وقد استخدم ثالث أدوات لقياس المتغيرات
الدراسية ،قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر سنة  ،2772ومقياس أساليب التعليم من إعداد الباحثة ،ومقياس توجهات
أهداف اإلنجاز لرشوان  ،1001وقد توصلت الدراسة إلى أن أساليب التفكير السائد لدى الطالبات هي على التوالي :العالمي
والتشريعي والهرمي والتنفيذي والتقدمي والخارجي واألقلي والفوضوي والملكي والداخلي والمحلي والمحافظ .كما قد خلصت
إلى وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب التفكير الهرمي واألقلي والحكمي والمحلي لصالح التخصصات العلمية ،وفي الملكي
والمحافظ لصالح التخصصات األدبية ،أما تبعا للعمر فقد توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في أسلوب التفكير األقلي،
كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في أساليب التفكير تبعا للمستوى الدراسي.
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دراسة درويش ( ) 1022هدفت الدراسة إلى تعرف أساليب التفكير لدى طالب المتفوقين في الثانوية العامة وعالقتها
بمهارة حل المشكالت في ضوء متغير التخصص األكاديمي ،بلغ عدد العينة  300طالبا ً وطالبة ،وتم استخدام مقياس أساليب
التفكير واستخدمت المنهج الوصفي ،وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
الطالب المتفوقين في الثانوية العامة في أساليب التفكير ،ووجود فروق دالة إحصائيا ً تعود إلى التخصص األكاديمي
علمي/أدبي في أساليب التفكير التركيبي ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ً تعود لمتغير الجنس في مهارة حل المشكالت و
متغير التخصص األكاديمي ،كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين بعض أساليب التفكير ومهارة حل
المشكالت.
دراسة محمد ( .)1027هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج وعالقتها باالستمتاع
بالحياة لدى طالبات الجامعة  ،ومعرفة تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية (العمر ،التخصص الدراسي ،المستوى الدراسي،
الحالة االجتماعية) .بلغة العينة  120طالبة ،وتراوحت أعمارهم بين ( ،)31-22طبق عليهم قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج
ترجمة وتعريب أبو هاشم ،ومقياس االستمتاع بالحياة إعداد الباحثة ،توصلت الدراسة إلى أن أكثر اساليب التفكير استخداما ً
لدى طالبات جامعة الملك خالد هو االسلوب التشريعي ،وكان أقلهم استخداما ً هو اسلوب المحافظ ،كما أشارت النتائج إلى
وجود تأثير دال إحصائيا ً للمتغيرات الديموجرافية (العمر ،والمستوى الدراسي ،والتخصص الدراس) على بعض أساليب
التفكير  .وبالنسبة لمستوى االستمتاع بالحياة فقد كان مرتفع .ولم يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص الدراسي والعمر
والمستوى الدراسي والحالة االجتماعية على االستمتاع بالحياة ،وعن طبيعة العالقة االرتباطية بين أساليب التفكير واالستمتاع
بالحياة فقد وجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات الطالبات على االسلوب الملكي ودرجاتهم على مقياس
االستمتاع بالحياة.
تعقيب على الدراسات السابقة ألساليب التفكير
تختلف الدراسات فيما تناولته من أهداف والمتغيرات التي أجريت عليها الدراسات منهم من ربط أساليب التفكير بمتغيرات
ديموغرافية كالجنس وغيرها من المتغيرات الديموغرافية ومنهم من ربط اساليب التفكير بالتحصيل ،ودافعية اإلنجاز،
واساليب التعليم وتوجيه الهدف تبعا للتخصص والعمر والمستوى الدراسي ،وبمهارة حل المشكالت لدى المتفوقين في ضوء
التخصص األكاديمي ،واالستمتاع بالحياة .وهذه الدراسات ستتناول اساليب التفكير واألثر المترتب عليها كمتغير تابع من
المتغير المستقل وهو انماط الشخصية.

فرض البحث
 -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى أنماط الشخصية ومستوى اساليب التفكير السائدة لدى افراد عينة البحث.
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منهج البحث وإجراءاته
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الحقائق المتعلقة بالمواقف باعتباره مناسبا ً
ألغراض الدراسة الحالية ،حيث هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة وقوة العالقة بين أنماط الشخصية ،واساليب
التفكير لدى عينة البحث.

مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث الحالي من طالب المرحلة الجامعية للعام الدراسي  2221 /2222ه بجامعة األمام عبد الرحمن
بالدمام.

عينة البحث
أ -العينة اإلستطالعية
تكونت ا لعينة اإلستطالعية التي تم التأكد من مناسبة أدوات البحث الحالي لطالب عينة الدراسة والتأكد من كفاءتها
السيكومترية بالتطبيق على ( )12طالبًا من طالب المرحلة الجامعية بجامعة األمام عبد الرحمن بالدمام وتم التطبيق خالل
الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي للعام الدراسي  2221 /2222ه.
ب -العينة األساسية
تكونت عينة البحث الحالي من ( )201طالبًا من الطالب الذكور بجامعة األمام عبد الرحمن بالدمام في الفصل الدراسي
الثاني من العام الدراسي  2221 /2222ه.

متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :أنماط الشخصية
المتغير التابع :اساليب التفكير

أدوات الدراسة
أ-

مقياس أنماط الشخصية
تم االعتماد على مقياس أنماط الشخصية (أ ،ب ،ج) الذي صممه فتيحة ( ،)1002وتألف مقياس أنماط الشخصية في

نسخته النهائية من ( )13فقرة ،يتكون هذا المقياس من ثالثة أجزاء رئيسة هي:
الجزء األول :يخص معلومات عامة حول الجنس ،والسن ،والمهنة ،وسنوات األقدمية.
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الجزء الثاني :خصص للنمطين (أ ،ب) باعتبار أنهما مقترنان ،من حيث أن الميل للنمط أ يعني غياب خصائص النمط ب ،مع
مراعاة هذه األخيرة ال يعني بالضرورة الميل للنمط أ .يمثل هذا الجزء  32بندا ،تتوزع على أربعة أبعاد غير متساوية من
حيث األهمية ،هي:
 بعد االستعجال :يشمل  2بنود ،تتمحور حول خصائص كالميل إلنجاز أكثر من عمل في نفس الوقت (العبارة رقم ،)2وللتكلم بسرعة (العبارة رقم  ،)2والميل العتماد معيار السرعة كمعيار في تقييم األداء (العبارة رقم  ،)9ولعدم تخصيص وقت
للراحة (العبارة رقم ...)1
 بعد االندماج المهني/السعي نحو اإلنجاز :الذي يضم  2بنود ،تدور حول خصائص كالميل لتحسين األداء في المواقفالضاغطة (العبارة رقم  ،)20ولتحقيق أهداف كثيرة ،أو كبيرة (العبارة رقم  ،)21،22واتخاذ تحقق هذه األخيرة كمعيار لتقييم
حياة الفرد (العبارة ...)21
 بعد العدائية (التنافسية ،الطموح) :تمثل هذا البعد 22بنداً ،تتمحور حول خصائص كالميل لممارسة األلعاب بهدف التنافس(العبارة رقم  ،)27ولتحدي الذات (العبارة رقم  ،)12إضافة إلى الرغبة في تحمل المسؤوليات (العبارة رقم  ،)13واإليمان
بفكرة البقاء لألكثر فعالية(العبارة...)12
 بعد التعبير الخارجي عن االنفعاالت :الذي يحوي  7بنود ،من أمثلتها الميل الستخدام حركات الجسم خالل التكلم (العبارةرقم ،)32وسهولة مالحظة عالمات االنفعال على الفرد (العبارة رقم ،)33 ،31والميل للتعبير الخارجي عن المشاعر ألنه
يحقق الشعور بالراحة (العبارة رقم.)32
الجزء الثالث :خصص هذا الجزء للنمط ج من الشخصية ،تمثله  29بنداً ،موزعة على بعدين هما:
 بعد اإلدراكات االكتئابية :يضم  7بنود ،تتمحور حول خصائص كاعتقاد الفرد بأنه ال يملك مواهب مميزة (العبارة رقم،)32وال يملك الثقة الكافية بالنفس لمواجهة اآلخرين (العبارة رقم ،)22إضافة إلى محدودية الطموح بسبب عدم القدرة على إنجاز
الكثير (العبارة رقم  ،) 37والميل إلى تجنب الدخول في صراعات بالتساهل أو حتى بالتنازل عن الحقوق (العبارة رقم
،39و...)22
 بعد قمع االنفعاالت :يشمل  2بنود ،تتمحور حول خصائص من مثل الظهور بمظهر الهادئ بالنسبة لآلخرين (العبارةرقم ،)22وعدم القدرة على التعبير عن الغضب (العبارة رقم ،)22أو الميل لعدم اإلفصاح عن االنفعاالت (العبارة رقم،)27
وكذا االعتقاد بوجوب ذلك (العبارة رقم.)12
طريقة تصحيح المقياس
بناء على التعليمات الخاصة بالمقياس والتي تبين للمستجيب كيفية االستجابة ،فإنه يجب على المستجيب أن يحدد إلى أي
مدى تنطبق كل واحدة منها على شخصيته ،وذلك بوضع دائرة حول الدرجة التي تناسبه ،وذلك وفق سلم تدرجي (سلم
ليكارت) يحمل خمسة بدائل :أبداً ،نادراً ،أحياناً ،غالباً ،دائماً.
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وانطالقا من أن النمط ب يمثل نقيض النمط أ ،فقد وزعن درجات األفراد على مقياس النمطين أ ،ب وفق متصل نهايتاه إما
النمط أ أو النمط ب ،ويحدد قرب الفرد من إحدى النهايتين درجة ميله لالنتماء إلى أحدهما.
وصنف هذا الميل إلى ثالثة مستويات وفقا ً لعدد البنود ( )32ودرجة ميل الفرد لالتصاف بالسمات ( )1-2إلى:
ميل منخفض يشمل الدرجات بين  32و 97
ميل متوسط يشمل الدرجات بين  20و 212
ميل مرتفع يشمل الدرجات بين  211و 290
أما الميل لالنتماء إلى النمط ج ،فتحدده درجة الفرد على مقياس النمط ج ،حيث تم تصنيف هذه الدرجات إلى ثالثة
مستويات وفقا ً لعدد البنود ( )29ودرجة ميل الفرد لالتصاف بالسمات ( )1-2إلى:
ميل منخفض يشمل الدرجة بين  29و 37
ميل متوسط يشمل الدرجات بين  20و 21
ميل مرتفع يشمل الدرجات بين  23و 21
الخصائص السيكومترية لمقياس انماط الشخصية
ا
أوًل :صدق مقياس أنماط الشخصية


صدق اإلتساق الداخلي

لحساب صدق مقياس أنماط الشخصية قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه،
كما موضح في جدول (.)2
جدول ()2
ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
نمط أ و ب
اإلستعجال والسرعة
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السعي نحو اإلنجاز

العدائية

التعبير الخارجي عن

(التنافس والطموح)

اإلنفعاًلت

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

2

**0.909

7

**0.311

22

**0.317

19

**0.212
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1

**0.931

20

**0.392

29

**0.221

12

**0.127

3

**0.239

22

**0.131

22

**0.321

17

**0.271

2

**0.903

21

**0.311

27

**0.202

30

**0.110

1

**0.229

23

**0.227

10

**0.212

32

**0.332

2

**0.323

22

**0.112

12

**0.133

31

**0.371

9

**0.391

21

**0.321

11

**0.233

33

**0.322

2

**0.110

13

**0.317

32

**0.121

12

**0.291

31

**0.322

11

**0.209

32

**0.113

12

**0.127

نمط ج
قمع اًلنفعاًلت

اإلدراكات اًلكتئابية
رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

39

**0.201

21

**0.122

22

**0.219

12

**0.229

32

**0.222

23

**0.217

29

**0.133

11

**0.390

37

**0.111

22

**0.331

22

**0.231

13

**0.239

20

**0.129

21

**0.210

27

**0.272

22

**0.211

10

**0.320

دال عند ** 5050
يتضح من جدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط موجبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)5050مما يدل على وجود عالقة جيدة
وقوية بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وهذا يدل على االتساق الداخلي لمفردات المقياس.
-

ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للنمط

تم حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد باألبعاد األخرى وبالدرجة الكلية للنمط التي تنتمي إليه ،وجاءت النتائج كما هي مبينة
بجدول ( )1اآلتي:
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جدول ()2
معامالت ارتباط درجة كل بعد باألبعاد األخرى وبالدرجة الكلية للنمط التي تنتمي إليه

األبعــــاد

االهتمام في

العدائية

التعبير

الدرجة الكلية

اإلستعجال

اتخاذ القرار

(التنافس

الخارجي عن

للنمط

والسرعة

المهني

والطموح)

اإلنفعاالت

أوب

**50032

**50140

**50463

**50110

**50015

**50615

**50121

**50002

**50111

اإلستعجال والسرعة
السعي نحو اإلنجاز
العدائية
(التنافس والطموح)
التعبير الخارجي عن

**50142

اإلنفعاالت
اإلدراكات االكتئابية

األبعــــاد
اإلدراكات االكتئابية

الدرجة الكلية

قمع االنفعاالت

للنمط ج
**50051

**50030

قمع االنفعاالت

**50143

** دال عند 0.02
يتضح من جدول ( )1أن قيم معامالت االرتباط موجبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)5050حيث جاءت قيم معامالت ارتباط
ابعاد النمط أ و ب (اإلستعجال والسرعة ،السعي نحو اإلنجاز ،العدائية (التنافس والطموح) ،التعبير الخارجي عن اإلنفعاالت)
بالدرجة الكلية للنمط أ و ب ( )50110و( )50121و( )50111و( )50142كما جاءت قيم معامالت ارتباط ابعاد النمط ج
(اإلدراكات االكتئابية ،قمع االنفعاالت) على الترتيب مما يدل على وجود عالقة قوية بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للنمط
الذي تنتمي له ،مما يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس.
ثان ايا  -:ثبات مقياس أنماط الشخصية
وللتحقق من ثبات األداة قام الباحث الحالي بحساب معامل ثبات "ألفا" للمقياس وأبعاده وكانت النتائج كما هي مبينة بجدول
جدول ()3

(:)3

معامالت ثبات "ألفا كرونباخ" لمقياس انماط الشخصية
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أبعاد مقياس انماط الشخصية

معامل ثبــات ألفا  -كرونباخ

اإلستعجال والسرعة

50612

السعي نحو اإلنجاز

50035
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العدائية (التنافس والطموح)

50631

التعبير الخارجي عن اإلنفعاالت

50011

الدرجة الكلية للنمط أ وب

50156

اإلدراكات االكتئابية

50640

قمع االنفعاالت

50624

الدرجة الكلية للنمط ج

50611

يتضح من جدول ( )3أن قيم ثبات األبعاد والدرجة الكلية للنمط أ و ب و الدرجة الكلية للنمط ج عالية ومقبولة إحصائيا.

ب -مقياس اساليب التفكير
تم االعتماد ع لى مقياس اساليب التفكير (النسخة القصيرة) من إعداد ستيرنبرج وواجنر  ،2771وقام بترجمته وتقنينه عبد
المنعم أحمد الدردير ،عصام علي الطيب  .1002ويتألف مقياس اساليب التفكير النسخة القصيرة من ( )21فقرة موزعة على
( )23أسلوب ويندرج تحت كل اسلوب ( )1فقرات وهي كالتالي:
األسلوب التشريعي :وتتضمن هذه الوظيفة االبتكارية والتخطيط واالستراتيجيات والصياغة أو ما يعرف بالعمليات العقلية ذات
المستوى العالي ،عباراته (.)27-31-22-20-1
األسلوب التنفيذي :وتتضمن كل ما يتعلق بالتنفيذ واألداء والتجسيد ،وعباراته (.)37 -32 -21 -22 -2
األسلوب الحكمي (القضائي) :وتتضمن مجموعة من األنشطة ذات التي تنبني على التقييم لكل األعمال والحلول بعد إتمامها،
وعباراته (.)19 -12 -21 -13 -10
األسلوب الملكي :يتميز األشخاص ذوو هذا األسلوب بسيطرة هدف واحد عليهم وكذا طريقة عمل واحدة ،وعباراته (-23 -1
.)20-12-10
األسلوب الهرمي :يتمتع أصحاب األسلوب الهرمي بالسعي لتحقيق أهداف متعددة ولكن بتحديد األولويات ،وعباراته (-27 -2
.)12-33-11
األسلوب األقلي :يتميزون بسعيهم لتحقيق العديد من األهداف المتساوية في األولويات والمتناقضة أحيان مما يوقعهم في
االرتباك ويجعلهم غير قادرين على إتمام األعمال الموكلة إليهم كما أن لديهم مشكلة في تحديد األولويات ،وعباراته (-19
.)17 -11 -30 -17
األسلوب الفوضوي :يتمتع األفراد الفوضويون بأن لديهم تمرد على القوانين والنظم ،عباراته (.)29 -20 -31 -12 -22
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األسلوب العالمي :وهم األفراد الذين لهم ميول نحو األفكار التجريدة ،كما يبتعدون عن التفاصيل في جميع المسائل ،وعباراته
(.)22 -22 -32 -22 -9
األسلوب المحلي :وهو معاكس للمستوى العالمي ،أي أن اصحاب التفكير المحلي يميلون إلى التفاصيل ،ولهذا يميل أفراده غلى
األشياء العملية واإلجرائية ،وعباراته (.)21 -22 -12 -2 -2
األسلوب الداخلي :افراد التفكير الداخلي لهم توجه للعمل بمفردهم اعتماداً على قدرة ذكائهم الخاص ،مما يجعلهم يفضلون
التعامل مع المشكالت واألفكار التي تتطلب المعالجة الفردية ،وعباراته (.)23 -11 -39 -21 -7
األسلوب الخارجي :يشمل هذا المجال األعمال وال مشكالت التي تتطلب التعامل مع اآلخرين ،أن أفراد هذا األسلوب يتميزون
باستخدام الذكاء الخارجي كما أنهم يتصفون بإدراك اجتماعي كبير ،وعباراته (.)22 -22 -32 -29 -3
األسلوب المحافظ :ويتميز بمعالجة األمور والمشاكل وفق للقوانين المعتادة القديمة التي أثبتت صحتها من قبل ،وعباراته (-23
.)32 -12 -12 -11
األسلوب المتحرر (المستقل) :يتصف أصحاب هذا األسلوب بطلبهم للتغيير واإلبداع في إيجاد أفكار وإجراءات جديدة،
وعباراته (.)21 -22 -12 -13 -21
طريقة التصحيح
بناء على التعليمات الخاصة بالمقياس والتي تبين للمستجيب كيفية االستجابة ،فإنه يجب على المستجيب أن يختار أحد البدائل
التي أمام كل عبارة ،وذلك بوضع دائرة حول الدرجة التي تناسبه ،وذلك وفق سلم تدرجي(سلم ليكارت) يحمل سبع بدائل :ال
تنطبق إطالقاً ،ال تنطبق بدرجة كبيرة ،ال تنطبق بدرجة صغيرة ،ال أعرف ،تنطبق بدرجة صغيرة ،تنطبق بدرجة كبيرة،
تنطبق تماماً ،حيث يحصل الفرد على درجة في حال اختيار (ال تنطبق إطالقاً) ،ودرجتين (ال تنطبق بدرجة كبيرة) ،و ثالث
درجات (ال تنطبق بدرجة صغيرة) ،واربع درجات (ال أعرف) ،وخمس درجات (تنطبق بدرجة صغيرة) ،و ستة درجات
(تنطبق بدرجة كبيرة) ،وسبع درجات (تنطبق تماماً).
الخصائص السيكومترية لمقياس اساليب التفكير
ا
أوًل :صدق مقياس اساليب التفكير
 صدق اإلتساق الداخلي
لحساب صدق مقياس اساليب التفكير قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه،
كما موضح في جدول (.)2
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جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات عبارات قائمة أساليب التفكير ودرجة البعد التي تنتمي إليه
التنفيذي

التشريعي

العالمي

الحكمي

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

1

**0.207

2

**0.201

10

**0.112

9

**0.220

20

**0.121

22

**0.120

13

**0.222

22

**0.232

22

**0.227

21

**0.237

21

**0.121

32

**0.212

31

**0.239

32

**0.111

12

*0.302

22

**0.192

27

**0.219

37

**0.112

19

22

**0.219

المحلي

**0.222

المتحرر

الهرمي

المحافظ

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

23

**0.212

2

**0.322

11

**0.222

27

**0.270

12

**0.221

11

**0.222

33

**0.237

12

*0.317

2

**0.319

21

2

**0.122

13

12

**0.202

12

22

**0.221

22

21

**0.219

21

الملكي

**0.222
**0.210
**0.107
**0.131
**0.197

**0.223

12
32

األقلي

**0.227

الداخلي

الفوضوي

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

22

**0.290

7

**0.232

12

**0.320

21

**0.222

39

**0.239

11

**0.202

23

**0.221

1

**0.299

19

23

**0.292

17

10

**0.229

30

12

**0.902

11

20

**0.921

17

**0.122
**0.221
**0.192
**0.323
**0.272

31
20
29

**0.229
**0.201
**0.222

الخارجي
رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

المفردة

اإلرتباط

3
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32

**0.227

22

**0.132
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**0.222

22

دال عند * 5050

دال عند ** 5050

يتضح من جدول ( )2أن معظم معامالت االرتباط موجبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)5050في حين كانت معامالت االرتباط
للعبارات رقم ( )12 ،12موجبة ودالة عند مستوى داللة ( )5050مما يدل على وجود عالقة جيدة وقوية بين درجة كل مفردة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وهذا يدل على االتساق الداخلي لمفردات المقياس.
-

ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس

تم حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت النتائج كما هي مبينة بجدول ( )1اآلتي:
جدول ()0
معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس

األبعــــاد

الدرجة الكلية للمقياس

التشريعي

**0.222

التنفيذي

**0.127

الحكمي

**0.222

العالمي

**0.200

المحلي

**0.237

المتحرر

**0.212

المحافظ

**0.122

الهرمي

**0.119

الملكي

**0.102

األقلي

**0.221

الفوضوي

**0.221

الداخلي

**0.231

الخارجي

**0.211

** دال عند 5050
يتضح من جدول ( )1أن قيم معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية موجبة ودالة عند مستوى ( ،)5050مما يشير إلى
تجانس وتماسك المقياس.
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ثانياا  -:ثبات مقياس أساليب التفكير
وللتحقق من ثبات األداة قام الباحث الحالي بحساب معامل ثبات "ألفا" ومعامل ثبات التجزئة النصفية للمقياس وأبعاده وكانت
النتائج كما هي مبينة بجدول (:)2
جدول ()6
معامالت ثبات "ألفا كرونباخ" لمقياس أساليب التفكير
أبعاد مقياس
أساليب التفكير

معامل ثبــات
ألفا  -كرونباخ

معامل ثبات

أبعاد مقياس

التجزئة

أساليب التفكير

النصفية

معامل ثبــات
ألفا  -كرونباخ

معامل ثبات
التجزئة
النصفية

التشريعي

0.272

0.932

الهرمي

0.227

0.211

التنفيذي

0.130

0.200

الملكي

0.291

0.212

الحكمي

0.239

0.212

األقلي

0.221

0.203

العالمي

0.211

0.937

الفوضوي

0.209

0.222

المحلي

0.127

0.900

الداخلي

0.222

0.222

المتحرر

0.222

0.217

الخارجي

0.222

0.237

المحافظ

0.227

0.911

يتضح من جدول ( )2أن قائمة أساليب التفكير لها معامالت ثبات جيدة ،ويتأكد مما سبق أن للقائمة مؤشرات سيكومترية
جيدة ومقبولة من حيث الصدق والثبات وهو ما يؤكد صالحيتها لالستخدام في البحث الحالي.

األساليب اإلحصائية المستخدمة- :
-

معامل ارتباط بيرسون

-

معامل ثبات ألفا كرونباخ

-

معامل سبيرمان

-

معادلة التجزئة النصفية ( سبيرمان – براون)

-

المتوسطات واإلنحرافات المعيارية
نتائج البحث وتفسيراتها

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول
قام الباحث بإستخدام التحليل الوصفي) (descriptive analysisإليجاد قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
المعيارية والوزن النسبي من أجل اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث المتعلق بأنماط الشخصية الشائعة لدى
افراد العينة كما هو في جدول ()9
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جدول ()1
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي ًلستجابات أفراد العينة على مقياس أنماط الشخصية
م

مقياس أنماط الشخصية

عدد

المتوسط

اإلنحراف

الوزن النسبي

الفقرات

الحسابي

المعياري

%

2

نمط أ

32

212,22

3,13

29,3

1

نمط ب

32

10,22

1,73

19,2

3

نمط ج

29

12,71

3,22

22,2

يتضح من الجدول السابق أن نمط الشخصية (أ) األكثر شيوعًا لدى أفراد عينة الدراسة من طالب المرحلة الجامعية
حيث جاءت بوزن نسبي ( )%61,3يليه نمط (ج) بوزن نسبي ( )%64,6بينما جاء نمط (ب) في المستوى اآلخير بوزن
نسبي ( ،)%21,1مما يشير إلى أن أفراد العينة لديهم مستويات متفاوتة من أنماط الشخصية.
يرى الباحث أن نمط الشخصية (أ) هو األكثر شيوعًا نظ ًرا لطبيعة المناخ في المرحلة الجامعية حيث يسوده التنافس
الشديد والرغبة القوية في النجاح والحصول على انجاز تحصيلي أفضل بالنسبة لآلخرين كذلك الرغبة في أن يكون الطالب
منتج لذا نجدهم يعملون لساعات طويلة بهدف تحقيق ذاتهم إال أنهم ال يشعرون أبدًا بالرضا عن أدائهم ،مما يجعلهم
يشعرون بالغضب بسهولة ،لكنه ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك للعدوانية ،إنما تظهر مالمح العداء من خالل التفاعل من
اآلخرين وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فتيحة (.)1002
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
قام الباحث باستخدام التحليل الوصفي) (descriptive analysisإليجاد قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
المعيارية و الوزن النسبي من أجل اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث المتعلق بأساليب التفكير الشائعة لدى
افراد العينة كما هو في جدول ()2
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي ًلستجابات أفراد العينة على مقياس أساليب التفكير
م

مقياس أساليب
التفكير

عدد

المتوسط

اإلنحراف

الوزن النسبي

الفقرات

الحسابي

المعياري

%

1

التنفيذي

1

12,77

1,22

21,2

3

الحكمي

1

11,23

1,22

23,1

2

العالمي

1

11,22

1,11

22,1

1

المحلي

1

12,11

1,32

22,2

2

المتحرر

1

11,10

1,22

23,2

9

المحافظ

1

11,31

1,72

23,9
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التشريعي

1

11,07

3,02

23,2
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2

الهرمي

1

11,01

1,92

21,7

7

الملكي

1

12,72

1,92

21,2

20

األقلي

1

11,07

1,10

23,2

22

الفوضوي

1

11,11

1,22

22,2

21

الداخلي

1

11,10

1,92

23,2

23

الخارجي

1

12 ,79

1,92

21,9

يتضح من الجدول أن أساليب التفكير تختلف بين أفراد عينة الدراسة كالتالي حيث نجد األسلوب األكثر شيوعًا هو األسلوب
الفوضوي بوزن نسبي ( (%64,4بينما جاء األسلوب العالمي في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )% 64,2يليه األسلوب
المحافظ بوزن نسبي ( )% 63,1ثم جاء بعد ذلك األسلوب المتحرر واألسلوب الداخلي في نفس المرتبة بوزن نسبي (63,4
 )%وجاء بعد ذلك األسلوب الحكمي بوزن نسبي ( )% 63,2ثم يليه األسلوب التشريعي واألسلوب األقلي بوزن نسبي (63,0
 )%وجاء األسلوب الهرمي بوزن نسبي ( )% 62,0في حين جاء األسلوب التنفيذي واألسلوب الملكي بوزن نسبي (62,1
 )%وجاء بعدهم األسلوب الخارجي بوزن نسبي ( )% 62,1وجاء في المرتبة األخيرة األسلوب المحلي بوزن نسبي (60,4
.)%
يرى الباحث أن شيوع األسلوب الفوضوي كأسلوب تفكير من حيث الشكل يرجع إلى طبيعة المرحلة الدراسية وهي المرحلة
الجامعية حيث أن أفراد العينة يتسمون بأنهم عشوائين في معالجتهم للمشكالت ومن الصعب تفسير الدوافع وراء سلوكهم .كما
يمكن تفسير التقارب بين الوزن النسبي ألساليب التفكير إلى خصائص الطالب في المرحلة الجامعية حيث أنهم يميلون إلى
التعامل مع المهام التي تسمح لهم بالتفاعل مع اآلخرين كما أنهم أكثر وعيًا بالمشكالت االجتماعية مقارنة بالمراحل الدراسية
األخرى .وتختلف هذه الدراسة بشكل جزئي مع دراسة وقاد ( 2217هـ) ويرجع الباحث هذا اإلختالف إلى اختالف الجنس بين
الدراسة الحالية ودراسة وقاد حيث أجريت الدراسة الحالية على الذكور في حين أجريت دراسة وقاد على طالبات جامعة مكة
المكرمة.
 النتائج المتعلقة بالفرض األول
قام الباحث بإستخدام معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صحة الفرض والذي ينص على أنه " ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين مستوى أنماط الشخصية ومستوى اساليب التفكير لدى افراد العينة" كما في جدول ()7
جدول ()0
معامالت اًلرتباط بين أساليب التفكير وأنماط الشخصية

79

م

مقياس أساليب التفكير

نمط الشخصية أ و ب

نمط الشخصية ج

2

التشريعي

0,22

0,02

1

التنفيذي

0,09

0,29

3

الحكمي

0,23

0,02
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2

العالمي

*0,13

**0,30

1

المحلي

0,22

0,29

2

المتحرر

0,02

0,01

9

المحافظ

**0,19

0,22

2

الهرمي

0,02

0,03

7

الملكي

0,29

*0,13

20

األقلي

0,09

0,02

22

الفوضوي

0,22

0,02

21

الداخلي

0,22

0,07

23

الخارجي

0,20

0,22

** دال عند 5,50

* دال عند 5,50

يتضح من جدول ( )7تحقق الفرض بصورة جزئية حيث أن هناك عالقة دالة عند مستوى  5,50بين األسلوب
العالمي ونمط الشخصية أ وب واألسلوب الملكي ونمط الشخصية ج وعند مستوى داللة  5,50بين األسلوب المحافظ ونمط
الشخصية أ وب واألسلوب العالمي ونمط الشخصية ج بينما ال توجد عالقة بين بقية األساليب وأنماط الشخصية سواء أ
وب أو نمط الشخصية ج .بينما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط الشخصية وأساليب التفكير التشريعي
والتنفيذي والحكمي والمحلي والمتحرر والهرمي والملكي واألقلي والفوضوي والداخلي والخارجي كما أنه ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين األسلوب الملكي ونمط الشخصية أ وب وأيضًا األسلوب المحافظ ونمط الشخصية ج.
ويفسر الباحث وجود عالقة بين األسلوب العالمي من حيث مستوى التفكير ونمط الشخصية أ وب يرجع إلى طبيعة المرحلة
الجامعية حيث الميول نحو األفكار المجردة نتيجة التنافس والرغبة القوية في االنجاز ،والواقعية في أعمالهم والشعور بالثقة
والهدوء والعمل باعتدال في إيقاع منظم واإلبتعاد عن التفاصيل في جميع المسائل .كما يفسر الباحث وجود عالقة بين
األسلوب العالمي ونمط الشخصية ج يرجع إلى طبيعة البيئة السعودية حيث الخضوع للمعايير االجتماعية اإلحساس الكبير
بالمسؤولية ،وتثبيط المشاعر العدائية.
ويفسر الباحث وجود عالقة بين األسلوب المحافظ من الحيث النزعة ألسلوب التفكير ونمط الشخصية أ وب يرجع إلى
طبيعة البيئة السعودية حيث اإلهتمام بمعالجة األمور والمشاكل وفق للقوانين المعتادة القديمة التي أثبتت صحتها من قبل ،كما
أنهم يشعرون بالحرج والضيق من األمور التي يتطلب القيام بها إبداعا غير معهود.
بينما يرى الباحث أن وجود عالقة بين األسلوب الملكي كشكل من أشكال أساليب التفكير ونمط الشخصية ج حيث يميل
الطالب في هذه المرحلة إلى لديهم هدف واحد يسعون له مما يستدعي السيطرة على النفس والبعد عن الصراعات .وتتفق هذه
النتائج بصورة جزئية مع دراسة قطرون (.)1022
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المراجع
المراجع العربية
أحمد ،سهير كامل .)1009( .سيكولوجية الشخصية .األزاريطة ،مركز اإلسكندرية للكتاب.
بركات ،زياد ( .) 1020الشخصية االنبساطية والعصابية وتأثيرها في الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى لدى طلبة
جامعة القدس المفتوحة في طولكرم.
حبيب ،مجدي عبد الكريم .)2771( .دراسات في أساليب التفكير ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،مصر.
السحميات ،ختام .)1020( .التفكير المفاهيم واألنماط ،ط ،2الحرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الغمري ،هاني احمد محمد .)1022( .صورة الجسم والفاعلية الشخصية والتكيف النفسي االجتماعي لدى المبتورين ذوي
الطرف البديل .رسالة الماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
قطران ،خيرة ( .)1022أنماط الشخصية وعالقتها باستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة قسم العلوم االجتماعية.
رسالة ماجستير ،جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ،الجزائر.
األنصاري ،بدر محمد .)2779( .الشخصية من المنظور النفسي .الكويت :دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع ،ط.2
الصالح ،عبد الكريم .)1002( .تحليل الشخصيات وفن التعامل معها.
الصالح ،عبد الكريم .)1021( .تحليل الشخصيات وفن التعامل معها .مصر.
العيسوي ،عبد الرحمن محمد ( .)1000سيكولوجية الشخصية .اإلسكندرية ،منشأة المعارف باإلسكندرية.
عبود ،هيام .)1020( .بعض السمات الشخصية لدى الممارسات وغير الممارسات لألنشطة الرياضة .بحث منشور ،مركز
أبحاث الطفولة واألمومة ،جامعة ديالي.
العتوم ،عدنان .)1009( .علم النفس المعرفي ،النظرية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر :عمان ،األردن.
العتيبي ،منصور بن نايف بن ماشع الحبردي .)1003( .الضغوط اإلدارية التي تواجه مديري مدارس التعليم العام وتأثيرها
على أدائهم من وجهة نظرهم .مكة :معهد البحوث العلمية ،جامعة أم القرى.
عثمان ،سيد أحمد وأبو حطب ،عبد اللطيف :)2792( .التفكير دراسات نفسية .الطبعة الثانية ،مكتبة األنجلو المصرية،
القاهرة.
القذافي ،رمضان محمد .)1002( .الشخصية :نظرياتها ،واختباراتها ،وأساليب قياسها .اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.
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الحالق ،علي :)1002( .اللغة والتفكير الناقد .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
درويش ،سلوى محمد .) 1022( .أساليب التفكير لدى الطالب المتفوقين في الثانوية العامة وعالقتها بمهارة حل المشكالت في
ضوء متغيري الجنس والتخصص األكاديمي .مجلة كلية التربية ،العدد  .10جامعة بور سعيد ،مصر.
الطيب ،عصام علي .)1002( .أساليب التفكير :نظريات ودراسات وبحوث معاصرة .عالم الكتب .القاهرة ،مصر.
األزيرجاوي ،احمد .)1001( .قلق الموت وعالقته بنمط الشخصية .رسالة ماجستير ،جامعة بغداد.
فتيحة ،بن زروال .)1002( .أنماط الشخصية وعالقتها باإلجهاد المستوى ،األعراض ،المصادر ،واستراتيجيات المواجهة،
دراسة ميدانية على عينة من العاملين بالحماية المدينة ،البريد ،مصلحتي االستعجاالت والتوليد بوالية أم البواقي .رسالة
دكتوراه ،جامعة منتوري.
شريف ،ليلى .)1003( .أساليب مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بنمطي الشخصية(أ،ب) لدى أطباء الجراحة(القلبية
والعصبية والعامة) .رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم الصحة النفسية ،كلية التربية ،جامعة دمشق.
ستيرنبرج ،روبرت )1002( .أساليب التفكير ،ترجمة :عادل سعد خضر .مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.
عبد العزيز ،سعيد :)1009( .تعليم التفكير ومهاراته .دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان ،األردن.
محمد ،صبحية أحمد عبد القادر .)1027( .أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج وعالقتها باالستمتاع بالحياة لدي
طالبات الجامعة .المجلة التربوية ،العدد  ،12جامعة الملك خالد.
النابلسي ،محمد أحمد .)2727( .أصول ومبادئ الفحص النفسي .جروس برس ،ط .2بيروت.
الناصر ،حصة عبد الرحمن .)2772( .سلوك النمط أ وعالقته بالعصبية واالنبساطية :دراسة لالرتباطات بين البنود .مجلة
العلوم االجتماعية ،مجلد  ،12العدد  ،2جامعة الكويت.
وقاد ،إلهام بنت إبراهيم محمد 2217( .هـ) .أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعليم وتوجهات الهدف لدى طالبات المرحلة
الجامعية بمدينة مكة المكرمة .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
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أثر التوجه االستراتيجي الرقمي في تحسين األداء (دراسة حالة شركة البريد في دولة قطر(
The impact of digital strategic orientation on improving performance. (A case study of
(the postal company in the State of Qatar
الباحثة /ندى معوضه العفيفي اليافعي
ماجستير إدارة عامة (تنمية إدارية) ،معهد الدراسات العليا ،قطر
Email: nadaalyafei@gmail.com
إشراف الدكتور :أحمد الماوري

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الى بيان أثر التحول الرقمي والتوجه للتكنولوجيا الرقمية في األداء اإلداري والمالي والتسويقي في المنظمات
العامة بالتطبيق على شركة بريد قطر ،تم جمع معلومات الدراسة من خالل مراجعة الوثائق والدراسات واألدبيات السابقة،
كما تم جمع المعلومات الميدانية من خالل استبانة على عينة من موظفي شركة بريد قطر .أظهرت الدراسة التأثير اإليجابي
للتحول الرقمي الذي أجرته الشركة بالفعل وتستمر في تطبيقه حاليا ً على أدائها في الجوانب المالية واإلدارية والتسويقية .كما
قدمت بعض التوصيات لتحسين عملية التنفيذ والتحول الرقمي بما في ذلك ضرورة التدريب على التحول الرقمي للموظفين،
باإلضافة إلى التطبيق التدريجي والت عامل مع التحول الرقمي على أنه ضرورة ملحة ،لكن مع الحفاظ على الوضع التقليدي
في التعامل مع البيانات جزئياً ،حتى ال تصطدم الرقمنة بضعف الثقافة المجتمعية تجاه التحول الرقمي.
الكلمات المفتاحية :التوجه اإلستراتيجي الرقمي ،التكنولوجيا الرقمية ،األداء اإلداري ،األداء التسويقي ،األداء المالي
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The impact of digital strategic orientation on improving performance. (A case study of
the postal company in the State of Qatar(

Abstract:
The study has aimed to demonstrate the impact of digital transformation and the tendency of
digital technology on the rates of marketing, financial and managerial performance in public
organizations. Applying to Qatar Post, research data has been gathered through reviewing the
previous literature, studies, and documents. Moreover, field information has also been
congregated through a questionnaire on a sample of Qatar Post employees. The study has also
displayed the positive influence of the digital transformation that the company has already
conducted and that it has been continuing to apply now to its performance in marketing,
managerial and financial aspects. Furthermore, the study has also presented some
recommendations to improve the process of implementation and digital transformation,
including the need for training the employees on digital transformation, gradual
implementation, and dealing with digital transformation as an urgent necessity, while
maintaining the traditional status of dealing with data partially, so that digitization would not
be constrained by a lack of societal culture in the face of digital transformation.

Keywords: Strategic digital transformation, digital technology, Managerial Performance,
marketing performance, Financial performance
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اإلهداء
إلى من لها الفضل بعد هللا بكل تقدم أحرزته في حياتي ،نبع الحنان
(أمي الغالية)
إلى روح (أبي رحمه هللا) من رباني على طلب العلم وأسكنه الفردوس األعلى
(اللهم آمين)
إلى رفيق دربي وخير عون لي في مسيرتي
(زوجي الغالي عبد العزيز)
إلى زينة دنياي ،وجودكم شجعني على إكمال دراستي
(هيا – الغال)
إلى عزوتي وسندي حفظكم هللا
أخو َّ
ي (بو ناصر وبو تركي) وأخواتي (الريم ،الفوز ،أسماء ،روز)
لكم طلبة العلم
أهديكم جميعا ً ثمرة جهدي
الشكر والتقدير
الشكر والفضل والحمد هلل على اكتمال هذه الدراسة .ومن قول النبي ﷺ (من ال يشكر الناس ال يشكر هللا) فإنني أتقدم
بالشكر والتقدير الخالص لكل من:
 الدكتور الفاضل  /أحمد الماوري ،لتفضله باإلشراف على هذه الدراسة ،إذ منحني الكثير من وقته برحابة صدر،
وللنصح والتوجيه المستمر الذي قدمه لي حتى إتمام هذه الدراسة.


السيد /فالح النعيمي (رئيس مجلس إدارة بريد قطر) للموافقة على إجراء الدراسة على الشركة القطرية للخدمات
البريدية ،دعما ً منه للكوادر القطرية وتسهيالً لإلجراءات البحثية.



اإلخوة واالخوات المشاركين في اإلجابة على االستبيان من موظفي بريد قطر ولكل من قدم الدعم خالل إجراء
البحث.
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المقدمة:
إن التطور المذهل في المنظومة اإلدارية في عالمنا يتطلب االنتقال الى استخدام أحدث التقنيات الرقمية في المجاالت
كافة .وذلك إلنجاز المهام واألهداف بجودة عالية وتكلفة منخفضة وأقل وقت ممكن .لقد أدى التحول الرقمي إلى توسعة نطاق
التغيير ،ورسم تحوالت غير مسبوقة في القطاعات المختلفة ،ومن بينها قطاع البريد حول العالم ،حيث يُمثل التحول الرقمي
واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية ،مما يفرض على الشركات سباقا ً حاسما ً لتطوير
حلول مبتكرة ،تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة .لقد سعت دولة قطر إلى تطبيق التكنولوجيا وزيادة الخدمات الرقمية
المختلفة لتغطي معظم متطلبات المستفيدين في عدة مجاالت وتحقق رضاهم .باإلضافة الى تحسين جوانب الحياة عن طريق
توفير الخدمات إلكترونياً وبالتالي تقلل من زيارة مراكز الخدمات من قبل المستفيدين ،وذلك لحصولهم عليها في وقت قياسي.
نرى أنه من خالل اإلستراتيجية الجديدة للدولة ،التي ستكون مبنية على التكنولوجيا ونظم المعلومات والذكاء االصطناعي
لمعرفة حاجات العمالء الفعلية ،سيتم التركيز على الخدمات المقدمة لهم بهدف تحسين األداء ورفع اإلنتاجية ولتوفير المرونة
المناسبة في أداء األعمال وتقديم الخدمات للجمهور .وفي إطار بريد قطر ،وتنفيذاً للرؤية الوطنية من أجل تحسين مستوى
األداء والخدمات ،سعت الشركة إ لى تبني التكنولوجيا الحديثة والرقمنة .وفي ضوء الجهود التي بذلتها الشركة للتحول
الرقمي ،فقد تم تنفيذ هذا التحول في بعض المجاالت ،على أمل أن يتم خالل الفترة القادمة التوسع في تطبيقه على بقية
المجاالت .وهو ما يتطلب البحث في هذه الجهود الموجهة نحو التحول الرقمي ،والتعرف على تأثيرها على األداء في الشركة
بهدف االستفادة من هذه التجربة عند استكمال المراحل الالحقة.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
بعد أن تبنى بريد قطر التوجه اإلستراتيجي الرقمي ،في إطار توجه الدولة إلى أتمتة األعمال وتحسين األداء في القطاعات
المختلفة ،تم تنفيذ األتمتة على جزء من برامج الشركة ،وهذا يتطلب إجراء بحث للتعرف على أثر هذا التوجه فيما تم
تطبيقه وكيف انعكس ذلك على األداء فيها ،وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر التوجه اإلستراتيجي الرقمي في تحسين مستوى أداء شركة البريد القطرية؟
يتفرع عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما أثر التوجه اإلستراتيجي الرقمي في األداء اإلداري لشركة بريد قطر؟
 -2ما أثر التوجه اإلستراتيجي الرقمي في األداء المالي لشركة بريد قطر؟
 -3ما أثر التوجه اإلستراتيجي الرقمي في األداء التسويقي لشركة بريد قطر؟
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أهمية الدراسة:
لموضوع الدراسة أهمية كبيرة تنعكس على الصعيدين األكاديمي والعملي .فتكمن أهمية البحث األكاديمية في وجود
ندرة في األبحاث والدراسات المطبقة على التحول اإلستراتيجي الرقمي في قطر (على حد علم الباحثة) ،ومن ثم من
المتوقع أن تسهم الدراسة الحالية في إثراء المجال المعرفي في هذا الجانب محليا ً وإقليمياً .كما تنبع األهمية العملية
للدراسة من أنها ستعمل على تحديد تأثير هذا التوجه على أداء الشركة ومن ثم الخروج بجملة من التوصيات
والمقترحات ،إما لتطوير التجربة وإما الستكمال المراحل الالحقة من عملية التحول الرقمي.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى معرفة أثر التحول الرقمي في تحسين أداء الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)
وبصفة خاصة:
 .1تسليط الضوء على أثر التحول الرقمي في األداء اإلداري في بريد قطر.
 .2التعرف على مدى تأثر األداء المالي في بريد قطر بالتحول الرقمي.
 .3انعكاس التحول الرقمي على األداء التسويقي في بريد قطر.
 .4الخروج بجملة من التوصيات لصانع القرار في بريد قطر بهدف االستفادة من التجربة.

منهجية الدراسة:
يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ،القائم على إجراء مراجعة وتحليل للوثائق والخطط والتقارير السابقة في بريد قطر،
وذلك للتعرف على الجهود التي بذلت في هذا المجال ،باإلضافة الى استقراء بعض الدراسات واألبحاث السابقة حول التحول
الرقمي وتحسين األداء ،وكذلك إجراء استبيان مع عينه من المعنيين وذوي العالقة بموضوع الدراسة في الشركة.

حدود الدراسة:
 .1الحدود المكانية :تم تطبيق البحث على الشركة القطرية للخدمات البريدية في دولة قطر.
 .2الحدود الزمانية :تم إعداد البحث خالل الفترة من يناير حتى أبريل 2221م.
 .3الحدود البشرية :المعنيين بالتحول الرقمي من موظفي قطاع تكنولوجيا المعلومات ومدراء اإلدارات ومدراء
المنتجات في الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر).
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تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى أربعة محاور :األول :يتناول اإلطار العام للدراسة ،والثاني :يقدم اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسة،
في حين يسلط الثالث الضوء على التوجه اإلستراتيجي الرقمي لبريد قطر ،ويوضح الرابع منهجية الدراسة ،كما يقدم الخامس
عرضا ً لنتائج الدراسة وتحليلها.

الفصل الثاني :اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسة
أوال :التحول الرقمي وأداء المنظمات
التحول الرقمي
احتل موضوع التوجه اإلستراتيجي الرقمي اهتماما ً متزايداً خالل السنوات الماضية من قبل الباحثين والممارسين في حقل
اإلدارة .فقد أتاح التحول الرقمي للمنظمات فرصا ً لتوفير المنتجات والخدمات للمستفيدين وإنجاز المهام اإلدارية والمالية
والتسويقية بشكل أفضل .وهو ما دفع الباحثي ن إلى بحث هذا الموضوع لتحديد تأثيرات التحول الرقمي على أداء المنظمات
في العديد من المجاالت .وقد عرف السلمي التحويل الرقمي على أنه الجهود الخاصة التي تبذلها المنظمة في تصميم أنظمة
أعمال فريدة تسمح لها بزيادة استثماراتها في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .ال ينعكس ذلك فقط في تمتعها بكل إمكانيات
العمل واألداء التي توفرها التكنولوجيا الرقمية ،ولكن ينعكس أيضا ً على مزايا تصميم نظام األعمال الذي يجعلها رائدة في
المنافسة ،وبالتالي تتمتع بتقنية رقمية لم تكن متوفرة من قبل ،ويتضمن التصميم التجاري اختيارات ذكية (السلمي:2222،
ص .)4كما عرفت إستراتيجية التحول الرقمي بأنها "تحول العناصر المادية الواقعية إلى عناصر رقمية داخل الواقع
االفتراضي ،ومن خالل عملية التحول هذه نجد أن ثورة االتصال الرقمية تعمل على رفض السيطرة عليها من قبل المحددات
القديمة مثل المسافة والزمن كما يحدث في العالم الواقعي التقليدي ،إن التحول الرقمي هو استثمار األفكار اإلبداعية وتغيير
الطبيعة إلحداث تحول جذري ،من خالل مزايا التطور التكنولوجي والتقنيات الرقمية الموجودة لخدمة المنظمات لتحقيق
األهداف" (الرزو.)2 ،2222 ،
وتعرف أيضا ً بأنها عملية تحويل المواد المطبوعة أو المخزنة على "الميكروفيلم" – وهو شريط فيلمي كان يتم تسجيل
الوثائق والمستندات أو المخطوطات والرسائل العلمية عليه قديما ً أو أي أشكال المدخالت من أشرطة تسجيل أو فيديو إلى
شكل رقمي خالل الحاسب اآللي عن طريق المسح وإعادة اإلدخال .وتتم معالجة هذه البيانات المحولة إلى رقمية في وحدة
بيانات فردية تسمى بايت ،ويتم تخزينها بعد ذلك على وسائط التخزين الداخلية ،وهي األقراص الثابتة أو وسائط التخزين
الخارجية وهي األقراص المضغوطة ويمكن الوصول إليها من خالل اإلنترنت( .يس ،2212 ،ص  .)121ويشير التحول
الرقمي الجيد إلى عملية تحويل اإلدارات أو الشركات الحكومية إلى نماذج أعمال تعتمد على التكنولوجيا الرقمية إلنتاج
منتجات وخدمات وتوافر قنوات دخل جديدة لزيادة قيمة منتجاتها ،ويوفر التحول الرقمي إمكانات هائلة لبناء مجتمعات فعالة
وتنافسية ومستدامة من خالل تحقيق تغيير جوهري في خدمات مختلف األطراف،
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بما في ذلك المستهلكين والموظفين والمستفيدين ،مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم من خالل سلسلة من عمليات التحول
لإلستراتيجيات المناسبة والتنفيذ (حسن ،2211 ،ص .)4
وعالميا ً ،تبنت العديد من دول العالم التوجه نحو الخدمات اإللكترونية في العديد من المجاالت مثل عمليات البيع والشراء
والخدمات التعليمية والترفيهية ،وقد أسهم في تزايد هذا التوجه العالمي نحو الرقمنة في الحد من عمليات التواصل المباشر
التي أدت إلى انتشار فيروس كوفيد  .11ومحلياً :أكدت إستراتيجية حكومة دولة قطر في عام 2222م على ترسيخ التكنولوجيا
لتحقيق الحكومة الرقمية وتلبية احتياجات العمالء كافة ،بما يتيح للجهات الحكومية تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وهو ما
سوف يساعد على تحسن مستوي معيشة الفرد والوافدين داخل دولة قطر .وتبنت الحكومة القطرية برنامج "تسمو" الذي
يهدف إلى تحول الدولة إلى دولة ذكية تواكب المستويات العالمية .وعلى مستوى بريد قطر :يندرج البريد القطري تحت
مظلة سديم ،وهي منصة للخدمات السحابية الحكومية التي توفر بيئة تكنولوجية ذات مستوي مرتفع من األمان ،وتتيح للجهات
الحكومية استخدام البيانات المدرجة عليها بمنتهي السهولة والسرعة.
هناك ثروة من المعرفة المتاحة حول كيفية تأثير التكنولوجيا على األسواق الرقمية ،وخاصة وسائل اإلعالم واإلعالن والبنوك
ومنظمات التعليم والتعلم والصناعة والتجارة العالمية .ولكن من الصعب تقييم مدى وصولها إلى الصناعات واألعمال
التجارية التقليدية .لقد تكيف الناس مع بيئة أكثر مرونة واسترخاء وترابطا ً نتيجة للرقمنة .برز المستهلك ،وهو العميل المتحكم
الذي لديه القدرة على التحكم الكامل في مصير العالمات التجارية ،كملف تعريف جديد للسوق( .بيان )2222 ،وأيضا تمكن
التكنولوجيا الشركات من جمع المعلومات في الوقت الفعلي ،وتحليل البيانات ،وتتبع العمالء عبر سلسلة القيمة ،من أجل
الحفاظ على والئهم وأمنهم االستهالكي ،مما يجعل تنسيق قرارات العمل أبسط وأكثر مرونة.
لقد بعثت التكنولوجيا الالتالمسية للدفع بدون نقود من خالل الهاتف المحمول أو البطاقات الذكية حياة جديدة في القطاع
المصرفي ،الذي اكتشف طريقة جديدة لكسب العموالت واإليرادات من خالل المعامالت الصغيرة .إن الحصول على البيانات
المؤرشفة والمنسقة في الوقت الفعلي من قبل الموظفين ،يمكنهم من إنشاء فرق أكثر ارتباطا ً ومرونة وتوجها ً نحو الهدف،
يمكن أن توجه سلسلة التوريد أو الفريق أو تتخذ إجرا ًء أو قراراً محدداً ،بدالً من الحدس.
نظراً ألن التحول الرقمي متأصل تقريبا ً في كل ما نقوم به ،فقد كان له تأثير على توظيف الموظفين وأدوارهم داخل الشركات
مع استثناءات قليلة ،وظفت الشركات موظفين ألسباب أخرى غير العمليات .يستلزم هذا السلوك التفكير اإلستراتيجي
والتحليلي ،الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج اإلجمالية .وهناك طلب كبير على األشخاص الذين يمكنهم
المساهمة في شيء مختلف وإضافة قيمة من خالل ابتكاراتهم ورؤاهم ومهاراتهم في سوق العمل .أخيراً ،يتم استبدال الوظائف
والوظائف الماهرة التي يمكن الوصول إليها بأدوات ومعدات تكنولوجية ،ويتم تشجيع العمال على العمل بطريقة أكثر تفاعلية
وأكثر توافقا ً مع األهداف التنظيمية .باإلضافة الى ان االستباقية والخيال والرغبة الدائمة في التعلم والبحث عن اإلبداع ،وهذه
بعض الصفات التي تحظى بتقدير كبير في هذا السيناريو(Tanja Schwarzmülle, 2018).
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في الوقت الحاضر أصبحت البيانات وخاصة الرقمية هي محور عمل أي شركة ،وتؤثر بشكل مباشر في أدائها وقراراتها،
ولذا فإن تخزي ن وتحليل وتنظيم هذه البيانات يحتل أهمية خاصة للكثير من المنظمات الهادفة إلى تحسين أدائها .حيث أصبحت
المنظمات تدرك أهمية تخزين البيانات وتقييمها وتفسيرها بشكل صحيح ،من أجل ترجمتها إلى إجراءات ،بل إجراءات
مناسبة ،وتحقيق الربح والنمو في األعمال التجارية .حيث تمنح معرفة كيفية التعامل مع البيانات الضخمة ميزة تنافسية.
نتيجة لذلك ،تقوم المنظمات الحديثة ،بمواءمة العمليات من أجل تشغيلها بكفاءة .إذا لم يكن لدى أي منظمة خبرة سابقة في
هذا الموضوع ،فقد تواجه صعوبات في التعامل مع كمية هائلة وكبيرة من البيانات (João Carlos, 2018).وتنافست
الشركات لتحقيق التحول الرقمي في السنوات األخيرة .ووفقا ً لبعض التقارير ،فإن الشركات التي لم تنقل نموذج أعمالها إلى
نموذج رقمي بحلول عام 2232م سيكون الزمن عفا عليها ،بسبب استخدام تقنيات التحول الرقمي من قبل المنافسين ،مثل:
الحوسبة السحابية واألجهزة المحمولة ،والمنصات الخاصة بإنترنت األشياء ،ومواقع التواصل االجتماعي ،وتقنيات تحديد
الموقع والتفاعل المتطور بين اإلنسان واآللة ،والتوثيق والكشف عن االحتيال ،والطباعة ثالثية األبعاد ،والواقع االفتراضي
وأجهزة االستشعار الذكية ،واستخدام البيانات الضخمة للتحليل والتواصل مع المستفيدين وجميع معلوماتهم(Gupta, .
) .2018باختصار ،انتقلت العديد من الشركات والمؤسسات مؤخراً نحو التحول الرقمي ،ال سيما في ضوء ثورة المعلومات
الحالية؛ حيث يكون للتحول الرقمي فوائد عديدة أهمها القدرة على حل جميع المشكالت في فترة زمنية قصيرة.
تحسين األداء
تشير التجارب إلى أن المنافسة القوية واإلبداع ال يتم تحقيقهما باستخدام اآلالت والمعدات الحديثة والمتطورة ومحاولة خفض
التكاليف ،ولكن من خالل استخدام الموارد والقدرات البشرية ،ويعتمد نجاح الموظفين وزيادة النشاط الخاص بهم على
المنظمة ومدى اهتمامها بقدرات موظفيها وأدائهم الجيد في العمل وتوفير بيئة العمل المحفزة ،وكيفية االستثمار في رأس
المال البشري (شرف الدين ،2221 ،ص .) 24ويشير تحسين األداء إلى استخدام العناصر المادية لتحسين العملية اإلنتاجية
واإلبداعية ،من خالل استخدام رأس المال وإستراتيجيات التكنولوجيا الرقمية المناسبة لعملية اإلنتاج ،ويعرف تحسين األداء
بأنه طريقة إبداعية للتعامل مع عقبات ومشكالت المنظمة بشكل أفضل ،وتبدأ عملية تحسين األداء في وضع مقارنة بين
الوضع الحالي والوضع الذي ترغب المؤسسة في الوصول إليه ،وكذلك تحديد كيفية العمل على تحسين األداء والعوامل التي
تؤثر فيه .وتظهر الدراسات أن هناك العديد من االشكاالت المرتبطة باألداء في العديد من المنظمات منها :اإلنتاجية
المنخفضة ،والمواصفات الرديئة ،وعدم القدرة على إنهاء العمل في الوقت المحدد ،والمواجهة المستمرة بين اإلدارة
والموظفين خاصة الجدد منهم ،والتعارض مع الثقافة السائدة للمؤسسة ،وفقدان الحافز وزيادة حالة الالمباالة بين الموظفين،
وعدم االهتمام بدراسة وتحليل المخاطر ،والتأخير في اتخاذ القرار ،واإلحجام عن النمو والتطوير الوظيفي (الخزامي،
 ،1111ص .)24
وقد أصبح التحول الرقمي من األساسيات في المنظمات التي تسعي إلى التطوير وتحسين خدماتها ،كما أنه يساعدها علي
االستجابة للتطورات العالمية ،ويسرع من عملية تحويل األفكار إلى حلول مبتكرة،
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ويعمل التحول الرقمي  -على المستوى اإلداري  -في القضاء على سلبيات العمل اإلداري والبيروقراطية ،ويوفر الوقت
المستغرق في أداء مهام العمل اإلداري ،ويعد التحول الرقمي أحد الركائز األساسية لبرنامج اإلصالح اإلداري داخل أي
منظمة ،ويضمن تبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات ،وتنوع سبل الحصول عليها ،والفصل بين الذي يقوم بتقديم الخدمة
والمستفيد منها ،مما يحد من الفساد اإلداري ،ويحقق رضا المستفيدين.
فعلى المستوى اإلداري ،يحقق التحول الرقمي العديد من الفوائد منها :استبدال العمليات الورقية بمثيلتها الرقمية ،وزيادة
سرعة وكفاءة سير العمل ،وانخفاض األخطاء ،وارتفاع مستوي الجودة وتطوير األداء ،وارتفاع مستويات اإلنتاجية وتحسين
المنتجات النهائية ،والحد على الفساد اإلداري ،وانخفاض مستويات التعقيدات البيروقراطية اإلدارية إلى أدنى مستوياتها،
وتحسين جودة حياة المواطن من خالل تقديم خدمات إلكترونية متعددة عبر جميع منافذ البيع الرقمية وغير الرقمية ،وتحويل
الحكومة إلى حكومة رقمية شبكية من خالل ربط األنظمة الرقمية للحكومة ،وتحسين عمل إدارات الدولة ،ومن ثم تحسين
مستوى حوكمة األجهزة الحكومية ،وتعزيز كفاءتها وفاعليتها ،وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة (شورا.)33 ،2212 ،
أما على الجانب المالي فإن التحول الرقمي يسهم بشكل عام في زيادة الخدمات المالية المقدمة ،إذ أصبحت التقنيات المالية
الجديدة مثل البلوك تشين أولى الدعائم األساسية في المنظومة العالمية ،ومن المتوقع أن يزداد االعتماد على مثل هذه التقنيات
لسنوات عديدة في المستقبل ،وأسهم التحول الرقمي من قبل القطاعات المالية في زيادة الثقة في التعامل بالعمالت االفتراضية
والدفع المباشر من خالل تقنيات مثل ( ،)peer to peerوإنشاء فروع إلكترونية للعديد من البنوك ،وقد شارك في تحول
مفهوم تخزين القيمة وكيفية انتقالها واستثمارها ،ويساهم التحول الرقمي داخل المنظمات المالية في تحسين بيئة المنافسة
وزيادة التفاعل في االقتصاد القطري ،وسوف تعاني المنظمات التي ال تدعم إستراتيجيات التحول الرقمي في المستقبل من
انخفاض الطلب على منتجاتها ،وقد ينتج عن ذلك إفالسها وخروجها من السوق ،مقابل المنظمات التي تقدم خدمات رقمية
متطورة .وعلى مستوى األداء المالي للمنظمة ،تسهم عملية التحول الرقمي في تحسين ضبط عملية اإليرادات وإدارة المخاطر
والنفقات ،وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المالية ،كما تعزز من ممارسات المتابعة والرقابة المالية ،وتعزز أيضا ً الشفافية
والمساءلة المالية ،وتحد من االختالالت والفساد المالي ،من خالل تبني الدفع اإللكتروني وهو ما يعزز الثقة بين المنظمة
والعمالء.
وعلى المستوى التسويقي ،يسهم التحول الرقمي في تحقيق العديد من الفوائد للمنظمات ،فقد أصبحت مواكبة التطورات
التكنولوجية ضرورة حتى تستطيع المنظمات البقاء والحفاظ على حصتها السوقية في ظل بيئة العمل السريعة .كما أن
التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي يمكن الشركات من تطوير خدماتها وتحسينها ،وقد أصبح التسويق الرقمي هو اللغة
السائدة في العصر الحالي ،ويعتمد نجاح أي منشاة على مدى نجاح الخطة التسويقية التي تتبناها ،والذي من شأنه أن يزيد
من حجم إيرادات الشركة وأرباحها .كما يساعد التحول الرقمي على تسهيل وصول المستفيدين للخدمات بصورة أسرع
وأكثر كفاءة ،وتغيير مفهوم التسويق التقليدي إلى مستوى أكثر انتشاراً وتحقيقا ً ألهداف المنظمة،
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ليعرف باسم التسويق الرقمي وهو عملية تهدف الستخدام التقنيات الرقمية في عملية التخطيط والتنفيذ والتسعير وتوزيع
المنتجات بما يتناسب مع أهداف المنظمات واألطراف ذات العالقة ،ويجب على المنظمات التي تتبنى التسويق الرقمي
مراعاة عدة اعتبارات (يحياوي ،وقرابصي :)2211 ،توفير المنشأة للكوادر اإلدارية التي تتقبل فكر التحول الرقمي ،وتوفير
المعدات واألجهزة التي تسهل عملية التبديل الرقمي ،ودمج تسويق منتجات الشركة مع الوسائل التكنولوجية من خالل
المنتجات الحالية قبل التوسع في منتجات جديدة ،وإبراز األهداف التسويقية التي تسعي الشركة إلى تحقيقها من خالل تبني
مفهوم التحول الرقمي ،وتحديد األدوات التسويقية المستخدمة في عملية التبديل الرقمي التسويقي ،وتحديد الخطة المالية
المتبعة لتنفيذ التحول الرقمي التسويقي.
ومن اآلثار اإليجابية للتحول الرقمي تغيير سياسة المنتج من خالل تقديم العديد من المنتجات الرقمية الجديدة ،كما حقق
اإلنترنت ميزة للمستهلكين من خالل البحث عن أفضل األسعار على مواقع اإلنترنت ،لذلك وكي تواكب الشركة التحول
الرقمي يجب عليها تبني سياسة تسعيرية تساعدها على المنافسة في هذا العالم االفتراضي ،كما ساهم التسويق الرقمي في
التخلص من وظيفة التوزيع التقليدية نظراً إلمكانية شراء المنتجات ودفع قيمتها من خالل اإلنترنت مباشرة كما أن بعض
المنتجات يمكن تحميلها مباشرة من موقع الشركة بعد دفع قيمتها ،كما ساهم التحول الرقمي في إمكانية الوصول إلى العمالء
في وقت أقل من التسويق التقليدي وتم استهداف الفئة المعنية بالمنتجات التي تنتجها الشركة ،و ُوضعت المقاييس التي تبين
مدى رضاء العمالء وتستقبل اقتراحاتهم بخصوص منتجات الشركة.
ورغم أهمية التحول الرقمي للمنظمات ،فقد أشارت نتائج تجارب العديد من المنظمات إلى العديد من المعوقات التي يجب
االنتباه إليها ،مثل االفتقار إلى وضع إستراتيجيات التحول الرقمي واختيار المناسب منها ألهداف المنظمة ،وضعف القيادة،
وانخفاض الميزانية المخصصة لخطة التحول الرقمي ،وخشية العديد من المنظمات وبعض الشركات من مخاطر انتشار
المعلومات الخاصة بها ،أو تهديد السرية في مجال عملها نتيجة استخدام التكنولوجيا الرقمية( .شحاتة)2222 ،

ثانيا :الدراسات السابقة:
يمكن للشركات ذات التوجه الرقمي استخدام المنصات لتنمية أسواقها باستخدام مفهوم  Ansoffحيث أثبت البحث الذي
أجرته مجلة أبحاث األعمال في عددها الصادر سبتمبر 2221م بعنوان "التحول الرقمي :انعكاس متعدد التخصصات وجدول
أعمال بحثي" أن إستراتيجيات النمو يمكنها أن تعتمد بدرجة أكبر على إستراتيجيات الرقمنة .وفي دراسة (علي)2213 ،
بعنوان "التحول الرقمي للجامعات المصرية :المتطلبات واآلليات" ،التي هدفت إلى الوقوف على احتياجات التحول الرقمي
في الجامعات المعاصرة واقتراح مجموعة من اآلليات لتنفيذ التحول الرقمي في الجامعات المصرية واالستفادة منه ،توصلت
الدراسة إلى أن نجاح عملية التحول الرقمي للجامعات ال يعتمد فقط على فعالية عملية التحول ،بل يتطلب أيضا ً أن يعكس
قادة الجامعات وجميع أعضاء المجتمع الجامعي مستوى قدراتهم ومهاراتهم وخصائصهم الشخصية ،واإليمان بعملية التحول
الرقمي وااللتزام بها وتوفير متطلباتها ،وكذلك صياغة إستراتيجيات لتعزيز قدرات القادة واألفراد ،ودعم التغيير،
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ودمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة مجاالت الجامعة وأنشطتها .وفي دراسة ) (gupta,2018بعنوان "دور
التفكير الفعال في تشكيل العالقة بين القدرة اإلدارية التشغيلية وأداء االبتكار" وضحت تأثير إستراتيجية الرقمنة في إعادة
اختراع األعمال ،وأكدت أن التحول الرقمي يساعد األعمال في تحقيق نمو هائل .ويستفيد القادة الناجحون من الفرص التي
تنشأ من التقنيات الرقمية لتحسين كفاءة أعمالهم .يتسم قادة األعمال الموجهون نحو اإلستراتيجية الرقمية بالمرونة في
قرارتهم ،فبدالً من البقاء في السوق لفترة طويلة ،يتحولون إلى التقنيات الناشئة الستغالل الفرص الجديدة .على سبيل المثال،
تحولت شركة  weather Companyإلى البيانات الضخمة وتطبيقات األجهزة المحمولة من التلفزيون والهواتف المحمولة
في إنشاء اإلعالنات ،ألن تحليالت البيانات الضخمة وتطبيقاتها سمحت لها بالتنبؤ بأنماط الطقس بكفاءة وفاعلية أكبر من
ذي قبل عندما كانت تعتمد على األنظمة التقليدية .وتؤكد دراسة (هارفارد  )2212بعنوان "لماذا التحول الرقمي؟“ أن
االستدامة ترتبط بشكل واضح بعملية الرقمنة والتحول إلى األنظمة الرقمية من خالل استغالل القدرة اإلدارية والتشغيلية،
ألنها ضرورية لتحقيق إستراتيجية العمل حيث :تسهل إستراتيجيات االستدامة العالقة بين األداء المالي وإستراتيجية العمل
الرقمي ،وتُحسن إستراتيجيات التحول الرقمي من األداء المالي .وهدفت دراسة (عيسى )2211 ،بعنوان "التسويق الرقمي:
كيفية تطبيق التحول الرقمي في مجال التسويق" ،إلى التعرف على مفهوم التحول الرقمي ،وأبعاده ،وإظهار العناصر المختلفة
للتسويق الرقمي وفوائده المختلفة للزبائن ،واإلسهام ببعض االقتراحات المهمة التي قد تشجع بعض الدول خاصة الجزائر
على تطوير مؤسساتها ونشر التسويق الرقمي ،مستخدمةً المنهج الوصفي التحليلي .وخلصت إلى أن التسويق الرقمي هو
أسلوب تسويقي يمكن استخدامه من قبل جميع أنواع الشركات الكبيرة أو الصغيرة (الناشئة أو المهنية ،الربحية أو الخيرية)،
وهي مرتبطة باإلعالن على اإلنترنت ،والتسويق عبر البريد اإللكتروني ،ووسائل التواصل االجتماعي ،والرسائل القصيرة،
وأوصت الدراسة بتزويد الموظفين المؤسسين بأجهزة رقمية ،ودمج عمليات التسويق والتكنولوجيا من خالل تجربة الشركة
لنفس المنتج الذي تقدمه لعمالئها ،لكي تكتشف المنظمات ظروف العمل من أجل إقامة عالقات جديدة مع العمالء وجعلهم
مستشارين .أما في دراسة (رفاعي )2222،بعنوان "متطلبات التحول الرقمي لمؤسسات المعلومات العربية" ،فقد هدفت إلى
التعرف على المفاهيم الخاصة بالتحول الرقمي ،وتأثيره على األفراد والمنظمات ،وتوصلت إلى بعض النتائج من بينها
ارتباط استخدام لغات الترميز أو التهيئة ببدايات استخدام الحاسب اآللي ،وذلك لوصف بنية النصوص ولوصف األشكال أو
الصيغ التي ستعرض بها تلك النصوص على شاشات الحاسبات أمام القارئ .وفي دراسة ) (mekalif,2020بعنوان "مرونة
بنية تكنولوجيا المعلومات والالمركزية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات كمحركات للقدرات الديناميكية التي تدعمها
تكنولوجيا المعلومات واألداء التنافسي :تأثير البيئة الخارجية المعتدل" استنتجت أن خبرة موظفي تكنولوجيا المعلومات
وقدرات إدارة تكنولوجيا المعلومات تؤثر بشدة في األداء المالي التنظيمي باإلضافة إلى تأثير مرونة تكنولوجيا المعلومات
والبنية التحتية بشكل مباشر في األداء المالي ،حيث يعد االستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتطوير مهارات
تكنولوجيا المعلومات أمراً بالغ األهمية لتحسين األداء المالي .وبينت دراسة ) (Visconti,2020بعنوان "العالقة بين الرقمنة
والتطوير :دور الرقمنة في اقتناص اإلمكانات المالية" أهمية االستثمار واإلنفاق على التحول الرقمي وتوابعه من خدمات
رقمية وكيف أنه يعد أمراً ضروريا ً لتحسين األداء المالي في قطاع التصنيع .ومع ذلك،
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هناك حاجة إ لى مزيد من البحث لفحص هذا االرتباط المعقد بين األداء المالي والخدمة الرقمية .وعلى صعيد التحول الرقمي
وآثاره على معدالت األداء اإلداري تتساءل دراسة ) (yunarity,2021بعنوان "دور التفكير الفعال في تشكيل العالقة بين
القدرة اإلدارية التشغيلية وأداء االبتكار" عن تأثيرات التفكير اإلنتاجي في تشكيل أداء االبتكار والقدرة اإلدارية ،لتستنتج أن
ريادة األعمال تعزز من حيوية الشركة مما يؤثر بشكل كبير في القدرة اإلدارية .وتتحسن القدرة التشغيلية بسبب التطبيق
الرقمي في المنظمات .ونتيجة لذلك ،أثبتت النتائج أن الشركات الناجحة تعزز أداء االبتكار لديها من خالل تعزيز قدراتها
اإلدارية والتشغيلية.
الفصل الثالث :التوجه اإلستراتيجي الرقمي في شركة بريد قطر
يعود تاريخ شركة بريد قطر إلى عام 1122م ،حيث كانت تعرف حينها باسم إدارة البريد ،وتم استخدام أول ختم بريدي
للرسائل المسجلة في مكتب بريد الدوحة في  13مايو 1123م ،وتم افتتاح أول مكاتب بريد خارج العاصمة في دخان وأم
سعيد على التوالي في عامي 1122م و1122م ،وتم افتتاح مبنى مكتب البريد العام في عام 1122م ،في موقع جيد على
كورنيش الدوحة .ويقدم بريد قطر مجموعة كبيرة من الخدمات البريدية والحلول الرقمية الحديثة التي تعكس رؤية قطر
الوطنية  .2232واليوم تدير الشركة  ٣٢فرعا ً بريدياً .كما يُشغل بريد قطر واحداً من أكبر أساطيل النقل بمجموعة متنوعة
من السيارات ،والدراجات النارية ،والشاحنات الكبيرة ،التي تغطي خدماتها جميع مناطق الدولة بكفاءة وفاعلية .كما حصل
بريد قطر على اعتمادات دولية من ضمنها شهادات  IOS 9001و 14001و .18001كما اعترف اتحاد البريد العالمي
بحصوله على أفضل ثاني مكتب بريد أداء على مستوى العالم( .البريد القطري.)2222 ،
تتمثل رؤية الشركة في :أن يتم االعتراف بالبريد كأفضل شركة بريدية ولوجستية في قطر وعبر منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا( .البريد القطري .)2222 ،وتحددت رسالته في :تزويد قطر بأفضل الخدمات البريدية واللوجستية لالنطالق
في العصر الرقمي( .البريد القطري .)2222 ،ولتحقيق رسالتها فقد حددت أهدافها في؛ تعزيز محفظة الخدمات وتجربة
العمالء ،وبناء عمليات بريدية هي األفضل في فئتها ،ورعاية القدرات التنظيمية( .البريد القطري)2222 ،
سياسة التوجه اإلستراتيجي الرقمي
بدأت مالمح التوجه اإلستراتيجي الرقمي لبريد قطر في عام 2212م ،عندما استضاف بريد قطر مؤتمر االتحاد البريدي
العالمي ،الذي حقق نجاحا ً كبيراً في الدوحة ،وحضره العديد من صناع القرار والمسؤولين في منظمات البريد من جميع
أنحاء العالم ،كان الحدث دليالً على التقدم والتطور السريع للخدمات البريدية حول العالم ،وأصبح العامل المحفز إلستراتيجية
التحول المستقبلية لبريد قطر .شرعت الشركة في برنامج تحول جذري في عام 2214م ،فدفعت إستراتيجية التحول الرقمي
لبريد قطر الشركة إ لى إعادة تقييم وتحديث جميع جوانب عملياتها .فتم إطالق برنامج التحول في ديسمبر 2212م لتحقيق
رؤية بريد قطر المتوافقة مع رؤية قطر  .2232وذلك حتى يصبح بريد قطر األكثر تطوراً في القرن الحادي والعشرين ،من
خالل اعتماد التكنولوجيا الرقمية .وتهدف إستراتيجية التحول إلى نقل الشركة من شركة بريدية تقليدية،
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إلى شركة تركز على العمالء عبر تقديم خدمات متميزة .وتتناول اإلستراتيجية أربعة مجاالت رئيسية :تقديم أفضل الخدمات
البريدية ،وبناء أفضل العمليات البريدية ،واحتضان قدوم الحياة الرقمية ،وتوفير تجربة أفضل للعمالء( .البريد القطري،
.)2222
وبنا ًء علي تطبيق إستراتيجية التحول ،التي نتج عنها عدة فوائد رئيسية تتمثل في :حل تحديات األعمال من خالل التقنيات
المبتكرة ،وتمكين اتخاذ القرارات التجارية من خالل معلومات دقيقة و مدروسة ،وتجديد المنتجات البريدية األساسية وخطط
التسعير ،و إنشاء متجر شامل للخدمات الحكومية ،وتطوير قنوات التجارة اإللكترونية ،والتوسع في خدمات البريد السريع،
وإعادة تنشيط صورة العالمة التجارية ،وكذلك إنشاء منافذ للبيع بالتجزئة ،وترقية نموذج شبكة العمليات لتوفير خدمة الطرود
والبريد المخصص ،وطرح نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات ،وبالتالي سن أنظمة قائمة على األداء كجزء من الحل الشامل
لعملية تطوير الخدمات ،هذا وقام بريد قطر بتنفيذ الموضوعات التالية المحددة لخارطة طريق اإلستراتيجية الرقمية:

الشكل رقم ( )1يوضح خارطة طريق لتنفيذ اإلستراتيجية الرقمية

المصدر :الباحثة بناء على اإلستراتيجية الداخلية لبريد قطر
ولمواكبة التطورات التكنولوجية واالستفادة منها في تقديم خدمات البريد ،طورت الشركة آلية تقديم خدماتها من خالل البوابة
الرسمية لحكومة قطر اإللكترونية (حكومي) ،عن طريق خدمة البريد الممتازالتي تمتاز بالسرعة واألمن في التوصيالت
المحلية والدولية( .حكومي .)2221 ،ويتعامل بريد قطر مع العديد من الخدمات اإللكترونية التي تشمل التسليم للعمالء
(األفراد والشركات) بشكل حصري ،كما لعب "بريد قطر" دوراً مهما ً ،ال سيما في تقديم خدمات مطراش  2بالتعاون مع
وزارة الداخلية .كما تم إبرام عقد وتعاون مع شركاء التجارة اإللكترونية اإلستراتيجيين بهدف تقديم خدمات تجارة إلكترونية
جديدة لجميع أنحاء قطر في الربع األول من عام 2212م ،وفتح أسواق عالمية لألفراد والمقيمين .كما أن خدمة كونكتد التي
أطلقها بريد قطر ،تعتبر بوابة على المتاجر اإللكترونية للتسوق عبر اإلنترنت في مختلف الدول .وتقدم خدمات شحن مميزة
وبأسعار تنافسية بعضوية مجانية مدى الحياة ،لتوفر ُسبل تسوق مريحة لمستخدمي الخدمة( .البريد القطري.)2222 ،
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وخالل مرحلة الحصار على دولة قطر ،بتاريخ  2يونيو 2213م ،قام بريد قطر وكسائر منظمات الدولة وشركاتها وأجهزتها
المختلفة بمواجهة الحصار المفروض على دولة قطر ،من خالل تطوير وإطالق خدمات وتقديم منتجات جديدة ،بالتعاون مع
كبرى الشركات في مجال الخدمات البريدية والشحن ،وكذلك تكوين شراكات جديدة ومراكز للصرافة البريدية لتزويد العمالء
بأحدث وأفضل الخدمات .كما أطلق بريد قطر ،خدمة "عاجل الدولية" للعمالء من األفراد والشركات .تتيح خدمة الشحن إلى
أكثر من  222دولة ومنطقة حول العالم في غضون يوم إلى ثالثة أيام عمل من باب المرسل إلى باب المستلم .أما خالل
جائحة كورونا ،فقد برز دور بريد قطر في تنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية في الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا،
التي تقوم بها الدولة من خالل أجهزتها المختلفة من أجل مواجهة الجائحة .عندما اشتدت األزمة ،لعب بريد قطر دور رئيسي
كحلقة وصل بين السلطات والوزارات والهيئات واألجهزة الحكومية المختلفة وجمهور المتعاملين ،خاصة في ظل اإلجراءات
االحترازية الهادفة إلى زيادة التفاعل عن بعد مع العمالء والمراجعين عبر الخدمات اإللكترونية ،وفي هذا اإلطار وبالتعاون
مع وزارة الصحة العامة تم تفعيل خدمة توزيع األدوية لمرضى األمراض المزمنة وغيرهم من مراجعي مراكز الرعاية
الصحية األولية بهدف تقليل الحضور العام في المستشفيات والمراكز الصحية ،وتشجيع الناس على االلتزام بسياسات التباعد
االجتماعي والبقاء في المنزل خالل هذا الوقت الحرج ،خاصة كبار السن وذوي األمراض المزمنة األكثر عرضة لإلصابة
باألمراض .ومن منطلق الحرص على صحة العمالء والعاملين وسالمتهم ،ولتفادي أي انقطاع للخدمات البريدية قام بريد
قطر بحملة تطعيم (اختيارية) للعاملين في الصفوف األولى والمتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور.
ومن خالل التقارير الصادرة عن اتحاد البريد العالمي التي يُقيَّ ُم من خاللها أعضاؤه بشكل ربع سنوي ،يتبين لنا أن بريد قطر
حقق قفزة نوعية في مؤشرات أداء2019م بحصوله على المركز األول عربيا ً في ثالثة أرباع السنة ،وتصدر المركز األول
في سنة 2020م عربياً والثامن من أصل  198دولة .وتميز بريد قطر بكفاءة األداء في التسليم في وقت محدد ،وجودة خدمة
العمالء ،والتخليص الجمركي ،والرد السريع على المكالمات بأقل من  20ثانية ،وغيرها من معايير اتحاد البريد العالمي.
ومن حيث الخدمات البريدية كما قام بريد قطر بمناولة عدد  74945طرداً ،بينما كان عدد البريد الممتاز حوالي 84084
وحوالي 594620بريداً مسجالً بالعمليات الصادرة والواردة خالل عام 2020م .يوضح الجدول رقم ( )1زيادة اإلقبال على
خدمات بريد قطر المحلية خالل عام 2020م ،مما يدل على ارتفاع مؤشر ثقة العمالء في خدمات بريد قطر وتعزيز دوره
في التحول الرقمي (بريد قطر ،إدارة الخدمات المباشرة وخدمة العمالء).

الجدول رقم ( )1احصاءات عن بعض خدمات بريد قطر المحلية
نوع الخدمة
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خدمة كبار العمالء.

خدمات الحكومة اإللكترونية (خدمة اإلقامات).

خدمات الحكومة اإللكترونية (الجوازات).

2019

152,045

2020

499,375

2018

1,627,549

2019

1,700,774

2020

1,753,409

2018

932

2019

1,255

2020

8,556

ويعمل بريد قطر على تحقيق أهداف إستراتيجية ،من خالل توسيع نطاق الخدمات الرقمية ،وتطبيق أفضل الممارسات
العالمية لجمع المواد البريدية من جميع أنحاء قطر ،بخطوات وأهداف محددة( .البريد القطري .)2222 ،ومن خالل تطبيق
إستراتيجية التحول الرقمي ،تم تنفيذ ستة محاور رئيسية وهي:
-

القنوات الرقمية :الموقع العام وتطبيق الهاتف المحمول ،بما في ذلك بوابة األعمال المخصصة والتجارة اإللكترونية.

-

نظام إدارة عالقات العمالء من حساب العميل وطلباته ،كذلك إدارة المنتجات والتسويق لها.

-

نظم تشغيل البريد وتشمل :إدارة العناوين ،والبريد المحلي (نظام بريد قطر) ،والتخطيط والجدولة المتكاملة ،وإدارة
األسطول ،وإدارة العمليات الديناميكية ،واالنتقال المتقدم للعمليات.

-

إدارة الشركة :بما في ذلك المالية والفواتير ،والمشتريات ،وإدارة محتوى بريد قطر.

-

قدرات التكامل.

-

إدارة البيانات وإدارة الحلول الذكية وإعداد التقارير وتحليلها.

الفصل الرابع :منهجية الدراسة
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تمت مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث ،كما
تم جمع المعلومات الميدانية ،من خالل استبيان تم إعداده خصيصا ً لهذا الغرض في ضوء مراجعة الدراسات السابقة ذات
العالقة .حيث تكون االستبيان ،إضافة إلى رسالة التغطية ،من جزأين :تناول األول المعلومات األولية عن عينة البحث من
حيث النوع االجتماعي والسن والمستوى التعليمي وغيرها من المتغيرات ،في حين تناول الجزء الثاني المحاور الرئيسية
المتمثلة في أثر التحول الرقمي في األداء اإلداري والمالي والتسويقي ،حيث تضمن محور األداء اإلداري ست فقرات،
ومحور األداء المالي سبع فقرات ،ومحور األداء التسويقي ست فقرات .وتمت إضافة سؤال مفتوح للعينة حول ما إذا كانت
هناك آثار أخرى يمكن إضافتها .وقد تم توزيع االستبيان على عينة مكونة من  22شخصا ً في شركة بريد قطر،
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وتم توزيع االستبيان إلكترونيا ً نتيجة للظروف االحترازية المعمول بها حاليا ً ،وقد استجاب من العينة المستهدفة  41شخصا ً،
وهو ما يمثل نسبة  %82من العينة المستهدفة ،وهي نسبة مقبولة إحصائيا ً .وقد توزعت العينة بحسب النوع االجتماعي
بحيث بلغ نسبة الذكور في العينة  %79في حين بلغت نسبة اإلناث في العينة .%21

الشكل رقم ) (2يوضح توزيع العينة تبعا ً للنوع االجتماعي

النسبة المئوية للمشاركين حسب النوع

وتوزعت العينة وفقا ً لمتغير العمر ،فقد تباينت أعمار أفراد العينة بين مختلف الفئات العمرية ،وكانت الفئة األكثر مشاركة
من ( 40وأقل من  )50بنسبة  ،%43.6تلتها الفئة العمرية من ( 30وأقل من  )40بنسبة  ،%42.86بينما تساوت فئات
المشاركين (األقل من  )30و( 50فأكثر) بنسبة تقدر بـ  % 6.76لكل فئة.

الشكل رقم ) (3يوضح توزيع العينة تبعا للفئات العمرية
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وتوزعت العينة بحسب المستوى التعليمي ،حيث بلغت نسبة المشاركين في العينة من الحاصلين على الثانوية العامة
 %21.43والحاصلين على مؤهالت جامعية  %60.71أما درجة الماجستير فكانت موجودة بنسبة  ،%17.86ويتضح من
نتائج العينة أنه لم يحصل أي من أفراد العينة على درجة الدكتوراه.

الشكل رقم ) (4يوضح توزيع العينة على أساس المستوى التعليمي

الفصل الخامس :عرض نتائج الدراسة وتحليلها
لتحديد مصدر المعرفة بالتحول الرقمي لدى موظفي شركة بريد قطر تضمن االستبيان سؤاالً نصه هُ :ما هو مصدر معرفتك
بالتحول الرقمي؟
حيث أظهرت اإلجابات تنوع مصادر المعرفة بالتحول الرقمي ،فقد أشارت نسبة  %34من إجمالي أفراد العينة أنهم قد
توصلوا لمعلوماتهم حول التحول الرقمي عبر التعلم الذاتي ،ونفس النسبة تقريبا ً تحصلت على معلوماتها عن التحول الرقمي
عبر الممارسة العملية ،أما على صعيد المشاركة في الندوات والمؤتمرات فقد أشار  %12فقط من أفراد العينة إلى أنهم
توصلوا لمعلوماتهم عن التحول الرقمي من خاللها .وتأتي الدورات التدريبية بنفس النسبة تقريبا ً  %12.5ومن خالل هذه
النتائج نستطيع القول ،إن التحول الرقمي لم يتم التطرق له بشكل فعال من خالل المقررات الدراسية ،وال الدورات التدريبية
الموجهة من قطاع الموارد البشرية في شركة البريد القطري.
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جدول رقم ) (2يوضح مصدر المعرفة بالتحول الرقمي لدى أفراد العينة
#

اإلجابات

النسبة

1

التعلم الذاتي.

33.13%

2

المشاركة في المؤتمرات والندوات.

12.32%

3

حضور الدورات التدريبية.

12.2%

4

المقررات الدراسية.

2.12%

5

الممارسة العملية.

33.23%

المجموع

100%

وأشارت نتائج العينة إلى تفاوت بين عدد الحاصلين على الدورات التدريبية المتعلقة بمجال التحول الرقمي ،وذلك على
النحو اآلتي:

جدول رقم ) (3يوضح عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة

#

اإلجابات

النسبة

1

لم أحصل على أي دورة.

21.6%

2

دورة واحدة.

20.01%

3

دورتان تدريبيتان.

14.29%

4

ثالث دورات فأكثر.

44.1%

المجموع

100%

يتضح من الجدول السابق ،أن ما نسبته  %21.6من العينة أشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على أي دورات تدريبية متعلقة
بالرقمنة ،بينما أشارت نسبة كبيرة نسبياً وصلت إلى  %44.1إلى أنهم تلقوا ثالث دورات تدريبية أو أكثر متعلقة بمجال
الرقمنة ،وهو ما يشير إلى أنه ال تزال هناك حاجة إلى العمل على تطوير وتصميم العديد من الدورات التدريبية،
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التي توضح :ماهية التحول الرقمي ،باإلضافة إلى التقنيات المتبعة ،وكيفية االعتماد عليها في كافة مجاالت وأنشطة الشركة
القطرية للخدمات البريدية.
وللتعرف على أثر التحول الرقمي في أداء الشركة ،ولإلجابة عن تساؤالت البحث ،كانت النتائج على النحو اآلتي:
السؤال األول :ما أثر التحول الرقمي على األداء المالي للشركة؟
تم تحليل إجابات العينة وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:

جدول رقم ) (4يوضح تحليل إجابات أفراد العينة حول أثر التحول الرقمي على األداء المالي
للشركة

#

الحقل

الحد
األدنى

الحد األعلى

المتوسط

االنحراف
المعياري

الفرق

 1يقلل التحول الرقمي من
تكاليف العمل.

1.00

5.00

3.86

1.195

1.445

 2يحسن مستوى تحصيل
الموارد.

2.00

5.00

3.915

0.79

0.62

 3يضبط اإلجراءات المالية
ويحسن عملية المراجعة
الداخلية.

2.00

5.00

4.303

0.82

0.74

 4يحسن مستوى تخصيص
الموارد المالية.

1.00

5.00

4.105

0.84

0.735

 5يعزز مستوى المتابعة
والرقابة المالية.

2.00

5.00

4.18

0.645

0.44

 6يقلل من مستوى المخاطر
المالية للشركة.

2.00

5.00

4.01

0.775

0.605

يتضح من الجدول السابق أن أثر التحول اإلستراتيجي الرقمي في الجانب المالي للشركة من وجهة نظر العينة قد تفاوت من
فقرة إلى أخرى .فقد جاءت الفقرة األولى "يقلل التحول الرقمي من تكاليف العمل" بمتوسط  3.86درجة من  5وهو ما يعني
أن األداء المالي يتأثر إيجابا ً من خالل انخفاض تكاليف العمل نتيجة للتحول الرقمي للشركة ،في حين جاءت الفقرة الثانية
"يحسن مستوى تحصيل الموارد" بمتوسط  3.915درجة من  5وهو ما يعني أن األداء المالي يتأثر إيجابا ً بارتفاع مستوى
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التحصيل للموارد واستغاللها الجيد عبر التحول الرقمي ،وأيضا ً أوضحت الفقرة الثالثة "يضبط اإلجراءات المالية ويحسن
عملية المراجعة المالية الداخلية" بمتوسط  4.303من  5وهي درجة موافقة مرتفعة حيث تؤكد أن التحول الرقمي يفيد األداء
المالي للمنظمة عبر ضبط اإلجراءات المالية وتحسين عمليات التدقيق والمراجعة المالية من خالل االعتماد على األنظمة
اإللكترونية لتقليل الخطأ ،باإلضافة إلى الفقرة الرابعة "يحسن مستوى تخصيص الموارد المالية" بمتوسط  4.105من 5
درجات حيث تؤكد هذه النتيجة على أن الرقمنة ترفع من مستوى األداء المالي في المنظمات ،من خالل تحسين مستوى
تخصيص الموارد المالية بدقة وكفاءة عاليتين ،وجاءت الفقرة الخامسة "يعزز مستوى المتابعة والرقابة المالية" بمتوسط
 4.18من  5درجات بما يعني أن مستوى األداء المالي يرتفع ويتأثر إيجابا ً بعملية الرقمنة ،من خالل تعزيز الرقمنة لمستوى
المتابعة لألنشطة المالية ورفع كفاءة عملية الرقابة بشكل عام ،وأيضا ً الفقرة السادسة "يقلل من مستوى المخاطر المالية
للشركة" بمتوسط درجات  4.01من  5درجات وهو ما يؤكد أن األداء المالي يرتفع تبعا ً للتحول الرقمي للشركة من خالل
تقليل الرقمنة لمستوى المخاطر المالية في الشركة ،وأشار أفراد العينة إلى بعض التأثيرات األخرى التي يحدثها التحول
الرقمي على األداء المالي ،مثل تأثير الرقمنة اإليجابي على شفافية البيانات المالية للشركة ،من خالل التعامل اإللكتروني مع
المدخالت والمخرجات في النظام المالي وأيضا ً تمت اإلشارة إلى سلبية فقدان بعض المعلومات في حال انقطاع الخدمة عبر
اإلنترنت أو الخوادم الحاسوبية ،باإلضافة إلى أن التحول الرقمي يوفر بيانات أكثر دقة حول تكاليف وهوامش المنتجات
والخدمات والعمليات ،وتكاليف القوى العاملة كأدوات التخاذ قرارات مستنيرة بشأن قضايا وإجراءات أداء األعمال.
السؤال الثاني :ما أثر التحول الرقمي على األداء اإلداري للشركة؟
تم تحليل إجابات العينة وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:

جدول رقم ) (5يوضح تحليل إجابات أفراد العينة حول أثر التحول الرقمي على األداء اإلداري
للشركة

#

الحقل

الحد األدنى

الحد
األعلى

المتوسط

االنحراف
المعياري

الفرق

 1تحسين مستوى صنع القرارات
وإعداد خطط الشركة.

2.00

5.00

3.985

0.835

0.73

 2تبسيط إجراءات العمل الداخلية.

1.00

5.00

4.125

0.84

0.71

 3تسهيل عملية تبادل البيانات
والمعلومات الالزمة إلنجاز
العمل.

2.00

5.00

4.33

0.73

0.55
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 4اختصار وقت إنجاز العمل
اليومي.

2.00

5.00

4.325

0.73

0.56

 5الحد من الفساد اإلداري وتعزيز
الشفافية.

2.00

5.00

4.135

0.864

0.83

 6تعزيز مستوى الرضا الوظيفي
لدى الموظفين.

2.00

5.00

3.73

0.845

0.775

 7تقليل نسبة األخطاء في العمل.

2.00

5.00

4.025

0.78

0.615

يتضح من الجدول السابق أن أثر التحول اإلستراتيجي الرقمي في الجانب اإلداري للشركة من وجهة نظر العينة قد تفاوت
من فقرة إلى أخرى .فقد جاءت الفقرة األولى "يحسن مستوى صنع القرار وإعداد خطط الشركة" بمتوسط  3.985وهو ما
يشير إلى أ ن التحول الرقمي يرفع من معدالت األداء اإلداري من خالل تحسين مستوى صنع القرار والمساعدة في إعداد
الخطط للشركة ،وجاءت الفقرة الثانية "تبسيط إجراءات العمل الداخلية" بمتوسط  ،4.125حيث تؤكد النتائج أن الرقمنة تفيد
األداء اإلداري بأنها تساعد في تبسيط إجراءات العمل الداخلية ،باإلضافة إلى الفقرة الثالثة "تسهيل عملية تبادل البيانات
والمعلومات الالزمة إلنجاز العمل" بمتوسط  4.33من  5درجات حيث توضح نتائج االستبانة أن عملية التحول الرقمي في
الشركة تفيد األداء اإلداري من خالل تسهيل عملية تبادل ونقل البيانات والمعلومات الالزمة إلنجاز العمل ،والفقرة الرابعة
"اختصار وقت إنجاز العمل اليومي" بمتوسط درجات  4.325من  5درجات وهو ما يشير إلى أن الرقمنة تؤثر إيجابياً على
األداء اإلداري للمنظمة بأنها تقلل وقت اإلنجاز اليومي لألعمال ،وجاءت الفقرة الخامسة "الحد من مستوى الفساد اإلداري
وتعزيز الشفافية" بمتوسط درجات  4.135من خمس درجات ،حيث تبين نتائج التحليل لهذه الفقرة أن الرقمنة تحد من مستوى
الفساد اإلداري ،وتعزز معايير الشفافية في الشركة ،وبالتبعية ترتفع معدالت األداء اإلداري ،وجاءت الفقرة السادسة "تعزيز
مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين" بمتوسط  3.73من  5درجات وهو ما يوضح أن التحول الرقمي يفيد معدالت األداء
اإلداري ،حيث إن الرقمنة تعزز مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي الشركة ،باإلضافة إلى الفقرة السابعة "تقليل نسبة
األخطاء في العمل" التي توضح نتائج إجابات أفراد العينة عليها أن الرقمنة تقلل من نسبة األخطاء في العمل بمتوسط درجات
 4.025من خمس درجات ،وأشار أفراد العينة إلى بعض اإليجابيات والسلبيات األخرى للتحول الرقمي على األداء اإلداري
للشركة منها :أنه يتم تحسين وزيادة فاعلية البيانات والتقارير التي ينتجها التحول الرقمي فقط إذا كانت جزءاً من عملية
متكاملة إلدارة أداء األعمال ،حيث يتم تحليل النتائج واتخاذ إجراءات بشأنها في كل مستوى من مستويات الشركة مقابل
أهداف العمل ،مع توجيه رؤية مباشرة لألهداف الشخصية ،باإلضافة إلى أنه ما لم يتم تدريب الموظفين اإلداريين وإعدادهم،
سيشعرون بأنها مهارات ال يمكن تحقيقها نظراً لوجود الكثير من التقدم في األدوات مقارنة بالمكتب التقليدي.
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السؤال الثالث :ما أثر التحول الرقمي على األداء التسويقي للشركة؟
تم تحليل إجابات العينة وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:

جدول رقم ) (6يوضح تحليل إجابات أفراد العينة حول أثر التحول الرقمي على األداء التسويقي للشركة

#

الحد األدنى

الحقل

الحد األعلى

المتوسط

الفرق

االنحراف
المعياري

 1تطوير منتجات وخدمات جديدة 3.00
تلبي احتياجات المستفيدين.

5.00

4.19

0.66

0.44

 2زيادة الحصة السوقية للشركة.

2.00

5.00

3.86

0.94

0.88

 3تعزيز رضا المستفيدين من
خدمات الشركة.

2.00

5.00

4.24

0.75

0.56

 4اختصار وقت التسويق
للمنتجات والخدمات الجديدة.

3.00

5.00

4.52

0.59

0.34

 5وصول أسرع وأفضل
للمستفيدين.

4.00

5.00

4.57

0.49

0.24

 6دراسة وتحديد احتياجات
المستفيدين بشكل أفضل.

2.00

5.00

4.24

0.68

0.47

يتبين من الجدول السابق أن أثر التحول اإلستراتيجي الرقمي في الجانب التسويقي للشركة من وجهة نظر العينة قد تفاوت
من فقرة إلى أخرى .فقد جاءت الفقرة األولى "تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي حاجة المستفيدين" بمتوسط درجات
 4.19من  5درجات وهو ما يشير إلى أن التحول الرقمي يؤدي إلى تطور معدالت األداء التسويقي للشركة من خالل رفع
القدرة على تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات المستفيدين وجاءت الفقرة الثانية" :زيادة الحصة السوقية للشركة"
بمتوسط  3.86من  5درجات حيث تشير النتائج إلى تأثير التحول الرقمي اإليجابي على معدالت األداء التسويقي من خالل
رفع الحصة السوقية للشركة ،وأيضا ً الفقرة الثالثة "تعزيز رضا المستفيدين من خدمات الشركة" بمتوسط  4.24من 5
درجات وهو ما يشير إلى أن التحول الرقمي يؤثر باإليجاب في األداء التسويقي من خالل رفع معدالت رضا العمالء
والمستفيدين من الشركة باإلضافة إلى الفقرة الرابعة "اختصار وقت التسويق للمنتجات والخدمات الجديدة" بمتوسط 4.57
من  5درجات وهو ما يؤكد الفقرة بتأثير إيجابي واضح على معدالت األداء التسويقي للشركة من خالل توفير الوقت المستهلك
في التسويق للمنتجات والخدمات الجديدة،
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وجاءت الفقرة الخامسة "وصول أسرع وأفضل للمستفيدين" بمتوسط  4.57من  5درجات لتؤكد أن األداء التسويقي للشركة
يتأثر إيجابا ً بالتحول الرقمي حيث إنه يسهل عملية الوصول للمستفيدين بشكل واضح ،وجاءت الفقرة السادسة "دراسة وتحديد
احتياجات المستفيدين بشكل أفضل" بمتوسط  4.24من  5درجات حيث تؤكد الفقرة أن األداء التسويقي للشركة يرتفع ويتطور
نتيجة للتحول الرقمي ،حيث إنه يسهل عملية دراسة وتحديد المستفيدين من الشركة وخدماتها.
السؤال الرابع :ما هي معوقات التحول الرقمي الكامل في البريد القطري؟
تم تحليل إجابات العينة وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:

جدول رقم ) (7يوضح تحليل إجابات أفراد العينة حول معوقات التحول الرقمي في الشركة

#

الحقل

الحد
األدنى

الحد
األعلى

المتوسط

االنحراف المعياري

الفرق

 1ضعف قدرات الكادر البشري
ومهاراته.

2.00

5.00

3.43

1.00

1.01

 2مخاطر أمن المعلومات وسريتها.

1.00

5.00

3.57

1.09

1.20

 3ضعف مستوى الثقافة الرقمية لدى 2.00
الجمهور المستفيد.

5.00

3.81

0.96

0.92

1.00

5.00

3.57

1.26

1.22

 4ضعف مستوى التقنيات المتوفرة
لدى الشركة.

يتضح من الجدول السابق أن معوقات التحول الرقمي الكامل في البريد القطري من وجهة نظر العينة قد تفاوت من فقرة إلى
أخرى .فقد جاءت الفقرة األولى "ضعف قدرات الكادر البشري ومهاراته" بمتوسط  3.44درجة من  5وهو ما يعني أن
قدرات الكادر البشري ومهاراته تؤثر نسبيا ً على قدرة المنظمة على التحول الرقمي بفعالية وكفاءة واضحة ،وجاءت الفقرة
الثانية "مخاطر أمن المعلومات وسريتها" بمتوسط  3.57من  5درجات لتوضح نتائج العينة أن مخاطر األمن ومعايير
السرية للبيانات والمعلومات في الشركات تحد من قدرة المنظمة على التحول الرقمي ،وجاءت الفقرة الثالثة "ضعف مستوى
الثقافة الرقمية لدى الجمهور المستفيد" بمتوسط  3.81من  5درجات وهو ما يوضح أن ثقافة الجمهور المستفيد تؤثر بشكل
واضح على قدرة المنظمات على التحول الرقمي وجاءت الفقرة الرابعة "ضعف مستوى التقنيات المتوفرة لدى الشركة"
بمتوسط  3.57من  5درجات حيث تبين النتائج أن قدرة الشركة التقنية وما تملكه من تقنيات متطورة وحديثة يؤثر بشكل
واضح في قدرة المنظمة على التحول الرقمي.
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الخاتمـــة
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها:
-

يؤثر التحول الرقمي على األداء المالي للشركة ،حيث إنه يقلل من تكاليف العمل بتخفيض اإلجراءات والوقت
الالزم إلنجاز المهام المطلوبة ،باإلضافة إلى توفير الكثير من الجهد للموظفين ،فبالتالي يقلل من عدد الموظفين في
الشركة ،وهو ما يعود بالنفع المالي على الشركة ،ويحد من األخطاء في اإلجراءات المالية ،ويرفع من دقة النتائج
في عمليات المراجعة والتدقيق المالي للشركة ،من خالل تعزيز وتحسين كفاءة المتابعة والرقابة على الموظفين
والبيانات والمعلومات المالية للشركة ،باإلضافة إلى أنه يقلل من درجة المخاطر المالية للشركة ،من خالل الحفاظ
على البيانات والمعلومات بدقة متناهية ،وتأمينها بعيداً عن أخطاء العنصر البشري.

-

للتحول الرقمي تأثير واضح إيجابيا ً على معدالت األداء اإلداري ،حيث إنه يسهل من عملية صنع القرار وما يسبقها
من مراحل ،من خالل ترتيب األنشطة الالزمة لذلك باإلضافة إلى تخزين التجارب السابقة والمشابهة حيث يمكن
الرجوع إليها لتفادي األخطاء المتكررة سابقا ً ،وأيضا لتسهيل عمليات التخطيط والتطوير للشركة ،من خالل
االعتماد على البرامج التي تفيد بتجهيز الجداول الزمنية وإعداد التكلفة أوتوماتيكيا ،وتبسيط إجراءات العمل
الداخلية ،حيث تشارك الرقمنة في توفير الزمن الالزم إلنجاز المهام اليومية ،التي تحد من تعقيد اإلجراءات
الروتينية في الشركة ،باإلضافة إلى توفير وسائل التواصل السريعة ،التي تسهل من عمليات نقل وتبادل المعلومات
داخليا ً في الشركة ،مما يرفع من معدالت رضا الموظفين ،مما يقلل من معدالت دوران العمل ،ويرفع من درجة
استقرار الشركة ،ويقلل التحول الرقمي من معدالت الفساد في المنظمات ،حيث إنه يرفع من درجات الشفافية
والرقابة والمتابعة بما يعود على المنظمات بالنفع.

-

للتحول الرقمي تأثير إيجابي على األداء التسويقي للشركة ،حيث يساعد على تطوير منتجات وخدمات لم تكن متاحة
بدونه ،ويمكن تقديمها لشريحة جديدة من المستفيدين ،مما يرفع درجة التسويق وانتشار خدمات الشركة ومنتجاتها،
فترتفع معها الحصة السوقية ،وترتفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الشركة ومنتجاتها ،عن طريق توفير
المنتجات الجديدة لهم ،باإلضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع المستفيدين من خالل الربط السريع بينهم وبين
الشركة ،مع توفير القدرة على دراسة المستفيدين واحتياجاتهم بشكل أفضل وبطريقة أسرع رقميا ً ،باإلضافة إلى
عمل اإلحصاءات والتحليالت التي تفيد الشركة في دراسة طبيعة المستفيدين.

-

هنالك بعض المعوقات التي تقلل من قدرة الشركة على التحول الرقمي منها :قلة التدريب للعنصر البشري وانخفاض
مهاراته وقدراته على التعامل مع التطورات التكنولوجية المتغيرة سريعا ً ،حيث يؤثر التحول الرقمي بشكل سلبي
على أمن المعلومات وسريتها ،ونتيجة لذلك ترفض بعض الشركات والمنظمات التحول الكامل رقميا ً ،خوفاً من
اختراق قواعد البيانات الخاصة بها ،باإلضافة إلى انخفاض مستوى الثقافة الرقمية لدى جمهور المستفيدين،
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مما يمنع المنظمات من تطبيق التحول الرقمي بصورة كاملة ،ويؤدي الضعف في مستوى التقنيات المتوفرة لدى
الشركة ،إلى عدم قدرتها على تطبيق التحول الرقمي.
في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات أبرزها:
ال بد من تعزيز الدراسات الموجهة للمنظمات حول التحول الرقمي ،وكيفية تطبيقه مرحليا ً ،وبيان آثاره وفوائده على

-

معدالت األداء المختلفة في كافة القطاعات ،حيث إنه يمثل خطوة مستقبلية عالمياً.
-

تهيئة مناخ التحول نحو التوجه الرقمي ،من خالل دعم وتوفير المبادرات والدورات التدريبية ،والتعريف بالخدمات
اإللكترونية المتاحة ،واإلعالن عنها باستخدام الوسائل التقنية كاإلعالم المرئي والمسموع وشبكات التواصل االجتماعي،
بدءاً من التقنيات والبرامج المطلوب التعامل معها ،وصوالً لكيفية التعامل مع التحول الرقمي ،حتى يتم نشرها وبيان
فوائدها للمستفيدين ،وبنا ًء عليه يتم التدرج في عملية التحول الرقمي.

-

العمل على استغالل األساليب التقنية الحديثة والمتقدمة ،والكفاءات البشرية في قطاعات الشركة كافة ،والعمل على
صياغة مفهوم التحول الرقمي وتطبيقه بالطريقة التي تتناسب مع :متطلبات المستفيدين ،وقدرات الشركة ماليا ً وإداريا ً
وبشريا ً ،مثل تطوير وسائل التعامل التلقائي مع المستفيدين ،وتوفير الدعم المستمر لهم لجذب اهتمامهم نحو التحول
الرقمي.

-

توجيه األبحاث والدراسات في الشركة ،لمعرفة الوضع العام لجمهور المستفيدين ،ودرجة استيعابهم للتحول الرقمي،
ومحاولة تطوير الخدمات بما يتناسب مع قدراتهم ،لرفع معدالت قبولهم للتحول الرقمي.

-

االستفادة من البرامج والمبادرات التي تقوم بها الدولة ،لتمكين أصحاب األفكار الريادية والحلول المبتكرة ،التي من شأنها
المساهمة في تسريع برنامج التحول الرقمي.

-

استخدام التجارة اإللكترونية في تعزيز دور المشروعات الصغيرة ،ودور الخدمة المجتمعية عن طريق بريد قطر.

-

التوسع في تحويل بريد قطر كمنصة رئيسية في تنفيذ خدمات الحكومة اإللكترونية لجميع مؤسسات الدولة وشركاتها.

قائمة المراجع
-

أوالً :المراجع العربية

-

إبراهيم ،أحمد" .)2211( .التحول الرقمي ( :)1نقلة نوعية للتحرر من البيروقراطية والفساد اإلداري" .مجلة
االقتصاد والمحاسبة (نادي التجارة).11 – 2 :)232(1 :

-

علي ،أسامة" .)2211( .التحول الرقمي للجامعات المصرية :المتطلبات واآلليات" .مجلة التربية -مصر:)33(14 :
.322 – 223
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-

البريد القطري" .)2222( .رسالتنا" .تم االسترداد من https://qatarpost.qa/ar/home:
https://qatarpost.qa/ar/home

-

الحكومة القطرية" .)2221( .حكومي" .تم االسترداد من حكومي/https://hukoomi.gov.qa/en :

-

يحياوي ،إلهام ،وقرابصي ،سارة" .)2211( .التسويق الرقمي" كيفية تطبيق التحول الرقمي في مجال التسويق".
مجلة التنمية االقتصادية.142-131 :)2(4 :

-

الرزو ،حسن .)2222( .الجامعة االفتراضية العربية الموحدة .مجلة علوم إنسانية.2-1 :)32(1 :

-

الخزامي ،عبد الحكم .)1111( .تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسين "تقييم األداء -إدارة األداء -تحسين األداء".
مكتبة ابن سينا .القاهرة .جمهورية مصر العربية.

-

شورار ،عفيفة" .)2212( .أهمية المستودع الرقمي المؤسساتي في تسيير وإدارة المعلومات في المؤسسات
االقتصادية سوناطراك نموذجا" .مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات:)12(2 :
.22-22

-

السلمي ،علي .)2222( .رحلتي مع اإلدارة .دار غريب للنشر .القاهرة .جمهورية مصر العربية.

-

فياض ،بيان .)2222( .تأسيس مكتب التحول الرقمي .تم االسترداد من /https://www.rmg-sa.com

-

شحاتة ،محمد" .)2222( .انعكاسات تفعيل آليات التحول الرقمي في ضوء مبادرات الشمول المالي على تطبيقات
الحكومة اإللكترونية بجمهورية مصر العربية" .مجلة الدراسات التجارية المعاصرة( :جامعة كفر الشيخ  -كلية
التجارة).222 - 113 :)1(1 :

-

شرف الدين ،مؤمن" .)2212( .دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة االقتصادية ،دراسة حالة مؤسسة
نقاوس" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس -
سطيف ،-الجزائر.

-

يس ،نجالء" .)2212( .نحو التحول الرقمي للدوريات :دراسة لواقع مبادرات المكتبات ومؤسسات المعلومات
العربية" .مجلة المكتبات والمعلومات.122-122 :)14(1 :

-

البلوشية ،نوال ،والحراصي ،نبهان ،والعوفي ،علي " .)2222( .واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية".
مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيات (جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي).12-2 :)1(2222 :
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-
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Costanzo S. (eds) Trends and Advances in Information Systems and Technologies.
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فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات
النقد األدبي عند طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية
The effectiveness of an educational program based on the theory of multiple
intelligences in developing rhetorical concepts and literary criticism skills among
second-grade secondary school students in the Republic of Yemen.

أ /عبد القوي أنعم
باحث ومشرف تربوي ،مدرب برامج تربوية ،وزارة التربية والتعليم ،الجمهورية اليمنية
Email: qawianaam@gmail.com
د مدرس /ندى عبد هللا العبيدي
استاذة المناهج وطرق التدريس ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك قسم العلوم التربوية والنفسية االجتماعية،
الدنمارك
Email: Nada_sanbr@hotmail.com

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة " :فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية
ومهارات النقد األدبي عند طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية"؛ ولتحقيق ذلك اعتمدت هذه الدراسة
التصميم شبه التجريبي ذو الضبط الجزئي القائم على مجموعتين تجريبية وضابطة على وفق المنهج شبه التجريبي.
تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية في محافظة تعز اليمنية للفصل الدراسي
األول من العام الدراسي ( ،)0202 - 0202وبلغ عدد أفراد العينة ( )38طالبًا من طالب الصف الثاني الثانوي في
مدرسة الفوز األساسية الثانوية ،بواقع ( )12طالبًا في الشعبة التجريبية ،و( )10طالبًا في الشعبة الضابطة .كافأ الباحثان
بين المجموعتين من خالل درجات التحصيل السابق في مادة اللغة العربية ،العمر الزمني ،واختبار القدرة اللغوية ،كما
استعمل الباحثان األساليب اإلحصائية المناسبة إلجراءات الدراسة ،كمعامل ارتباط بيرسون ،والمتوسطات الحسابية،
االنحرافات المعيارية ،واالختبار التائي لعينتين مستقلتين ،إضافة لبعض المعادالت اإلحصائية األخرى .أظهرت النتائج
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم البالغية ،واختبار مهارات النقد األدبي.
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 تسليط الضوء على اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة:وبنا ًء على ذلك أوصى الباحثان بعدد من التوصيات منها
. وجميع المواد الدراسية بعامة، وتوظيفها في تدريس فروع اللغة العربية بخاصة،القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة
.العمل على االستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة في بناء وتصميم المناهج التعليمية وإعداد وتأهيل المعلمين
. مهارات النقد األدبي، المفاهيم البالغية، نظرية الذكاءات المتعددة، برنامج تعليمي، فاعلية:الكلمات المفتاحية

The effectiveness of an educational program based on the theory of multiple
intelligences in developing rhetorical concepts and literary criticism skills among
second-grade secondary school students in the Republic of Yemen

Abstract:
This research aims to reveal the effectiveness of an educational program based on the
theory of multiple intelligences in developing rhetorical concepts and literary criticism
skills among second-grade secondary school students in the Republic of Yemen. To achieve
this, this study adopted the semi-experimental design with partial control based on two
experimental and control groups according to the quasi-experimental approach. The target
population consisted of second-grade secondary students in government schools in the
Yemeni governorate of Taiz for the first semester of the academic year (2020-2021), and
the number of the sample was (83) students from the second grade of secondary school in
Al-Fouz Elementary Secondary School, by (41) student in the experimental group, and (42)
students in the control group. The researchers rewarded between the two groups through
previous achievement scores in the Arabic language subject, chronological age, and
linguistic ability test. The researchers also used the appropriate statistical methods for the
research procedures, such as the Pearson correlation coefficient, arithmetic averages,
standard deviations, and the T-test for two independent samples, in addition to some other
statistical equations. The results showed the superiority of the experimental group over the
control group in the rhetorical concepts test, and the literary criticism skills test.
Accordingly, the researchers recommended a number of recommendations, including
Shedding light on strategies, methods, and activities based on the theory of multiple
intelligences, and employing them in teaching Arabic language branches in particular, and
all academic subjects in general. Working on making use of the theory of multiple
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intelligences in building and designing educational curricula, preparing and qualifying
teachers.

Keywords: Effectiveness, Educational program, Theory of multiple intelligences,
Rhetorical concepts, literary criticism skills.

المقدمة
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وحاضنة اإلسالم الحنيف ،ووعاء الثقافة العربية ،وأرشيف الماضي ،ونبض
الحاضر ،والراية التي يجتمع تحتها كل أبناء األمة العربية ،فمن خاللها نتمكن من االتصال والتواصل فيما بيننا ،ونعبر
عما يجيش في خواطرنا من أفكار ومشاعر وتأمالت.
ولكي تكون هذه األفكار والمشاعر واألحاسيس ذات أثر في المتلقي؛ البد أن تلقى بلغة بليغة تمتاز بمستوى
عال من الجمال التعبيري من خالل استعمال المتحدث لأللفاظ والتعابير التي تحمل دالالت مغايرة للداللة الحقيقية لهذه
األلفاظ والتعابير في صورة تبهر المتلقي من خالل خلق إبداع تعبيري يالئم الموقف ،ويطابق مقتضى الحال ،ويؤدي
إلى اإلقناع ،وهذه عادةً وسيلة األديب لخلق اإلقناع واإلمتاع والتأثير (جمل ،والفيصل.)203 :0221،
وتُع ُّد عملية الوقوف على الوسائل التي هيأت لألديب إنتاج عمله األدبي على هذه الصورة من األمور التي
ينبغي الوقوف عليها؛ لكي يشعر المتلقي بلذة العمل األدبي ويتذوقه ،ويدرك جوانب قوته ،ويالحظ جوانب ضعفه .وعليه
َّ
فإن األدب والبالغة والنقد تشكل منظومة متشابكة تعمل معًا من أجل تنمية التذوق األدبي الذي يُع ُّد الثمرة من وراء ذلك
(شروم ،)6 :0222،فالبالغة هي العلم الذي يزود المتلقي بالمعرفة الكاملة للوسائل التي مكنت األديب من توظيف
األلفاظ والتراكيب اللغوية ،وإخراجها بهذا القالب األدبي؛ األمر الذي يؤدي إلى تذوق العمل األدبي ،وإعادة إنتاجه أيضًا.
بينما النقد األدبي يزود القارئ بالمهارات التي تمكنه من تفسير وشرح واستظهار خصائص العمل األدبي الشعورية
والتعبيرية ،وتقويمه فنيًا وموضوعيًا.
وتشير (الوائلي )0221،إلى َّ
أن علم البالغة يُ َع ُّد من أبرز وأشرف العلوم عند العرب المسلمين؛ الرتباطه
بالقرآن الكريم من خالل توضيحه لقضية اإلعجاز القرآني ،حيث شكلت الكتابات الخاصة باإلعجاز النواة األولى لنشأة
علم البالغة وازدهاره حتى أصبح عل ًما قائ ًما بذاته له قواعده وأصوله وخصائصه الخاصة التي جعلته إحدى علوم
العربية ،وركنًا أساسيًا من أركانها (الوائلي.)0221 ،
وتدور البالغة في فلك اللفظ والمعنى واألسلوب ،وهي بذلك العنصر األهم في تكوين األدب وقوامه ،كما أنَّها
مركز النقد األدبي ومرجعه ،وال يمكن أن نطلق على أي نوع من الكتابة أدبًا َّإال إذا اتسم بالبالغة ،وتتمثل مهمة علم
البالغة في الكشف عن مكنون األدب شعره ونثره ،والوقوف سر جماله ،ومبعث تحريكه للمشاعر والعواطف ،وعليه
َّ
فإن البالغة تلتقي مع األدب في األهداف والغايات (الدليمي ،والوائلي.)012 :0222،
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ويشير (شروم )0222،إلى َّ
أن األدب والبالغة والنقد ثالوث متشابك األطراف يمكن تشبيهه بشجرة يمثل األدب جذورها
بكل تاريخه ،وتمثل البالغة والنقد األدبي جذعها ،بينما يمثل التذوق األدبي ثمرتها؛ ألنَّه الحصيلة النهائية المرجوة من
ذلك (شروم.)6 :0222،
وتؤدي البالغة دو ًرا مه ًما في مرحلة التعليم الثانوي؛ ألنَّها تعمل على تنمية المهارات والقدرات التعبيرية التي
تعكس شخصية المتعلم ،وتلبي حاجاته ،وميوله وتطلعاته المتمثلة في الثقة بالنفس ،وتحقيق الذات (عطية.)02 :0223،
كما أنَّها من أهم العلوم األساسية التي يحتاجها المتعلم في المرحلة الثانوية؛ التصالها بالتربية الجمالية ،وجمعها بين العلم
والفن الضروريان لتنمية شخصية المتعلم من خالل ما تتضمنه البالغة من جوانب معرفية ،ومهارية ،ووجدانية
(عطا.)22 :2223،
وتؤكد (الجبوريَّ )0226،
أن المفاهيم البالغية تُع ُّد محو ًرا أساسيًا لفهم البالغة واستيعابها ،ومصد ًرا رئيسًا
للتصورات العقلية لدى المتعلم لمعرفة مصطلحاتها ،فال يمكن تذوق جمال العبارة مالم يتم استيعاب المفاهيم البالغية
االستيعاب األمثل ،فاكتساب المفاهيم البالغية أم ًرا ضروريًا ،وذا أهمية كبيرة؛ ألنَّه يعمل على مساعدة المتعلم على فهم
األسرار البالغية واستيعاب أساسياتها (الجبوري.)11 :0226،
ً
كما َّ
مستقال من المعرفة
أن النقد األدبي يُع ُّد من العلوم التي شهدت تطو ًرا ملموسًا عبر العصور حتى بات عل ًما
يرتكز على مناهج نقدية ،ويقوم على أسس وقواعد نابعة من طبيعة العلوم اإلنسانية المختلفة ،إضافة إلى تميزه بمكانة
عالية بين فروع اللغة العربية األخرى ،فق د أصبح يتربع على عرش الصدارة بين هذه الفروع في العصر الحديث؛
إلسهاماته الكبيرة في عملية تقويم األدب وتقدمه (إبراهيم.)22 :0222،
ويُع َّد النقد األدبي نشاطًا عقليًا ذا طابع ثقافي إبداعي ،يتخذ من اللغة وسيلته التعبيرية ،ومن اإلبداع األدبي المادة
التي يعمل عليها ،أما عماده فهي الثقافة والقيم والمفهومات الفنية والجمالية ،بينما تتمثل مهمته التي يعمل عليها في تناول
ً
وتحليال (محبك.)22 :0220،
اإلبداع األدبي دراسة
ويهدف النقد األدبي إلى تقويم النص األدبي؛ من أجل إظهار األنموذج األمثل الذي ينبغي أن يكون علية النص
األدبي (سلوم ،)7 :2232،حيث يشير (فضل )0220،إلى َّ
أن النقد األدبي يُع ُّد نشاطًا فكريًا جادًا بكل صوره وأشكاله،
وال تستقيم األشياء وال الحياة بدونه؛ فهو معيار التسديد والتقويم ،والمراجعة العلمية ألي مسار معرفي ،أو كما تقول
الناقدة الفرنسية ( ")Anne Morelإحدى مهام النقد األدبي هو اإلسهام في تربية القارئ حتى يتجنب ما في القراءة
الساذجة من مساخر ،ومخاطر" (فضل.)02 :0220،
وتتجلى أهمية النقد األدبي من خالل تحليل النصوص األدبية ،والموازنة بينها بما يظهر قيمتها األدبية ومستواها
الفني لفظًا ومعنى وفكرة وأسلوبًا؛ بغرض الحكم على هذه النصوص من خالل الدراسة الفاحصة التي تكشف مستوى
الجودة أو الضعف ،وإظهار المزايا والمثالب التي يتضمنها النص األدبي (زاير ،وآخرون.)861 :0228،
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وللنقد األدبي مجموعة من المهارات النقدية التي ينبغي التركيز عليها ،واإلهتمام بها؛ لما لها من أثر في تطوير
األداء ،وتحقيق الكفاءة ،األمر الذي يتطلب إكساب معلم اليوم لهذه المهارات؛ لكي يتمكن من نقلها وإكسابها لطلبته بما
يحقق الغاية ،والهدف المنشود من تعليم النصوص األدبية.
ويرى (شرومَّ )0222،
أن تنمية المهارات النقدية لدى المتعلمين يستوجب إكسابهم مهارات التأمل والتفكير
بطرائق نقدية ،وتدريبهم على القيام بالموازنات والمقارنات بين وجهات النظر المختلفة ،وذلك من خالل التعلم الفعال
القائم على التعرف والتحليل واالستنتاج ً
بدال من التلقي السلبي (شروم.)3 :0222 ،
ويرى الباحثان َّ
أن العالقة بين األدب والبالغة والنقد األدبي عالقة تكاملية ،فكل واحد منهم يؤثر ويتأثر باآلخر،
ويعتمد عليه ،فعندما تُوظف المفاهيم البالغية والنقدية من قبل المبدع في إنتاج عمله اإلبداعي ،وتستخدم هذه المفاهيم
والمهارات في دراسة هذا اإلنتاج اإلبداعي من خالل الغوص في أعماقه الستكشاف الدرر الفنية والجمالية في تراكيبه
ً
تحليال ونقدًا؛ من أجل الوصول إلى الثمرة التذوقية التي تمنح المتعة ،وتعمل على إرهاف الحس ،وصفاء الذهن.
وأساليبه
وبما َّ
أن النصوص األدبية شع ًرا ونث ًرا تُع ُّد وعاء التراث األدبي الجيد التي يمكن من خاللها تنمية المفاهيم
البالغية ،والمهارات النقدية والتذوقية لدى المتعلمين؛ َّ
فإن الباحث سوف يعمل على استعمال إستراتيجيات وأساليب
وأنشطة تدريسية حديثة من أجل تنمية المفاهيم البالغية والمهارات النقدية لدى طالب الصف الثاني الثانوي ،وتُع ُّد نظرية
الذكاءات المتعددة لمؤسسها ( ) Gardner,1983من النظريات التربوية والنفسية التي أحدثت ثورة في مجال التربية
والتعليم من خالل تقديمها لمنظومة واسعة من اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة التدريسية التي تتالءم وأنماط
الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين ،وتعمل على تنمية مهاراتهم المختلفة .وتكمن أهمية نظرية الذكاءات المتعددة بأنَّها
غيرت نظرة المعلمين عن طالبهم ،وفتحت الباب أمامهم لكي يستخدموا إستراتيجيات وأساليب وأنشطة تعليمية تعلمية
متنوعة( )Armstrong,2017:80تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وذكاءاتهم المتعددة من أجل تحقيق األهداف التعليمية،
كما تمنح المعلم بدائل متنوعة من خالل المنظومة الواسعة من اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية التي تقدمها ،والتي
تتوافق مع نوع كل ذكاء من ذكاءات المتعلمين المتعددة ،وتسعى أيضًا إلى استغالل كافة قدرات وإمكانيات المتعلم من
أجل االرتقاء بمستواه التعليمي والتفكيري ،ومستوى المجتمع الذي يعيش فيه.
وقد أكدت عدد من الدراسات واألبحاث فاعلية اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة القائمة على نظرية
الذكاءات المتعددة في تحسين التحصيل العلمي ،وتنمية التذوق األدبي ،وتنمية التفكير اإلبداعي ،وتذكر مفردات اللغات
األجنبية ،وتطوي ر المهارات اللغوية واللفظية ،ومعالجة صعوبات التعلم ،إضافة إلى تحسين الميول القرائية ،ومن هذه
الدراسات( :دراسة األمين ،0202،دراسة ،الزغبي ،0202،دراسة الباردي ،0202،دراسة،Nadia,et,al.2020
دراسة ،Xhomara&Shkembi.2020دراسة اللهيبي ،0223،دراسة حاكم وبكري ،0223،دراسة كزار
وآخرون ،0223،دراسة محمود وعبدالعليم ،0226،دراسة السلطاني ،0222،دراسة  ،)Geimer ete,2000وغيرها
من الدراسات واألبحاث.
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مشكلة الدراسة
تُع ُّد عملية اكتساب المفاهيم البالغية المقدمة األولى لعملية اإلبداع واالبتكار؛ فهي تساعد على فهم النصوص األدبية
وتذوقها ،وتمكن المتعلم من استعمال األلفاظ اللغوية بطريقة صحيحة وواضحة؛ لذا فإنها تشكل إحدى العلوم الضرورية
للمتعلم في المرحلة الثانوية ،كما تشكل المهارات النقدية األلية التي تُمكن المتعلم من الكشف عن جوانب النضج الفني
ً
وصوال إلى إصدار األحكام.
في اإلنتاج األدبي عن طريق الشرح والتفسير والتعليل،
َّ
إن المتأمل في واقع تدريس مادة اللغة العربية في مراحل التعليم العام بعامة ،وتدريس المفاهيم البالغية والنقدية
بخاصة ،يلحظ التأخر في مواكبة اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة التدريسية الحديثة ،فما تزال األساليب القديمة
القائمة على التلقين والحفظ واالستظهار التي حنطت األدب وغيرت مراميه الحقيقية ،وقتلت روحه وأحاسيسه ،وجمدت
معانيه السامية هي صاحبة القول الفصل على أرض الواقع.
وقد عانت البالغة ومازالت تعاني من عدة صعوبات في عملية تعلمها وتعليمها ،فالقصور والجفاء عالمة
بارزة في أساليب تدريسها ،فاألسلوب النظري الجاف هو السائد في مدارسنا؛ األمر الذي أدى إلى إهمال ما هو ضروري،
وعمق الفجوة بين علومها ،وبين ما كان يرجى لها من نهوض (المعموري.)260 :0222،
ويعتقد (الحميداوي ،والشمريَّ )0202،
أن الطرائق التدريسية تقع في مقدمة األسباب التي أدت ،وتؤدي إلى
ضعف المتعلمين في اكتساب المفاهيم البالغية؛ لذا يتوجب استعمال إستراتيجيات حديثة في عملية التعليم والتعلم،
وطرائق وأساليب جديدة تساهم في معالجة هذه المشكلة ،وتساعد المتعلمين على اكتساب المفاهيم البالغية (الحميداوي،
والشمري.)0202،
ويؤكد (الدليميَّ )0222،
أن الدرس النقدي لم يتمكن من تحقيق أهدافه في تنمية التذوق األدبي لدى المتعلم ،ولم
يكسبه المهارات النقدية الالزمة التي تساعده على تكوين ،وخلق رؤى نقدية (الدليمي.)8 :0222،
ويرجع (العزاوي ،وكريم )0220،عدم تمكن المتعلمين من التعامل مع النصوص األدبية ،وتوظيف المهارات
النقدية إلى عملية اإلهمال والقصور في تدريس المهارات النقدية ،والتركيز على عملية الحفظ واالستظهار دون فهم
الجوانب الفنية والجمالية المضمنة في النصوص األدبية شع ًرا ونث ًرا (العزاوي ،وكريم.)87 :0220،
ويرى (شرومَّ )0222،
أن الطرائق التدريسية المستعملة في تدريس النقد األدبي في المرحلة الثانوية تتسم
بالجفاف والعجز عن إكساب المتعلمين المهارات النقدية (شروم.)0 :0222،
وقد أشارت عدد من الدراسات واألبحاث السابقة إلى وجود ضعف في تحصيل المتعلمين للمفاهيم البالغية،
وأوصت بضرورة االهتمام بتنمية المفاهيم البالغية ،وتنويع اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية أثناء عملية تدريسها،
ومنها( :دراسة عطا ،2223،دراسة الحوري ،2223 ،دراسة خليل ،0222 ،دراسة  ،Archipald,2000دراسة
 ،Cahyono,2000دراسة موسى ،0222دراسة قرمان ،0221،دراسة هاللي ،0222،دراسة محمد ،0227،دراسة
عطية ،0223،ودراسة المشاقبة.)0202،
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بينما أشارت دراسات أخرى إلى ضعف المتعلمين في توظيف مهارات النقد األدبي ،ومنها( :دراسة العزاوي،
وكريم ،0220،دراسة جسام ،0228،دراسة إبراهيم ،0222،ودراسة شروم.)0222،
وقد أشارت التقارير اإلشرافية الفصلية والسنوية لألعوام السابقة َّ
أن هناك قصو ًرا في تدريس المفاهيم البالغية،
ومهارات النقد األدبي في المرحلة الثانوية؛ األمر الذي نتج عنه ضعفًا في المستوى العلمي لدى الطلبة ،فأصبحوا غير
قادرين على توظيف مهارات النقد األدبي أثناء التعامل مع النصوص األدبية شع ًرا ونث ًرا ،إضافة إلى عدم تمكنهم من
توظيف المفاهيم البالغية ،والمهارات النقدية في تحليل وتذوق النصوص األدبية والكتابات اإلبداعية؛ مما ولّد لدى
الباحثين فكرة تصميم برن امج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة ،والعمل على تطبيقه على عينة من طالب
الصف الثاني الثانوي؛ لمعرفة أثره في تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي.
وبنا ًء على ما سبق َّ
فإن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي:
ما مدى فاعلية برنامج قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات النقد األدبي عند طالب
الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية؟

أهمية الدراسة
تتلخص أهمية هذه الدراسة في اآلتي:
 .2تُ َع ُّد هذا الدراسة تلبية لالتجاهات التربوية الحديثة التي توصي باالهتمام بالطرائق واإلستراتيجيات
التدريسية القائمة على نشاط المتعلم ،والعمل على تطبيقها على مختلف المواد ،والمراحل الدراسية
المختلفة.
 .0الكشف عن فاعلية اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية
المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي.
 .8تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية لغة القرآن الكريم ،اللغة العربية الخالدة ،مرآة الحضارة العربية،
وأساس وحدتها.
 .1تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية مادة النصوص األدبية باعتبارها المادة التي تزود المتعلم بالقيم
األخالقية واإلنسانية.
 .2تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية نظرية الذكاءات المتعددة بوصفها النظرية التي تراعي ذكاءات
المتعلمين المتعددة ،وتفسح المجال أمامهم لكي يختاروا األنشطة التعليمية التعلمية التي تتناسب وذكاءتهم
المتعددة.
 .6تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية المرحلة الثانوية باعتبارها المرحلة األخيرة من التعليم العام،
والتي تؤهل المتعلم للمرحلة الجامعية.
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 .7تقديم دليل لمعلمي اللغة العربية في المدارس الثانوية يتضمن إرشادات لكيفية توظيف إستراتيجيات
وأساليب التدريس القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد
األدبي.
 .3تقديم برنامج تعليمي قد يستفيد منه القائمون على برامج إعداد وتأهيل معلمي اللغة العربية في كليات
التربية؛ لتضمين إستراتيجيات الذكاءات المتعددة في إطار هذه البرامج.
 .2تزويد مخططي المناهج الدراسية ،والبرامج التعليمية بإطار نظري ،وتطبيقي يمكنهم من تطوير،
وتحسين المناهج الدراسية ،والتركيز على تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي من أجل االرتقاء
بمستوى التذوق الجمالي للنصوص األدبية ،واختيار اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة التدريسية التي
تمنح المتعلمين فرصًا تعليمية وتعلمية تستوعب اختالفاتهم ،وتراعي ذكاءاتهم المتعددة.

أهدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية
ومهارات النقد األدبي عند طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية.

فرضيات الدراسة
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
الذين يتم تدريسهم المفاهيم البالغية على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة،
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية.
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
الذين يتم تدريسهم النصوص األدبية على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة،
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية في اختبار مهارات النقد
األدبي.

حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على الحدود اآلتية:
 .2عينة من طالب الصف الثاني الثانوي في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة تعز اليمنية ،مديرية الرونة
للعام الدراسي  0202 / 0202الفصل الدراسي األول.
 .0عدد من موضوعات كتاب األدب والنصوص والبالغة المقرر على طالب الصف الثاني الثانوي ،الجزء األول.

مصطلحات الدراسة
 الفاعلية:
عمل متع ِّد أو غي َر متعدِّ ،فع َل يفع ُل وفِع ًْال ،فاالس ُم مكسو ٌر والمصد ُر مفتوحٌ،
لغةً" :فَع َل ،الفعلُ ،كنايةٌ عن
ٍ
والكرم ونحوه،
الحسن من الجو ِد
للفعل
َوفَ َعلَهُ َوبه ،واالس ُم الفع َل ،والجم ُع الفعالُ ،وقيل ،فع َل يفعلُ ،والفعا ُل اسم
ِ
ِ
ِ
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الالم" (ابن منظور،0228 ،
وفعال قد جا َء بمعنى أفعلْ  ،وجاء بمعنى فاعله بكسر
وفعلت الشي َء فانفع َل ....
ٍ
ِ
مادة ف ع ل.)682 :
اصطالحا :عرفها (عطية )0223 ،بأنَّها القدرة على إحداث األثر ،وفعالية الشيء ،وتقاس بما يحدث من أثر
ً
في شيء أخر (عطية.)12 :0223،
 البرنامج:
لغة" :ال ُخطَّةُ المرسُومةُ لعمل ما"(أنيس وآخرون ،20 :2230،ج.)2
اصطالحا :عرفه (زيتون )0222،بأنَّه منظومة تدريس مكونة من عدد من الوحدات الدراسية التي يجمعها
ً
ً
فصال دراسيًا أو عا ًما أو نحو ذلك
موضوع محوري مصممة لتحقيق أهداف تدريسية معينة ،ويستغرق تعلمها
(زيتون.)712 :0222،
 نظرية الذكاءات المتعددة:
اصطالحا :يعرفها ( )Gardner,1993بأنَّها القدرة على حل المشكالت ،أو القدرة على توليد حلول جديدة،
ً
وابتكار منتجات ،وأعمال ذات قيمة في بيئة ثقافية واحدة ،أو أكثر حسب المجتمع الذي يعيش فيه الفرد
( .)Gardner,1993: 67وتعرفها (الجوجو  )0222بأنها "توليفة متكاملة من الوظائف العقلية التي تتسق معًا
بنسيج كلي موحد؛ ليكوَّن منظومة مركبة من الذكاءات المختلفة داخل الفرد نفسه ،وبين األفراد بعضهم
البعض"(الجوجو.)2872 :0222،
ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأنَّها مجموعة من اإلجراءات واإلستراتيجيات التدريسية التي تستخدم الذكاءات السبعة
(الذكاء اللغوي اللفظي ،الذكاء المنطقي الرياضي ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء الشخصي الداخلي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء
المكاني البصري ،الذكاء الجسمي أو الحركي) التي حددها ( ،)Gardnerوالتي يمكن تنشيطها باستخدام البرنامج
التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة؛ لغرض تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي لدى طالب الصف
الثاني الثانوي.
 البالغة:
ص َل وا ْنتَهَى ،وأَ ْبلَغَه هو إِبْالغا ً وبَلَّغَه تَ ْبلِيغا ً،
لغةً :جاء في لسان العرب " :بَـلَـ َغ الشي ُء يَ ْبلُ ُغ بُلُوغا ً وبَالغاً :و َ
ص َل إِلى ُمرا ِد ِه"(ابن منظور( ،مادة ب ل غ) ،ج.)822 :0228 ،2
َوتَبَلَّ َغ بالشيء :و َ
اصطالحا :عرفها كل من:
ً
 .1اآلمدي  :بأنها ":إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة ،وعذبة سليمة من التكلف ال يبلغ الهذر الزائد على
قدرة الحاجة ،وال تنقص نقصانًا يقف دون الغاية "(اآلمدي.)822 :2221،
 .2الفرخ :بأنَّها " :مسائل وقواعد وعلوم وضوابط وضعها العلماء لتكون دستو ًرا لمن أراد ان ينظر في أدب العرب،
ويعرف أسراره ويكشف خفاياه ،سواء أكان هذا األدب منثو ًرا أم منظو ًما "(الفرخ.)006 :2226،
 .3أبو الضبعات :بأنَّها " علم يُعنى بمعرفة الخصائص اللغوية التي تتصل بدقة التعبير عن المعنى وقوة تأثيره في
النفس " (أبو الضبعات.)006 :0227 ،
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التعريف اإلجرائي للمفاهيم البالغية:
معان معينة تربطها
عبارة عن ألفاظ ومصطلحات تحتوي على مجموعة من الخصائص والسمات المشتركة ،وتدل على
ٍ
مع بعضها البعض قاعدة بالغية لها مجموعة من الصفات تميزها عن غيرها من القواعد البالغية األخرى ،وتتعلق
بالموضوعات التي تدرس في كتاب البالغة المقرر على طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية للعام
الدراسي .0202 / 0202
 مهارات النقد األدبي:
اصطالحا :يعرفها (الساعدي )0220 ،بأنَّها القراءة الفنية التأملية للنصوص األدبية ،ووصفها وتفسيرها
ً
وتحليلها ،وبيان العالقات الداخلية والخارجية المكونة لها ،وإصدار الحكم عليها استنادًا إلى معايير مقبولة تُتخذ
أساسًا للنقد (الساعدي.)82 :0220،
 الصف الثاني الثانوي :ويقصد به الصف الحادي عشر من سلم التعليم العام ،والصف الثاني من صفوف المرحلة
الثانوية التي تتكون من ثالثة صفوف.

اإلطار النظري
 .1المحور األول :نظرية الذكاءات المتعددة
أحدثت نظرية الذكاءات المتعددة للعالم األمريكي (هوارد جاردنر )2238،ثورة تربوية وتعليمية وغيرت
النظرة السائدة للذكاء على مستوى العالم ،باعتقادها بتعدد الذكاءات ،وتنوعها لدى األفراد ،حيث يمكن للفرد أن يمتلكها
كلها ،أو بعضًا منها؛ األمر الذي أدى إلى تغير الممارسات التعليمية السائدة التي تؤمن بوجود نوع واحد من الذكاء لدى
الجميع إلى ممارسات تعليمية جديدة تعتمد على منظومة واسعة من اإلستراتيجيات ،واألنشطة التعليمية التعلمية التي
تعمل على مراعاة الفروق الفردية بين جميع المتعلمين داخل غرفة الصف ،وتتيح لهم فرص تعلم فعالة وفقًا ألسلوبهم
الخاص في عملية التعلم (يوسف.)118 :0221 ،
وحدد ( )Gardnerسبعة أنماط من الذكاءات في بادئ األمر ،ثم أضاف إليها الذكاء الطبيعي والذكاء الوجداني،
وترك القائمة مفتوحة إلضافة أي ذكاءات أخرى .وسوف يقوم الباحثان باستعراض سبعة أنواع من الذكاءات التي تم
اعتمادها في هذه الدراسة ،وهي كاآلتي)Christian, 1998, Gardner & Hatch,1990( :
الذكاء اللغوي/اللفظي ( :)Linguistic-Verbal Intelligenceاالستعمال الشفوي والكتابي للغة ،من خالل توظيف
الكلمات والجمل للتعبير عن المشاعر والمفاهيم لفظًا وكتابةً ،كما في رواية الحكايات ،والتمثيل ،والخطابة ،والتأليف،
وكتابة الشعر ،والمقاطع النثرية ،والقصص القصيرة ،إضافة إلى القدرة على توظيف المفردات والتراكيب اللغوية
المتنوعة في الحوار ،واإلقناع ،واستحضار المعلومات والمعارف التي تناسب الموقف وتعبر عن الهدف المراد.
الذكاء المنطقي/الرياضي ( :)Mathematical-Logical Intelligenceالقدرة على استعمال مهارات التحليل
والتفكير المنطقي ،وحل المشكالت بنا ًء على األسلوب العلمي السليم،
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والتعامل مع األرقام والعمليات الحسابية بأسلوب منطقي ،إضافة إلى العمل على معالجة القضايا المنطقية ،واالستنتاج
ً
وصوال إلى عملية إصدار األحكام.
والتعليل ،والتقييم،
الذكاء المكاني/البصري ( :)Spatial Intelligenceالقدرة على تكوين تصورات مرئية واقعية للعالم الخارجي ،من
خالل تصوَّر األشياء ،واالتجاهات المكانية ،وتذكر التفاصيل الدقيقة ،وتذوق جمال األلوان ،والتعبير عن ذلك من خالل
الرسم ،أو النحت ،أو األلوان.
الذكاء الجسمي/الحركي ( :)Bodily-Kinesthetic Intelligenceالقدرة على استعمال أعضاء الجسم للقيام بصنع
شيئًا ما بسرعة ومهارة وتناسق ومرونة ،إضافة إلى التعبير عن المشاعر ،واألفكار ،وتمثل المعنى المقروء من خالل
لغة الجسد ،والقيام بعملية التعلم ،وحل المشكالت.
الذكاء الموسيقي/اإليقاعي ( :)Musical-Rhythmical Intelligenceالقدرة على اإلحساس بالمقدمات،
والنغمات الموسيقية ،واإليقاعات ،واأللحان ،واألوزان الشعرية ،وتمييز طبقات الصوت ،والتشخيص الدقيق لها،
والتفاعل معها ،واالستمتاع والتفاعل مع اآلثار العاطفية.
الذكاء االجتماعي ( :)Interpersonal Intelligenceالقدرة على إدراك الحالة المزاجية لآلخرين ،وفهم ومراعات
مشاعرهم ،ومعرفة اهتماماتهم ،ودوافعهم ،والتعامل معهم بنا ًء على ذلك؛ من أجل إحداث التأثير المناسب في سلوكهم،
إضافة إلى االتصال والتواصل مع اآلخرين ،وبناء جسور العالقات االجتماعية اإليجابية معهم.
الذكاء الذاتي الشخصي ( :)Intrapersonal Intelligenceقُدرة الفرد على التعمق في ذاته ،وفهم أحاسيسه،
ومشاعره الداخلية ،وتكوين صورة عن جوانب تميزه وقصوره ،وإدراك قدراته ،ومعرفة أهدافه ،والتصرف بنا ًء على
هذا الفهم في حياته اليومية.
األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة:
تُع ُّد اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة المتنوعة التي تقدمها نظرية الذكاءات المتعددة ذات أثر فاعل في
المجال التعليمي؛ ألنَّها تجعل المتعلمين في مواقف تعليمية نشطة ،وتتيح لهم االستفادة من األنشطة التي تتوافق مع نوع
الذكاء الموجود لديهم ،األمر الذي يتيح استعمال هذه النظرية؛ لتنمية المفاهيم المختلفة ،إضافة إلى تنمية عدد من المهارات
التفكيرية والتذوقية والنقدية ،وغيرها من المهارات التي يحتاجها المتعلم.
ويرى (أنعم ،وآخرونَّ )0202،
أن توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في مناهج اللغة العربية وتعليمها تعمل
على إثارة اهتمام المتعلمين وتكسبهم المعارف والمفاهيم والمهارات الجديدة ،وتنمي قدراتهم التفكيرية ،والنقدية
واإلبداعية ،إضافة إلى المهارات الحياتية التي تؤهلهم للتعامل مع متغيرات الحياة التي يواجهونها (أنعم،
وآخرون.)62 :0202،
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ويمكن تلخيص األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة في النقاط األتية( :راشد،Schirduan,2001 ،0222،
)Campbell& Campbell,1999
 .2تقدم منظومة واسعة من اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية.
 .0تعمل على إشباع احتياجات واهتمامات المتعلمين وتراعي ميولهم وقدراتهم وفروقهم الفردية.
 .8تعمل على رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين.
 .1توجه المتعلمين إلى االتجاه الصحيح الذي يتناسب مع آمالهم وطموحاتهم.
 .2تعمل على تنمية المهارات والقدرات المعرفية المتنوعة لدى المتعلمين.
 .6تتيح للمتعلمين اختيار األدوار التي تتناسب مع قدراتهم الجسمية والحركية أثناء تنفيذ األنشطة التعليمية
التعلمية.
 .7تعمل على اكتشاف المواهب الخفية للمتعلمين ،وتنمى روح المنافسة لديهم.
 .3تعزز مبدأ الثقة بالنفس لدى المتعلمين.
 .2تساعد المتعلم على استعمال ذكاءاته المتعددة في حل المشكالت.
 .22تركز على التعلم القائم على الفهم ،وليس الحفظ واالستظهار.
 .22تنمي مهارات إدراك العالقات والبحث واالستقصاء لدى المتعلمين.
 .2المحور الثاني :المفاهيم البالغية
تشكل المفاهيم المحور والقاعدة األساسية والضرورية ألي سلوك معرفي لدى المتعلم ،باعتبارها الهدف التربوي المهم
في مختلف المراحل التعليمية ،حيث يرى (أنعم ،والخياطَّ )0202،
أن المفاهيم تُع ُّد الخطوة األساسية والمهمة لتعلم المبادئ
والقوانين والقواعد والتعميمات والنظريات ،وحل المشكالت؛ ألنَّها تعمل على تيسير واختزال المعرفة ،وتسهل عملية
التعلم من خالل تجميع المعلومات واألفكار التي تشترك بمجموعة من السمات ،وتصنف الحقائق والمعارف ،وتعمل
على ترجمتها من خالل تطبيقات عملية جديدة تتشابه نوعًا ما مع المواقف السابقة(أنعم ،والخياط.)62 :0202،
وبما َّ
أن تعلم المفاهيم يُع ُّد اللبنة األساسية في أي بناء معرفي ،وأساس ترابط المعارف في إطار المادة الواحدة؛
فإنّه يتوجب تقديم الموضوعات البالغية في المرحلة الثانوية على أساس المفاهيم ،فكل مفهوم بالغي له مجموعة من
السمات التي تميزه عن غيره من المفاهيم األخرى ،ويمكن اكتسابه من خالل العمليات العقلية التي تتمثل بتقديم التعريف،
ً
وصوال إلى التعميم.
ثم ذكر الصفات المميزة له،
ويمكن تلخيص أهمية المفاهيم البالغية في النقاط األتية( :عايش ،0228،سالمان ،0222،الوكيل ،والمفتي)2226،
 .2تساعد على الفهم وتجنب المتعلم الحفظ اآللي.
 .0تنمي الجانب الوجداني لدى المتعلمين.
 .8تُمكن المتعلم من تمييز األعمال األدبية الجيدة من الرديئة.
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 . 1تساعد على فهم أسرار اإلعجاز البالغي آليات القرآن الكريم ،وأحاديث المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصالة
وأزكى التسليم.
 .2تساهم في تنمية التذوق األدبي.
 .6تساهم في تكوين ملكة النقد األدبي.
 .7تعمل على تحقيق التكامل المعرفي من خالل ربط علوم البالغة (المعاني ،البيان ،البديع) مع بعضها البعض.
 .3تنمي القدرة على المفاضلة بين األساليب األدبية.
 .2تحفز عملية النمو العقلي للمتعلمين.
 .22تساعد على التغلب على بعض صعوبات التعلم.
 .22تكشف عن المواهب األدبية لدى المتعلمين.
 .3المحور الثالث :مهارات النقد األدبي
النقد األدبي عبارة عن فن دراسة النصوص ،وتمييز أساليبها المختلفة ،حيث يُع ُّد الروح لكل دراسة أدبية ،فمن
خالله يتم إظهار وتحليل خصائص الصور الخيالية ،واالنفعاالت الشعورية ،واإلحساسات الفنية التي يتضمنها العمل
األدبي (مندور .)21 :2270ويشير(هالل )2278،إلى َّ
أن جوهر النقد األدبي يتمثل في الكشف عن جوانب النضج الفني
ً
وصوال إلى إصدار الحكم ،وإن أخطأ
في العمل األدبي ،والعمل على تمييزها عما سواها عن طريق الشرح والتعليل،
الناقد في حكمه َّإال أنَّه ينجح في سرد المبررات والتعليالت التي تضفي القيمة الفنية على نقده (هالل.)22 :2278 ،
وللنقد األدبي مجموعة من المهارات األساسية التي ينبغي على الناقد اإللمام بها؛ ألنَّها أساس العمل األدبي،
حيث تزود الناقد باآلليات واألساليب التي تسهل عليه عملية تفسير النص األدبي تفسي ًرا نفسيًا وشعوريًا ،إضافة إلى
عملها على ربط النص بالمجتمع واألحداث والظروف التاريخية واالجتماعية ،فاألدب هو مرآة المجتمع .ومن أهم هذه
المهارات ما يأتي:
 .2مهارة التحليل :هي عبارة عن مناقشة األساليب األدبية والكشف عن بنيات العمل األدبي وقوانينه الداخلية والعالقات
بين عناصره (أبو خرمة.)87 :0221 ،
 .0مهارة التفسير :هي عبارة عن الدراسة التفصيلية للنص األدبي من خالل التركيز على اللغة واألسلوب والعالقة
المتبادلة بين األجزاء والكل؛ إلظهار معنى النص ورمزيته (بنحدو.)22 :2221 ،
 .8مهارة المقارنة :هي عبارة عن عقد صلة بين أكثر من بنية نصية من أجل استكشاف مظاهر التماثل والتغاير فيما
بينها ،بحيث تكون هناك قاعدة من المعطيات المشتركة بين طرفي المقارنة ،والنظر إلى عالقة التقاطع والتنافر؛ من
أجل تحديد نقاط االتفاق أو االختالف (يحياوي.)37 :2221،
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 .1مهارة االستنتاج :هي عبارة عن القدرة على إيجاد معلومات جديدة من المعلومات المتوافرة من خالل االعتماد على
التشابه واالنتقال من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص ،فاالستنتاج يقوم على مبدأ المعلومات المتوافرة من أجل
الوصول إلى نتيجة نهائية وقاطعة (أبو أحمد.)20 :2236،
 .2مهارة التذوق األدبي :هي عبارة عن القدرة على إصدار األحكام الموضوعية على النص األدبي من حيث األفكار
والمعاني والعاطفة والخيال ،فالتذوق يهتم بقدرة الفرد على إدراك ما في النص األدبي من ضعف وقوة وقيم وجمال
اعتمادًا على البالغة والنقد األدبي مما يسهم في استمتاع الفرد بالنصوص األدبية شع ًرا ونث ًرا (قورة.)007 :2270،
 .6مهارة إصدار األحكام :هي عبارة عن استعمال المعلومات المعطاة واالستنتاجات المقدمة من أجل الوصول إلى حلول
نهائية في التعامل مع النصوص األدبية (فتوح.)72 :2222 ،
وتشير (التكرلي )2272،إلى َّ
أن أهمية النقد األدبي تكمن من خالل احتوائه على األنظمة العلمية والفلسفية جميعًا ،حيت
أصبح من أكثر فعاليات األدب ً
نبال وسم ًوا؛ لذا َّ
فإن النقد األدبي المعاصر قد تأثر بصورة خاصة بأكثر التيارات الفكرية
الحديثة في التحليل النفسي والبنيوية (التكرلي.)2 :2272،

الدراسات السابقة
أوال :الدراسات التي تناولت نظرية الذكاءات المتعددة
 .1دراسة محمد ( )2222هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استعمال بعض الذكاءات المتعددة في تحصيل طالب
الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية .تكونت عينة الدراسة من ( )12تلمي ًذا ،بواقع ( )08تلمي ًذا من مدرسة (الحسن
البصري) التكميلية يمثلون المجموعة التجريبية ،و ( )02تلمي ًذا من متوسطة (السعد) يمثلون المجموعة الضابطة ،للعام
الدراسي ( ،)0223 /0227كافأ الباحث بين مجموعتي الدراسة من حيث الذكاء ،والعمر الزمني محسوبًا بالشهور،
ودرجات الطالب السابقة في مادة الجغرافية ،والتحصيل الدراسي للوالدين ،إضافة إلى اختبار المفاهيم الخلقية القبلي.
أع َّد الباحث اختبا ًرا تحصيليًا مكون من ( )02فقرة ،وتحقق من صدقه وثباته ،وعالج البيانات باستعمال االختبار التائي
لعينتين مستقلتين .توصلت الدراسة إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستعمال بعض الذكاءات المتعددة
على تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية.
 .0دراسة محمود ( )2222هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إستراتيجية الذكاءات المتعددة لتحصيل ودافعية طالبات
الصف األول المتوسط في مادة التربية الفنية .تكونت عينة الدراسة من ( )62طالبة ،بواقع ( )82طالبة يمثلن المجموعة
التجريبية ،و ( )82يمثل َّن المجموعة الضابطة من طالبات متوسطة (أم سلمة) للبنات ،قضاء بعقوبة ،محافظة ديالى.
كافأت الباحث بين مجموعتي الدراسة من حيث العمر الزمني محسوبًا بالشهور ،الذكاء ،واالختبار التحصيلي القبلي.
أعدت الباحثة اختبا ًرا تحصيليًا مكون من ( )82فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وتحققت من صدقه وثباته ،وعالجت
البيانات باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين .توصلت الدراسة إلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية التي درست
على وفق إستراتيجية الذكاءات المتعددة على المجموعة الضابطة التي درست بطريقة المحاضرة في التحصيل الدراسي
والدافعية نحو التعلم في مادة التربية الفنية.
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 .8دراسة الدليمي ،وحمزة ( )2222هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استعمال أنشطة قائمة على الذكاءات المتعددة في
الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة .تكونت عينة الدراسة من ( )67طالبة ،بواقع ()88
طالبة للمجموعة التجريبية ،و ( ) 81طالبة للمجموعة الضابطة .كافأ الباحثان بين مجموعتي الدراسة من حيث العمر
الزمني محسوبًا بالشهور ،التحصيل الدراسي للوالدين ،درجات التحصيل السابق في اللغة العربية .أع َّد الباحثان اختبارًا
للفهم القرائي مكون من ( )82فقرة ،وتحققا من صدقه وثباته ،وتم معالجة البيانات باستعمال االختبار التائي لعينتين
مستقلتين .توصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )2.22لصالح المجموعة التجريبية
في االختبار البعدي للفهم القرائي.
ثانيًا :الدراسات التي تناولت المفاهيم البالغية
 .2دراسة الحميداوي ،والشمري ( )2222هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام إستراتيجية جيكسو في اكتساب
المفاهيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي .تكونت عينة الدراسة من ( )61طالبًا ،بواقع ( )80طالبًا لكل
مجموعة ،في إعدادية (محمد باقر) .كافأ الباحثان بين مجموعتي الدراسة من حيث العمر الزمني محسوبًا بالشهور،
التحصيل السابق في مادة اللغة العربية ،اختبار القدرة اللغوية ،والتحصيل الدراسي للوالدين .أعد الباحثان اختبارًا
الكتساب المفاهيم البالغية ،مكون من ( ) 22فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وتحققا من صدقه ،وثباته ،وتم معالجة
البيانات باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين .توصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط
اكتساب طالب مج موعتي الدراسة ،ولصالح طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا البالغة باستعمال إستراتيجية
جيكسو.
 .2دراسة مناتي ( )2222هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أنموذجي جودالفوية ومارتوريال في اكتساب المفاهيم
البالغية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الخامس األدبي .تكونت عينة الدراسة من ( )22طالبة من طالبات إعدادية
(االستقامة) للبنات مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة ،بواقع ( )82طالبة للمجموعة التجريبية األولى ،و( )82طالبة
للمجموعة التجريبية الثانية ،و( )82طالبة للمجموعة الضابطة .كافأت الباحثة بين مجموعات الدراسة من حيث العمر
الزمني محسوبًا بالشهور ،درجات التحصيل السابق في اللغة العربية ،والتحصيل الدراسي لألبوين .أعدت الباحث اختبار
اكتساب المفاهيم البالغية ،حيث احتوى على ( ) 80فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وتأكدت من صدقه وثباته ،وتم
معالجة البيانات باستعمال تحليل التباين األحادي ،واختبار شيفيه .توصلت الدراسة إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية
َّ
َّ
درسن
درسن البالغة والتطبيق باستعمال أنموذج جودالفويه على طالبات المجموعة الضابطة الالتي
األولى الالتي
بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم واالحتفاظ بها .كما توصلت الدراسة أيضًا إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية
َّ
َّ
درسن بالطريقة
درسن البالغة والتطبيق باستعمال أنموذج مارتوريال على طالبات المجموعة الضابطة الالتي
الالتي
التقليدية في اكتساب المفاهيم البالغية واالحتفاظ بها.
 .8دراسة الشكري ( )2222هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التلخيص للنصوص األدبية في تنمية المفاهيم البالغية لدى
طالبات الخامس األدبي .تكونت عينة الدراسة من ( )72طالبة بواقع ( )82طالبة للمجموعة التجريبية ،و( )82طالبة
للمجموعة الضابطة من طالبات مدرسة إعدادية (شطر العرب) للبنات محافظة بابل ،للعام الدراسي (،)0222 /0223

125

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

كافأت الباحثة بين مجموعتي الدراسة من حيث العمر الزمني محسوبًا بالشهور ،التحصيل الدراسي للوالدين ،والتحصيل
السابق في مادة اللغة العربية .استخدمت الباحثة اختبار (الياسري ،وسمى ) 0223،الخاص باكتساب المفاهيم البالغية،
والذي احتوى على ( )82فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وتم معالجة البيانات باستعمال االختبار التائي لعينتين
مستقلتين .توصلت الدراسة إلى َّ
أن هناك فرقًا بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في تنمية المفاهيم البالغية،
لصالح المجموعة التجريبية.
ثالثًا :الدراسات التي تناولت مهارات النقد األدبي
 .1دراسة شروم ( )2212هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح على وفق النظرية البنيوية في تنمية
المهارات النقدية عند طالب الصف الخامس األدبي .تكونت عينة الدراسة من ( )68طالبًا ،بواقع ( )82طالبًا للمجموعة
التجريبية ،و ( )80طالبًا للمجموعة الضابطة من طالب مدرسة إعدادية (الديوانية) للبنين التابعة للمديرية العامة لتربية
الديوانية .كافأ الباحث بين مجموعتي الدراسة من حيث العمر الزمني ،التحصيل الدراسي للوالدين ،التحصيل السابق في
مادة اللغة العربية ،اختبار الذكاء ،اختبار القدرة العقلية ،واختبار المهارات النقدية .أعد الباحث اختبا ًرا للمهارات النقدية
اشتمل على ( )86فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وتأكد من صدقه وثباته ،وتم معالجة البيانات باستعمال االختبار
التائي لعينتين مستقلتين ،وبعض الوسائل اإلحصائية األخرى .توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات طال ب المجموعة التجريبية التي درست على وفق البرنامج المقترح ،ومتوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار المهارات النقدية البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 .0دراسة إبراهيم ( )2212هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مهارات
النقد األدبي والتفكير ما وراء المعرفي عند طالب الصف الثالث الثانوي .تكونت عينة الدراسة من ( )81طالبًا ،بواقع
( )27طالب للمجموعة التجريبية ،و ( )27طالب للمجموعة الضابطة .كافأ الباحث بين مجموعتي الدراسة من خالل
سؤال ،منهم (ً )06
مهارات التفكير األدبي القبلي .أع َّد الباحث اختبار لقياس مهارات النقد األدبي تكون من (ً )82
سؤال
من نوع االختيار من متعدد ،و( )1أسئلة مقالية ،وتأكد من صدقه وثباته ،وتم معالجة البيانات باستعمال اختبار (مان
وتني) الالبارامتري ( )Man-Whitney-U Testللمقارنة بين عينتين مستقلتين .توصلت الدراسة إلى وجود فروق
دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار النقد األدبي ،ومقياس التفكير ما وراء
المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.
 .3دراسة مهدي ( )2213هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أسلوب العصف الذهني في تنمية مهارات النقد األدبي في مادة
األدب والنصوص عند طالب الصف الخامس األدبي .تكونت عينة الدراسة من ( )22طالبًا ،بواقع ( )03طالبًا من
إعدادية (المتنبي) يمثلون المجموعة التجريبية ،و ( )82طالبًا من إعدادية الخالص يمثلون المجموعة الضابطة في مركز
محافظة ديالى ،للعام الدراسي ( .)0222 /0222أعد الباحث اختبا ًرا مكون من ( )02فقرة من نوع االختيار من متعدد،
وتأكد من صدقه وثباته ،وتم معالجة البيانات باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين .توصلت الدراسة إلى تفوق
أفراد المجموعة التجريبية التي درست وفق أسلوب العصف الذهني على أفراد المجموعة الضابطة التي درست وفق
الطريقة التقليدية في تنمية مهارة النقد األدبي.
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الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
بعد االستعراض الموجز لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية ،سيقوم الباحثان بعملية
موازنة بين تلك الدراسات والدراسة الحالية من حيث المحاور اآلتية:
 الهدف :تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه ،وهو معرفة
فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات النقد
األدبي عند طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية.
 المنهجية :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث المنهج المستعمل ،فجميع الدراسات السابقة
اآلنفة الذكر قد استعملت المنهج شبه التجريبي ،وهو نفس المنهج الذي استعمله الباحثان في هذه الدراسة.
 األداة :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث األداة المستعملة ،فجميع الدراسات السابقة
استعملت االختبار التحصيلي لقياس األثر المتوقع حدوثه بعد االنتهاء من التجربة ،وهي نفس األداة التي
استعملها الباحثان في هذه الدراسة لقياس أثر البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة
في تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي ،والجزئية التي اختلفت فيها الدراسة الحالية عن بعض
الدراسات السابقة ،هي أنّها استعملت اختبارين األول لقياس اكتساب المفاهيم البالغية ،والثاني لقياس مهارات
النقد األدبي.
 العينة :بلغت عينة الدراسة الحالية ( )38طالبًا من طالب الصف الثاني الثانوي ،وبذلك تكون الدراسة الحالية
قد اختلف مع الدراسات السابقة في هذا المحور ،فقد تباينت عينة الدراسات السابقة من حيث الحجم ،والنوع
االجتماعي ،والمستوى الدراسي.
 األساليب اإلحصائية :استعمل الباحثان االختبار التائي ( )T-Testلعينتين مستقلتين وذلك من خالل برنامج
 SPSSفي تحليل نتائج الدراسة ،وبذلك تكون هذه الدراسة قد اتفقت مع الدراسات اآلتية(محمد،0202،
محمود ،0202،الديلمي،وحمزة ،0202،الحميداوي،والشمري ،0202،الشكري ،0202،شروم،0222،
مهدي )0228 ،التي استعملت نفس االختبارَّ ،إال أنَّها اختلفت مع دراسة(مناتي ،)0202،والتي استعملت تحليل
التباين األحادي ،ودراسة (إبراهيم )0222،التي استعملت اختبار( مان وتني).
 النتائج :تباينت نتائج الدراسات السابقة تبعًا لتباين أهدافها ،أما نتائج هذه الدراسة فسوف يتم الكشف عنها بعد
انتهاء التجربة الميدانية ،وسوف يتم تضمينها في الفصل الرابع.

منهجية الدراسة
استعملت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي؛ لمناسبته لتحقيق أهدافها ،حيث اعتمد التصميم شبه التجريبي ( Quasi-
 )Experimental Designالقائم على مجموعتين (تجريبية ،وضابطة) ذا القياس البعدي؛ لكونه من التصاميم المثالية
في مجال الدراسات التربوية والنفسية ،كما أشارت إلى ذلك عدد من الدراسات واألبحاث ،والجدول اآلتي يوضح ذلك
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الجدول ( )1التصميم التجريبي للدراسة
المجموعة

المتغير المستقل

المتغير التابع

القياس

التجريبية

البرنامج التعليمي المقترح

المفاهيم البالغية

البعدي

الضابطة

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

مهارات النقد األدبي

البعدي

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع هذه الدراسة من جميع طالب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالمدارس الحكومية اليمنية في محافظة تعز
للعام الدراسي 0202 – 0202م.

عينة الدراسة
قام الباحثان باختيار مدرسة الفوز األساسية الثانوية التابعة لمكتب التربية والتعليم لمديرية الرونة محافظة تعز بطريقة
قصدية لتكون عينة الدراسة الحالية ،حيث يحتوي الصف الثاني الثانوي على ( )38طالبًا موزعين على شعبتين (أ ،ب)
بواقع ( )12طالبًا في الشعبة(أ) ،و( )10طالبًا في الشعبة (ب) .اعتمد الباحث الشعبة (أ) لتمثل المجموعة التجريبية،
والشعبة (ب) ،لتمثل المجموعة الضابطة .والجدول اآلتي يوضح ذلك
الجدول ( )2أفراد عينة الدراسة
المجموعات

أفراد العينة

المجموعة التجريبية

12

المجموعة الضابطة

10

تكافؤ مجموعتي الدراسة
قام الباحثان بإجراء عملية التكافؤ بين مجموعتي الدراسة من خالل المتغيرات اآلتية (العمر الزمني محسوبًا بالشهور،
التحصيل السابق في مادة اللغة العربية ،واختبار القدرة اللغوية) ،كاآلتي:
 .2العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور :بلغ متوسط أعمار طالب المجموعة التجريبية ( )195.32شه ًرا،
بينما بلغ متوسط أعمار طالب المجموعة الضابطة ( )195.83شه ًرا ،وكانت قيمة ( )1.212( )Tعند درجة
حرية( )81ومستوى داللة( ،)0.229وهي أكبر من ( ،)2.22مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط أعمار طالب المجموعة التجريبية ،ومتوسط أعمار طالب المجموعة الضابطة .والجدول
اآلتي يوضح ذلك
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الجدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tألعمار طالب مجموعتي الدراسة
(التجريبية والضابطة)
المجموعة

العينة

التجريبية
الضابطة

41
42

المتوسط
الحسابي
195.32
195.83

االنحراف
المعياري
1.980
1.899

قيمة "
"T
1.212

درجة الحرية
81

الداللة
اإلحصائية
0.229
غير دال
إحصائيًا

 .0درجات التحصيل السابق في مادة اللغة العربية :بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ()77.56
درجة ،بينما بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة ( )75.21درجة ،وكانت قيمة ( )1.106( )Tعند
درجة حرية ( )81ومستوى داللة ( ،)0.272وهي أكبر من ( ،)2.22مما يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة
في اختبار مادة اللغة العربية للصف األول الثانوي للعام الدراسي  .0202 / 0222والجدول اآلتي يوضح ذلك
الجدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tلدرجات طالب مجموعتي الدراسة (التجريبية
والضابطة) في اختبار مادة اللغة العربية السابق
المجموعة

العينة

التجريبية
الضابطة

41
42

المتوسط
الحسابي
77.56
75.21

االنحراف
المعياري
9.157
10.135

قيمة "
"T
1.106

درجة الحرية
81

الداللة
اإلحصائية
0.272
غير دال
إحصائيًا

 .8اختبار القدرة اللغوية :استعمل الباحثان اختبار القدرة اللغوية ل (رمزية الغريب) ،والذي يحتوي على ()02
فقرة من نوع االختيار من متعدد .وقد أظهرت النتائج َّ
أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية بلغ
( )15.00درجة ،بينما بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ( )14.26درجة ،وكانت قيمة ()1.207( )T
عند درجة حرية ( )81ومستوى داللة ( ،)0.231وهي أكبر من ( ،)2.22مما يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة
في اختبار القدرة اللغوية .والجدول اآلتي يوضح ذلك
الجدول ( )2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tلدرجات طالب مجموعتي الدراسة (التجريبية
والضابطة) في اختبار القدرة اللغوية
المجموعة

العينة

التجريبية
الضابطة

41
42
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المتوسط
الحسابي
15.00
14.26

االنحراف
المعياري
2.636
2.922

قيمة "
"T
1.207

درجة الحرية
81

الداللة
اإلحصائية
0.231
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غير دال
إحصائيًا

وبنا ًء على ذلك يستطيع الباحثان القول َّ
أن مجموعتي الدراسة متكافئة من حيث المتغيرات التي تمت عملية التكافؤ من
خاللها.

أدوات الدراسة
تمثلت أدوات الدراسة الحالية في اآلتي:
 برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة.
 أداة مسح الذكاءات المتعددة.
 اختبار المفاهيم البالغية.
 اختبار مهارات النقد األدبي
ً
أوال :البرنامج التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة
َّ
إن الهدف من تصميم هذا البرنامج التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة هو تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات
النقد األدبي من خالل مادة األدب والنصوص والبالغية لدى طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية.
قام الباحثان بإعداد هذا البرنامج التعليمي المقترح على وفق األسس النظرية والتطبيقية لنظرية الذكاءات
المتعددة ،واشتمل هذا البرنامج على اآلتي:
 .1أهداف البرنامج
أ .األهداف العامة :تمثلت األهداف العامة لهذا البرنامج التعليمي المقترح في تنمية المفاهيم البالغية ،وتنمية مهارات
النقد األدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية.
ب .األهداف الخاصة :تمثلت األهداف الخاصة لهذا البرنامج التعليمي المقترح بمجموعة من األهداف اإلجرائية
لكل درس من دروس البرنامج ،وتناولت هذه األهداف اإلجرائية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي التي
ينبغي أن يكتسبها طالب الصف الثاني الثانوي بعد كل درس من دروس هذا البرنامج.
 .2محتوى البرنامج:
قام الباحثان باختيار محتوى هذا البرنامج من دروس كتاب األدب والنصوص والبالغة الجزء األول المقرر على طالب
الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي  ،0202 /0202وعمال على إعادة صياغتها على وفق اإلستراتيجيات واألساليب
واألنشطة القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة؛ لغرض تنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي .احتوى البرنامج
على ( )7مفاهيم بالغية ،و( )2دروس من دروس النصوص األدبية ،والجدول اآلتي يوضح ذلك
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الجدول ( )6موضوعات المفاهيم البالغية والنصوص األدبية
م

المفاهيم البالغية

النصوص األدبية

2

الخبر

من شعر الحكمة لبشار بن برد

0

اإلنشاء

في مدح آل البيت لدعبل الخزاعي

8

األمر

فتح الفتوح ألبي تمام

1

النهي

في الزهد ألبي العتاهية

2

االستفهام

غربة وشوق للعباس بن األحنف

6

التمني

7

النداء

 .3اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية:
قام الباحثان بتحديد اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية المناسبة لتنمية المفاهيم البالغية ومهارات النقد األدبي ،والتي
تم استعمالها أثناء تنفيذ دروس البرنامج ،والتي تتناسب وأنماط الذكاءات المتعددة التي سيتم تفعليها في كل درس.
 .4األنشطة التعليمية التعلمية:
تتيح نظرية ا لذكاءات المتعددة مجموعة واسعة من األنشطة التعليمية التعلمية التي يمكن تفعليها داخل غرفة الصف
الدراسي ،والتي تراعي أنماط الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين ،وتراعي فروقهم الفردية وتتناسب مع ميولهم وإمكانياتهم
وقدراتهم التعلمية ،وبنا ًء على ذلك فقد اقترح البرنامج مجموعة من هذه األنشطة التي يتم تنفيذها بشكل جماعي وفردي،
كما ترك الباب مفتوحًا أمام المعلم ،وأمام المتعلمين الختيار األنشطة المناسبة.
 .2الوسائل التعليمية:
قام الباحثان بتحديد عدد من الوسائل التعليمية التي يمكن أن تساعد على فهم واستيعاب المفاهيم البالغية وتنمية مهارات
النقد األدبي ،وذلك حسب طبيعة كل درس من دروس البرنامج وأهدافه اإلجرائية.
 .6أساليب التقويم:
تمثلت أساليب التقويم الخاصة بهذا البرنامج التعليمي المقترح بنوعين من التقويم ،هما :التقويم المرحلي والذي يتم تنفيذه
أثناء عملية تنفيذ الدروس لغرض التأكد من فهم واستيعاب المتعلمين لكل خطوة وجزئية قبل االنتقال إلى الخطوة أو
الجزئية التالية ،والتقويم النهائي ،والذي يتم تنفيذه في نهاية البرنامج؛ لغرض معرفة أثر البرنامج التعليمي المقترح القائم
على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ،وتنمية مهارات النقد األدبي.
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 .7دليل المعلم ،وكتاب الطالب:
قام الباحثان بإعداد دليل للمعلم ،وكتاب للطالب احتوى على نبذة تعريفية عن نظرية الذكاءات المتعددة ،وأنواع الذكاءات
التي سيتم استخدامها في هذا البرنامج التعليمي ،والمفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي ،واألهداف العامة والخاصة
لهذا البرنامج ،ومجموعة من التعليمات واإلرشادات الهامة للمعلم والطالب ،واإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة
والوسائل التعليمية وأساليب التقويم التي سيتم تفعليها أثناء تنفيذ دروس البرنامج ،إضافة إلى خطوات السير في تنفيذ
دروس البرنامج داخل غرفة الصف.
الصدق الظاهري للبرنامج التعليمي
قام الباحثان بعرض محتوى البرنامج التعليمي على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال مناهج وطرائق
تدريس اللغة العربية ،ومشرفي مادة اللغة العربية ومعلميها في المرحلة الثانوية (ملحق)2؛ وذلك للتأكد من كفاية اإلطار
النظري للبرنامج ،ووضوح األهداف العامة والخاصة للبرنامج ،ومناسبة اإلستراتيجيات التدريسية ألهداف البرنامج،
وتنميتها للذكاءات المستهدفة ،قابلية األنشطة التعليمية للتنفيذ ،وهل الوسائل التعليمية المقترحة تساعد على تحقيق
األهداف ،ومدى مناسبة أساليب التقويم لتحقيق أهداف البرنامج ،إضافة إلى مدى تحقيق جلسات البرنامج لألهداف
المرسومة ،وتنميتها ألنواع الذكاءات المستهدفة ،ولتنمية المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي .وتم إجراء التعديالت
الالزمة بنا ًء على توصيات ومالحظات السادة المحكمين.
ثان ًيا :أداة مسح الذكاءات المتعددة
اعتمد الباحثان أداة مسح الذكاءات المتعددة من إعداد (مرعي )0222،والذي تم تطبيقه على طالبات المرحلة الثانوية
األزهرية في جمهورية مصر العربية ،وقد تكون المقياس من ( )72فقرة على وفق مقياس (ليكرت) الثالثي تقيس
الذكاءات المتعددة اآلتية (الذكاء اللغوي ،الذكاء المنطقي ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء المكاني ،الذكاء الشخصي ،الذكاء
االجتماعي ،الذكاء الحركي) ،وقد اعتمد الباحث هذا المقياس لمناسبته للطبيعة الثقافية للطالب اليمني ،ومستواه العلمي.
ثالثًا :اختبار المفاهيم البالغية
قام الباحثان بإعداد اختبار لقياس تنمية المفاهيم البالغية لدى طالب الصف الثاني الثانوي -عينة الدراسة -وقد احتوى
االختبار على ( )02فقرة من نوع االختيار من متعدد.
الصدق الظاهري لالختبار :تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من خبراء مادة اللغة العربية وطرائق
تدريسها ،وخبراء القياس والتقويم التربوي (ملحق)2؛ من أجل التأكد من صالحية الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه،
ومدى مناسبته لطالب الصف الثاني الثانوي ،إضافة إلى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات ،وتم التعديل بنا ًء على آرائهم
ومالحظاتهم.
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التجريب االستطالعي لالختبار :قام الباحثان بتجريب االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة األصلية،
تكونت من ( )02طالبًا ،وذلك للتأكد من اآلتي:
 .2زمن االختبار :قام الباحثان بتحديد زمن االختبار من خالل حساب متوسط الزمن بين متوسط زمن انتهاء أول
( )2طالب من اإلجابة عن االختبار ،ومتوسط انتهاء آخر ( )2طالب من اإلجابة؛ وبذلك تحدد زمن االختبار
ب ( )12دقيقة.
 .0معامل صعوبة الفقرات :تراوح بين ( )0.57 – 0.84وبذلك تكون جميع الفقرات في النطاق المقبول.
 .8معامل التمييز :تراوح بين ( ،)0.49 - 0.86وبذلك تكون جميع فقرات االختبار ذات قوة تمييز مقبولة.
 .1فاعلية البدائل :تراوحت فعالية البدائل الخاطئة بين ( )0.6-و ( ،)0.32-وهذا يعني أن البدائل الخاطئة قد
جذبت طالب المجموعة الدنيا أكثر من طالب المجموعة العليا؛ وعليه فقط أبقى الباحث على جميع البدائل
الخاطئة دون أي تغيير.
 .2معامل الثبات :استعمل الباحثان طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار ،وتم استخراج معامل الثبات
باستعمال معامل ارتباط (بيرسون) ،حيث بلغ ( ،)2.72وبعد تصحيحه بمعادلة (سيبرمان-براون) ،بلغ معامل
ثبات االختبار ( )0.86وهي قيمة ثبات مقبولة.
راب ًعا :اختبار مهارات النقد األدبي
اعتمد الباحثان اختبار مهارات النقد األدبي من إعداد (شروم ،)0222،والمكون من ( )86فقرة من نوع االختيار من
متعدد تقيس ست مهارات نقدية هي( :مهارة التحليل ،مهارة المقارنة ،مهارة االستنتاج ،مهارة التذوق األدبي ،مهارة
إصدار الحكم) ،بحيث كان نصيب كل مهارة من المهارات السابقة ست فقرات من فقرات االختبار ،وقد طبق هذا
االختبار في جمهورية العراق على عينة من طالب الصف الخامس األدبي ،وهو ما يقابل الصف الثاني الثانوي في
الجمهورية اليمنية ،وقد وجد الباحثان هذا االختبار مناسب من حيث المحتوى العلمي ،ومناسبته لمستوى الطالب؛ األمر
الذي شجع الباحثان على اعتماده في هذه التجربة.
إجراءات تطبيق التجربة


بدأ تطبيق التجربة على أفراد المجموعتين (التجريبية والضابطة) يوم األحد الموافق  0202/2/07بواقع
حصتين في األسبوع لكل مجموعة ،واستمر التطبيق إلى يوم الخميس الموافق 0202/22/06

 درَّس مدرس اللغة العربية في المدرسة أفراد المجموعتين ،حيث درست المجموعة التجريبية البرنامج التعليمي
المقترح ،ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية .وقد تم تدريب المدرس على تنفيذ خطوات البرنامج
التعليمي ا لمقترح من خالل تزويده بدليل المعلم ،وإعطائه اإلرشادات الالزمة واإلجابة عن أسئلته واستفساراته،
ومتابعته ً
أوال فأول.
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تم تطبيق اختبار المفاهيم البالغية على طالب المجموعتين (التجريبية والضابطة) في يوم األربعاء الموافق
 ،0202/20/0وفي يوم الخميس الموافق  0202/20/8تم تطبيق اختبار مهارات النقد األدبي على المجموعتين
(التجريبية والضابطة).

الوسائل اإلحصائية
استعمل الباحثان في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:
 االختبار التائي ( )T-Testلعينتين مستقلتين.
 معامل ارتباط بيرسون
 معادلة سيبرمان – براون.
 المتوسط الحسابي
 االنحراف المعياري
 معادلة معامل الصعوبة
 معادلة معامل التمييز
 فاعلية البدائل الخاطئة

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
يحتوي هذا الفصل على عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،وتفسيرها؛ لغرض معرفة فاعلية البرنامج
التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات النقد األدبي عند طالب الصف
الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية ،إضافة إلى معرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختباري المفاهيم البالغية ،ومهارات النقد األدبي.
ً
أوال :تحليل نتائج اختبار المفاهيم البالغية
 الفرضية األولي
للتحقق من فرضية الدراسة األولى والتي تنص على " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )2،22بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين يتم تدريسهم المفاهيم البالغية على وفق البرنامج التعليمي
المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة
التقليدية" استعمل الباحثان االختبار التائي ()T-Test؛ لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم البالغية.
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أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية في قيمة ( )Tالتي بلغت ( )19.079عند درجة حرية
( ،)59.066ومستوى داللة ( )0.000بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم
البالغية ،لصالح طالب المجموعة التجريبية ،كما هو موضح في الجدول اآلتي
الجدول ( )7نتائج اختبار( )Tللفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار
المفاهيم البالغية

المجموعة

العينة

التجريبية
الضابطة

41
42

المتوسط
الحسابي
18.439
9.500

االنحراف
المعياري
1.3048
2.7342

قيمة "
"T
19.079

درجة الحرية
59.066

الداللة
اإلحصائية
0.000
دال إحصائيًا

يتضح من الجدول السابق ّ
أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا المفاهيم البالغة على وفق
البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة بلغ ( ،)18.439بانحراف معياري مقداره (،)1.3048
بينما أتى متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المفاهيم البالغة على وفق الطريقة االعتيادية
( ،)9.500بانحراف معياري مقداره ( .) 2.7342وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية في قيمة ()T
البالغة ( ،) 19.079عند درجة حرية ( ،)22.266ومستوى داللة ( ،)0.000وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية
التي تنص على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة
التجريبية الذين يتم تدريسهم المفاهيم البالغية على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة،
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية" ،ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على" :
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين يتم
تدريسهم المفاهيم البالغية على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة ،ومتوسط درجات
المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية".
تفسير النتيجة:
أظهرت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا المفاهيم البالغية على
وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا نفس
المفاهيم البالغية على وفق الطريقة التقليدية االعتيادية في اختبار المفاهيم البالغية .ويعزو الباحثان هذا النتيجة إلى
اآلتي:
َّ .2
أن البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة ساعد على تنظيم المعلومات والمعارف
المتعلقة بالمفاهيم البالغية ،وعرَّف طالب المجموعة التجريبية بالعالقات القائمة بين الحقائق والمفاهيم
والقواعد؛ مما جعل عملية التعلم ذات معنى.
َّ .0
أن عملية وعي طالب المجموعة التجريبية بأنماط الذكاءات المتعددة؛ أدى إلى إثارة دافعيتهم ،وعمل على
تحفيزهم بشكل أكبر؛ األمر الذي انعكس بشكل إيجابي على عملية تنمية المفاهيم البالغية لديهم؛ مما أدى إلى
تفوقهم على طالب المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم البالغية.

135

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

َّ .8
أن اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة ،والمضمنة في البرنامج التعليمي
المقترح ساعدت طالب المجموعة التجريبية على توظيف أنماط ذكاءاتهم المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية.
َّ .1
أن مبدأ مراعاة الفروق الفردية لدى المتعلمين ،وإفساح المجال الختيار أنشطة تعليمية تتناسب ونمط الذكاء
المرتفع لديهم بما يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم وسرعتهم في التعلم ،والتي تتيحها نظرية الذكاءات المتعددة
قد ساهم في تنمية المفاهيم البالغية عند طالب المجموعة التجريبية بشكل أكبر من الطريقة التقليدية االعتيادية
السائدة في التدريس.
َّ .2
أن عملية مخاطبة المتعلم على وفق نمط التعلم المفضل لديه ،وتنويع األنشطة التعليمية التعلمية التي تقدمها
نظرية الذكاءات المتعددة ،والتي تم تضمينها في البرنامج التعليمي المقترح ،قد أتاحت الفرصة أمام طالب
المجموعة التجري بية لممارسة التدريب على تطبيق المفاهيم البالغية في مواقف مختلفة ،وزادت من فرص
االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول.
َّ .6
أن تقديم التغذية الراجعة الفورية قد أسهم في تثبيت المعلومات والمفاهيم والقواعد البالغية في أذهان طالب
المجموعة التجريبية.
ثان ًيا :تحليل نتائج اختبار مهارات النقد األدبي
 الفرضية الثانية
للتحقق من فرضية الدراسة الثانية والتي تنص على " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين يتم تدريسهم النصوص األدبية على وفق البرنامج التعليمي
المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية
في اختبار مهارات النقد األدبي" استعمل الباحث االختبار التائي ()T-Test؛ لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات النقد األدبي.
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية في قيمة ( )Tالتي بلغت ( )10.018عند درجة حرية
( ،)64.168ومستوى داللة ( )0.000بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات
النقد األدبي ،لصالح طالب المجموعة التجريبية ،كما هو موضح في الجدول اآلتي
الجدول ( )8نتائج اختبار( )Tللفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار
مهارات النقد األدبي
المجموعة

العينة

التجريبية
الضابطة

41
42
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المتوسط
الحسابي
31.76
17.36

االنحراف
المعياري
4.488
8.133

قيمة "
"T
10.018

درجة الحرية
64.168

الداللة
اإلحصائية
0.000
دال إحصائيًا

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

يتضح من الجدول السابق ّ
أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا النصوص األدبية على
وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة بلغ ( )31.76بانحراف معياري مقداره (،)4.488
بينما أتى متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا النصوص األدبية على وفق الطريقة االعتيادية
( ،)17.36بانحراف معياري مقداره ( .)8.133وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية في قيمة ()T
البالغة ( ،) 10.018عند درجة حرية ( ،)64.168ومستوى داللة ( ،)0.000وبنا ًء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية
التي تنص على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة
التجريبية الذين يتم تدريسهم النصوص األدبية على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة،
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية في اختبار مهارات النقد األدبي" ،ونقبل
الفرضية البديلة التي تنص على " :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية الذين يتم تدريسهم النصوص األدبية على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية
الذكاءات المتعددة ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية في اختبار مهارات النقد
األدبي".
تفسير النتيجة:
أظهرت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا النصوص األدبية
على وفق البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة ،على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا
نفس النصوص األدبية على وفق الطريقة التقليدية االعتيادية في اختبار مهارات النقد األدبي .ويعزو الباحثان هذا النتيجة
إلى اآلتي:
َّ .2
أن األنشطة التعليمية التعلمية المضمنة في البرنامج التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة قد ساعدت
طالب المجموعة التجريبية على تبادل األفكار واآلراء والمقترحات ،والتعامل مع النص األدبي من زوايا
متعددة؛ مما كان له األثر الكبير في تنمية مهارات النقد األدبي لديهم.
َّ .0
أن عملية تقديم األنشطة المتنوعة المضمنة في البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية الذكاءات المتعددة
بطرائق ممتعة ومشوقة قد ساعد على خلق روح المنافسة اإليجابية عند طالب المجموعة التجريبية ،وشجعهم
على المشاركة في النقاشات الجماعية الهادفة من أجل التوصل إلى فهم وتحليل وتفسير وإصدار الحكم على
النص األدبي.
َّ .8
أن البرنامج التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة قد ساهم في تحفيز المهارات العقلية ،وعمليات التفكير
المختلفة عند طالب المجموعة التجريبية ،مما أدى إلى إكسابهم مهارات النقد األدبي.
َّ .1
أن الخطوات واإلجراءات المتبعة في تنظيم المحتوى في البرنامج التعليمي المقترح قد ساعدت على تطوير
وصقل مهارات النقد األدبي عند طالب المجموعة التجريبية.
ً
َّ .2
تفاعال،
أن توزيع طالب المجموعة التجريبية إلى مجموعات عمل وفق نوع الذكاء المرتفع لديهم قد جعلهم أكثر
وأكسبهم الحماس للمشاركة في تنفيذ األنشطة الخاصة بمجموعاتهم؛ مما أدى إلى نتائج إيجابية برزت من خالل
تفوقهم على طالب المجموعة الضابطة في اختبار مهارات النقد األدبي.
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َّ .6
أن توظيف الذكاءات المتعددة في تدريس النصوص األدبية قد أدى إلى خلق جو من التفاعل اإليجابي النشط
داخل غرفة الصف ،وحفز دافعية طالب المجموعة التجريبية للغوص في أعماق النص ،ومحاولة تذوق صوره
الفنية ،والعمل على تقيمه وفق أسس علمية ومنهجية ،أكثر من الطريقة التقليدية السائدة في تدريس النصوص
األدبية.
َّ .7
أن استعمال أساليب التقويم المرحلية والنهائية المضمنة في البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية
الذكاءات المتعددة قد ساعد على تقويم خطوات تنفيذ البرنامج ً
أوال فأول ،والتعرف على جوانب القوة للعمل
على تعزيزها ،واكتشاف جوانب القصور للقيام بمعالجتها؛ األمر الذي ساعد طالب المجموعة التجريبية على
تركيز االنتباه نحو تحقيق األهداف التدريسية المنشودة.

االستنتاجات
بنا ًء على نتائج هذه الدراسة؛ تم استنتاج اآلتي:
َّ .2
أن استعمال البرامج التعليمية القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة تسهم في تنمية المفاهيم البالغية عند
المتعلمين في المرحلة الثانوية بشكل أفضل من الطريقة التقليدية الشائعة في تدريس المفاهيم البالغية.
َّ .0
أن استعمال البرامج التعليمية القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس النصوص األدبية تسهم في
تنمية مهارات النقد األدبي عند طالب المرحلة الثانوية بشكل أفضل من الطريقة التقليدية السائدة في تدريس
مادة األدب والنصوص.

التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؛ َّ
فإن الباحثين يوصيان باآلتي:
 .1تسليط الضوء على اإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة ،وتوظيفها في
تدريس فروع اللغة العربية بخاصة ،وجميع المواد الدراسية بعامة.
 .2العمل على االستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة في بناء وتصميم المناهج التعليمية وإعداد وتأهيل المعلمين.
 .3اعتماد نظرية الذكاءات المتعددة كنظرية أساسية يتم الرجوع إليها أثناء إعداد وتصميم وتطوير المناهج
التعليمية.
 .4تعريف المعلمين في المرحلة الثانوية واألساسية باإلستراتيجيات واألساليب واألنشطة القائمة على نظرية
الذكاءات المتعددة ،وكيفية توظيفها في غرفة الصف.

المقترحات
يقترح الباحثان اآلتي:
 .2إجراء دراسة لمعرفة أثر األساليب واألنشطة القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير
النحوي الناقد.
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 .0إجراء دراسة لمعرفة فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في إكساب طلبة المرحلة
الثانوية لمهارات الكتابة اإلبداعية.
 .8إجراء دراسة لمعرفة فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات القراءة
الناقدة.

المصادر والمراجع
ً
أوال :المراجع العربية:
 .2إبراهيم ،أحمد جمعة ( .)0222برنامج مقترح في ضوء النقد التكاملي لتنمية مهارات النقد األدبي والتفكير ما
وراء المعرفي لدى طالب الصف الثالث الثانوي .مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية ،مركز البحوث
التربوي بكلية التربية ،العدد (.67-12 ،)02
 .0إبراهيم ،أحمد محمد ( .)0226أثر تدريس النصوص األدبية بأنموذجي دينز ودرايفر في تنمية المهارات النقدية
واألداء التعبيري لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .رسالة ماجستير غير منشورة ،التربية الخاصة ،كلية التربية
األساسية ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.
 .8ابن منظور ،أبو الفضل محمد بن مكرم ( .)0228لسان العرب .تحقيق :عامر حيدر ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان.
 .1أبو أحمد ،حامد ( .)2236الخطاب والقارئ .مؤسسة اليمامة للطباعة والنشر ،الرياض.
 .2أبو الضبعات ،زكريا إسماعيل ( .)0227طرائق تدريس اللغة العربية ،العدد ط ،2دار الفكر للنشر والتوزيع،
عمان.،
 .6أبو خرمة ،عمر ( )0221نحو النص .عالم الكتب الحديث ،عمان ،األردن.
 .7اآلمدي ،الحسن بن بشر ( .)2221الموازنة بين أبي تمام والبحتري ،تحقيق محمد محيي الدين ،مطبعة السعادة،
القاهرة.
 .3األمين ،الشيخ الجيلي ( .)0202مستوى الذكاءات المتعددة وعالقة كل منها بالتحصيل الدراسي لدى عينة من
طلبة كلية العلوم واآلداب بجامعة القصيم -محافظة الرس -المملكة العربية السعودية .المجلة العربية لضمان
جودة التعليم الجامعي ،مجلد ( ،)28عدد (.16 – 08 ،)18
 .2أنعم ،عبد القوي ،وآخرون ( .)0202مدى تضمين الذكاءات المتعددة في كتاب األدب والنصوص للصف
الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية .مجلة  TAMUالماليزية ،المجلد ( ،)6العدد (.32-60 ،)0
 .22أنعم ،عبد القوي ،والخياط ،عبد الكريم ( .)0202أثر استخدام أنموذجي جانييه وميرل – تينسون في اكتساب
المفاهيم النحوية لدى طالب المرحلة الثانوية .مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية ،السودان ،المجلد األول ،العدد
(.72-22 ،)2
 .22أنيس ،إبراهيم ،وآخرون ( .)2230المعجم الوسيط ،ج ،2ط ،2دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان.
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 .20البادري ،سعود بن مبارك ( .) 0202استخدام الذكاءات المتعددة كمدخل لتحسين التحصيل والدافعية والميول
في القراءة للصف التاسع بمنطقة الباطنة شمال بسلطنة عُمان .المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات ،مجلد
( ،)8عدد (.278 – 222 ،)22
 .28بنحدو ،رشيد ( .) 2221العالقة بين القارئ والنص في التفكير األدبي المعاصر .مجلة عالم الفكر ،المجلد
( ،)08العددان .0 – 2
 .21التكرلي ،نهاد ( .)2272اتجاهات النقد األدبي الفرنسي المعاصر .دار الحرية للطباعة ،بغداد.
 .22الجبوري ،أبرار مهدي ( .)0226فاعلية برنامج بنائي مقترح في تنمية مهارات التذوق األدبي والتعبير الكتابي
اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية بجمهورية العراق .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة
المنصورة ،جمهورية مصر العربية.
 .26جسام ،جاسم محمد ( .)0228ف اعلية برنامج مبني على وفق النقد األلسني (األسلوبي) في تنمية المهارات
النقدية عند أقسام اللغة العربية في كليات التربية .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة
بغداد.
 .27جمل ،محمد جهاد ،الفيصل ،سمر روحي ( .)0221مهارات االتصال في اللغة العربية .دار الكتاب الجامعي،
العين -اإلمارات العربية المتحدة.
 .23الجوجو ،ألفت محمد .)0222( .فعالية تدريس النحو في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية بعض المفاهيم
النحوية لدى طالبات الصف السابع األساسي ضعيفات التحصيل .مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم
اإلنسانية ،المجلد  ،28العدد.2100 – 2872 ،)B(2
 .22حاكم ،أم الجياللي ،وعبد الحميد بكري ( .)0223أثر استخدام برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة
في معالجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الثالثة ابتدائي .مجلة العلوم النفسية والتربوية ،عدد (،)6
.203 – 220
 .02الحميداوي ،حيدر علي حسين ،والشمري ،نبيل كاظم ( .)0202أثر استخدام إستراتيجية جيكسو في اكتساب
المفاهيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي .مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)12العدد
(.12-07 ،)8
 .02الحوري ،أمة الرزاق ( .)2223مشكالت تدريس البالغة والنقد في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية من
وجهة نظر المعلمين والموجهين .مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،
العدد (.87-2 ،)22
 .00خليل ،أبو المجد ( .) 0222أهم مشكالت تدريس البالغة والنقد والعروض في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان
من وجهة نظر الموجهين والمعلمين (دراسة ميدانية) .مجلة القراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،
عدد (.282-222 ،)2
 .08الدليمي ،طه حسين ،والوائلي ،سعاد ( .)0222اللغة العربية ..مناهجها وطرائق تدريسها .ط ،0دار الشروق
للنشر والتوزيع ،عمان – األردن.
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 .01الدليمي ،عصام حسن ( .)0222بناء برنامج عالجي للمهارات النقدية لدى طلبة أقسام اللغة العربية في كليات
التربية في جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد.
 .02الدليمي ،محسن حسين ،وحمزة ،عناية يوسف ( .)0202أثر استعمال أنشطة قائمة على الذكاءات المتعددة في
الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة .مجلة كلية التربية األساسية ،الجامعة
المستنصرية ،المجلد (.82-2 ،)227( ،)06
 .06راشد ،حنان مصطفي مدبولي ( .) 0222فعالية استخدام إستراتيجيات وأنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية
مهارات القرا ءة والكتابة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي األزهري .مجلة القراءة والمعرفة ،كلية التربية،
جامعة عين شمس ،العدد (.31-03 ،)33
 .07زاير ،سعد علي ،وآخرون ( .)0228الموسوعة الشاملة إستراتيجيات وطرائق ونماذج وأساليب وبرامج .دار
المرتضى ،بغداد.
 .03الزعبي ،نضال أحمد .)0202( .أثر برنامج تدريب ّي مبن ّي على نظرية (جاردنر) للذكاءات المختلفة في تنمية

المهارات اللغوية واللفظية وانعكاسه على أداء الطلبة من ذوي صعوبات التعلم .مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات التربوية والنفسية.227 – 270 ،)8(03 ،
 .02الساعدي ،عمار عيسى ( .)0220أثر توظيف برنامج الكورت في اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية المهارات
النقدية عند طالبات معاهد إعداد المعلمات .اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد.
 .82سالمان ،أسامة إبراهيم ( .) 0222فعالية استخدام الموديالت والتفاعل الموجه في تنمية بعض كفايات تدريس
البالغة لدى الطالبات المعلمات .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية البنات ،جامعة عين شمس.
 .82السلطاني ،حمزة هاشم ( .) 0222أثر أساليب متنوعة مبنية على أساس الذكاءات المتعددة في التحصيل والتذوق
األدبي في مادة األدب والنصوص لدى طالب المرحلة اإلعدادية .أطروحة دكتوراه ،جامعة بابل ،كلية التربية-
صفي الدين الحلي.
 .80سلوم ،داود ( .)2232مقاالت في تاريخ النقد األدبي .دار الرشيد ،بغداد ،العراق.
 .88شروم ،صالح هادي ( .) 0222فاعلية برنامج مقترح على وفق النظرية البنيوية في تنمية المهارات النقدية
عند طالب الصف الخامس األدبي .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية (ابن رشد) ،جامعة بغداد.
 .81الشكري ،سمى عبد الرسول ( .)0202أثر التلخيص للنصوص األدبية في تنمية المفاهيم البالغية لدى طالبات
الخامس األدبي .مجلة آداب الكوفة ،جامعة الكوفة ،المجلد(ج ،)0العدد (.612-622 ،)10
 .82عايش ،آمنة محمود أحمد ( .)0228صعوبات تعلم البالغة لدى طلبة قسم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية
بغزة وبرنامج مقترح لعالجها .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
 .86العزاوي ،حسن علي فرحان ،وكريم ،مكي فرحان ( .)0220تحليل كتاب مادة النقد األدبي الحديث في ضوء
األهداف التعليمية .مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكوفة ،العدد (.13-82 ،)22
 .87عطا ،إبراهيم محمد ( .)2223تدريس البالغة في المرحلة الثانوية .مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.
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 .83عطية ،رحاب طلعت ( .)0223برنامج قائم على إستراتيجيتي تآلف األشتات والخرائط المتتابعة لتنمية المفاهيم
البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية .الجمعية التربوية لتدريس اللغات ،العدد الثاني،
.27-00
 .82عطية ،محسن علي ( .)0223اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال .ط ،2دار الصفاء للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 .12فتوح ،محمد ( .)2222تحليل النص الشعري .ط ،2النادي األدبي ،الرياض.
 .12الفرخ ،محمد زرقان ( .)2226الواضح في البالغة العربية ،المعاني ،البيان ،البديع ،ط.2
 .10فضل ،صالح ( .)0220مناهج النقد األدبي المعاصر .ط ،2ميريت للطباعة والنشر ،القاهرة.
 .18قرمان ،محمود ( .) 0221فاعلية استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجاه نحوها
لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .11قورة ،حسين سلمان ( .)2270تعليم اللغة العربية .دار المعارف ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .12كزار ،كريم جليل ،وآخرون ( .)0223أثر إستراتيجية الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ
السادس االبتدائي في مادة اللغة اإلنجليزية في محافظة ذي قار .مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة ذي
قار ،العراق ،المجلد  ،3العدد .027 – 030 ،8
 .16اللهيبي ،أمل عقيل ( .) 0222فاعلية طرق التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة في تحسين التحصيل
الدراسي في مقرر المكتبة والبحث لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة المكرمة .المجلة العربية للعلوم
التربوية والنفسية ،المجلد ( ،)8العدد (.30 – 12 ،)20
 .17محبك ،أحمد زياد ( .) 0220نحو مدرسة نقدية عربية في النقد األدبي (مستقبل النقد األدبي العربي في القرن
الحادي والعشرين) .مجلة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،سوريا ،المجلد ( ،)12العدد (.78-22 ،)120
 .13محمد ،أحمد فوزي ( .) 0227مدى تمكن طلبة الصف الحادي عشر من المفاهيم البالغية وتوظيفهم لها في
التعبير الكتابي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .12محمد ،مظهر خلف ( .)0202أثر استعمال بعض الذكاءات المتعددة في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط
في مادة الجغرافية .مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)07العدد (.160-182 ،)1
 .22محمود ،فتحي محمد ،وأحمد مجاور عبد العليم ( .)0226فاعلية أنشطة تعليمية مقترحة قائمة على نظرية
الذكاءات المتعددة لتدريس مقرر مهارات التفكير وأساليب التعلم وبيان أثرها على متغيرات (التحصيل –
االتجاه نحو المقرر – التفكير اإلبداعي) لدى طالب كلية التربية بجامعة القصيم .مجلة كلية التربية ،جامعة
أسيوط ،المجلد  ،80عدد ،0ج.72 – 2 ،2
 .22محمود ،نورس حيدر ( .) 0202أثر إستراتيجية الذكاءات المتعددة لتحصيل ودافعية طالبات الصف األول
المتوسط في مادة التربية الفنية .مجلة كلية التربية األساسية ،جامعة ديالى ،المجلد ( ،)06العدد (-021 ،)226
.823
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 .20المشاقبة ،أيوب خلف ( .)0202درجة استخدام معلمي اللغة العربية للمفاهيم البالغية في تدريس طلبة الصف
الثاني ثانوي أدبي في األردن .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،غزة ،المجلد ( ،)03العدد
(.727-628 ،)8
 .28المعموري ،عمران عبد صكب ( .)0222أثر أنموذج (ويتلي) في اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالب الصف
الخامس األدبي .مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد (.231-262 ،)00
 .21مناتي ،زهور كاظم ( .)0202أثر أنموذجي جودالفوية و مارتوريال في اكتساب المفاهيم البالغية واالحتفاظ
بها لدى طالبات الصف الخامس األدبي .مجلة كلية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية ،المجلد (،)06
العدد (.227-28 ،)226
 .22مندور ،محمد ( .)2221الكالسيكية واألصول الفنية للدراما .دار النهضة ،القاهرة.
 .26مهدي ،باسم محمد ( .)0228أثر استعمال أسلوب العصف الذهني في تنمية مهارة النقد األدبي في مادة األدب
والنصوص لدى طالب الصف الخامس األدبي .مجلة الفتح ،كلية التربية األساسية ،جامعة ديالى ،المجلد (،)2
العدد (.202-223 ،)26
 .27موسى ،محمد ( .)0222أثر إستراتيجية دور التعليم في تنمية المفاهيم البالغية لدى طلبة قسم التربية تخصص
اللغة العربية بجامعة الحصن بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،مجلة القراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة
عين شمس ،العدد (.31-21 ،)22
 .23هالل ،محمد غنيمي ( .)2237النقد األدبي الحديث .نهضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة.
 .22هاللي ،هدى ( .) 0222فاعلية تنويع التدريس في اكتساب طالبات الصف األول الثانوي المفاهيم البالغية.
دراسات تربوية واجتماعية ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،مجلد ( ،)02عدد (.822-062 ،)2
 .62الوائلي ،سعاد ( .)0221طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين النظرية والتطبيق .دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان – األردن.
 .62الوكيل ،حلمي أحمد ،والمفتي ،محمد أمين ( .)2226المناهج ،المفهوم ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطوير.
مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
 .60يحياوي ،رشيد ( .)2221مقدمة في نظرية األنواع األدبية .ط ،0دار أفريقيا الشرق للطباعة والنشر ،المملكة
المغربية.
 .68يوسف ،أحمد الشوادفي محمد ( .)0221فاعلية نشاطات تدريسية مقترحة قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة
في تنمية التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية ومهارات التفاعل االجتماعي لدى تالميذ الصف السابع
من التعليم األساسي .مجلة كلية التربية ،جامعة طنطا ،العدد األول (.123-182 ،)28
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1. Armstrong, T. (2017). Multiple Intelligences in the Classroom, 4th edn (Alexandria,
VA.
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دور نظم المعلومات الجغرافية في الحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد – 9102
GIS Rule in Prevention and Control Covid-19
الباحثة /رانيه فضل هللا عبد هللا الشيخ

1,2

 1جامعة جدة ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم نظم المعلومات الجغرافية ،جدة ،المملكة العربية السعودية
 2جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،مدرسة هندسة المساحة ،قسم نظم المعلومات الجغرافية ،السودان
Email: rfelsheikh@uj.edu.sa

الملخص
انتشر وباء كورونا 2112-في العالم ليصيب الماليين من األشخاص ويموت بسببه اآلالف ومازالت األعداد تتصاعد
ليعتبر من أكثر الوبائيات فتكا وأسرعها انتشارا .شكل فيروس كرونا 2112-تحدي كبير لرؤية المملكة  ،2101والتي
تهدف الى تعزيز الرعاية الوقائية ،من خالل الحد من األمراض المعدية وتوفير حياة صحية للجميع .نظم المعلومات
الجغرافية تعتبر أداة فعالة في متابعة انتشار المرض عن طريق التحليالت المكانية والتنبؤ العلمي بالسيناريوهات
المتوقعة .نشأت العديد من التطبيقات الخرائطية عبر االنترنت ،ولوحات المعلومات الجغرافية التي توضح عدد
االصابات وعدد الوفيات واضيف الحقا عدد المحصنين على حسب البلد .تهدف هذه الورقة لعرض المنصات الجغرافية
العالمية من المصادر المفتوحة والتي صممت خصيصا ً لمتابعة انتشار فيروس كورونا 2112-ثم عرض بعض
التطبيقات وال منصات على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية وذلك لوضع الحلول والمقترحات التي يمكن
أن تعزز من الدور الفعال في تقليل المخاطر والحد من انتشار الجائحة في المملكة العربية السعودية .صنفت المنصات
العالمية تبعا ألهدافها الى أربعه تصنيفات وجمعيها ذات عالقة بالبعد المكاني متمثلة في متابعة حاالت المرض ،تقييم
المخاطر ،تحديد الموارد والخدمات ،وتقييم األثر االقتصادي .استخلصت الدراسة بعد وصف يعض من المنصات
العالمية من مصادرها المفتوحة انه مازال استخدام امكانيات تلك التقنية محدودا لمواجهة المرض ومقاومته في المملكة
العربية السعودية وتم عرض مقترحات فعالة ووضع إطار عملي تحليلي يمكن من خالله عمل منصات جغرافية تساعد
في متابعة المرض والسيطرة عليه.
الكلمات المفتاحية :نظم المعلومات الجغرافية ،لوحة المعلومات الجغرافية ،كورونا  ،2112المملكة العربية
السعودية ،التحليالت المكانية
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GIS Rule in Prevention and Control Covid-19

Abstract
The 2019 novel coronavirus (COVID-19) has spread in the world, affecting more than
millions people, and thousands of death, and the numbers is still increasing to be one of
the most fastest spreading epidemics. It posed a major challenge to the Kingdom's Vision
2030, which aims to enhance preventive care, by reducing infectious diseases and
providing a healthy life for all. Geographic Information System (GIS) is a powerful tool
in tracking and monitoring spread of the disease through spatial analyzes and scientific
prediction of expected scenarios. Many geographic dashboard and applications have
emerged to show the number of injuries, the number of deaths, and the number of
vaccinated people by country. This paper aims to describe GIS global dashboards and their
applications in the Covid19 response and compare them with the local applications in the
Kingdom of Saudi Arabia. The GIS dashboards were categorized based on their
application into four broad sections: mapping disease cases, assessing risk, locating
resources and evaluating Economic Impact. The study concluded, after describing some
of the geographic dashboards from their open sources, that the use of the capabilities of
this technology is still needs the effort to control and decrease the epidemic in the
Kingdom of Saudi Arabia. Effective solutions were presented and an analytical framework
for monitoring and control disease was developed.
Keywords: GIS, Geographic dashboards, Covid-19, Saudi Arabia, Spatial Analysis
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المقدمة
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تم االعالن رسميا في  11مارس  2121عن جائحة فيروس كورونا المستجد2112-
) (Covid-19بعد ان تم اكتشافه في ووهان الصين في نهاية عام  .) WHO, c2121( 2112بعد فترة وجيزة ،شهدت
إيران وعدد من الدول األوروبية ،وأبرزها الواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا ،زيادة كبيرة في عدد الحاالت.
يعد نظام المعلومات الجغرافية ( )GISأداة أساسية لفحص التوزيع المكاني لألمراض المعدية (Mollalo et al.,
) ،2019والتي يمكن أن تساعد في عملية مكافحة الجائحة وتحسين جودة الرعاية ) .(Lovett et al., 2014أصبح
نظام المعلومات الجغرافية أداة حيوية في تحليل وتصور انتشار فيروس كرونا  ،2112على سبيل المثال تطبيقات
نظــم المعلومات الجغرافية ومنصات المعلومات الجغرافية المصممة مثل ،HealthMap، WHO ،JHU CSSE
 WorldPopو  ،EpiRiskتوفر قاعدة بيانات يمكن الوصول اليها بسهولة للتوزيع المكاني العالمي لـلفيروس ،بما
في ذلك العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة والوفيات والمرضى الذين تم شفائهم ).)Boulos and Geraghty, 2020
استخدمت نظم المعلومات الجغرافية في تحديد أولوية المواقع التي تحتاج الى وجود اماكن رعاية لمرضى كوفيد12-
بنا ًء على فئة السكان المعرضة للخطر مثل كبار السن وذوي األمراض المزمنة والمعاقون ،ثم تم توضيح المناطق التي
تعاني من ضعف امكانية الوصول إلى الخدمات الصحية بالرغم من وجود اعداد كبيرة من الفئة المستهدفة (Lakhani,
).2020

مشكلة الدراسة
يمثل فيروس كورونا المستجد 2112-خطراً صحيا ً حقيقيا ً في كافة الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ،وذلك
باالستناد الى النسب العالية لعدد المرضى المصابين وحاالت الوفيات به ،وقد تجاوزت حصيلة اإلصابات المؤكدة
بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مائة مليون حالة ،كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم أكثر من اثنان
مليون ،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز األمريكية حتى وقت كتابة هذا التقرير .ويحذر الخبراء من أن
العدد الحقيقي لإلصابات من المرجح أن يكون أعلى بكثير ،مع انخفاض عدد االختبارات التي تجرى للكشف عن
اإلصابة في العديد من الدول .يستمر الفيروس في االنتشار في جميع أنحاء العالم ،وال شك أن التفاعل مع الخرائط
لمعرفة الوضع الراهن للفيروس وتقييم المخاطر المحتملة أظهر بصورة ال تدع مجاال للشك الدور الذي تلعبه تقنية نظم
المعلومات الجغرافية في متابعة انتشار المرض.
نشأت العديد من التطبيقات الخرائطية عبر االنترنت لتوضيح حالة المرض على حسب البلد ،ولكن مازال استخدام
امكانيات تلك التقنية محدودا لمواجهة المرض ومقاومته .يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 -1ما الدور الذي لعبته المنصات الجغرافية العالمية والمحلية في مقاومة المرض والحد من انتشاره وادارة
االزمة؟
 -2ماهي أوجه القصور والتحدي في المنصات الجغرافية المحلية بالمملكة العربية السعودية؟
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 -0ما هي الحلول والمقترحات التي تجعل تقنية نظم المعلومات الجغرافية تلعب دورا فعاال في مكافحة المرض
وادارة االزمة وتقليل المخاطر؟

األهداف
 -1توضيح الدور الذي لعبته نظم المعلومات الجغرافية والمنصات الجغرافية في الحد من فيروس كرونا المستجد
 2112عالميا.
 -2عرض المنصات الجغرافية والتطبيقات المستخدمة بالمملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجهها
 -0عرض الحلول والمقترحات التي يمكن أن تجعل تقنيه نظم المعلومات الجغرافية أكثر فعالية في ادارة األزمة
وتقليل المخاطر ومكافحة المرض.

أهمية الدراسة- :
قلة الدراسات التي ناقشت الوضع الحالي للمنصات الجغرافية في المملكة العربية السعودية الى حين كتابة هذا التقرير،
باإلضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه الدراسة الحالية في وضع الحلول والمقترحات لمواجهة الوباء الذي يعتبر من
أكثر وأسرع الوبائيات في فتكا ً وانتشاراً.

الدراسات السابقة- :
خصصت الكثير من المجالت العلمية اعداد خاصة تتناول موضوع فيروس كرونا  2112ونشرت العديد من الدراسات
المكانية بخصوصه.
فوظفت نظم المعلومات الجغ رافية الختيار الموقع االنسب للعزل الصحي لمواجهة فيروس كرونا المستجد في مدينة
جدة ،وذلك بنا ًء على العوامل الطبيعية المرتبطة بالموقع ،البنية التحتية للخدمات والتوسع العمراني (المنتشري
والمطلق.)2121 ،
تم استخدام مفاهيم الخرائط والنمذجة المكانية لتوضيح التوزيع المكاني لفيروس كرونا المستجد واماكن تركزه ،وبنا ًء
عليه يتم تحديد المخاطر وكيفية توزيع الموارد (المطيري وخرمي)2121 ،
اتجهت العديد من البحوث أيضا لدراسة جودة الهواء ،وذلك بتوضيح االختالفات الزمانية والمكانية في تركيز ثنائي
أكسيد النيتروجين فوق شبه الجزيرة العربية( .البناوي)2121 ،

منهجية الدراسة
اتجهت الدراسة الى تتبع المنهج الوصفي التحليلي في تتبع بعض من المنصات الجغرافية العالمية ،وتوضيح تطبيقاتها
في ادارة األزمة ومقارنتها بالمنصات الجغرافية في المملكة العربية السعودية وتحديد الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه
تقنية نظم المعلومات الجغرافية في الحد من الوباء عن طريق وضع الحلول والمقترحات للقصور والتحديات.

148

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

مصادر البيانات:
اعتمدت الدراسة على مصادر البيانات المفتوحة والمتاحة على الشبكة العنكبوتية والتي تم استحداثها أو تطويرها
لمواجهة فيروس كروونا المستجد  ،2112-باإلضافة الى المصادر الرسمية كوزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة
السعودية .تم تتبع بعض من اهم المنصات الجغرافية واالطالع على واجهاتها وتحديد التطبيقات المتاحة والفئات
المستهدفة.
الدور الذي لعبته تقنية نظم المعلومات الجغرافية في ادارة أزمة فيروس كرونا 9102-عالميا
نشأت العديد من المنصات الجغرافية التي طورتها شركة ازري توضح حالة الوفيات واالصابات والشفاء لكل بلد
ولعبت تقنية نظم المعلومات الجغرافية دوراً فعاال بتقديم العديد من التطبيقات التي تتعلق بالبعد المكاني إلدارة أزمة
فيروس كرونا  -2112قامت الباجثة بتتبع بعص من المصادر المفتوحة وتم تصنيفها الى أربع تطبيقات موضحة في
الشكل (.)1

دور نظم
المعلومات
الجغرافية

تقييم المخاطر

تحديد الموارد
والخدمات

عرض االصابات
والوفيات

تقييم األثر
االقتصادي

شكل ( )1دور نظم المعلومات الجغرافية في ادارة أزمة فيروس كرونا المستجد – 2112
عرض االصابات والوفيات:
لوحة معلومات جامعة جون هوبكنز لكوفيد 02
قام فريق من مركز جامعة جونز هوبكنز ) (JHUلعلوم وهندسة األنظمة بتطوير لوحة معلومات تفاعلية عبر االنترنت
باستخدام  ARCGIS Onlineأداة لتتبع الوباء (شكل  ،)2حيث توضح حاالت االصابة المؤكدة بكوفيد ،12والوفاة
والتعافي بنا ًء على مقياس الدولة أو المقاطعة في الوقت الفعلي (Boulos et al., 2020; Dong and Gardner,
) 2020حيث تقوم بسحب البيانات ذات الصلة من مصادر عدة وهي :منظمة الصحة العالمية )، (WHOالمركز
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األمريكي للوقاية من األمراض والسيطرة عليها ) ، (U.S. CDCالمركز األوروبي للوقاية من األمراض والسيطرة
عليها  ECDCوالموارد الطبية الصينية على االنترنت ).)Boulos and Geraghty, 2020

شكل  :2منصة معلومات جامعة جون هوبكنز ( )JHUلكوفيد 12
المصدرCOVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu):
تاريخ الدخول 2121/6/22 :م ()7:00 pm GMT
لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية لكوفيد (WHO) 02
لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية ( )COVID-19تصور الحاالت الرسمية اليومية المبلغ عنها من -COVID
والوفيات وأعداد الحاصلين على اللقاح (شكل  ،)0كما توفر روابط لمواقع أخرى غنية بمعلومات عن الفيروس .تعتبر
منظمة الصحة العالمية ومنصة جامعة جون هوبكنز من أشهر المنصات التي يتابعها المليارات لتتبع المرض اال ان
بينهما بعض االختالفات ) ،(Dong and Gardner, 2020كما ان منصة منظمة الصحة العالمية أضافت طبقة
خرائطية توضح تصنيف انتقال العدوى في الدول من المستوى االعلى خطورة الى األقل استنادا إلى مؤشرات عديدة
مثل :الحاالت النشطة والتجمعات والحاالت المتفرقة.
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شكل  :3منصة معلومات منظمة الصحة العالمية ( )WHOلكوفيد 02
المصدرWHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) :
Dashboard With Vaccination Data
تاريخ الدخول 2121/6/22 :م ()7:00 pm GMT
تقييم المخاطر للعامة- :
المعلومات المحدودة والمتغيرة باستمرار حول الفيروس ،قد يكون من الصعب على المواطنين العاديين حساب المخاطر
التي يعرضون أنفسهم واالخرين لها.
في كندا ،تسمح لوحة معلومات الصحة الخاصة بـ  COVID-19للكنديين والتي تسمى بـــ Dashboardوالموضحة
في الشكل ) ،)4باستكشاف أحياء البالد وتعطي كل منهم درجة مخاطر بنا ًء على النسبة المئوية للسكان فوق سن .01
حيث توضح كثافة السكان فوق سن ال  01في كل حي وعدد حاالت االمراض المزمنة التي يعانون منها .باإلضافة
الى المعلومات االخرى من حيث اماكن تواجد الوحدات الصحية وسيارات االسعاف ومتوسط الفترة الزمنية لالنتظار
في الطوارئ في كل مستشفى والتي تتوقف بنا ًء على خطورة الحالة.

شكل  :4منصة المعلومات الصحية لكوفيد  02في كندا
المصدرCOVID-19 Risk Dashboard (arcgis.com) :
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في سنغافورة ،أنشأت الحكومة منصة جغرافية تسمى  Distance @ park Safeشكل ( ،)2وهي خريطة لمساعدة
السكان على تقييم المخاطر قبل زيارة الحدائق ،حيث تُظهر الخريطة التفاعلية مواقع الحدائق وأعداد الزوار في الوقت
الحالي في الحدائق المحلية ،مما يساعد السكان على تقييم ما إذا كان ينبغي عليهم زيارة حديقة معينة أم ال.

شكل  :5منصة جغرافية لتحقيق التباعد في الحدائق
المصدرSafe Distance @ Parks (nparks.gov.sg) :
ازدحام المستشفيات بمرضى  ،COVID-19أثر في جودة الخدمات الطبية )  ، (Deriba et al., 2020حيث يضطر
العديد من المرضى اآلخرون الذين يعانون من مشاكل طبية أخرى إلى االنتظار لفترات طويلة من الوقت لتلقي العالج
أو التخلي عن العالج تما ًما مما يشكل خطرا كبيرا على صحتهم  .واجتهدت حكومة أيرلندا الشمالية في العمل على
مراقبة أوقات االنتظار في المستشفى لالحتياجات الطبية غير المتعلقة بـكوفيد  12 -بواسطة خريطة تفاعلية يمكن
استخدامها في حالة حدوث مشكلة صحية للفرد لتحديد افضل موقع لمستشفى يوفر أقل وقت انتظار شكل ( .)6النقاط
التي تظهر باللون االخضر هي المستشفيات التي يكون أوقات انتظار الطوارئ بها أقل من نصف ساعة والتي تظهر
باللون األحمر التي يكون اوقات االنتظار بها أكثر من نصف ساعة.
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شكل  :6منصة تفاعلية لتحديد مواقع المستشفيات ووقت االنتظار
المصدرNorthern Ireland A&E Waiting Times Dashboard (Public) (arcgis.com):
مساعدة السكان في تحديد الموارد والخدمات األساسية
في المملكة المتحدة ،أصبحت الدراجات وسيلة نقل رئيسية للعمال الذين لم يعد بإمكانهم االعتماد على النقل العام
() ،Vickerman, 2021ولقد لعبت نظم المعلومات الجغرافية دورا هاما كأداة خرائطية للمساعدة في الوصول إلى
متاجر الدراجات التي تظل مفتوحة أثناء الوباء وما يخصها من المعدات وخدمات الصيانة والعروض من خالل تطبيق
" "Cycles4KeyWorkersالموضح في الشكل ( ،)0حيث تظهر المتاجر التي بها عروض للدراجات باللون
الرمادي والتي ليس بها عروض للدراجات باللون االحمر

شكل  :7الخريطة التفاعلية التي تحدد مواقع متاجر الدراجات ومراكز الصيانة والمعدات
المصدرCycles for key workers (arcgis.com) :
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كما قامت مدينة بالتيمور بأمريكا ببناء خريطة أصول  COVID-19لمساعدة السكان المحليين (Baltimore City
) ،Council, 2020ال سيما أولئك الذين يعانون من حالة اجتماعية واقتصادية منخفضة ،للعثور على الموارد
الضرورية بالقرب منهم (شكل  )8مثل مواقع توزيع الطعام للشباب وكبار السن ،ومرافق الرعاية األولية لغير المؤمن
عليهم ،ومواقع اختبار .COVID-19

شكل  : 8الخريطة التفاعلية التي تحدد مواقع الطعام وعيادات الرعاية الصحية وخيارات التسوق لكبار السن
المصدرBaltimore COVID-19 Asset Map :
تقييم األثر االقتصادي وتمكين استمرارية األعمال
تعرض االقتصاد العالمي لضربة رهيبة ومع ذلك ،عند التركيز على االقتصادات اإلقليمية أو المحلية المتنوعة في
البلدان المختلفة ،لم يكن التأثير االقتصادي موحدًا(Ozili, & Arun, 2020) .
لعبت نظم المعلومات الجغرافية دو ًرا مه ًما في فهم هذه االختالفات المحلية ودعم استمرارية األعمال (Sarwar, et
)  ،al., 2020ففي فرجينيا تم انشاء خريطة تفاعلية لتتبع البطالة لسكان فرجينيا حسب المنطقة )شكل  .)2يمكن
لمستخدمي الخرائط معرفة مكان حدوث أكبر خسائر في الوظائف ،ويمكنهم أيضًا رؤية الفرق في فقدان الوظائف
حسب نوع المهنة لتقييم أنواع المهن التي تم فقدها بمعدل غير متناسب.
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شكل  :2خريطة تفاعلية لتتبع البطالة لسكان فرجينيا حسب المنطقة
المصدرVirginia Coronavirus Economic Impact (arcgis.com) :

تسليط الضوء بشكل استباقي على الثغرات ومعالجتها
مع قدرة االختبار المحدودة في وقت مبكر من الوباء تم اللجوء الى المنصات الجغرافية بحيث يتم االبالغ عن
األعراض ) .(Segal et al., 2020لجأت حكومة سويسرا إلى استطالعات اإلبالغ الذاتي بتطبيق Self-Reporting
 Surveyلرصد النقاط الساخنة الناشئة لـ  COVID-19كما في الشكل ،11باستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر،
يمكن للمقيمين إجراء مسح يومي لإلبالغ عن أعراضهم ومواقفهم المعيشية الحالية .باستخدام هذه المعلومات ،يمكن
للحكومة أن تقيِّم على الخريطة أماكن وجود النقاط الساخنة الحالية مقارنة بتلك التي ظهرت في االستطالعات ،ويمكنها
تخصيص الموارد (على سبيل المثال ،مواقع االختبار) للمناطق التي بدأ فيها الفيروس للتو في االنتشار.

شكل  :01تطبيق Self-Reporting Survey
المصدرCOVID-19 Tracking Switzerland (covidtracker.ch) :
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في والية بنسلفانيا ،قامت إدارة الصحة العامة ببناء لوحة معلومات التأهب للمستشفى Hospital Preparedness
 ،Dashboardلتتبع احتياجات موارد المستشفى في الوقت الفعلي تقريبًا .تُظهر لوحة العدادات مواضع ارتفاع الطلب
في المستشفى  ،والسعة ذات الصلة لوحدات العناية المركزة وغرف العزل وأجهزة التنفس .ساعد ذلك في تخصيص
الموارد للمستشفيات التي هي في أمس الحاجة إليها وللمساعدة في تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى ذات سعة
أكبر)(Desai et al., 2020
دور نظم المعلومات الجغرافية في مكافحة كوفيد  02-في المملكة العربية السعودية:
رؤية المملكة العربية السعودية  2101تهدف الى تعزيز الرعاية الوقائية ،بالحد من األمراض المعدية وتوفير حياة
صحية للجميع ) .(Al Surf, 2017وظفت أمانة جدة نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة احترازات فيروس كرونا
المستجد في سكن العمال (وكالة األنباء االخبارية .)2121 ،دعت الهيئة العامة للمساحة الجهات الحكومية إلى االستفادة
من المعلومات الجيومكانية والمتاحة عبر البوابة الجيومكانية الوطنية لدعم منظومة اتخاذ القرار لمكافحة فيروس
كورونا المستجد في تسهيل وتنفيذ إجراءات التقصي الوبائي والمسح النشط )الهيئة العامة للمساحة .)2121 ،تم توفير
منصة خرائطية تفاعلية شاملة ،توفر كافة المعلومات عن فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية من حيث
االحصائيات اليومية لحاالت االصابة والشفاء والتحديثات اليومية لها ،باإلضافة الى المخططات والرسوم البيانية
التوضيحية ،ومحتوى تثقيفي للتوعية ،ودليال عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة العربية السعودية وأضيف الحقاً
بيانات عن الالحقات المستخدمة في المملكة وعدد المستفيدين منها كما في الشكل رقم (.)2

شكل : 00خريطة كورونا التفاعلية للعالم والمملكة العربية السعودية
المصدرCOVID 19 Dashboard: Saudi Arabia (moh.gov.sa) :
تاريخ الدخول 2121/6/22 :م ()7:00 pm GMT
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نشأت بعد ذلك العديد من التطبيقات الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة والتي تدير االزمة اعتماداً على قواعد بيانات
محددة بما فيها البعد الجغرافي .ونتناول في هذه الورقة العلمية أهم التطبيقات وهي تطبيق توكلنا ،تباعد وتطبيق تطمن.
التطبيقات المحلية
ومن أشهرها تطبيق توكلنا وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار
فايروس كورونا وتقليل المخاطر ،حيث ساهم التطبيق في المرحلة االولى من الوباء والتي فرضت الحكومة فيها العديد
من االجراءات االحترازية من طلب أذونات الخروج وقت منع التجول وإنذار المستخدمين في حال اقترابهم من مناطق
موبوءة أو معزولة بسبب تفشي الوباء بها وعدم السماح بالتسوق خارج نطاق الحي ،وتوضيح الحالة الصحية اذا كان
الشخص مصاب او مرافق لمصاب ،ويمكن عن طريق التطبيق اإلبالغ عن الحاالت المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا
لمساعدة األفراد بالحصول على المساعدة الطبية الضرورية لهم او لغيرهم ثم طور التطبيق فأضيفت له الهوية والرقمية
وحالة الشخص ان كان محصن ام مصاب باإلضافة الى اتاحة حجز العمرة او الموعد الصحي عن طريقه والعديد من
التطبيقات ) .)Alzhrani & salem, 2021نشأت تطبيقات أخرى عديدة تابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية
السعودية مثل تطبيق تطمن ،حيث يوضح اماكن عيادات تطمن والمتاح فيها الفحص الطبي ويهدف إلى تعزيز التزام
جميع من تم توجيههم للعزل الصحي ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار.
تطبيق تباعد أيضا ً تطبيق آخر ،يمكن المستخدم من الحصول على إشعارات مباشرة واستباقية حال اكتشاف أي إصابة
مسجلة عبر التطبيق خالل  ٤١يوم الماضية مع الحفاظ على سرية البيانات لتتبع انتشار عدوى فيروس كورونا ،والذي
يتيح لمستخدميه معرفة إذا كانوا مخالطين ألشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.كثرت التطبيقات وتوالت مثل
تطبيق موعد وصحتي ولكن تتزايد الحاجة كل يوم إلى مشاركة األفراد من المواطنين والمقيمين يدًا بيد في السيطرة
على تفشي جائحة الفيروس التاجي ،واستشعار مسؤوليتهم؛ للحد من تزايد اإلصابات والوفيات ،والعودة سريعًا للحياة
الطبيعية.
مقارنة المنصات العالمية الجغرافية بالمنصة السعودية المحلية
المنصات الجغرافية ( )KAU, JHU, WHOلتي توضح الخرائط التفاعلية التي توضح عدد الحاالت (اصابات،
شفاء ،والتعافي) جميعها تعتمد على تطبيق  ArcGIS Onlineوالمتاح من شركة  Esriتمت مقارنة المعلومات
التي تعرضها المنصات الثالث للملكة العربية السعودية والتي تم الحصول عليها بنفس التاريخ والتوقيت حيث
يوضح الجدول رقم  1المعلومات والطبقات الخرائطية في كل منصة.
طريقة تمثيل البيانات الكمية تختلف في منصة منظمة الصحة العالمية حيث اعتمدت تدرج االلوان ،اللون األزرق
الغامق يوضح األماكن األكثر اصابة وكلما قل تدرج اللون الى الفاتح قلت االصابة (شكل  )0بينما اعتمدت منصة
جامعة هوبكنز ومنصة وزارة الصحة السعودية التمثيل النقطي وعرضت االصابات بالنقاط الحمراء التي يزيد
حجمها كلما ازدادت االصابة (شكل  ،2شكل .)11
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المقارنة اقتصرت على البيانات الخاصة بالمملكة فقط حيث أن منصة وزارة الصحة السعودية هي التي توضح
المعلومات التفصيلية لإلصابات في مدن المملكة باإلضافة الى عدد الحاالت الحرجة وعدد الفحوصات في كل مدينة
بينما تكتفي منصة جامعة جون هوبكنز ومنصة منظمة الصحة العالمية بعرض البيانات على مستوى الدولة فقط.
امتازت منصة الصحة العالمية بوجود طبقة خرائطية توضح تصنيف انتشار الوباء في جميع دول العالم بينما افتقرت
المنصات االخرى الى ذلك.
جدول رقم  :0مقارنة بين لوحة المعلومات العالمية او المحلية الخاصة بوباء كرورنا( 02-تاريخ الدخول:
 9190/6/95م ())7:00 pm GMT
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لوحظ أيضا ً أن هناك تباين في القيم المرصودة لإلصابات الحالية فقد اختلقت المنصة الوطنية عن المنصة العالمية
ومنصة جامعة جون هوبكنز الن تحديث البيانات يتم أوال على الصعيد المحلي ثم تعتمد الجهات األخرى على المصادر
الوطنية او االخبارية في تتبع البيانات الخاصة بالمرض ولكن بالرغم من االختالف في تحديث البيانات تطابقت القيم
الخاصة باإلصابات التراكمية لمنصة جامعة جون هوبكنز مع منصة البيانات لوزارة الصحة السعودية بينما قلت قيمة
االصابات التراكمية المرصودة الخاصة بمنصة منظمة الصحة العالمية بنسبة  ، %1بينما تطابقت القيم المرصودة
ألعداد الوفيات في المنصتين ( )JHU, WHOواختلفت بزيادة تعادل  % 8عن المنصة المحلية الخاصة بوزارة
الصحة السعودية .وجد أيضا اختالف بين قيمة عدد اللقاحات المعطاة عفي المنصة الوطنية والتي تزيد بنسبة  %0عن
منصة منظمة الصحة العالمية وبنسبة  %1عن منصة جامعة جون هوبكنز (شكل )12
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شكل  :09مقارنة بين البيانات الكمية المرصودة من لوحة المعلومات العالمية والمحلية الخاصة بوباء كرورنا02-
(تاريخ الدخول 9190/6/95 :م ())7:00 pm GMT

القصور والتحديات
لعبت المنصات العالمية دورا كبيرا كأداة لتتبع وباء كوفيد 12-ولكن البيانات التي تخص المملكة العربية السعودية
يفضل الحصول عليها من المنصة الوطنية نظرا للتحديث السريع ووجود التفاصيل الخاصة بالمدن والحاالت الحرجة
ولكن ما زالت هذه البيانات على مستوى المدينة وال يوجد خرائط تفاعلية في المملكة العربية السعودية على مستوى
األحياء والبلديات في كل مدينة ،بالرغم من التحديث اللحظي للحاالت اال انه ال توجد تطبيقات خرائطية لتقدير المخاطر
المحتملة لكوفيد  12-تعتمد على البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
التطبيقات الحالية كتوكلنا وتباعد تعتمد على اجراء المريض للفحص وهذا يؤدي أحيانا الى احتمالية وجود مريض
مصاب ،ولكن لم يجري الفحص فتظهر حالته في التطبيق غير مصاب ،وبالتالي ال يمكن اكتشاف الناقل الذي ال تظهر
عليه األعراض الشديدة للمرض .تطبيق تباعد وتوكلنا يعتمدان على تفعيل نظام الموقع العالمي ) (GPSففي حالة عدم
تفعيله ال يمكن الحصول على الموقع الحالي الصحيح للشخص المصاب .تسعى المملكة العربية السعودية بتجاوز هذه
العقبات بالوصول الى المناعة المجتمعية عن طريق التحصينات باللقاحات المعتمدة وعدم السماح مستقبالً للفئات الغير
محصنة بالدخول الى اماكن العمل دون فحوصات معتمدة.

الحلول والمقترحات
بعد االطالع والدراسة على المنصات الجغرافية العالمية يمكن تفعيل نظم المعلومات الجغرافية بصورة أكبر بإنتاج
أداة ومنصات جغرافية تساعد في تتبع الوباء على مستوى المناطق والبلديات مع األخذ في االعتبار بعضا من العوامل
االجتماعية والبيئية كما هو موضح في اإلطار العملي المقترح (شكل  )10حتى يتم ربط االماكن التي يكثر بها المرض
بالعوامل المسببة له ووضع خطة للتخفيف ،وفيما يلي أدناه بعضا من المقترحات التي استخلصت من البحث:
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-

انتاج خارطة بتوزيع درجة المخاطر لكل حي وفقا لمعايير متعددة مثل:
 oمتوسط األعمار وعدد كبار السن.
 oاألمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب وغيرها.
 oنمط الحياة ومستوى المعيشة والثقافة العامة.
 oمستوى التعرض للمطهرات الطبيعية كاإلشعاع الشمسي.
 oمستوى الصحة العامة والوعي البيئي.
 oكفاية الرعاية الصحية الطارئة للعدد المحتمل.

-

انتاج خارطة األثر االقتصادي للجائحة وذلك بتضمين:
 oالموظفين والعمال الذين فقدوا عملهم مؤقتا َ أو بصورة دائمة.
 oالمكاتب والشركات ومواقع العمل التي توقفت أو تأثر إنتاجها بالجائحة.
 oالطالب الذين تأثرت دراستهم بأوضاعهم األسرية بسبب الجائحة.

-

انتاج خارطة بحالة االزدحام في األماكن الترفيهية مثل الموالت ومدن األلعاب والواجهات البحرية ويمكن
تضيمن حلول ذكية لضمان فرصة الترفيه للجميع مثل:
 oتحديد عدد ساعات محددة للتواجد في األماكن ذات الطلب العالي في اليوم كالمنتزه أو الكورنيش
مثال ،وتصل رسالة عبر تطبيق توكلنا بعد قضاء ساعتين مثال بضرورة إخالء المكان إلتاحة
الفرصة لمتنزهين آخرين منعا للتكدس واالزدحام.

شكل  :03اإلطار العملي المقترح إلنتاج خرائط لتقدير مخاطر كوفيد 02
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الخاتمة:
لعبت تقنية نظم المعلومات الجغرافية ومنصاتها دو ًرا كبي ًرا في متابعة انتشار المرض ،حيث تعتبر أداة حاسمة في تتبع
العالقة بين المكان واألوبئة .قدمت البيانات المواكبة والمحدثة لإلصابات والوفيات وحاالت الشفاء في جميع أنحاء
العالم .كما دخلت النظم الجغرافية في النواحي التحليلية للسيناريوهات المتوقعة النتشار المرض .البد من االستفادة من
التجارب العالمية لتوظيف نظم المعلومات الجغرافية بصورة أكبر في المملكة العربية السعودية والبد من مشاركة
األفراد من المواطنين والمقيمين يدًا بيد في السيطرة على تفشي جائحة الفيروس التاجي ،واستشعار مسؤوليتهم؛ للحد
من تزايد اإلصابات والوفيات ،والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.
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معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في مراحل التعليم األساسية في المدارس الحكومية في
االردن أثناء جائحة كوفيد ( 19-من وجهة نظر المعلمين)
Obstacles of Using E-learning in the Basic Stages of Education in Public
)Schools in Jordan during COVID-19 Pandemic (A point of View of Teachers

الباحثة /فاطمة حمدان خريسات
ادري تربوي أول ،وزارة التربية والتعليم ،المملكة األردنية الهاشمية
khraisat1111@hotmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تواجه استخدام التعليم االلكتروني في المراحل األساسية في
المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين .تكوَّنت عينة الدارسة من ( )961معلم ومعلمة حيث
كانت استجابة المشاركين ما نسبته  .(931( %87،9وتوصلت نتائج الدراسة الى أن المعوقات التي تواجه
استخدام التعليم االلكتروني في المراحل األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن
بشكل كلي وفي المجاالت (التنظيمية ،المهنية ،ومجال االتصال الفعال) جاءت بدرجة متوسطة .حيث جاءت
فقرة معوق عدم توافر األجهزة والبرمجيات الالزمة للتعليم اإللكتروني بالمرتبة األولى في المجال التنظيمي.
بينما كانت فقرة معوق أشعر بأن هناك مقاومة سلبية من قبل العاملين في مجال التعليم لصعوبة التخلي عن
التعليم التقليدي بسهولة األعلى مرتبة في المجال المهني .وفي مجال االتصال الفعال كانت فقرة المعوق
األعلى مرتبة هو أشعر أن التعليم اإللكتروني يفتقر إلى عنصر األمان .وفي ضوء نتائج الدراسة توصي
الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها :بناء سياسة وفق رؤية وطنية تتعلق في ادماج التعليم االلكتروني
ليكون مكمال للتعليم الوجاهي ،وضرورة تطوير بيئة التعليم اإللكتروني من خالل توفير األجهزة
والبرمجيات الالزمة ،وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى فاعلية التعليم اإللكتروني من أجل
تحقيق مخرجات التعليم المرجوة.
الكلمات المفتاحية :األساسية ،اإللكتروني ،التعليم ،المراحل ،المعوقات ،المعلمين ،جائحة كوفيد91-
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Obstacles of Using E-learning in the Basic Stages of Education in Public
Schools in Jordan during COVID-19 Pandemic (A point of View of Teachers)

Abstract
The study aimed to identify the obstacles that facing the use of E-learning in the
basic stages of education in public schools in Jordan during COVID-19 Pandemic
from the point of view of teachers. The study sample consisted of (169) teachers,
where the response rate was 78.1% (132). The results of the study concluded that
the obstacles facing the use of e-learning in the basic stages from the point of view
of teachers in public schools in Jordan in total and in all fields of obstacles
(organizational, professional, and effective communication field) came to a
moderate degree. However, the highest scoring of obstacles respectively were the
"lack of hardware and software necessary for e-learning" in the organizational
field, and the item " I feel that there is negative resistance by education workers to
the difficulty of giving up education Traditional is easily" in the professional field,
and " I feel that e-learning lacks the element of safety" the highest scoring in the
field of effective communication. In light of the results of the study, the researcher
recommends a set of recommendations: the need for adopting a national policy to
integrate the e-learning to be a complement part to face-to-face education, the
need to improve an e-learning environment by providing the necessary
infrastructure, and conducting more studies to find out the effectiveness of elearning in reaching the desired learning outcomes

Keywords: Basic, Education, E-learning, Obstacles, Stages, Teachers, COVID-19
Pandemic
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المقدمة:
يعـد األردن مـن الـدول المهتمـة بالتنميـة البشـرية حيث يعتبر قطاع التعليم حجر االساس في هذه
التنمية .ومع التطور التكنولوجي السريع والتوجه العالمي والمحلي للجودة التعليمية تم ادماج التكنولوجيا في
التعليم مما تطلب وجود معلمين مؤهلين ومدربين على التعامل مع مستجدات التكنولوجيا والتوظيف الجيد لها
في التعليم ،كما يتطلب منهم القيام بأدوار ووظائف جديدة تتناسب مع المستجدات الطارئة وتوظيفها لمساندة
التعليم وتذليل المعوقات التي تواجه تطبيقها خصوصا في ظل جائحة كوفيد _. 91
فقد تسببت جائحة كوفيد _ 91في تعطيل األنظمة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية على مستوى
العالم .حيث علقت العديد من البلدان حول العالم مدارسها ومؤسساتها األكاديمية وأماكن تجمعاتها لتقليل
العدوى .وفي األردن كجزء من االجراءات التي تم اتخاذها في المواجهة والسيطرة على انتشار عدوى
كوفيد_  91تم إغالق المدارس بد ًءا من منتصف اذار ( )1212وتم استبدال جميع الفصول المدرسية من
التعليم الوجاهي الى التعليم عن بعد من خالل الصفوف االفتراضية اإللكترونية ومنظومة التعليم اإللكتروني
عن بعد .عانى القطاع التعليمي في هذه المرحلة ضغطا كبيرا في محاوالت للتغلب على مخاوف وتحديات
استخدام التعليم االلكتروني عن بعد الذي حل محل التعليم الوجاهي التقليدي في الحرم المدرسي بشكل مفاجئ
ودفعة واحدة.
تعد المراحل األساسية وخصوصا الصفوف الثالثة االولى من التعليم المدرسي ذات خصوصية
تستلزم استخدام أساليب تعليمية ضمن التعليم االلكتروني تركز فيه على مفاهيم ملموسه وبرامج تعليمية
خاصة ،وتواصل بصري ومؤثرات جاذبة ،وسهولة في التعامل معها ،بحيث يتم تقليل دور األهل في تقديم
المساعدة لهم ،ويكون ضمن تلك البرامج تقويم مستمر ومباشر للطالب بحيث يتم مراعاة الفروق الفردية بين
الطلبة ،ويمكن تقييم تقدم الطالب في اكتساب المهارة وذلك لتأهيله للمرحلة التي تليها  ،مع األخذ بعين
االعتبار حساسية تلك المرحلة وطبيعتها حيث أن الطالب غير مؤهل في هذه المرحلة العمرية للتعلم الذاتي
بشكل كامل وال تتوفر أدوات تقيس تقدمه وامتالكه للمهارة التعليمية ضمن منظومة التعليم اإللكتروني عن
بعد .حيث ظهرت عدة أسئلة على السطح ركزت غالبيتها على المعوقات التي تؤثر مدى فعالية التعليم
االلكتروني ،ودرجة تفاعل الطالب ،ومدى تحقيق معايير الجودة التعليمية.
لذا باشر األردن بإعداد منصة درسك للتعليم اإللكتروني المجاني والتي تمكن جميع الطلبة من
الحصول على الدروس التعليمية جميعها من المساقات والصفوف كافة ووفقًا لمنهاج التعليم األردن ّي .وكذلك
استخدمت من أجل اجراء اختبارات التقويم وارسال الواجبات الى المعلم ومنذ بداية الجائحة كلف المعلمون
بتطبيق التعلم عن بعد برغم من عدم وجود تدريب وموارد كافية .فتوجه المعلم الى التطوير المهني عن
طريق االنترنت؛ لدعم استمرارية التعلم والتكيف مع منهجية التدريس الجديدة ،ومتابعة تعلم طالبهم ورصد
عالماتهم.

168

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

مشكلة الدراسة:
يعتبر التعليم اإللكتروني مكمال للعملية التعليمية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في العالم ،اال
أنه كغيره من طرق التعليم األخرى يواجه بعض المعوقات التي قد تحد من استخدامه .فيرى موسى ()1219
أن ضعف البنية التحتية ،وضعف الجودة التعليمية ،وكلفة التطوير ،وغياب الخطة الوطنية ،وغياب التفاعل
اإلنساني هي من أهم المعوقات التنظيمية التي تواجه التعلم اإللكتروني .وأوصى بضرورة دعم مبادرات
التعليم اإللكتروني في المدارس ،وتقوية البنية التحتية واألجهزة ،وضرورة التدريب الشامل على هذه التقنية
ألن األثر المرتبط بعدم إزالة هذه المعوقات سيؤدي إلى خلل في المخرجات التعليمية .وكما أورد عبد الجواد
( )1219أن من أهم المعوقات المهنية في تطبيق التعليم اإللكتروني عدم توافر القيادة الفعالة ،وعدم توفير
التدريب المناسب لها ،وعدم توافر المعدات واألدوات الالزمة.
وأشار الزيود( )1219بأنه البد من توفير اإلدارة القادرة على متابعة بيئة التعليم اإللكتروني
ومتابعة المعلومات المستجدة ،بحيث تكون قادرة على التخطيط السليم على جميع المستويات إلنجاح التعليم
اإللكتروني عن بعد .وترى هذه الدراسة أن أكبر معوق أمام فاعلية التعليم اإللكتروني يكمن في ضعف البنية
التحتية لشبكة اإلن ترنت في بعض الدول ،مما يحد من سرعة تدفق البيانات ،ويجعل عملية بث الصوت
والصورة أمراً مزعجا ً وممالً؛ وذلك لبطء البث ،والذي يؤثر بدوره سلبيا على تفاعل المتعلم مما ينعكس على
عدم القدرة على تحقيق الكفايات التعليمية المرجوة.
أن نظام التعليم اإللكتروني عن بعد يو فر للطالب التعلم الذاتي من خالل وسائل تكنولوجية التي
توفر المعرفة في وقتنا الحاضر وبجميع المجاالت .حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم في االردن قرارات
هامه لمواجهة التحديات التي فرضتها ازمة كورونا وكان اهمها تفعيل منصة درسك التي توفر نظام متكامل
من شرح للمناهج االردنية للجميع المراحل.
وبناء على ذلك ومن خالل عمل الباحثة كمديرة مدرسة تدير المراحل االساسية في وزارة التربية والتعليم في
محافظة البلقاء فقد ارتأت في تحديد المشكلة في السؤال الرئيسي االتي :ما هي معوقات استخدام التعليم
اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  91-في مراحل التعليم األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس
الحكومية في االردن؟

هدف الدراسة واسئلتها:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على معوقات استخدام التعليم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد 91-
في مراحل التعليم األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن ،وذلك باإلجابة عن
االسئلة التالية:
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السؤال االول :ما هو المعوق األكثر تأثيرا في المجال التنظيمي عند استخدام التعليم اإللكتروني في المراحل
الدراسية األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الثاني :ما هو المعوق األكثر تأثيرا في المجال المهني عند استخدام التعليم اإللكتروني في المراحل
الدراسية األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الثالث :ما هو المعوق األكثر تأثيرا في المجال المتعلق باالتصال الفعال عند استخدام التعليم
اإللكتروني في المراحل الدراسية األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن؟

أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة في وقت االنتشار الواسع الستخدام التعليم اإللكتروني في التعليم المدرسي
في ظل الظروف االستثنائية كجائحة كوفيد_ 91باعتباره مكمال او رديفا للتعليم الوجاهي .هذه الدراسة
تتوافق مع الرؤية الملكية لتطوير التعليم اإللكتروني من خالل االرتقاء في الجانب المعرفي والعلمي لكل من
المعلم والمتعلم على حد سواء.
ومن المأمول ان تستفيد من نتائج الدراسة الجهات االتية:
 .9وزارة التربية والتعليم من خالل تقديم تغذية راجعة عن واقع التعليم اإللكتروني ،والوقوف على
جوانب القوة وتعزيزها ،وتشخيص جوانب الضعف والعمل على وعالجها لالرتقاء بالمستوى
المطلوب للعملية التعليمية
 .1القيادات التربوية ليساعد في تذليل العقبات أمام ادماج التعليم اإللكتروني التفاعلي المرتبط بمعايير
الجودة التعليمية الشاملة جنبا الى جنب مع التعلم الوجاهي.
 .3المعلمون يمكن ان تساعد هذه الدراسة لتوظيف التعليم اإللكتروني من خالل المنصات باستخدام
اساليب جديدة من خالل التنمية المهنية وتفعيل االتصال يبن المعلم والطلبة.
 .4الباحثون يمكن ان تساعد هذه الدراسة في تسهيل اجراء دراسات بحثية تخصصية استعدادا ألي
ظرف استثنائي مستقبلي في المجاالت التنظيمية ،والمهنية.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة باآلتي:
 الحدود الموضوعية :معوقات استخدام التعليم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  91-في مراحل التعليماألساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في تربية محافظة البلقاء.
 -الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في االردن.
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 الحدود الزمانية :تم تنفيذ الدراسة خالل العام الدراسي  1219 / 1212الفصل الدراسي الثاني. -الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على المدارس الحكومية في االردن.

مصطلحات الدراسة:
تبنت الدراسة عدداً من المصطلحات اآلتية :
التعليم اإللكتروني  :منظومة تفاعلية ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية ،وتقوم هذه المنظومة باالعتماد على
وجود بيئة إلكترونية رقمية تعرض للطالب المقررات واألنشطة بواسطة الشبكات اإللكترونية واألجهزة
الذكية ".
2018)، Simonson، (Berg
أما اجرائيا ،التواصل عن بعد من خالل منصات التعليمية حيث يشمل التخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقويم
للعملية التعليمية من مختلف جوانبها بين المعلم والمتعلم.
كوفيد: 19-
تعرفها (منظمة الصحة العالمية)1219 ،
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1بأنها " فصيلة كبيرة
من الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وامراض أكثر وخامة ،مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيمة) سارس (ويمثل فيروس كورونا المستجد ساللة جديدة لم
يسبق تحديدها لدى البشر من قبل''.
أما اجرائيا ،فيروس بؤرة االنتشار في مدينة وهان في الصين له اعراض خطيرة مثل االلتهاب الرئوي
والحمى وهو سريع االنتشار مما يؤدي الى الوفاة.
منصة درسك  :منصة أردنية مجانية هدفها التعليم عن بعد ،توفر لطالب المدارس من الصف األول وحتى
الصف الثاني الثانوي دروس عن طريق مقاطع فيديو مصوَّرة بشكل ُمنظّم و ُمجدول وفق المنهاج األردن ّي،
بحيث يُق ّدمها نخبة متميزة من المعلمين والمعلمات لتسهّل على الطلبة مواصلة تعلّمهم ،ومتابعة دروسهم.
(وزارة التربية والتعليم)1219 ،
اجرائيا ،موقع الكتروني يتم شرح المواد التعليمية من قبل مختصين لكل المراحل ،يتلقى الطالب منها
الواجبات وتقويم ويمكن التواصل الفعال مع المعلم لالستفسار عن المادة.

171

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

الدراسات السابقة:
تم الوصول إلى عدد من الدراسات لها عالقة مع هذه الدراسة ،والتي تم تصنيفها حسب تسلسلها
الزمني من االحدث إلى االقدم وعرضها كاآلتي:
أجرى موسى( )1219دراسة هدفت الدراسة للتعرف على واقع التعليم عن بعد في المدارس
الحكومية خلل فترة جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن وأثر النوع
االجتماعي على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا .تكونت عينة الدراسة من
( ) 72مديرا ومديرة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة
كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن بشكل كلي وفي المجاالت ) ميزات التعليم عن
بعد ،معيقات التعليم عن بعد ،تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد( جاءت بدرجة متوسطة ،وجاء مجال )
تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد ( بدرجة بسيطة) ،ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في
واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في
االردن تعزى للنوع االجتماعي بشكل كلي وعلى المجاالت كافة ولصالح اإلناث.
أجرى عبد الجواد ( )1219الدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التعليم اإللكتروني في ظل جائحة
كورونا على تحصيل طلبة المدارس األساسية االردنية من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية ممن قاموا
باإلدارة خالل فترة انتشار فايروس كورونا من خالل نظام التعليم اإللكتروني في العاصمة عمان ،ومن
خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )02مدير ومديرة .أظهرت نتائج
الدراسة أن تقييم عينة الدراسة ألثر التعليم االلكتروني في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في العاصمة كان متوسطاً ،وجاء تقييمهم لمجال استمرارية التعليم اإللكتروني ومجال معيقات
استخدام التعليم اإللكتروني ومجال تفاعل المعلمين مع التعليم اإللكتروني ،ومجال تفاعل الطلبة في استخدام
التعليم اإللكتروني متوسطا ً.
كذلك اجرى الزيود ( )1219دراسة للتعرف على برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في
المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن ،إضافة الى
التعرف على هذا الواقع من خالل مجموعة من المتغيرات أسندت إليها الدراسة وهي (المؤهل العلمي،
سنوات الخبرة ،العمر ،والدورات التدريبية) ،حيث كانت عينة الدراسة ( )31مديراً ومديرة ،وطبقت على
العينة استبانة تم تطويرها وفق أبعاد مسلمات البحث العلمي بعد جمع البيانات من عينة الدراسة جرى تحليلها
باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( (SPSSوبعد ذلك تم التوصل الى نتائج الدراسة التي
أظهرت األثر اإليجابي للتدريب في تحسين أداء المعلم وتنمية قدراته.
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وقام الغراغير ( )1219بدراسة وصفية استهدفت التعرف على درجة المعوقات التي تواجه مديري
المدارس الثانوية الحكومية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بكفاءتهم اإلدارية في محافظة البلقاء من
وجهة نظر المديرين أنفسهم.
تكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة
البلقاء للعام  1298/1296وعددهم ( )12مديرا .وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتية :أن درجة المعوقات
التي تواجه مدراء المدارس الثانوية الحكومية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية في محافظة البلقاء جاءت
مرتفعة ،وأن درجة كفاءة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة البلقاء جاءت متوسطة ،مع وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعزى ألثر المؤهل العلمي ولصالح حملة الدكتوراه.
كذلك أظهرت الدراسة التي أجريت حديثا في ظل جائحة كوفيد  91-موسى و االعرجي()1212
والتي قيمت المعوقات لتطبيق التعليم اإللكتروني من وجهة نظر ( )102معلما ومعلمة في المدارس االبتدائية
في العراق حيث أظهرت نتائج الدراسة أن ضعف البنية التحتية هو من أهم المعوقات لتطبيق التعليم
اإللكتروني خصوصا عدم توافر أجهزة الحاسوب في المدارس وعدم مالئمة القاعات الدراسية في المدارس
للتعليم اإللكتروني و مشكلة أن عملية التقييم من خالل االمتحانات اإللكترونية بال مراقبة.
اضافة لذلك في دراسة الباحثان الضو و المصراتي ( )1212والتي هدفت الى الوقوف على التحديات التي
تواجه التعليم اإللكتروني ضمن العملية التعليمية في ليبيا في ظل األزمات كجائحة كورونا .حيث أبرزت هذه
الدراسة من خالل المنهج االستقرائي واالستنباطي إطار نظري حول التحديات التي تواجه تطبيق التعليم
اإللكتروني في مؤسسات التعليم الليبية في ظل األزمات .والذي أظهر بدوره المعوقات الستخدام التعليم
اإللكتروني والتي شملت عدم وجود التشريعات والقوانين واللوائح الالزمة وضعف البنية التحتية .حيث
أوصت الدراسة بضرورة سن التشريعات والقوانين من قبل الجهات المسؤولة ،وإجراء دراسات مسحية
شاملة لتحديد الصعوبات والتحديات التي ستواجه استخدام التعليم اإللكتروني حتى تتيح للمؤسسات التعليمية
دمج التعليم اإللكتروني ضمن خططها المستقبلية وفق رؤية واضحة ومحددة مسبقا.
من وجهة نظر أخرى فقد أظهرت دراسة الباحثان سرحان وبدران ( )1298أن المعوقات لتطبيق
التعليم اإللكتروني في المدارس السعودية في مدينة الرياض والتي طبقت على عينة من( )622معلما هي
معوقات ادارية وأكاديمية مرتبطة بتخصص المعلم وخبرته في استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكتروني .كذلك
أشارت دراسة حمادنــة ،والسرحان ( )1293لعينة من ( )962معلم ومعلمة َّ
أن درجة استخدام المعلمين
لشبكة اإلنترنت كان بدرجة متوسطة ،بينما االتجاهات نحو االستخدام كان بدرجة كبيرة .وأظهرت أهمية
التدريب المستمر واعتباره أحد الكفايات التخصصية.
في دراسة اخرى قام بها الزبون ( )1296والتي هدفت إلى الكشف عن درجة توافر متطلبات
تطبيق التعليم اإللكتروني من وجهة نظر ( )984معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،من مدارس
محافظتي جرش وعجلون األردنيتين .حيث أظهرت نتائج الدراسة أن درجة التوافر الكلية لمتطلبات التعليم
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اإللكتروني كانت متوسطة؛ كما بينت نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال متطلبات تطبيق
التعليم اإللكتروني المتعلقة بنقص الدورات التدريبية المهنية والتي تشكل عائقا الستخدام التعليم اإللكتروني
من وجهة نظر المعلمين.

الطريقة واالجراءات:
يتناول هذا الجزء وصف منهجية الدراسة ،وأفرادها ،كما يتناول وصفا ألدوات الدراسة وججراءاتها
والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت فيها.

منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة في إجراءاتها على المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على جمع البيانات
من عينة الدراسة من معلمين في المدراس الحكومية في االردن باستخدام االستبانة المعدة ألغراض هذه
الدراسة ،ودراسة استجاباتهم وتحليلها.

أفراد العينة:
طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من ( )962معلم ومعلمة من المدارس الحكومية في االردن،
حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية في الفصل الثاني لعام  1219-1212عبر ارسال رابط
االستبانة الكترونيا لهم حيث كانت استجابة المشاركين ما نسبته .)931( %87،9

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف هذه الدراسة ،قامات الباحثة ببناء استبانة مكونة من( )19فقرة ،وتام توجيهها لمعلمي
ومعلمات المدارس الحكومية في االردن الذين قاموا بعملية التعلم عن بعد من خالل التعليم اإللكتروني خالل
جائحة كوفيد ،91-استفادت الباحثة من المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة ،واختارت بعض الفقرات
وأعادت صياغتها ،وصاغت بعض الفقرات في ضوء األدب النظري المتشكل لديها عن التعليم اإللكتروني
عن بعد.
تكونت االستبانة بصورتها النهائية من ( )19فقرة يقابلها تدريج رباعي (ال أوافق بشدة =  ،9ال أوافق = ،1
أوافق =  ،3أوافق بشدة =  )4وتوزعت فقرات االستبانة على ثالثة مجاالت هي:
المعوقات التنظيمية لتعليم اإللكتروني عن بعد :تضمن هذا المجال ( )8فقرات.
المعوقات المهنية لتعليم اإللكتروني عن بعد :تضمن هذا المجال ( )8فقرات.
المعوقات المتعلقة باالتصال الفعال لتعليم اإللكتروني عن بعد :تضمن هذا المجال ( )8فقرات.
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صدق أداة الدراسة:
جرى عرض االستبانة بصورتها األولية على ثالثة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في
ميدان البحث العلمي والتدريس وذلك بهدف تحكيم فقرات االستبانة،
ومعرفة مدى وضوح فقراتها وشموليتها لكافة جوانب التعليم اإللكتروني عن بعد في ظال جائحة كوفيد 91-
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية في االردن ،وكذلك مالئمة صياغة الفقرات،
وإبداء الرأي في طريقة تصحيح االستبانة ،وقامت الباحثة بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين.

ثبات أداة الدراسة:
جرى تطبيق االستبانة إلكترونياً على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة مكونة من( ) 02معلم
و معلمه من المدارس الحكومية في االردن ،وتم استخدام اختبار كرونباخ الفا()Cronbach’s Alpha
الختبار ثبات االستبانة ،وقد بلغ معدل ثبات االستبانة (.)2،77

التحليل االحصائي:
جرى جمع البيانات باستخدام أداة الدراسة وهي االستبانة ،ومن ثم تم ادخال ملف اكسل إلى
البرنامج االحصائي  )SPSSلتحليل بيانات الدراسة بعد ترميز اإلجابات .حيث تم استخدام اإلحصاء
الوصفي لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألكثر المعوقات تأثيرا وترتيبها تنازليًا لكل
مجال.
كما تم تحويل فئات التدريج الرباعي إلى تدريج ثالثي كما يلي:
( )9،33-9ضعيفة
( )1،68-9،34متوسطة
( )4-1،67كبيرة

النتائج:
جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:
ً
أوال :خصائص عينة الدراسة
يشمل هذا الجزء وصفا ً لخصائص عينة الدراسة ،وذلك حسب متغيراتها وكما هو مبين في الجدول رقم (.)9
جدول رقم ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،والتدريب
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المتغير

المستوى/الفئة

التكرار

النسبة المئوية%

الجنس

ذكر

10

97،1

أنثى

928

79،9

المجموع

931

922

بكالوريوس

76

60،1

دبلوم عالي

13

98،4

ماجستير

91

1،9

الدكتوراه

99

7،3

المجموع

931

922

اقل من  0سنوات

19

90،1

المؤهل العلمي

عدد سنوات الخبرة في
المجال التدريسي

 92-0سنوات

07

43،1

أكثر من  92سنوات

03

42،1

المجموع

931

922

نعم

97

93،4

هل خضعت للتدريب
المستمر في مجال التعليم
اإللكتروني

ال

994

76،6

المجموع

931

922

لتحليل هذه االستبانة جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتها الثالث ،وكانت
النتائج كما يلي:
الجدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة معوقات استخدام التعليم
اإللكتروني
المجال
معوقات استخدام التعليم اإللكتروني

المتوسط الحسابي
1،03

االنحراف المعياري

الدرجة

9،40

متوسطة

التنظيمية
معوقات استخدام التعليم اإللكتروني

1،17

9،07

متوسطة

المتعلقة باالتصال الفعال
معوقات استخدام التعليم اإللكتروني
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المهنية
1،17

األداة ككل

متوسطة

9،01

يتبين من الجدول ( )1أن المتوسط الحسابي لمعوقات استخدام التعليم اإللكتروني عن بعد في
المدارس الحكومية خالل جائحة كوفيد 91-من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن قد بلغ
(  ) 1،17بانحراف معياري(  ) 9،01بدرجة متوسطة ،وأن معوقات استخدام التعليم اإللكتروني التنظيمية
كانت بمتوسط حسابي (  )1،03وانحراف معياري(  )9،00بدرجة متوسطة ،يلياه معوقات استخدام التعليم
اإللكتروني المتعلقة باالتصال الفعال بمتوسط حسابي(  ) 1،17وانحراف معياري(  ) 9،83بدرجة متوسطة
أيضا ،في حين جاءت معوقات استخدام التعليم اإللكتروني المهنية بمتوسط حسابي (  ) 1،23وانحراف
معياري(  ) 9،01بدرجة متوسطة.

ثانيا :نتائج اسئلة الدراسة
السؤال االول :ما هو المعوق األكثر تأثيرا في المجال التنظيمي عند استخدام التعليم اإللكتروني في
المراحل الدراسية األساسية في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين.
للتعرف إلى المعوق األكثر تأثيرا والذي يواجه استخدام التعليم االلكتروني في المجال التنظيمي .فقد
تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد رتبة المعوق األكثر تأثيرا في هذا مجال.
الجدول ( ) 3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعوقات األكثر تأثيرا في المجال التنظيمي عند
استخدام التعليم اإللكتروني في المراحل األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في
االردن مرتبة تنازلياً
المجال

الرتبة

معوقات استخدام

9

التعليم اإللكتروني

المعوق

عدم توافر األجهزة والبرمجيات الالزمة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3،20

9،42

الدرجة

متوسطة

للتعليم اإللكتروني

التنظيمية
1

ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروني

1،10

9،37

متوسطة

(خاصة في األماكن الريفية)
3

يصعب أن يفهم المجتمع ماهية التعليم

1،02

9،19

متوسطة

اإللكتروني
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4

أعتقد أن األنظمة والطرق واألساليب التي يتم

9،16

1،41

متوسطة

فيها التعليم اإللكتروني غير واضحة
0

يصعب تطبيق االختبارات في التعليم

9،03

1،42

متوسطة

اإللكتروني الحتمال سهولة الغش
6

عدم توافر كفاية الكوادر البشرية للتعامل مع

9،48

1،32

متوسطة

التعليم اإللكتروني
8

عدم توافر عنصر األمان واحتمال عملية

9،11

1،22

متوسطة

القرصنة اإللكترونية

يتبين من الجدول ( )3أن فقرات معوقات المجال التنظيمي كانت درجتها متوسطة ،فقد جاءت فقرة
المعوق " عدم توافر األجهزة والبرمجيات الالزمة للتعليم اإللكتروني" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي
مقداره ( )3،20وبانحراف معياري مقداره ( )9،42بدرجة متوسطة ،بينما كان جاءت الفقرة" عدم توافر
عنصر األمان واحتمال عملية القرصنة اإللكترونية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ) )1،22
وبانحراف معياري مقداره ( )9،11بدرجة متوسطة .كذلك جاءت الدرجة الكلية للفقرات بمتوسط حسابي )
 )1،03وبانحراف معياري( )9،40بدرجة متوسطة.
تعزى هذه النتيجة إلى أن التعليم اإللكتروني بشكل مفاجئ فُرض على المدارس نتيجة جائحة
كوفيد ،91-والذي يتطلب وجود بنية تحتية من األجهزة والبرمجيات المعتمدة في التعليم ،ومع ضعف هذه
البنية فقد كان المعلمون يتواصلون مع الطلبة ضمن اإلمكانات المتاحة وهي إمكانات ضعيفة.
السؤال الثاني :ما هو المعوق األكثر تأثيرا في المجال المهني عند استخدام التعليم اإللكتروني في المراحل
الدراسية األساسية في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين كمعوق.
للتعرف إلى المعوق األكثر تأثيرا والذي يواجه استخدام التعليم االلكتروني في المجال المهني .فقد
تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد رتبة المعوق األكثر تأثيرا في هذا مجال.
الجدول ( ) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعوقات األكثر تأثيرا في المجال المهني عند
استخدام التعليم اإللكتروني في المراحل األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في
االردن مرتبة تنازلياً
المجال

الرتبة

المعوق

معوقات استخدام

9

أشعر بأن هناك مقاومة سلبية من قبل العاملين

178

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.73

9،90

الدرجة

متوسطة
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في مجال التعليم لصعوبة التخلي عن التعليم

التعليم اإللكتروني

التقليدي بسهولة

المهنية
1

يبدو لي أن التعليم اإللكتروني يوفر جانبًا

1،40

9،08

متوسطة

واحدًا من التعليم وهو توفير المعلومات فقط
3

أشعر أن الرقابة على الشبكة اإللكترونية تحد

1،32

9،02

متوسطة

من إثراء العملية التعليمية
4

أعتقد بأن هناك ضعف في مهارات التعامل

1،12

9،82

متوسطة

مع الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت لدى نسبة كبيرة
من المعلمين
0

الحاجة المستمرة لتدريب المعلمين أو

9،72

1،91

متوسطة

المتعلمين
6

أرى أن التعليم اإللكتروني يصعب تطبيقه في

9،33

1،88

ضعيفة

بعض المواد وبعض المراحل الدراسية المعينة
8

صعوبة تفهم بعض المسؤولين لدور التقنية في

9،32

9،31

ضعيفة

التعليم

يتبين من الجدول ( )4أن فقرات معوقات المجال المهني تراوحت بين درجة ضعيفة و درجة
متوسطة ،فقد جاءت فقرة المعوق " أشعر بأن هناك مقاومة سلبية من قبل العاملين في مجال التعليم لصعوبة
التخلي عن التعليم التقليدي بسهولة" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )  )1،73وبانحراف معياري
مقداره ( )9،90بدرجة متوسطة ،بينما كان جاءت الفقرة" صعوبة تفهم بعض المسؤولين لدور التقنية في
التعليم " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره )  )9،32وبانحراف معياري مقداره ( )9،31بدرجة
ضعيفة .كذلك جاءت الدرجة الكلية للفقرات بمتوسط حسابي )  )1،23وبانحراف معياري( )9،83بدرجة
متوسطة.
تعزى هذه النتيجة إلى أن الكادر التعليمي في المدارس الحكومية في االردن اعتاد على كفايات
التعليم الوجاهي ،في حين يتطلب التعليم اإللكتروني كفايات التواصل عن بعد وكفايات حاسوبية ،وهي
كفايات لم يتدرب عليها المعلمون في المدارس الحكومية في االردن األمر الذي أوجد صعوبات في فهم
الرسائل والتعليمات من أول مرة ،كما أن بعض الطلبة والمعلمون ال يؤمنون بنتائج االختبارات اإللكترونية،
مما جعلهم ال يأخذون التعليم اإللكتروني بجدية.
السؤال الثالث :ما هو المعوق األكثر تأثيرا في المجال المتعلق باالتصال الفعال عند استخدام التعليم
اإللكتروني في المراحل الدراسية األساسية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في االردن.
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للتعرف إلى المعوق األكثر تأثيرا والذي يواجه استخدام التعليم االلكتروني في المجال المتعلق
باالتصال الفعال فقد تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد رتبة المعوق األكثر
تأثيرا في هذا مجال.
الجدول ( ) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعوقات األكثر تأثيرا في المجال المتعلق
باالتصال الفعال عند استخدام التعليم اإللكتروني في المراحل األساسية في المدارس الحكومية في االردن
حسب وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً
المجال

الرتبة

المعوق

معوقات استخدام

9

أشعر أن التعليم اإللكتروني يفتقر إلى عنصر

التعليم اإللكتروني

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1،77

9،29

الدرجة

متوسطة

األمان

المتعلقة باالتصال
الفعال
1

أرى أن سلبيات التعليم اإللكتروني أكثر من

1،74

9،92

متوسطة

إيجابياته
3

أعتقد أن نضوج الطالب الفكري والثقافي ال

1،73

9،98

متوسطة

يمكن أن يتم من خالل التعليم اإللكتروني
4

فكرة التعليم اإللكتروني ورائها أهداف تجارية

1،11

9،89

متوسطة

أكثر من كونها أهداف تعليمية والصحية
0

أرى التعليم اإللكتروني ال يوفر الخبرات

9،87

9،13

متوسطة

اإلنسانية واالجتماعية التي يوفرها التعليم
التقليدي
6

أعتقد بأن للتعليم اإللكتروني تأثيرات سلبية في

9،80

1،22

متوسطة

الجوانب الدينية واالجتماعية واألخالقية
والصحية
8

أشعر بأن التعليم اإللكتروني يقلل من دور

9،60

1،98

متوسطة

المعلمين في العملية التعليمية

يتبين من الجدول ( ) 0أن فقرات المعوقات المتعلقة باالتصال الفعال كانت درجتها متوسطة ،فقد
جاءت فقرة المعوق " أشعر أن التعليم اإللكتروني يفتقر إلى عنصر األمان" في المرتبة األولى بمتوسط
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حسابي مقداره ) )1،77وبانحراف معياري مقداره ( )9،29بدرجة متوسطة ،بينما كان جاءت الفقرة" أشعر
بأن التعليم اإللكتروني يقلل من دور المعلمين في العملية التعليمية " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
مقداره )  )9،60وبانحراف معياري مقداره ( )1،98بدرجة متوسطة .كذلك جاءت الدرجة الكلية للفقرات
بمتوسط حسابي )  )1،17وبانحراف معياري( )9،07بدرجة متوسطة.
وتعزى هذه النتيجة إلى ضعف تفاعل المعلمون في المدارس الحكومية في االردن مع انشطة
التقويم ،فالمعلمون ال تتوافر لديهم برامج متخصصة في ضبط تنفيذ الطلبة لالمتحانات فهي تتم بال مراقبة.
كما أن تفاعل المعلمون في المدارس الحكومية في عمان محكوم باستمرار توافر خدمة االنترنت ،وهي خدمة
متقطعة تجعل المعلمون يتوقفون عن التفاعل مع الطلبة في حال توقف الخدمة ،أو تحد من قدرته على
االستجابة بسهولة على استفسارات الطلبة عن المادة التعليمية ،كما أن قدرة المعلمون في المدارس الحكومية
في االردن على إرفاق المواد التعليمية محدودة بسبب تدني مستويات رفع الملفات في خدمات االنترنت.
إضافة إلى ذلك فإن المعلمون في المدارس الحكومية في عمان يحتاجون تدريب كاف ليختاروا البرمجية
المناسبة التي تضمن تفاعل الطلبة مع المحتوى التعليمي ،والوصول إليه في أي وقت يشاء.

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة ،فإن الباحث يوصي بما يلي:
 .9بناء سياسة وفق رؤية وطنية واضحة تشاركية بين القادة والخبراء في الميدان(المعلمين)
تتعلق في ادماج التعليم االلكتروني ليكون مكمال للتعليم الوجاهي.
 .1توفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في االردن
وإزالة كافة المعوقات التنظيمية والمهنية واالتصال الفعال التي تحول دون انتشاره في
النظام التعليمي بمختلف المراحل.
 .3ضرورة تطوير بيئة التعليم اإللكتروني من خالل العمل على توفير البرمجيات الالزمة
للتعليم اإللكتروني.
 .4إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى فاعلية التعليم اإللكتروني من أجل
تحقيق مخرجات التعليم المرجوة.

المراجع:
المراجع العربية:
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 .9الزبون ،أحمد .)1296( .درجة توافر متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في األردن من وجهة
نظر عينة من معلمي التربية اإلسالمية في محافظتي جرش وعجلون .مجلة دراسات تربوية.
المجلد ( )43العدد (.)1
 .1الزيود ،أكرم محمود .)1219( .برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب في مدارس اقليم الوسط باألردن ،المجلة األكاديمية
لألبحاث والنشر العلمي في االردن ،المجلد ( )10العدد ( ،)0ص (.)686-607
 .3الغراغير ،عالء محمد .)1219( .المعوقات التي تواجه مديري المدارس الثانوية الحكومية في
تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بكفاءتهم اإلدارية في محافظة البلقاء– األردن ،المجلة
األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي في االردن ،المجلد ( )10العدد ( ،)0ص (.)472-466
 .4سرحان ،محمد & بدران ،بالل .)1298( .معوقات تطبيق التعلم اإللكتروني بالمرحلة الثانوية
بمدارس مدينة الرياض .مجلة كلية التربية-جامعة اإلسكندرية.3)4(،18 .
 .0ضو ،صالح & ،المصراتي ،سالمة .)1212( .تحديات تطبيق التعليم االلكتروني في مؤسسات
التعليم الليبية في ظل األزمات.94-9 ،1)9( .
 .6عبد الجواد ،إيمان خالد .)1219( .التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر مدراء المدارس في العاصمة عمان ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي في االردن ،المجلد ( )10العدد ( ،)0ص (.)811-890
 .8موسى ،ابتسام & االعرجي ،دريد .)1212( .معوقات تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر
معلمي اللغة العربية ومعلماتها .مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية-14 ،1)9( .
.914
 .7موسى ،جميله عبد ربه .)1219( .واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي،
المجلد ( )10العدد ( ،)0ص (.)848-832
 .1منظمة الصحة العالمية( )1219جائحة كوفيد 91-تم استرجاعه بتاريخ  ،1219/0/9متوفر على الرابط:
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
 .92منصة درسك اإللكترونية للتعليم عن بعد تم استرجاعه بتاريخ  ،1219/0/9متوفر على الرابط:
https://www/darsak
المراجع األجنبية:
Berg، G.، Simonson، M. (2018). Distance learning. Britannica.
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المعاجم اللغوية الحديثة وقضايا المدونة قراءة في مقدمة معجم "الغني الزاهر"
Modern linguistic dictionaries and issues of corpus Preface of
“Al-Ghani Al-Zahir" as a model
الباحث /يوسف أمرير
باحث بسلك الدكتوراه ،مختبر الكتابات األدبية واللسانية ،المدرسة العليا لألساتذة ،جامعة محمد الخامس ،المغرب
Email: amarir49@gmail.com

ملخص:
يسعى هذا المقال إلى التطرق إلحدى القضايا الرئيسة في الصناعة المعجمية ويتعلق األمر بقضية المدونة اللغوية
للمعجم؛ وذلك من خالل تقديم قراءة لمقدمة معجم "الغني الزاهر" لعبد الغني أبي العزم باعتباره أحد المعاجم العربية الحديثة
التي تستفيد من نتائج اللسانيات الحديثة من جهة ،وتحترم التقاليد المعجمية العربية القديمة من جهة ثانية ،وتستثمر الوسائل
الحاسوبية وما توفره من مزيا من جهة ثالثة .وعلى هذا األساس ،قسمنا المقال إلى أربعة محاور :رصدنا في األول مراحل تكون
مدونة الغني الزاهر وبينا المعايير التي تحكمت في عملية إدراج وإقصاء األلفاظ من متن المعجم .وحددنا في الثاني المقصود
باللغة العربية المعاصرة وبينا خصائصه ا .وأشرنا في الثالث إلى ضوابط ومحددات اللغة العربية المعاصرة .واختص المحور
الرابع ببيان منهج "الغني الزاهز" في ترتيب المقوالت المعجمية .وقد اتبعنا المقاربة الوصفية التحليلية ومن جملة النتائج
المتوصل إليها :أ -ضرورة االهتمام بالمنهجية المتبعة لتكوين مدونة المعجم ألنها تلعب دورا مفصليا في تحديد جودة المعجم من
عدمها .ب -استثمر معجم الغني الزاهر اللغة العربية المعاصرة لكونها تمزج بين األصالة والمعاصرة وتمتاز بمجموعة من
الخصائص التي تجعل منها لغة واصفة ومالئمة لحاجيات العصر.
الكلمات المفاتيح :الصناعة المعجمية ،المعاجم ،معجم الغني الزاهر ،المدونة ،اللغة العربية المعاصرة.

Abstract:
This article seeks to address one of the main issues in the lexicography, which relates to
the issue of corpus by studying the preface of " Al-Ghani Al-Zahir " dictionary, as it is one of
the modern Arabic dictionaries that benefit from the results of modern linguistics on the one hand,
and respect the ancient Arabic lexicographic traditions on the other hand, and make use of
computer tools and the advantages they provide on the third side.
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On This basis, we divided the article into four axes: In the first, we monitored the stages of the
formation of "al-Ghani al-Zahir" corpus and explained the criteria that governed the process of
inserting and excluding words from the body of the dictionary. In the second, we defined what is
meant by contemporary Arabic and explained its characteristics. And we referred in the third to
the controls and determinants of the contemporary Arabic language. The fourth axis was
concerned with explaining the "al-Ghani al-Zahir" approach to lexical categories order. We
followed the descriptive analytical approach among the results reached: A - Attention to the
methodology used to form the dictionary corpus, which plays a crucial role in determining the
quality of the dictionary or not. B - Al-Ghani Al-Zahir's dictionary has invested the Arabic
language because it blends the traditional and the contemporary with a set of pounds that make it
appropriate to the needs of the times.

Key words: Lexicography, dictionaries, “Al-Ghani Al-Zahir " dictionary, corpus, contemporary
Arabic language

مقدمة:
يُعد "الغني الزاهر" معجما لغويا حديثا صدرت طبعته األولى سنة  3102يضم بين دفتيه مفردات اللغة العربية القديمة
والمعاصرة ولغة األدب والصحافة في سياق داللتها ومضامينها الحقيقية والمجازية .وقد صدر عن دار الغني للنشر ويقع في
أربعة مجلدات من القطع المتوسط ،يصل عدد صفحاته إلى أزيد من  2011صفحة .رتب على نمط الترتيب األلفبائي النطقي
مع تقديم جذر الكلمة بين معقوفتين بعد المدخل الرئيس مباشرة .والمالحظ أن متن المعجم قسم إلى أبواب بحسب عدد حروف
الهجاء في اللغة العربية ،بدءا بحرف الهمزة وانتهاء بالياء ،وكل صفحة تقسم إلى عمودين ،ويتضح لمتصفح المعجم أنه يتميز
بطبعة أنيقة ،و ُمشكل بالشكل التام ،ويعتمد اللون األحمر لتمييز المداخل عن التعريف المعجمي ،كما يشتمل على جل الوسائل
اإليضاحية المعتمدة في المعاجم الحديثة :الصور والرسوم واللوحات الفنية والخرائط واالستشهادات االيضاحية...
ومن المعلوم أن تأليف المعاجم يمر بمراحل محددة بدءا بجمع المادة اللغوية ،مرورا بشرحها وتصنيفها وترتيبها،
وصوال إلى نشر النتاج النهائي في صورة كتاب .وعليه ،فإن تحديد المادة اللغوية أو ما يسمى بالمدونة )(corpusفي عرف
المعجميين )(lexicographersهو المنطلق األساس إلنجاز المعجم كيفما كان نوعه وغايته .والمدونة المستعملة من المحددات
الهامة التي تتحكم في جودة المعجم أو قصوره وضعفه إلى جانب كل من طريقة ترتيب المداخل والمعاني وطرائق التعريف...؛
إذ إن المعجمي الذي ينطلق من مدونة تنضبط لمعايير الصناعة المعجمية الحديثة ال شك أنه سيتجاوز مجموعة من المزالق التي
قد يكون اضطراب وقصور المدونة سببا رئيسا فيها .فما طبيعة المدونة اللغوية لمعجم الغني الزاهر؟ وما مصادرها؟ وما الفئة
التي يستهدفها؟ وما منهج ترتيبها؟
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هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل النظر في مقدمة معجم "الغني الزاهر" باعتبارها مفتاحا هاما لبيان مختلف
المراحل والخطوات التي مر منها أبو العزم ،وكذا المبادئ النظرية واألطر المرجعية التي استند إليها لكي يقدم لنا نتاجه النهائي.

أهداف البحث:
-

اإلشارة إلى بعض قضايا الصناعة المعجمية العربية خاصة المرتبطة بالمدونة اللغوية للمعجم؛

 تحديد المنهجية المتبعة في تشكيل مدونة معجم "الغني الزاهر" وبيان المعايير والشروط التي تتحكم في إدراج أوإقصاء األلفاظ اللغوية من المعجم؛
 -تحديد المقصود باللغة العربية المعاصرة ،وإبراز خصائها وسماتها.

الفرضية:
نفترض أن إنجاز معجم جيد يلبي حاجيات مستعمليه في العصر الحديث ال يمكن أن يتم بإعادة نقل المداخل المعجمية الواردة
في المعاجم التراثية واالكتفاء بإجراء تعديالت تتمثل أساسا في إدراج بعض األلفاظ المستحدثة وإقصاء األلفاظ المهملة عبر
االستناد فقط إلى حدس صانع المعجم وذوقه ،بل ينبغي أن يؤسس المعجم على مدونة لغوية تبنى وفق منهجية معجماتية دقيقة،
وتراعي مجموعة من االعتبارات كالغرض من المعجم والفئة المستهدفة ووقت اإلنجاز وحجم المعجم من جهة ،وتستفيد من
نتائج اللسانيات الحديثة والوسائل الحاسوبية من جهة ثانية.
 -1معجم "الغني الزاهر" وبناء المدونة اللغوية:
إن المتصفح لمعجم "الغني الزاهر" سيلحظ أنه يشتمل على مادة لغوية وفيرة تغطي مجاالت معرفية متنوعة لكون
المعجم يستهدف فئة عريضة من المستعملين؛ فهو موجه لطالب الجامعات واألساتذة الباحثين والكتاب والصحافيين ولمن يروم
تعلم اللغة ال عربية بصفة عامة كيفما كان مستواه المعرفي ،ولعل هذا ما جعل مداخله تصل إلى حوالي  65880مدخل ،وهذا
طبيعي ألن وظيفة هذا المعجم ال تنحصر في شرح األلفاظ الغامضة وبيان معانيها لتحصيل المعرفة اللغوية" ،بل إلى اكتساب
المعرفة بأساليب العربية وبالغتها ومجازاتها ،والتمكن من الدقة في التعبير والكتابة" (أبو العزم ،3102 ،المقدمة ،ص )XI
ويُعد "معجم الغني" الصادر عن شركة صخر في قرص مدمج نواة "لمعجم الغني الزاهر" وهو معجم بلغ عدد مداخله
 21.111مدخال وكان متوجها باألساس إلى طالب المدارس في العالم العربي؛ وقد تم تحديد مداخل معجم "الغني" في ضوء
مدونة لغوية" مكونة من مؤلفات ونصوص أدبية شعرية ونثرية مقررة ،باإلضافة إلى نصوص حرة لها صبغة التداول .وقد
أدت عملية جردها إلى استخالص رصيد لغوي ،وجدنا طائفة كبيرة من مفرداته ال وجود لها في المعاجم ،باإلضافة إلى معان
جديدة ،ومصطلحات أدبية وعلمية؛ وفي أثناء عملية الجرد تم تحصيل ذخيرة من االستعماالت واالستشهادات تم إغناؤها بآيات
قرآنية ،وأحاديث نبوية ،وأقوال مأثورة ،وأمثال ومتالزمات متداولة في أغلب الكتابات" (أبو العزم ،ص .)XI
لقد أسس أبو العزم معجم "الغني الزاهر" على مدونة "الغني" وضاعف عدد مداخله؛ حيث وسع مدونته اللغوية
وأضاف إليها رصيدا لغويا كبيرا مستمدا من مختلف المعاجم قديمها وحديثها من جهة،
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والتراث الشعري والنثري والعلوم الحديثة ومواد المجامع اللغوية (دمشق ،والقاهرة ،والعراق ،واألردن ،ومكتب تنسيق
التعريب )...من جهة أخرى يقول أبو العزم في معرض حديثه عن المصادر المعتمدة في تشكيل المدونة اللغوية للغني الزاهر:
اعتمدت على "أمهات الكتب والدواوين الشعرية والنصوص الروائية والقصصية ،والمقاالت األدبية ،باإلضافة إلى مجمل
ا لمعلومات المرتبطة بالمصطلحات العلمية واألدبية ،وعلوم الطبيعة من حيوانات ونبات ،وعلوم الدين ومذاهبه،
والفيزياء والكيمياء والطب والفلك والجغرافيا والتاريخ" (أبو العزم ،ص  ، )Xعالوة على ذلك ،أضاف العديد من األلفاظ
المهملة التي وردت في بعض النصوص والتي تشكل جزءا من التراث العربي سواء أكانت متضمنة في نصوص شعرية أم لها
عالقة مع مجاالت معرفية أخرى كالدين والفقه والفلسفة ،...وح ِرص أيضا على تطعيم معجمه باأللفاظ المتداولة باختالف أنواعها
(مولدة ،دخيلة ،معربة ،عامية) وع ِمل على كتابة األلفاظ األجنبية التينية أو يونانية بالحرف الالتيني تجنبا لكل التباس ممكن،
أما األلفاظ الدخيلة فقد تم إخضاعها للقوالب الصرفية العربية ومن أمثلتها "تمغرب" "تفرنس" "تنصر" ...ويرُد المؤلف سبب
إثراء المدونة اللغوية بهذه األلفاظ إلى إيمانه بأن "االقتراض اللغوي عامل من عوامل تطور اللغة ،وألن تداخل اللغات فرضته
عالقات تاريخية وحضارية قديما وحديثا لسد حاجيات اإلنسان للتعبير عن المحدثات والمستجدات" (أبو العزم ،ص ، )XXXI
ونجد المعجم يضم – إلى جانب ما سبق -الئحة للرموز والمختصرات المستعملة ،واألعالم الوطنية للدول والئحة بأسماء األدباء
والكتاب الواردة أقوالهم في متن المعجم والذين بلغوا حوالي  011اسم صنفها المؤلف حسب األسماء الشخصية ،ثم العائلية مع
بعض االستثناءات ذات العالقة بالشهرة على حد تعبيره.
إن المدونة اللغوية للمعاجم غالبا ما تُشك ل من نصوص مكتوبة أو منطوقة يتم إدخالها إلى الحاسب اآللي مما ينتج عنه إنجاز
قواعد بيانات مصممة خصيصا للتعامل مع النصوص ،واعتماد مدونة لغوية بهذه الطريقة له مميزات كثيرة أجملها أبو العزم
فيما يلي:
 تقديم شبكة هائلة من المعاني للمفردة الواحدة؛ االنتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؛-

حصر المتواتر في االستعمال ووضعه في مكانه المناسب؛

 حصر التحوالت الداللية والمعجمية التي تخضع لها بعض المداخل في ضوء شواهدها؛ ترتيب المعاني حسب النادر أوال ،ثم الشائع داخل المدخل (أبو العزم ،ص .)XIIIيتضح مما سبق ،أن المدون ة التي استعملها أبو العزم إلنجاز معجم الغني الزاهر تتسم بالغنى وتنوع المصادر واالنفتاح
على ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية وكل ما من شأنه أن يسعف مستعمل المعجم في فهم النصوص قديمة كانت أو حديثة،
وتستثمر التقنيات الحديثة من حاسب آلي وبرامج معلوماتية لتحديد مختلف استعماالتها ،ولعل هذا ما يميزه عن باقي المعاجم
الحديثة ويعضده المؤلف نفسه بقوله " :وإذا كانت أغلب المعاجم التراثية لم تقف عند المتداول ،فألنها خضعت في تصورها
لمفاهيم لغوية ضيقة ،أملتها ظروف تاريخية وايديولوجية ،ما جعلها تصرف النظر كلية عن المولدات والدخيل ،إال ما كان من
ألفاظ قليلة وجدت في نصوص شعرية" (أبو العزم ،ص  ، )VIIIويالحظ بأن المؤلف ال يتفق مع هذه التصورات الضيقة في
تحديد المدونة اللغوية ،ويرى أن الوظيفة المعجماتية تفرض توفر المعجم على كل ما جد من األلفاظ الحضارية والعلمية "سواء
كانت مولدة أم معربة أم دخيلة أم عامية في حالة تداولها وتواترها ،ألن الحاجة إلى معجم حديث يتضمن جل ما هو متداول،
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أضحت ملحة أسوة بكل معاجم اللغات األجنبية ،ولمسايرة التطور العلمي الهائل الذي اكتسح كل الميادين" (أبو العزم ،ص
)XIII
ال جدال في أن المعاجم العربية القديمة غلبت عليها النظرة المعيارية؛ التي تعمل على جمع ألفاظ اللغة وفق معايير
محددة سواء على مستوى الزمان أو المكان؛ إذ غالبا ما كان يتم االستشهاد فيها باأللفاظ المنتمية إلى عصور االحتجاج وإهمال
غيرها من األلفاظ المستحدثة ،وهذا ما يجعل المستعمل للمعاجم التراثية يلحظ انفصاال كبيرا بين مداخلها والحياة العامة؛
حيث نجد غيابا كبيرا أللفاظ الحضارة واأللفاظ المستحدثة ،ولعل ذلك ما جعل اللغويين العرب المحدثين يهتمون بوضع
معاجم تستفيد من التراث المعجمي العربي من جهة ،وتنفتح على ألفاظ الحضارة بكل فروعها لتواكب التطور اللغوي الذي تعرفه
اللغة العربية من جهة ثانية .والمتصفح للمعاجم الحديثة كالمنجد في اللغة العربية المعاصرة ،والمعجم الوسيط ،والمعجم العربي
األساسي سيجد أن مؤلفيها قد أولوا اهتماما كبيرا لأللفاظ المستحدثة .ومعجم "الغني الزاهر" سار على نفس المنهج واختار
واضعه أن يضمنه – زيادة على ما سبق -جزءا من األلفاظ المتجاوزة في كتابات العصر الحالي معلال رأيه بأنها ألفاظ تبقى من
صلب اللغة العربية ،وقد وردت في التراث العربي بشعره ونثره ،والفهم الجيد لهذا التراث يقتضي تحديد الدالالت المتنوعة
لأللفاظ التي كتب بها سواء كانت مستعملة في العصر الحالي أو ال.
إن هذه النظرة التي تجمع بين ما هو تراثي ومعاصر ناتجة عن اعتبار المؤلف بأن "الغة العربية تشكل وحدة كلية
منفتحة على كل جديد ومحدث ،وقابلة للتطويع والتكيف مع أحداث العصر في صيرورة تطورها ،وهذا التطور بطبيعة الحال
ال يلغي بالضرورة كل ما هو قديم ،لكونه حاضرا وملحا في حياة المجتمع العربي" (أبو العزم ،ص  ، )XIأما بالنسبة لأللفاظ
المندثرة والتي لم يعد يستعملها أحد وال تفيد في شيء فال نجد لها أثرا في معجم الغني الزاهر ،وال حرج في ذلك وإن كانت أيضا
من صميم اللغة العربية ومن الممكن جدا إعادة إحيائها من جديد في المستقبل لتحمل معاني جديدة.
بناء على ما سبق ،يمكن القول إن مدونة معجم "الغني الزاهر" تتسم بالمزج بين األلفاظ التراثية واأللفاظ المستحدثة
ومعيار اختياره لأللفاظ هو الشيوع والحدس المعجمي ويطلق المعجميون على هذا النمط من اللغة اسم "اللغة العربية
المعاصرة" .فما المقصود بها؟ وما أبرز خصائصها؟
 -2في تعريف اللغة العربية المعاصرة
إن الحديث عن اللغة العربية المعاصرة يقتضي بالضرورة تحديد مدلولها؛ ونجد أن هذا المصطلح قد عُرف تعريفات عدة؛
ومنها تعريف الدكتور أحمد مختار عمر؛ إذ يقول " :وال يعني وصفنا اللفظ بأنه من الرصيد المعاصر أنه استجد في العصر
الحديث ،وإنما يعني أنه مستعمل في العصر الحديث حتى لو كان قديما" (مختار عمر ،3111 ،ص  ، )01أما الدكتور محمد
حسين عبد العزيز فيحددها بقوله" :لغة فصحى ،مكتوبة تستخدم في التعليم ،وفي العلم واألدب وفي الصحافة ،وهي اللغة الرسمية
المشتركة في العالم العربي اليوم" (حسين عبد العزيز ،0991 ،ص  .)020ويرى فانسان مونتيل) (Vincent, monteilفي
كتابه "اللغة العربية المعاصرة" أن هذه اللغة ليست أداة االستعمال الكتابي فقط ،وإنما هي لغة االستعمال الشفوي كذلك في الحياة
اليومية كما يتجلى ذلك في "التعليم واإلدارة والسياسة ...لغة حية تحيل على حاجة حيوية" ،1إنها لغة مفهومة ومألوفة ال يمكن
1 - Vicent Monteil : L’arabe Moderne. P.18.
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االستغناء عنها ،فهي أوال :ترتبط بالكالم أي االستعمال الفعلي أكثر مما ترتبط باللغة كمنظومة فكرية تنضبط وفق قواعد محكمة.
ثانيا ،الرواج الذي تحقق لهذه الفصحى تم عن طريق أداتين قويتين :الصحافة فيما يتعلق بالمكتوب واإلذاعة والتلفزة بالنسبة
للمستوى المنطوق .ثالثا ،ظهور معجم تبتعد مفرداته –قليال أو كثيرا-عن االستعماالت التقليدية مثل سيارة وقطار ومحطة،...
نحن إذن ،أمام لغة جديدة تكلفت وسائل اإلعالم بنشرها وجعلها مألوفة وهي ترتبط بأكثر من سبب "بالفصحى العالية  ..لها
قواعد تنظمها ليست مهلهلة كالعامية أو عسيرة كالفصحى العالية ...التي ينفر من كتبها أو يجهلها أكثر المثقفين".2
نستنتج من التعريفات السابقة أن اللغة العربية المعاصرة تتميز بالخصائص التالية :توظيف األلفاظ التراثية المستعملة في
العصر الحديث-اعتماد الكلمات المستحدثة في العصر الحديث-فصحى -مشتركة -علمية -متداولة على نطاق واسع .ويمكن
توضيح هذه الخصائص فيما يلي:
أ-

فصيحة :إذ اللغة العربية المع اصرة ليست لغة جديدة منقطعة الصلة بلغة العرب التراثية ،بل ترتبط بها ارتباطا
عضويا؛ حيث ال تزال مرتبطة بالشكل الكالسيكي للغة العربية سواء من حيث الحروف أو طريقة التأليف بين
ألفاظها ،وشروط هذا التأليف ،وكذا طرائق بناء المعاني ،وتتبع نفس القواعد الموضوعة لها رغم ما أصابها من
تغير على مستوى البنى الداللية والصرفية واألسلوبية بنسب متفاوتة .والمقارن للبنيتين اللغويتين لكل من اللغة
العربية المعاصرة واللغة التراثية سيجد تطابقا شبه كلي بينها.

ب-

مشتركة ومتداولة  :إن هذه السمة تجعل من اللغة العربية المعاصرة لغة تنحو إلى الدقة والوضوح واالبتعاد عن
اللهجات المتعددة التي تغرق المعجم في المرادفات ما ينتج صعوبات في التواصل بين متكلمي اللغة العربية نفسهم.
إنها لغة بسيطة وواضحة ومشتركة ومتداولة بين متكلمي العربية كلهم؛ ومن المعلوم أن اللغة العربية قد عرفت
مشروعين أساسيين حاوال و ضع لغة مشتركة للمرحلة االبتدائية وهما تجربتا "الرصيد اللغوي الوظيفي"
و"الرصيد اللغوي العربي" .يقول مؤلفو الرصيد اللغوي الوظيفي" :نعتناه بالعربي الوظيفي؛ إذ هو يحتوي على
ألفاظ أساسية يحسن أن نعتبرها بعيدة عن اإلقليمية المغربية "ويضيفون "أن هذا الرصيد قائمة تؤدي مشاغل
الصبيان العرب المغاربة وحاجاتهم ." 3...وسارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على نهج دول شمال
إفريقيا التي أنجزت مشروع الرصيد اللغوي الوظيفي ،وعملت على وتوسيعه وتطويره ليصبح قوميا ،معتبرة أن
هذه الخطوة هي إحدى ركائز إصالح تعليم اللغة العربية .إن الهدف من اعتماد لغة عربية مشتركة هي تحقيق
أكبر قدر من التواصل بين متكلمي هذه اللغة بعيدا عن اللهجات اإلقليمية والمحلية ،كما أنها تمنح فرصة للناطقين
بغير العربية لتعلمها دون الخوض في مشاكل تعلم اللهجات المتنوعة.
علمية :فهي لغة واصفة وواضحة تُعتمد في مختلف األطوار الدراسية ،ويعتمدها المؤلفون لتسجيل أعمالهم

ج-

اإلبداعية وكتابة أبحاثهم.

 -25حسن ،محمد كامل :اللغة العربية والحداثة .ص( . 2 .نقال عن عباس الصوري ،الرصيد المعجمي الحي ،ص )401
 -3العايد ،أحمد :معجم األطفال األساسي المصور الثنائي .مجلة "اللسان العربي" العدد -38/00ص .401نقال عن عباس الصوري ،الرصيد
المعجمي الحي ،ص.41
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منفتحة على ألفاظ الحضارة بكل أنوعها :حيث إنها متأثرة باأللفاظ الحضارية المستعملة في كل المجاالت الثقافية

د-

وهذا ما جعلها تطعم متنها باأللفاظ األجنبية مولدة ،ومعربة ودخيلة وعامية بحيث نستطيع تسمية "األشياء التي
نراها ،أو نقرؤها ،أو نتعامل معها ونريد التعبير عنها" (بريسول وبنعمر ،3111 ،ص .)95
تجمع بين األصالة والمعاصرة  :إنها ال تحصر ألفاظها في الكلمات المستحدثة فقط ،وإنما تجمع بين األلفاظ

ه-

المستعملة "الحية" بمستوييها التراثي والحديث؛ وال يقصد بالمعاصرة إهمال القديم ،بل يتم إدراجه في المعجم
متى ما كان مستعمال وغير مهجور .ولتحقيق هذا المبتغى فعلى المعجمي أن يخصص حيزا مهما للمصادر الحديثة
والمعاصرة أثناء إنجاز المدونة اللغوية بحيث تضم الكتب والمجالت والدوريات وكل ما هو رائج في وسائل
التواصل االجتماعي والمدونات اإللكترونية واللغة المعتمدة في اإلعالم المرئي والمسموع...
لقد أثبت مجموعة من اللغويين أن المعاجم اللغوية التراثية للغة العربية ظلت قاصرة على التعبير عن متطلبات العصر
اللغوية من األلفاظ المستحدثة والمصطلحات العلمية الضرورية وهو ما حاول المعجميون المعاصرون تجاوزه؛ إذ عملوا
على إدراج هذه األلفاظ في معاجمهم وإن بنس ب متفاوتة إال أنها مع ذلك حاولت أن تقلص الفرق الكامن بين الوحدات
المعجمية المدرجة في المعجم وبين الواقع؛ بحيث إن مستعمل المعجم يمكن أن يفهم الواقع المعاصر انطالقا من الدالالت
المستحدثة التي تم تطعيم المعجم اللغوي بها ،وهذا ما جعل المعاجم المعاصرة تتناسب وحاجيات المستعملين اللغوية.
 -3اللغة العربية المعاصرة الضوابط والمحددات
لقد ألف المعجميون العرب معاجمهم تبعا لمجموعة من الشروط والضوابط ونظروا إلى متن اللغة نظرة معيارية تقوم
أساسا على إقرار األلفاظ التي تطابق نظام اللغة العربية صوتا وصرفا ونحوا ،وإثبات كالم العرب في عصور محددة (عصر
االستشهاد) -كما أشرنا إلى ذلك سابقا -ما يعني أنهم وضعوا قيودا وشروطا معينة لقبول األلفاظ وإدخالها في متن المعجم ،وكل
لفظ ال ينضبط للشروط التي وضعوها كان يرفض ما أدى إلى ترك مجموعة من الكلمات المولدة ،أما المعجميون العرب
المحدثون فنظرتهم مخالفة لمن سبقهم؛ حيث توسعوا في قبول األلفاظ المحدثة ،وقبلوا مجموعة من األلفاظ التي رفضها القداماء
وهذا ما نجد عليه رأي أغلب المعجميين كأحمد مختار عمر وأحمد فارس الشدياق وعبد الغني أبو العزم...إذ يعتبرون أن اللغة
كائن حي يتطور بتطور الحياة ،ومن ثم ن جد أحمد مختار عمر في مؤلفه "أنا واللغة والمجتمع" يورد ما يلي "يرى الشدياق أن
اللغة بنت الحياة ،ويعتقد أنه من غير المعقول أن تكون اللغة قد نشأت دفعة واحدة ،وإنما عن طريق التطور والنمو" (مختار
عمر  ،3113 ،ص  .)215ويذهب أبو العزم في نفس االتجاه؛ ويؤكد على أن اللغة تتطور ومعيار إدراج لفظة في المعجم هو
االنتشار والشيوع على األلسنة ويرى أن "تواتر األلفاظ واستعماالتها اليومية أحد المعايير األساسية المعتمدة في المنهجية
المعجماتية" (أبو العزم ،3102 ،ص )XXXI
 -4منهج تصنيف المادة اللغوية في المعجم:
صرح الدكتور أبو العزم في مقدمة معجم "الغني الزاهر" بنمط الترتيب الذي اعتمده ،وحدد الدوافع والغايات من هذا
االختيار ،ومتصفح هذا المعجم سيالحظ بأن مداخله قد رتبت وفق الترتيب األلفبائي الخاضع لنطق األلفاظ ،رغم أن هذا النمط
الترتيبي ما زال ينظر إليه بنوع من الحذر بذريعة أنه يفقد اللغة العربية وحدتها وخصائصها القائمة على االشتقاق مع العلم أنه
ترتيب سبق أن اعتمده معجميون آخرون قدماء ومحدثون؛
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فإذا تأملنا التراث المعجمي سنجد جار هللا الزمخشري قد سبق إلى اعتماد الترتيب األلفبائي حسب نطق األلفاظ في معجم "أساس
البالغة" ،كما استعمله أيضا عبد هللا العاليلي في معجمه "المرجع" وهذا الترتيب هو الذي كان أساس الثورة المعجمية للمعاجم
الغربية.
إن طريقة ترتيب مواد المعجم تابعة للغرض منه ،ولكيفية نظر المعجمي أللفاظ اللغة ،كما أنه ال مفاضلة بين سائر
فلكل وظيفته وأهميته ،والمعجمي هو الذي يحدد الترتيب المناسب لمعجمه تبعا للهدف الذي يحدده .ويبدو أن
األنماط الترتيبية،
ٍ
أبا العزم قد برر اختياره بقوله" :المادة اللغوية الواردة في المدونة المعتمدة تقدم مجمل الكلمات في تعابير ذات استقاللية ،حيث
تحتاج إلى شرح مستقل ،وهذا ما يفرض توزيعها وفق نطقها ،ووضعها في مكانها الترتيبي على حدة ،وألن سياق التعبير يدعو
المعجماتي للحفاظ عليها كما هي ،ليتمكن من التعريف بها ،وشرحها بغض النظر عن كونها تنتمي لمادة لغوية ذات جذر واحد"
(أبو العزم ،3102 ،ص  ،)XIIIعالوة على ذلك ،فإن هذا النمط الترتيبي يقوم – حسب المؤلف -بوظيفة تعليمية ومعجمية في
اآلن نفسه؛ فالمؤلف كان يستحضر -دائما أثناء قيامه بإنجاز المعجم -المتلقي وقدراته المعرفية ما جعله يبني عمله على التيسير
ال التعسير ،وعمل على ايجاد كل األدوات التي من الممكن أن توصل المعرفة بسهولة وتلقائية .ومن المفيد القول بأن المؤلف
وإن اعتمد الترتيب األلفبائي حسب النطق وع ّد المداخل مستقلة بذاتها ،إال أنه لم يغفل تحديد جذورها وذلك بوضعها بين معقوفتين
للحفاظ على الخصائص المميزة للغة العربية باعتبارها لغة قائمة على االشتقاق ،وكذا لتجنب أي انتقاد محتمل في هذا الجانب.
قد يقول قائل إن الترتيب بحسب الجذر يقدم خدمة هامة للقارئ تتمثل في تجميع العائلة اللغوية وتحديد دالالتها والعالقات
القائمة بينها ما سينعكس على طبيعة التعريفات التي ستقدم في المعجم؛ ذلك أنها ستقصر وستكون سهلة التناول .لكن السؤال
الذي يطرح في هذا السياق هو ما مدى قدرة مستعملي المعجم على تحديد جذور الكلمات؟ وهل هناك اتفاق تام حول هذه
الجذور؟
إن الوضع اللغوي الحالي لمتكلمي اللغة العربية يؤكد أن تحديد جذور الكلمات ليس باألمر السهل حتى بالنسبة
للمختصين ،سيما وأن كثيرا من األلفاظ المعربة ال جذور لها أو يصعب تحديد جذرها الحقيقي حتى إن هناك من الكلمات ما وقع
خالف بين علماء اللغة حوله من ذلك الكلمات التالية :ميناء ،سنتمتر ،رادار ،...أما غير المختصين فاألمر ال يحتاج إلى توضيح؛
إذ يصعب عليهم تحديد الجذور اللغوية للكلمات ،في حين أن الترتيب األلفائي يسهل أمر البحث عن الكلمات في المعجم لجميع
المستعملين وإن ساهم بشكل كبير في تضخيم حجم المعجم الذي وصل عدد أجزائه إلى أربعة.
ومهما يكن من أمر ،فإن الترتيبين معا (الجذري واأللفبائي) قد عرفهما المعجم العربي خالل مراحل تطوره والحال
أن كال منها يكمل اآلخر وال يتجاوزه ،بل لكل مكانه وغاياته ومجال اشتغاله ،وقد تبني المؤلف الترتيب األلفابي الخاضع لنطق
األلفاظ وطعمه بذكر الجذور ليجمع بين مزايا الترتيبين معا؛ سهولة البحث عن الكلمات في المعجم من جهة ،والحفاظ على
الخصائص االشتقاقية للغة العربية بذكر جذور الكلمات من جهة ثانية .وهذا ما أشار إليه بقوله ":هذا النمط يؤدي من جهة وظيفة
تعليمية بمادته اللغوية ،ومن جهة أخرى ،وظيفة معجماتية ،وكلتا الوظيفتين تخضعان لقيود صارمة ودقيقة ،تمكن المتلقي من
االرتباط بلغته لتنمية معارفه بها ،وألن تبسيط المعرفة باب من أبواب العملية البيداغوجية ،وألن من مهام المعجم جمع شتات
مفردات اللغة ،وترتيبها ترتيبا منطقيا ،للتمكن من تعريفها تعريفا مستقال بذاتها،

190

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومن إيجابيات ترتيب الكلمات حسب نطقها أن المعجم يشير إلى جذورها بين معقوفتين [ ] ،وإلى قوالبها الصرفية ،مما يحافظ
على ال خصائص اللغوية لطبيعة اللغة العربية القائمة على االشتقاق بشكل مباشر ،ويلغي ما يعتبره المحافظون إساءة إلى اللغة"
(أبو العزم ،3102 ،ص .)XIV
ال شك أن من مميزات معجم "الغني الزاهر" تقديمه لأللفاظ وفق طبيعتها وقالبها الصرفي ،أفعاال وأسماء ومصادر
وفواعل ومفاعيل عبر تخصيص مدخل مستقل لكل مقولة معجمية؛ "فقد أصبح من ضروريات الصناعة المعجمية أن تسجل مع
المداخل الدالالت الصرفية في األسماء كاسم الفاعل ،واسم المفعول ،والمصدر...والعالقات التي تربط المدخل بغيره وظيفيا
كعالمات التأنيث أو الجمع أو النسبة ...قبل الشروع في التعريفات الشارحة المفسرة؛ ألن تسجيل هذه الدالالت هو تسجيل لمعان
بشكل مكثف ،وهو ربط للصيغة الواحدة بتعدد مدولوالتها" (جورج متري ،3110 ،ص  ،)03وهذا من شأنه توسيع المعرفة
اللغوية لمستعمل المعجم.
منهج الغني الزاهر في ترتيب المقوالت المعجمية:.1.4

األفعال:

تقدم وفق حروفها األولى وال تجرد من حروف الزيادة ،ويقدم الالزم على المتعدي كما تمت اإلشارة إلى تصنيفات أخرى ترتبط
باألفعال وهي:
 يشير المعجم إلى اللزومية والتعدي؛ يشير إلى المضارع لتبيان عين الفعل؛ تقدم المصادر الخاصة بكل فعل مرفوعة..2.4

األسماء:

 تعامل المعجم مع األسماء وفق مجال اشتغالها سواء كانت نباتا أو حيوانات أو جمادا ،وتم تحديد فصائل ورتب كل منالحيوانات والنباتات وتعريفها عبر تحديد خصائصها ومميزاتها.
 .3.4المصادر:
.0.0

تقدم وفق اشتغالها ،مع حصر لدالالتها ،وقد وردت المصادر مرفوعة وهذا ما لم تقم به المعاجم التراثية.
الفواعل والمفعوالت:

 تقدم أيضا تبعا الشتغالها في النص ،مع حصر لدالالتها ،واإلشارة إلى أفعالها. .5.4األبنية اللغوية:
-

حدد معجم الغني الزاهر صيغ األبنية اللغوية وبين دالالتها خصوصا التي تتسم باالطراد لكونها تساعد مستعمل المعجم
على استيعاب معنى المدخل ،وقد تم حصر هذه األبنية فيما يلي :أفعل ،فعيل ،فعّال ،فعيل ،ف ِعل ،فعيل ،فعول ،مفعال،
مفعل ،مفعلة (أبو العزم ،3102 ،ص )XIV
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.0.0
-

الجموع:
لقد تعامل معجم الغني الزاهر مع الجموع باعتبارها مداخل قائمة الذات ،وعززها بالشواهد لبيان دالالتها الخاصة.

 .4.4تاء التأنيث في المعجم:
-

من المعروف أن المعاجم التقليدية كانت تلغي من مداخلها ومشتقاتها ما ينبغي تأنيثه وتكتفي بالمذكر فقطـ ،غير أن
معجم الغني الزاهر أضاف تاء التأنيث لبعض الصيغ للتفريق بين المذكر والمؤنث ،وقد حددت هذه الصيغ فيما يلي:
فاعل(ة) ،ومفعول(ة) ،وفعيل(ة) ،وفعول(ة) ،وفعل(ة) وفعالن(ة) ،ومفعال(ة) بجانب جموعها .ويبرر المؤلف اهتمامه
بتاء التأنيت " تداول تاء التأنيث في الخطاب المعاصر ،ولحوقها للصفات وجموعها ،حيث لم يعد مفيدا تجاوزها أو
إلغاؤها" (أبو العزم ،3102 ،ص .)XVII

نتائج البحث:
لقد حاولنا من خالل ما سبق ،النظر في بعض القضايا المرتبطة بالمدونة اللغوية للمعجم الحديث؛ وذلك من خالل االستناد
على مقدمة معج الغني الزاهر لمجموعة من األسباب -التي سبق لنا ذكرها -والخالصات التي توصلنا إليها من دراسة هذه
المقدمة هي التزام أبي العزم بمختلف المبادئ الرئيسة للمعجمية الحديثة ،وبشروط التأليف المعجماتي ومبادئه ،ويمكن بيان ما
يرتبط منها بمسألة المدونة من خالل العناصر التالية:
-

تحديد الفئة المستهدفة من المعجم؛ لقد التزم أبو العزم بتحديد الفئة المستهدفة من المعجم فقد أشار الستهدافه فئة عريضة
من المستعملين؛ فهو موجه لطالب الجامعات واألساتذة الباحثين والكتاب والصحافيين ولمن يروم تعلم اللغة العربية
بصفة عامة كيفما كان مستواه المعرفي وإن كانت هذه الفئة عريضة جدا إال أن تحديدها كان موفقا وجعل المؤلف ينحو
في عمله إلى الدقة والصرامة المنهجية؛ ألن تحديد القارئ المستهدف كان له تأثير كبير على الضوابط والقواعد التي
تبناها المؤلِف أثناء تحديد المدونة اللغوية التي تشكل منها المعجم.

-

تحديد الرصيد اللغوي للمعجم وفقا لمعايير منهجية دقيقة ،وخلفية نظرية لسانية تمتح من الوظيفية؛ فقد تبين لنا أن أبا
العزم اهتم بتحديد الرصيد اللغوي لمعجم الغني الزاهر ،تأسيسا على خلفيات نظرية ومنهجية محددة ،ما جعل مدونته
تتسم بالغنى وتنوع المصادر واالنفتاح على مختلف ألفاظ الحضارة والمصطلحات واأللفاظ المستحدثة ،ومعنى هذا
أن المؤلف ال يتفق مع التصورات الضيقة في تحديد المتن اللغوي الذي تحصره على مستوى الزمان (عصور
االستشهاد) ،والمكان (شبه الجزيرة العربية) ،ويؤكد أن الوظيفة المعجماتية تفرض توفر المعجم على كل ما جد من
األلفاظ سواء كانت مولدة أم معربة أم دخيلة أم عامية -في حالة تداولها وتواترها ،-ألن الحاجة إلى معجم حديث
يتضمن جل ما هو متداول أمر ال محيد عنه .لهذا وجدنا الرصيد اللغوي لمعجم "الغني الزاهر" يمزج بين األلفاظ
التراثية واأللفاظ المستحدثة ومعيار اختيار األلفاظ كما بينا ذلك هو الصحة والشيوع والحدس المعجمي .إن اتباع
المؤلف لخلفيات نظرية لسانية ،وتحديد منهجية عامة للعمل ساهم في تضييق مجال االشتغال من جهة ،وأضفى نوعا
كبيرا من التماسك على المدونة اللغوية للمعجم ،وهذه خطوة تحسب للمؤلف؛
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فقليال ما نجد المجزات المعجمية تستثمر نتائج علم اللغة الحديث ،خاصة في جانبه التطبيقي .إن معجم الغني الزاهر
باعتماده على هذه المبادئ اللسانية النظرية يشكل خطوة هامة في سبيل تطوير التأليف المعجمي العربي في جانبه
التطبيقي (صناعة المعاجم).
 ضرورة االهتمام بإنجاز المشاريع المعجمية بشكل جماعي؛ إلن الصناعة المعجمية تقتضي االشتغال في فرق بحثمتخصصة سواء في الجامعات أو في مؤسسات مستقلة ،وحبذا لو تم إنجاز المشاريع المعجمية على ضوء نتائج علم
اللغة الحديث ،وأن تستثمر مختلف األرصدة اللغوية المنجزة من قبل المؤسسات المهتمة؛ ألن العمل الفردي مهما بذل
صاحبه جهدا كبيرا تكون نواقصه أكثر ،أما العمل الجماعي فتقل فيه المزالق والنواقص ،والعمل المستند إلى نتائج علم
معين تكون فوائده جليلة .ومن ثم نلح على ضرورة االستفادة من األعمال السابقة لكل من يروم خوض تجربة إنجاز
معجم كيفما كان نوعه والغرض منه ،والمقصود باالستفادة هنا تجاوز سلبيات من تقدم ،وتعزيز ايجابياتهم وترسيخها؛
ألجل تحقيق مبدأ رئيسي يميز التفكير العلمي الرصين وهو التراكمية ،إذ السقوط في نفس الهفوات التي سقط فيها
السابقون واعتبار التجربة التي ستقوم بها هي نقطة البداية سيُعد استهتارا وتضييعا للوقت والجهد.

خالصة:
وعموما فإن الخالصات التي انتهينا إليها ال يمكن أن تكون مطلقة ،بل مؤقتة ونسبية .فهي مؤقته ألن هناك قابلية إلصدار
طبعات جديدة من المعجم تتجاوز بعض النقائص الواردة فيه ،وتضيف إليه مزايا جديدة .وهذا ما أكده لنا المؤلِف في حديث معه
على هامش محاضرة علمية حول "المعجم واأليديولوجيات المعاصرة" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس
سنة  .3102وهي نسبية؛ ألن هذا العمل ال يعني مجموع األعمال المنجزة في المعجم بالعالم العربي ،بل هو نموذج تمثيلي فقط
قد تعمم النتائج التي الحظناها عليه على أعمال معجمية أخرى أو قد ال يحدث ذلك.
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