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 هل هو حاجة أم عادة؟ دراسة ضمن الطلبة الجامعيين في دولة اإلمارات التداوي الذاتي:
Self-medication: is it a need or a habit? A Study among university students in UAE 

 الحريري أ.ياسين*
 برهيمإلا قاسم أ.سندس* *

 ملخص
اخللفية: يقوم الكثري من األشخاص بدور الطبيب عندما 
يتعلق األمر بالوعكات الصحّية البسيطة والسطحية، حيث 
يتوجه الكثريون إىل اقتناء واستخدام العقاقري الطبّية من تلقاء 

من املشورة الطبّية من طبيب خمتص أو  أنفسهم، بدلا 
عرف بالتداوي الذايت. ويف ضوء تفّشي صيديل، وهو ما ي  

؛ ازدادت -بني فئة الشباب خصوصاا -ثقافة التداوي الذايت 
وف املسؤولني والعاملني يف القطاع الصحي من النتائج اخم

 الوخيمة للممارسة غري املسؤولة على صحة األفراد. 
هدف الدراسة: حتديد معطيات استخدام التداوي الذايت بني 
طالب اجلامعة ذوي التخصصات غري الطبّية يف دولة 

طالب الاإلمارات، إضافةا إىل رصد مدى فهم وإدراك 
 .للسالمة الدوائية

طالباا وطالبة يدرسون ختصصات  938املواد والطرق: أ درِج 
اإلمارات ضمن  من عشر جامعات خمتلفة يف دولة طبّيةغري 

دراسة وصفية مقطعية. وقد أ جرَِي حتليل البيانات باستخدام 
اإلحصاء الوصفي واإلحصاء الستدليل من خالل برنامج 

SPSS  مستوى الدللة اإلحصائية  مت حتديد. 24اإلصدار
 (.p  >0.05عند )
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 *Yassine Hariri 
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 ABSTRAC  

BACKGROUND: Many people take the role of 

doctor when it comes to simple and superficial 
health problems. Self-medication is a global form 

of self-care practice and can be defined as “taking 
of drugs, herbs or home remedies on one’s own 
initiative, or on the advice of another person, 

without consulting a doctor". The utilization of 

over the counter drugs among university students 
is common and many studies revealed that there 

is an increase in trends of self-medications 

particularly among the youth.  There is much 

public and professional concern about the 
irrational use of these drugs. 
OBJECTIVE: The present study was undertaken 

to determine the pattern, prevalence of self-
medication, as well as to estimate the level of 

knowledge of towards medication safety.   

Materials and Methods: Nine hundred thirty-eight 
students were enrolled from different non-

medical majors in the UAE in a descriptive study. 

Data analysis was performed using SPSS Version 

24. The statistical significance level was 
determined at (p < 0.05). 

Results. The prevalence of self‑ medication in 

our study was found to be (94. 2%); the major 
reason cited by participants to self-medicate was 

minor illness (77.9%). 

CONCLUSIONS: Self-medication is widely 

prevalent among the non-medical students in 

UAE. The study findings address the crucial need 

to develop structured health education programs 

to raise knowledge, belief and awareness of the 
students about responsible self-medication. The 

health authorities should take strict measures to 

stop the practice of non-responsible self-
medication. 

_____________ 
*Lecturer, Department of Clinical Sciences, College of 
Pharmacy and Health Sciences, Ajman University, Ajman, 
UAE. 
*Lecturer, Board certified pharmacotherapy specialist, 
Department of Pharmaceutical Sciences, College of 
Pharmacy and Health Sciences, Ajman University, Ajman, 

UAE. 
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س ارَ نتائج الدراسة أن التداوي الذايت ي   تالنتائج: كشف

وكان الدافع  %(.94.2بشكل كبري يف الشرحية املستهدفة )
هو العتقاد السائد بأن  ؛هم وراء النسياق إىل التداوياأل

األعراض البسيطة ل حتتاج أي تدخل من أهل الختصاص 
(77.9)%.  

التداوي الذايت لدى طلبة التخصصات حتول الستنتاجات: 
هذه النتائج تستدعي  .إىل ظاهرة واسعة النتشار الطبّيةغري 

لرتسيخ الثقافة الصحّية السليمة يف اجملتمع  ماسةا  حاجةا 
اإلمارايت، ورفع وعي األشخاص حبدود التداوي الذايت. كما 
جيب على منظمي الرعاية الصحّية وأصحاب القرار وضع 

شريعات جديدة حول املمارسات الفردية غري تنظيمات وت
إىل  بدورها اليت قد تؤديو  ،للتداوي الذايت الرشيدة

 مضاعفات قد يصعب التعامل معها.

: التداوي الذايت، األدوية املتاحة من الكلمات المفتاحية
طلبة التخصصات غري  املسؤولة،غري وصفة، املمارسة 

 الطبّية. 
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 ةــــــمقدم
. وهو مفهوم (2، 1)يشير مصطلح "الرعاية الذاتية" إلى ما يقوم به الناس في سبيل الوقاية من األمراض والمحافظة على الصحة 

. يعد التداوي (3)واسع يشمل النظافة والتغذية ونمط الحياة والعوامل البيئية والعوامل االجتماعية واالقتصادية والتداوي الذاتي 

    الوعكات الصحّية،من أشكال الرعاية الذاتية، التي تشمل استخدام المنتجات الطبّية من ِقَبل المستهلك لعالج الذاتي شكاًل رئيًسا 

 .(5، 4، 2، 1)أو األعراض التي تم تشخيصها من المرضى أنفسهم، أو األمراض المتكررة، أو المشكالت الصحّية البسيطة 

( التداوي الذاتي بأنه: العالج الذي يأخذه األشخاص دون أي مشورة طبّية وذلك لعالج WHOعّرفت منظمة الصحة العالمية ) 

باإلضافة لهذين التعريفين، هناك تعريف آخر للتداوي  (6، 1)أعراض أو أمراض ُشخَِّصت وعوِلَجت من ِقَبل المرضى أنفسهم 

الدواء وكيفية  لرعاية الصحّية، فيما يتعلق بجرعةالذاتي وهو: الحصول على الدواء واستهالكه دون أي إشراف طبي من أهل ا

يشمل التداوي الذاتي أيًضا الحصول على األدوية دون وصفة طبّية، أو إعادة تقديم  (1،7،10)استخدامه والفترة العالجية 

الوصفات الطبّية القديمة لشراء األدوية، أو تقديم األدوية لألصدقاء أو األقارب، أو استخدام األدوية المتبقية المخّزنة في 

  (11،2،12)المنزل

(، على األدوية الخاصة بالتداوي الذاتي، حيث OTCمن دون وصفة طبّية" ) األدوية المتاحة" غالًبا ما يطلق المصطلح الطبي

يسمح القانون ببيع مثل هذه األدوية في الصيدليات دون الحاجة إلى وصفة طبّية. بينما تسمى األدوية التي تتطّلب وصفة طبّية 

( OTCوية المتاحة من غير وصفة طبّية )وقد تم تعريف األد .(1 ،5 ،13 (prescription only medicine) (بأدوية الوصفات

 من قبل هيئة الغذاء والدواء األمريكية؛ بأنها أدوية آمنة وفعالة لالستخدام من قبل عامة الناس دون الحاجة إلى تدخل

 .(5، 4 (طبيب 

مة لألفراد في توفُر األدوية المتاحة من دون وصفة طبّية؛ ساهم بشكل كبير في بروز ظاهرة مجتمعية مرتبطة بالصحة العا

مليار مشكلة  3.5وقد قّدرت الجمعية الصيدالنية األمريكية أنه من بين  .(14، 13، 5)جميع أنحاء العالم المتمثلة بالتداوي الذاتي 

 .(15، 9)% منها عوِلج بواسطة األدوية المتاحة بدون وصفة طبّية 57صحّية عوِلَجت في الواليات المتحدة األمريكية سنوًيا؛ 

% في البلدان األوروبية، 68ومن الجدير بالذكر أن معدل استخدام هذه األدوية مرتفع في جميع أنحاء العالم، حيث يصل إلى 

، 11، 9 )% في فئة الشباب والمراهقين92وتزداد نسبة االستهالك في البلدان النامية بشكل ملفت للنظر مع معدالت تصل إلى 

16 ،17.) 
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سنوات األخيرة ظاهرة اقتناء األدوية دون الرجوع إلى استشارة طبيب أو ما ُعِرف بالتداوي الذاتي، تفاقمت بشكل كبير في ال

هناك الكثير من األسباب التي تقف  (18،20)حيث أصبح الخيار األول لكثير من األفراد عندما يتعلق األمر بالوعكات البسيطة 

إلى المجازفة بصحته والفرار من عيادة الطبيب. بال شك أن عامل الوعي  وراء انتشار ظاهرة التداوي الذاتي، والتي تدفع الفرد

في ذلك. حيث يقوم الفرد بدور الطبيب عندما يتعلق األمر  أساسياً  بان دوراً عالفردي، إلى جانب عدم إحساسهم بخطورة األمر يل

الظروف المعيشية، وتدهور القدرة  باإلصابة بمرض سابق أو بسيط األعراض، هذا باإلضافة إلى غيرها من العوامل مثل:

. من النتائج المستخلصة في كثير من (18، 5 )الشرائية لألشخاص، إلى جانب طول وقت االنتظار في العيادات أو المستشفيات

(18، 9 )في التداوي الذاتي الدراسات أن المسكنات والمضادات الحيوية هي أكثر األدوية شيوعاً 
كما توّصلت الكثير من األبحاث  .

 .(5)كذلك إلى أن المصدر المعلوماتي للتداوي الذاتي يشمل كل من: العائلة واألصدقاء والصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت

ذاتي، مما على التداوي ال متنامياً  رغم تطور البنية التحتية واألساسية للمنظومة الطبّية؛ إال أن كثيًرا من المجتمعات تشهد إقباالً 

( إلى إصدار العديد من التوصيات للحث على السيطرة على ظاهرة التداوي الذاتي بطريقة WHOدفع منظمة الصحة العالمية )

. في الوقت الحاضر، غالًبا ما يتم استخدام مصطلح "الممارسة المسؤولة" على االستخدام اآلمن (6)سليمة وآمنة لألفراد

األدوية الطبّية المتاحة قانونيًّا والمسموح بتداولها دون وصفة طبيب في الحاالت التي يحتاجون إليها والمناسب للعقاقير الطبّية، و 

بالفعل. بينما يطلق مصطلح "الممارسات غير المسؤولة" على ظاهرة استخدام العقاقير واألدوية الممنوع تداولها دون توصية من 

بال شك أن ممارسة التداوي الذاتي المسؤول يتطلب .  (19، 18، 13 )طبيب مختص، والتي تؤدي إلى مشكالت صحّية معقدة

 .(19، 1 )مستًوى معيًنا من المعرفة والثقافة، فكلما ازداد الوعي الصحي للفرد؛ ازداد الحذر من استعمال الدواء دون مشورة طبّية

اكل الصحّية التي يمكن أن يتسبب بها هناك بعض الشروط التي يجب التقيد بها خالل ممارسة التداوي الذاتي لتفادي المش

وغير متكرر، وأن يكون العالج قصير المدى، وأاّل يكون المستخدم  اً الدواء، ومن أهم هذه الشروط: أن يكون المرض بسيط

 . (21) طفاًل صغيًرا أو امرأًة حاماًل أو شخًصا مصاًبا بأمراض مزمنة أو خطيرة

، إال أن -الذي يمثل قطاعا حيويا، ومحل أولوية أساسية للقيادات الرشيدة- على الرغم من دعم الحكومات لقطاع الصحة

ظهور التداوي الذاتي غير المسؤول يمثل فجوة كبيرة بين قطاع الصحة والفرد. وعليه، البد من مشاركة الحكومات والمؤسسات 

. كما أن للصيادلة دور رئيس في تقديم (21، 18 (الصحّية في رفع درجة الثقافة الصحّية لألفراد لضمان الممارسة المسؤولة

فرغم  ) 8، 1 (المشورة للجمهور، بشأن الرعاية الصحّية اليومية، وتزويدهم بالمعلومات الطبّية حول األدوية المتاحة للتداوي الذاتي
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يدلي، ما زال بإمكان الشعبية الكبيرة واإلقبال المتزايد من عامة الناس على ممارسة التداوي الذاتي دون استشارة طبيب أو ص

الصيادلة أن يلعبوا دوًرا رئيًسا في مساعدة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة للرعاية الذاتية. كما يمكن للصيادلة أن يثنوا 

 .(8 )المريض عن استعمال الدواء دون استشارة طبيب حتى لو كان الدواء تكميليًّاً 

. كشفت الدراسات أن هناك زيادة في (5 )في الجامعات جزًءا ال يتجزأ من المجتمعتمثل الفئة العمرية لشباب المستقبل الدارسين 

حة من دون وصفة؛ مشكلة تدق أصبح االستخدام غير الرشيد لألدوية المتا ، وقدممارسة التداوي الذاتي في هذه الفئة المجتمعية

. لذلك هناك (11 )قد تؤثر على صحتهم سلباً خاطئة . ال سيما أن الطالب عادة ما يتخذون قرارات (22، 11 ،1)ر الخط ناقوس

حاجة ماسة لمعرفة مدى انتشار ممارسات التداوي الذاتي بين مختلف شرائح المجتمع وماهي العوامل المحفزة لهذه الظاهرة، 

جراء كافة التدابير اإلدارية، من أجل الحد من المخاطر والس لبيات على الصحة وذلك من أجل ابتكار وسائل تعليمية مناسبة، وا 

. يغلب التداوي الذاتي عند طالب التخصصات غير الصحّية أكثر (1)العامة الناشئة من الممارسات غير السليمة للتداوي الذاتي

إلى محتوى المنهج الدراسي في الجامعة الذي يضمن زيادة الوعي الصحي  من طالب التخصصات الصحّية، وذلك استناداً 

لألسف، ال توجد بيانات متاحة عن الوضع الحالي لممارسات التداوي الذاتي بين طالب التخصصات الجامعية . (22 )لهذه الفئة

اإلمارات العربية المتحدة. وعليه، فإن خطورة تلك الظاهرة تتطلب إدراج التداوي الذاتي ضمن أهداف دولة غير الطبّية في 

 .المجتمع اإلماراتي في الميدانيةالدراسات 

هذه الدراسة هو: تقييم مدى انتشار التداوي الذاتي بين طالب التخصصات غير الطبّية في دولة اإلمارات العربية  الهدف من
دراك طالب الجامعة لفوائد  المتحدة، وتحديد معطيات استخدام التداوي الذاتي بين طالب الجامعة. إضافًة إلى رصد مدى فهم وا 

لى هذه الثقافة. كما تسعى هذه الدراسة إلى تحديد أكثر العقاقير الطبّية والحاالت ومخاطر التداوي الذاتي، وسلوكهم بناًء ع
المرضية شيوًعا في حاالت التداوي الذاتي، وتسليط الضوء على ما يرتكز عليه طلبة الجامعات من مصادر للمعلومات 

األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وبحث دور الدوائية، باإلضافة إلى أماكن حصولهم على أدوية التداوي الذاتي، والتحقيق في 
الصيادلة في المجتمع اإلماراتي اتجاه ظاهرة التداوي الذاتي، وطرح حلوٍل للحد من هذه الظاهرة؛ التي ال تهدد صحة المواطن 

 فحسب؛ بل تهدد المجتمع بأكمله.

 تصميم البحث

 تخصصات غير طبّية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. دراسة وصفية مقطعية بين طلبة وطالبات الجامعات الدارسين في

 الفترة الزمنية وموقع البحث
 .2019إلى مارس  2018ُأجرَيت هذه الدراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد كانت فترة جمع البيانات من ديسمبر 
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 المجتمع اإلحصائي وأسلوب المعاينة
ر طلبة التخصصات غير الطبّية في جامعات دولة اإلمارات كمجتمٍع إحصائّي. كما اعُتِمَدت بناًء على أهداف الدراسة، تم اختيا

للحصول على عينة ممثلة لكافة مجتمع البحث، حيث ُقسِّم مجتمع البحث في  ؛(cluster sampling)استراتيجية العينة العنقودية 
المستوى األول إلى مجموعات حسب التوزيع الجغرافي لجامعات الدولة. من ثم في المستوى الثاني، ُقسِّم ما سبق إلى مجموعات 

ُأِخَذت عينة بشكل عشوائي من جميع  أخرى تشمل الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية في كل منطقة جغرافية. بعد ذلك،
 .لتشمل عشر جامعات مختلفة ،المجموعات المختارة

 حجم العينة
 اعُتِمد حجم العينة (margin of errors)% كهامش الخطأ  5و (confidence interval)% فترة الثقة 95على اعتماد  بناءً 

 طالًبا وطالبًة ليمثلوا المجتمع اإلحصائي في البحث. 1000

 معايير اإلدراجأ.
 .مل العينة على طلبة من الجنسينتش .1
 نة تدرس في جامعات دولة اإلمارات.العي .2
 تخصص العينة ضمن التخصصات غير الطبّية. .3

 غبة في المشاركة في البحث.لعينة الر اان يكون لدى  .4

 معايير االستبعاد . ب
 العينة التي تدرس في جامعات خارج دولة اإلمارات. .1

 تخصًصا طبيًّا في جامعات دولة اإلمارات.العينة التي تدرس   .2

 االستبيانات غير مكتملة اإلجابات. .3
 العينة غير الراغبة في المشاركة في البحث. .4

 أدوات الدراسة
، 18 ،13، 11-8، 5، 4، 2، 1 )اسُتخِدم استبيان ذاتي اإلجابة، بعد تطويره وتعديله من مقاالت منشورة مسبًقا في مختلف أنحاء العالم

( أواًل على عشرين طالب وطالبة للتأكد من أن كل ما خطط له Pilot Testingبحث بشكل تجريبي )وقد أجِرَي  .(22-24، 19
يسير بالشكل الصحيح، ولم تُدَرج نتائجهم في الدراسة. يتكون االستبيان من مجموعة من األسئلة المغلقة المتعلقة  ينالباحث

الذاتي، واألسباب  واألدوية األكثر ممارسة خالل التداويشاركين، والظروف الصحّية بالعوامل االجتماعية والديموغرافية للم
المؤيدة للتداوي الذاتي واألسباب المعارضة له، والمصدر المعلوماتي الدوائي، وأماكن الحصول على أدوية التداوي الذاتي. هذا 

ستبيان ليشمل اللغتين اإلنجليزية والعربية وذلك لزيادة معدل باإلضافة إلى درجة الوعي واإلدراك بالسالمة الدوائية. ُصمَِّم اال
 .المشاركة في البحث
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 آلية جمع البيانات 
ُوزَِّعت االستبيانات وُجِمَعت من ِقَبل الباحثين، وذلك بعد شرح شفهي عن مخرجات وأهداف البحث للطلبة، وبعد الحصول على 

  موافقتهم.

 التحليل اإلحصائي
اعُتِمَد اإلحصاء الوصفي لتوصيف عينة البحث . 24اإلصدار  SPSSتم إجراء تحليل إحصائي للبيانات من خالل برنامج 

من خالل استخدام الوسط الحسابي كمقياس للنزعة المركزية، واستخدام االنحراف المعياري كمقياس للتشتت وذلك للبيانات 
ُعبَِّر عنها بالنسبة المئوية والعدد التراكمي. حيث ُرتَِّبت البيانات في جداول إحصائية الكمية. أما بالنسبة للبيانات النوعية، فقد 

. وقد ُحدَِّد وأشكال هندسية. كما اعُتِمَد اإلحصاء االستداللي من خالل استخدام مجموعة من االختيارات المعلمية والالمعلمية
 p ≤ 0.05.عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 البحثأخالقيات 
( قبل البدء PHAU160419تمت الموافقة على البحث من قبل لجنة األخالقيات البحثية في جامعة عجمان )الرقم المرجعي: 

في جمع البيانات من العينات. وقد ُشِرح الهدف من البحث بالتفصيل، ولم ُيدَرج سوى استبيانات الراغبين طوًعا في المشاركة. 
 .التي يقدمها المشاركين في االستبيان. لم نقدم للمشتركين أي فائدة مالية كما تم التأكيد على سرية المعلومات

 النتائج 
 المعلومات الديمغرافية والخصائص الشخصية لعينة البحث 

بشكل صحيح ومطابق  اً استبيان 938استبيان على الفئة المستهدفة للبحث. تم تعبئة  1000تضمنت الدراسة الحالية توزيع 
%. شملت الدراسة طلبة من التخصصات غير الطبّية 98.3لضوابط ومعايير اإلدراج واالستبعاد لتكون بذلك نسبة االستجابة 

(. وجنسية الغالبية 659% )70.3. كانت ثالثة أرباع العينة من اإلناث 3.422وقيمة االنحراف المعياري  21بمتوسط عمري 
( من المشاركين ال يملكون 300% )32(. تبين من خالل البحث الحالي أن 676% )72.1العربية  العظمى كانت من الدول

 (.1تأميًنا صحيًّا. تفاصيل المعلومات الديموغرافية والشخصية لعينة البحث مدرجة في الجدول )

 One)، وتحليل التباين األحادي Independent sample t-test)للعينات المستقلة ) Tتم عمل التحليل اإلحصائي اختبار 

Way ANOVA) و ،( اختبار مربع كايChi-square ؛ إليجاد العوامل الديموغرافية والصفات الشخصية المؤثرة 1( )الجدول)
(، p=0.003على معدل استهالك األدوية المتاحة بدون وصفة خالل التداوي الذاتي؛ والتي تعزى للمتغيرات التالية: الجنسية )

(، وعمل األب =0.001p(، ومستوى تعليم األب )=0.000p(، ومستوى تعليم األم )=0.001pلشهري لألسرة )الدخل ا
(0.017p=( تعد هذه القيم دالة إحصائية؛ ألن مستوى الداللة المحسوبة أقل من .)أما فيما يتعلق بالمتغيرات التالية: 0.05 .)

من المستشفى أو المركز  (، والقرب=0.122pمل األم )(، وع=0.518p(، وامتالك تأمين صحي )p=0.075الجنس )
فتعّد هذه القيم غير دالة إحصائية؛ ألن مستوى الداللة المحسوبة أكبر من  (،=0.421pوالسكن ) (p=0.325الطبي)

 بر ما سبق من العوامل المؤثرة على معدل االستهالك ألدوية التداوي الذاتي.توبالتالي ال يع(، 0.05)
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الداللةمستوى   النسبة المئوية 
% 

 المتغير التفاصيل العدد
  

المعرفة واإلدراك 
بالسالمة الدوائية 
ألدوية التداوي 

 الذاتي

معدل استهالك 
األدوية المتاحة 

 بدون وصفة

0.300T
 0.075T 29.7 

70.3 

279 

659 

 ذكر
 أنثى

 الجنس

0.031*C
 0.003* A

 19.2 

0 

72.1 

8.7 

180 

0 

676 

82 

اإلمارات العربية المتحدةدولة   

 دول مجلس التعاون
 بلدان عربية أخرى

 غير عربي

 الجنسية

0.326T
 0.518T 68 

32 

638 

300 

 نعم
 ال

 امتالك تأمين صحي

0.007*A
 0.325A

 98.2 

1.8 

0 

921 

17 

0 

دقيقة 5-25  

دقيقة 25-60  

دقيقة 60اكثر من   

أقرب مستشفى أو 
 مركز طبي

0.027*C
 0.001*C

 71.9 

4.4 

23.8 

674 

41 

223 

 درهم 15000أقل من 
درهم 25000 -15000  

درهم 25000أكثرمن  

 الدخل الشهري لألسرة

0.025*C
 0.000*C

 15.4 

0 

2.3 

21.1 

61.2 

0 

144 

0 

22 

198 

574 

0 

 غير متعلمة

 مرحلة إعدادية
 مرحلة ابتدائية
 مرحلة ثانوية
 دراسة جامعية
 دراسات عليا

 مستوى تعليم األم

0.088C
 0.122C

 65.6 

2.1 

32.3 

615 

20 

303 

 غير عاملة

 عمل غير احترافي

 عمل مهني احترافي

 عمل األم

0.042*C
 0.001*C

 22.2 

1.5 

0 

208 

14 

0 

 غير متعلم

 مرحلة إعدادية
 مرحلة ابتدائية

 مستوى تعليم األب
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 : المعلومات الديمغرافية والخصائص الشخصية لعينة البحث1جدول 
                 A=ANOVA Test           C=Chi-square Test                         T=T-test( دالة إحصائيةP<0.05)* 

المؤثرة بالمعرفة واإلدراك حول  الديموغرافية والصفات الشخصية وتم إجراء التحاليل اإلحصائية السابقة نفسها لدراسة العوامل
(، أقرب مستشفى أو مركز p=0.031التالية: الجنسية ) السالمة الدوائية للتداوي الذاتي. حيث تم التوّصل أنها تشمل المتغيرات

 =p(، مستوى تعليم األب )=p 0.025(، مستوى تعليم األم )p=0.027(، الدخل الشهري لألسرة )=0.007pطبي )

وتعد هذه القيم دالة إحصائية؛ ألن مستوى الداللة المحسوبة أقل  (.=0.045p(، السكن )=0.005p(، عمل األب )0.042
(، وعمل األم =p 0.326( وامتالك تأمين صحي )p=0.300(. أما فيما يتعلق بالمتغيرات التالية: الجنس )0.05من )

(0.088 p= (( ب0.05؛ فتعد هذه القيم غير دالة إحصائية؛ ألن مستوى الداللة أكبر من .) التالي ال يعّد ما سبق من العوامل
 ائية.المؤثرة على مستوى المعرفة والوعي بالسالمة الدو 

 معدل انتشار وممارسة التداوي الذاتي    

( من العينة فقط ال يلجؤون إلى هذه 54% )5.8% من الطلبة يمارسون التداوي الذاتي، و94.2أظهرت الدراسة الحالية أن 
ية العظمى ( تفاصيل معدل ممارسة التداوي الذاتي؛ لنجد أن الغالب3الطريقة في التعاطي مع حاالتهم المرضية. يبين الشكل )

% من 22.30تداَووا ذاتيا كل بضعة أشهر، و لبة% من الط28.30%(، بينما 035.4أشهر ) 6تداَووا ذاتيا مرة واحدة خالل 
 (.1المشاركين في البحث كل بضعة أسابيع. التفاصيل في الشكل )

13.6 

62.7 

0 

128 

588 

0 

 مرحلة ثانوية
 دراسة جامعية
 دراسات عليا

0.005*A
 0.017*C

 23.3 

2.1 

74.5 

219 

20 

699 

 غير عامل

 عمل غير احترافي

 عمل مهني احترافي

 عمل األب

0.045*A
 0.421C

 94.6 

5.4 

0 

887 

51 

0 

 مع العائلة
 السكن الجامعي
 سكن خاص

 السكن
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 : يوضح معدل استهالك واستخدام أدوية التداوي الذاتي1شكل 

  يتم عالجها بالتداوي الذاتياألمراض واألعراض التي 
(، احتل الصداع 2عندما سئل طالب التخصصات غير الطبّية عن األمراض التي عالجوها عن طريق التداوي الذاتي )شكل 

، أما كون الغالبية العظمى من العينة هي اإلناث %(27%(، وآالم الدورة الشهرية المرتبة الثانية )70.3المرتبة األولى )
%(. 21.50%(، وبالمرتبة الرابعة أعراض الزكام واإلنفلونزا )26.40باأللم بوجه عام فقد احتل المرتبة الثالثة )الشعور 

 (.2التفاصيل في الشكل )

 
 : يوضح األعراض المرضية التي قادت عينة البحث للتداوي الذاتي2شكل 

 

35.40% 

5.80% 

28.30% 

22.30% 

8.30% 

 مرة واحدة

 مرات بالسنة 3-2

 كل بضعة أشهر

 كل بضعة أسابيع

 دائما

70.30% 
27% 
26.40% 

21.50% 
18.40% 

15.70% 
14.90% 
14.20% 

12.40% 
11.10% 

10.10% 
8.50% 

5.40% 
3.90% 
3.70% 
3.60% 
3.10% 
2.50% 

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

 صداع
 ألم

 حرارة
 حساسية

 حموضة -مغص في البطن
 مشاكل جلدية

 دوخة
 إسهال
 بواسير

 النسبة المئوية

 األمراض
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 أدوية التداوي الذاتي

استخدموا عدًدا قلياًل من أدوية التداوي  -الممارسين للتداوي الذاتي-% من المشاركين 83.9توّصلت الدراسة الحالية إلى أن 
% من نفس الفئة استخدموا عدًدا كبيًرا من 16.1أشهر. بينما  3الذاتي )تتراوح بين دواء واحد إلى ستة أدوية( خالل آخر 

 أدوية(. ستةأدوية التداوي الذاتي )أكثر من 

( تفاصيل أنواع األدوية التي يلجأ إليها الطلبة في التداوي الذاتي. من الجدير بالذكر أن المسكنات قد احتلت 3يعرض الشكل )
%، أما 17.60%(، ومن ثم المكمالت الغذائية والفيتامينات بنسبة 19.8%، تليها أدوية الزكام )64.40المرتبة األولى بنسبة 

 %.15.10لت نسبة األعشاب فقد احت

 
 : يوضح األدوية التداوي الذاتي ضمن الفئة المستهدفة في البحث3شكل 

 مصدر المعلومات وأماكن اقتناء أدوية التداوي الذاتي 

% من عينة البحث أن الصيدلية هي المكان األول الذي يقصدوه بغرض الحصول على أدوية التداوي الذاتي، 81.80أجاب 
% من المشاركين، فقد حصلوا على هذه األدوية من 10.60%. أما 15.40الثانية أدوية المنزل بنسبة يليها في المرتبة 

فيما -(. ومن جانب آخر، أظهرت الدراسة 4األصدقاء واألقارب؛ ليحتلوا بذلك المرتبة الثالثة كما هو موضح في الشكل )
أن األم هي المصدر المعلوماتي األول لهم، وقد احتلت  -ييخص مصدر المعلومات التي يعتمد عليها الطلبة في التداوي الذات

 (.5%. التفاصيل موضحة في الشكل )48.90نسبة 

64.40% 

19.80% 

17.60% 

15.10% 

14% 

13.90% 

8.40% 

8.10% 

7.90% 

6.30% 

5.80% 

4.40% 

3.80% 

3.30% 

3.30% 

2.80% 

2.70% 

2.60% 

2.60% 

2.50% 

0.90% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

 مسكنات

 فيتامينات ومكمالت غذائية

 خافضات حرارة

 أسبرين

 أدوية كحة

 أدوية جلدية

 أدوية لعالج الدوخة والقيء

 منتجات زيادة العضالت

 مسهل

 أدوية عالج اإلسهال

 أدوية عالج الديدان

 النسبة المئوية

 األدوية
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 : يوضح مصدر اقتناء أدوية التداوي الذاتي4شكل 

 

 
 : مصدر المعلومات حول أدوية التداوي الذاتي5شكل 

 

 

81.80% 
10.60% 

4.90% 

2% 

2.10% 15.40% 

3.40% 6.40% 

 الصيدلية

 األصدقاء واألقارب

 السوبرماركت

 أدوية مستغنى عنها

 الطب الشعبي

 أدوية المنزل

 محالت األعشاب

 اإلنترنت

48.90% 

22.60% 

14.30% 

13.40% 

12.40% 

6.10% 

5.70% 

3% 

2.30% 

0.90% 

0.90% 

0.60% 

0.40% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

 األم
 األب

 اإلنترنت
 تجربة شخصية

 األصدقاء
 اإلخوة واألخوات

 مواقع التواصل االجتماعي
 التلفاز

 مصادر أخرى
 المجالت
 الصحف

 السفر
 المذياع

 النسبة المئوية

ت
وما

معل
ر ال

صد
م
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 أسباب التداوي الذاتي وأسباب طلب الرعاية الطبّية 

% من الطلبة 77.9بالدوافع واألسباب وراء لجوء الطلبة للتداوي الذاتي واستخدام األدوية المتاحة بدون وصفة؛ صّرح فيما يتعلق 
% بأن السبب وراء اعتماد 70.1المشاركين في البحث بأن زيارة الطبيب ال داعي لها إذا كانت أعراض المرض بسيطة، وعّلق 

%( يلجؤون 53.7أن قرابة نصف عينة البحث ) م اتجاه المرض ذاته. كما تبّين أيضاً التداوي الذاتي هو وجود تجربة سابقة لديه
  (.2للتداوي الذاتي توفيًرا للوقت. التفاصيل موضحة في الجدول )

% من 84.9(، أجاب 3وعند سؤال الطلبة عن األسباب الكامنة وراء طلب المساعدة الطبّية من أهل االختصاص )جدول 
بأنهم يلجؤون لذلك عندما تزداد األعراض سوًءا. أما باقي المشاركين؛ فوّضحوا أن دافعهم األساسي لذلك هو:  المشاركين في البحث

 (.3%(. التفاصيل موضحة في الجدول )76.4%(، أو وجود ألم مبرح )79.7إما استمرارية األعراض ألكثر من أسبوع )
 : أسباب التداوي الذاتي2جدول 

 األسباب التي تدفعني إلى التداوي الذاتي: العدد النسبة المئوية

 ال داعي لزيارة الطبيب من أجل أعراض بسيطة 731 77.9
 عندي تجربة سابقة 658 70.1

 أقل تكلفة 532 56.7

 توفيًرا للوقت 504 53.7

34.8 326 
تم إبالغي من قبل األصدقاء، األقارب، اإلعالم بإمكانية اعتمادي على نفسي في عالج مثل 

 هذه األعراض

 أريد أن ألعب دوًرا شخصيًّا في رعاية صحتي 308 32.8

 الطبيب أبلغني بإمكانية اعتمادي على نفسي في عالج هذه األعراض 259 27.6

 ما تم وصفه لي من قبل الطبيب لم يكن ناجًحا 166 17.7

 غير مهتم بالخدمات الطبّية من قبل أهل االختصاص 152 16.2

 طلب الرعاية الصحّية: أسباب 3جدول 

 األسباب التي تدفعني لطلب المساعد الطبّية من اهل االختصاص : العدد النسبة المئوية

 عندما تزداد األعراض سوًءا 796 84.9

 استمرار األعراض ألكثر من أسبوع 748 79.7

 وجود ألم مبرح 717 76.4

 عندما أعتقد أن المشكلة معقدة 645 68.8

 وجود أعراض جانبيةعند  627 66.8

 العالج المعتاد لم يكن فعاال 543 57.9

 في حالة المشاكل الذهنية 511 54.5



14 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر، العدد األول 

 المعرفة والوعي بالسالمة الدوائية

% صّنفوا 27.1% من الطلبة يمتلكون قدًرا عالًيا من المعرفة والوعي حول السالمة الدوائية، مقابل 72.9أظهرت الدراسة أن 
 متواضًعا من المعرفة والوعي حول السالمة الدوائية.بامتالكهم قدًرا 

(. من الملفت لالنتباه أن 4عينة البحث موّضحة ضمن الجدول ) تفاصيل اإلجابات الصحيحة حول أسئلة السالمة الدوائية في
منة كالضغط % من العينة لم يختاروا اإلجابة الصحيحة فيما يخص سالمة وأمن التداوي الذاتي ألصحاب األمراض المز 53.8

والسكري. كما أظهرت الدراسة أن ما يقارب نصف العينة ال يمتلكون العلم والمعرفة بالتأثيرات السلبية التي قد تنتج عن أدوية 
مكانية حدوث تفاعالت دوائية. أما ما يتعّلق بالسالمة الدوائية  التداوي الذاتي غير المسؤول كاإلدمان، وفقدان فاعلية الدواء، وا 

%، ولمرضى الكلى والكبد كانت نسبة المعرفة 60معينة من المجتمع كالحامل، كانت نسبة الوعي والمعرفة  في فئات
 (.4%. التفاصيل في الجدول )68.9

%( بأنهم يقرؤون 68.7(، أقّر أكثر من نصف العينة )5أما الممارسات المتعلقة بالسالمة الدوائية الموضحة بالجدول )
% بعدم قراءتهم للتعليمات إطالًقا. كما تم 13.6دواء في كل مرة يشترون بها عبوًة جديدًة. بينما أفاد التعليمات المرفقة مع ال

وكانت اإلجابة األعلى نسبة  -في حالة عدم ظهور التأثير المرجّو للدواء خالل ممارستهم للتداوي الذاتي-تقييم سلوك الطلبة 
 (.5%(. التفاصيل في الجدول )74.6) أو الصيدالني هي: إيقاف الدواء واستشارة الطبيب

لها تأثير  المعرفة والوعي بالسالمة الدوائيةأن درجة  اتضح(، Chi-squareبعد عمل التحليل اإلحصائي اختبار مربع كاي )
(. وتعد هذه 0.00حيث أن قيمة مستوى الدالة ) في التداوي الذاتي، التي يتم استهالكهاذو داللة إحصائية على عدد األدوية 

(. فكلما زاد الوعي والعلم بأمور السالمة الدوائية؛ قل عدد 0.05القيمة دالة إحصائية ألن مستوى الداللة المحسوبة أقل من )
 األدوية المستخدمة في التداوي الذاتي.

 : المعرفة بشأن السالمة الدوائية4جدول 

النسبة 
 المئوية*

 محاور السالمة الدوائية العدد*

 زيادة جرعة الدواء يعتبر تصرًفا خطيًرا 729 77.7

 يجب طلب مساعدة الطبيب حال ظهور أعراض جانبية 709 75.6

 استخدام أدوية غير معروفة التركيب مع مرضى الكبد والكلى ُيَعّد تصرًفا خطيًرا جدا  646 68.9

 تأثيرات جانبيةله  -حتى العشبي-أي دواء  616 65.7

 المشاكل الطبّية البسيطة ال تحتاج تدخاًل دوائيًّا 615 65.6

من المقبول استخدام األدوية الموصوفة سابقا في عالج الحاالت المتكررة مثل: الحساسية،  605 64.5
 والتهاب المفاصل
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 األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبّية قد تزيد من سوء بعض األمراض 565 60.2

 ال توجد أدوية يمكن استخدامها في فترة الحمل 563 60

 يعتبر أمًرا خطيًرا -حتى العشبي منها-استمرارية استخدام األدوية  561 59.8

 من المقبول استخدام أكثر من دواء في الوقت نفسه إذا كانت هذه األدوية تعالج مشاكل مختلفة 533 56.8

 من الممكن لألدوية المتاحة من غير وصفة أن تدخل في تفاعالت دوائية مع األدوية األخرى   517 55.1

 استمرارية استخدام األدوية التي ال تحتاج وصفة طبّية يؤدي إلى فقدانها فاعليتها 504 53.7

 تقليل جرعة الدواء يعتبر تصرًفا خطيًرا 497 53

 التي ال تحتاج وصفة طبّية يؤدي إلى اإلدماناستمرارية استخدام األدوية  481 51.3

 من المقبول أن يتم التداوي الذاتي في عالج األمراض المزمنة كالسكري، والضغط 433 46.2

 *اإلجابات الصحيحة حول محاور السالمة الدوائية

 : ممارسات طالب التخصصات الطبّية حول التداوي الذاتي5جدول 

النسبة 
 المئوية

 المحاور التفاصيل العدد

68.7 

5.9 

11.8 

13.6 

 

664 

55 

111 

128 

 

 نعم، في كل مرة أشتري فيها عبوة جديدة

 فقط نعم، عند شرائي للمرة األولى

 نعم، عند ظهور أعراض جانبية فقط

 ال أقرأ أبدا

 هل تقرا التعليمات المرفقة مع الدواء؟

74.6 

6.9 

4.7 

13.8 

700 

65 

44 

129 

 إلى الطبيب أو الصيدالنيأوقف الدواء وأتوجه 
 أزيد من جرعة الدواء من تلقاء نفسي

 أقلل من جرعة الدواء من تلقاء نفسي
 أشياء أخرى

عند عدم ظهور أي تأثير للدواء، ماذا 
 تفعل؟

 

 المقترحات للسيطرة والحد من التداوي الذاتي غير المسؤول

%( يؤيدون التثقيف الصحي للحد من ظاهرة التداوي الذاتي غير المسؤول. ومن 89.70أظهر البحث أن غالبية المشاركين )
 (.6لغرامات كما هو موضح بالشكل )خيار العقوبات وا من عينة البحث يؤيدون %(45.40)الجدير بالذكر أن 
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 ة حول الحد من ظاهرة التداوي الذاتي غير المسؤول: المقترحات من جهة نظر طلبة التخصصات غير الطبيّ 6شكل 

 المناقشة 

في الوقت الذي بدأت فيه ثقافة تطوير البنية التحتية للمنظومة العالجية الطبّية في مجتمعاتنا؛ امتدت جذور ظاهرة اقتناء 
فتارة يتم اختيار تلك األدوية حسب األدوية دون الرجوع إلى استشارة طبيب أو صيدلي، والذي أصبح ُيعرف بالتداوي الذاتي. 

اجتهادات المريض الشخصية، وتارة أخرى استجابًة لنصائح أحد أفراد األسرة. من هذا المنطلق؛ تم التطرق إلى موضوع التداوي 
 الذاتي في هذه الدراسة لوقوف وقفة علم ومعرفة اتجاه هذه اآلفة التي قد تهدد المجتمع اإلماراتي.

الصحّية التي تلّبي كافة  قاية المجتمع في دولة اإلمارات قامت بتوفير مختلف مراكز الرعاية والمجمعاتإن وزارة الصحة وو 
شرائح المجتمع. بالرغم من ذلك، نجد أن التداوي الذاتي تحول إلى ظاهرة اجتماعية في المجتمع اإلماراتي ضمن فئة الطلبة 

دراسة الحالية أن التداوي الذاتي ظاهرة مستفحلة بشكل كبير، حيث بلغت الجامعيين في التخصصات غير الطبّية. تشير نتائج ال
%. وقد تم التوصل إلى نتائج مماثلة من قبل باحثين في مختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال: 94.2نسبة انتشار الظاهرة 

%( في البحرين 88.2%( في السعودية ،)90.5%(، )88.2بلغت نسبة انتشار هذه الظاهرة في دولة الكويت إلى )
هرة التداوي الذاتي في دولة من ناحية أخرى، تعتبر نسبة انتشار ظا )4(%( في الهند.88.2%( في هونج كونج ، )88.2.)

%( في 45.0%( في مصر، )55.0اإلمارات التي خلصت إليها الدراسة الحالية أعلى بكثير من نتائج الدراسات التالية: )
من المعرفة والوعي  كبيراً  % من عينة البحث يمتلكون قدراً 72.9مما يدعو للتفاؤل؛ أن  )5،  4(%( في األردن.42.5)تركيا 

كين في البحث كان عدد األدوية التي يستخدمونها في التداوي الذاتي % من الطلبة المشار 83.9حول السالمة الدوائية. كما أن 
. رغم ما تم التوصل إليه من نتائج سابقة؛ إال أن ممارسة التداوي الذاتي مرتفعة بشكل كبير، مما يستدعي مزيًدا من قليل جداً 

ضع خطط مستقبلية لعمل مزيٍد من الدراسات االهتمام لتقييم نسبة التداوي الذاتي المسؤول في المجتمع اإلماراتي. لذلك يجب و 
 التقييمية لمعايير التداوي الذاتي المسؤول، وفق المعايير الطبّية السليمة.

التداوي الذاتي تشمل  مستخدمة خاللاألدوية المتاحة بدون وصفة  عددأظهرت نتائج البحث الحالي أن العوامل المؤثرة على  
التالي: الدخل الشهري لألسرة، ومستوى تعليم األم، ومستوى تعليم األب، باإلضافة إلى طبيعة عمل األب. فكلما زاد الدخل 

89.70% 

65.80% 

45.40% 

 التثقيف الصحي

 القوانين والتشريعات

 الغرامات والعقوبات
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الشهري لألسرة وزاد مستوى تعليم األب واألم؛ قل عدد األدوية المستخدمة في التداوي الذاتي. تعكس هذه النتائج أن العامل 
لثقافي لألسرة؛ له انعكاس واضح على ممارسة التداوي الذاتي ألبنائها من فئة طلبة الجامعات. كما تسلط هذه النتائج المادي وا

الضوء على أهم الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، من خالل التركيز على اآلباء واألمهات لترسيخ الثقافة الصحّية السليمة في 
الذاتي، وترسيخ مفهوم عدم التهاون بالصحة تحت مسمى العنصر المادي أو تحت أي المجتمع اإلماراتي حول ظاهرة التداوي 

 ظرف من الظروف. 

%( هو المرض المعاَلج بواسطة التداوي الذاتي األكثر شيوًعا، تأتي هذه 70.30أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الصداع )
.من ناحية أخرى أظهرت بعض الدراسات أن ارتفاع الحرارة ( 25،  11،  5،  4،  1)النتيجة متماشية مع نتائج كثيٍر من الدراسات

مع النتيجة السابقة للدراسة الحالية؛ كانت  . تماشياً (26،  22،  13)راض التي تحتل المرتبة األولىعوأعراض الرشح هي األ
%( أكثر األدوية المستخدمة في التداوي الذاتي خالل البحث الحالي، وتعتبر هذه النتيجة متوافقة مع كثيٍر 64.4المسكنات )

مختلف أجهزة  على بالغةً  اً من المؤكد علميًّا أن االستخدام المزمن للمسكنات ينتج عنه أضرار  (.24،  18،  13،  5،  4)من الدراسات 
الجسم، خاصة الكلى األمر الذي يزيد العبء االقتصادي الناتج عن زيادة مرض القصور الكلوي والقيمة العالجية الالزمة لهذا 

لذلك هناك حاجة ماسة لمزيد من البرامج التوعوية حول التأثير السلبي للمسكنات التي يستهين  .(27 )النوع من األمراض المزمنة
 باستخدامها الكثير من أفراد المجتمع.

في التداوي الذاتي في بعض الدول  من منظور آخر، أظهرت بعض الدراسات أن المضادات الحيوية هي األدوية األكثر شيوعاً 
%(؛ لتحتل المرتبة السادسة ضمن 13.90في حين أن نسبة استخدام المضادات الحيوية في الدراسة الحالية كانت ) ).11، 5 (

أدوية التداوي الذاتي في المجتمع اإلماراتي. نلفت إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة اإلمارات لترشيد استخدام 
عن سوء استخدامها. حيث ظهر ذلك جليًّا في التعميم الوزاري في أواخر عام  المضادات الحيوية، وتجنب المخاطر المترتبة

م بعدم صرف المضادات الحيوية للمرضى إال بوصفة طبّية، وأن بيع المضادات الحيوية للناس من دون وصفة يعّد 2015
هم في الحد من التداوي الذاتي غير مخالفة قانونية ُتعاقب عليها الصيدلية. مما ال شك فيه أن القرار الوزاري السابق قد سا

أن هناك نسبة ضئيلة مازالت قادرة على الحصول على  الرشيد للمضادات الحيوية في المجتمع اإلماراتي. ومن المؤسف حقاً 
%(، والذي قد يترتب عليه الكثير من المخاطر الناجمة عن سوء وعشوائية 13.90المضادات من غير وصفة طبّية )

باإلضافة إلى القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها مما يؤدي إلى فقدان فاعليتها. لذا البد من القيام بتوعية استهالكها. هذا 
ذلك وفقًا لضوابط ومبادئ مزاولة و الصيادلة بضرورة احترام القوانين وااللتزام بعدم صرف أي مضاد حيوي بال وصفة طبّية، 

 مهنة الصيدلة في دولة اإلمارات.

%(، ومن ثم األب 48.90نتائج الدراسة الحالية أن المصدر المعلوماتي المعتمد في التداوي الذاتي هو األم )أشارت 
%(. جاءت هذه النتائج مخالفة لكثير من الدراسات، التي توّصلت إلى 14.30%(، واحتل اإلنترنت المركز الثالث )22.60)

ا فيما يخص أماكن الحصول أم .(24 ، 5،  4،  1)ان األساسيان للتداوي الذاتيأن التجربة الذاتية، واألصدقاء واألقارب هما المصدر 
%(، ومن ثم 15.40%(، تليها أدوية المنزل )81.80على أدوية التداوي الذاتي؛ حصلت الصيدلية على المركز األول )
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%(. وبالفعل كانت الصيدلية هي مكان الحصول على أدوية التداوي الذاتي 6.40)اإلنترنت %(، و 10.60األصدقاء واألقارب )
تعكس النتائج السابقة للبحث الحالي أهمية وفعالية دور الصيدلي في المجتمع اإلماراتي؛  .(13،  11،  4،  1)في كثير من الدراسات

نظرًا الحتكاكه المباشر مع األفراد، ولما يتمتع به من علم ومعرفة متخصصة في مجال الصحة والدواء. بذلك، فإن الممارسة 
شخاص، وتشكل حيزًا هامًا في إتمام عملية عالج المريض. الجيدة لمهنة الصيدلة تدعم وبشكل أساسي بنية الرعاية الصحّية لأل

فالصيدلي هو وحده الذي يلم إلمامًا كاماًل بتركيب وتحضير الدواء، وهو الذي يدرك اآلثار الجانبية والمتضادات والتفاعالت مع 
من في استشارة الصيدالني في األدوية األخرى، كما يدرك حركية الدواء مع الغذاء. لذلك يؤكد الجميع بأن مصلحة المريض تك

 سائر أمور الدواء.

ومن أهم محاور الدراسة الحالية، الوقوف وراء أسباب االنسياق إلى التداوي الذاتي واالبتعاد عن استشارة الطبيب. حيث خلص 
و السبب األول %(، وهذا ه77.9البحث الحالي أن األغلبية يعتقدون أن األعراض البسيطة ال تستدعي زيارة المريض لطبيبه )

%(. وهذا 53.7%(، توفيًرا للوقت )56.7%(، قلة تكلفته )70.1للتداوي الذاتي في هذه الدراسة، يليه وجود تجربة سابقة )
بالفعل ما أظهرته الكثير من الدراسات حول العالم، أن سطحية وبساطة األعراض، ووجود تجربة شخصية سابقة لنفس المرض، 

. بينما أظهرت بعض الدراسات أن الدافع األساسي للتداوي الذاتي هو (18،  4،  1)ممارسة التداوي الذاتيهما الدافعان الرئيسان ل
 الشخص وعدم شعوره بخطورة التداوي الذاتي لعب دوراً من المؤكد أن درجة وعي .  (29)، وتوفيًرا للوقت(28 )التكلفة المادية

في هذا اإلطار. لذلك تستدعي نتائج البحث حول أسباب التداوي الذاتي إلى أهمية رفع الوعي العام، وعدم االستخفاف  أساسياً 
هم، وذلك في بضرورة استشارة أهل الرعاية الصحّية، لتجنب التشخيص الخاطئ لألعراض مهما كانت بسيطة من وجهة نظهر 

سبيل المحافظة على سالمة صحتهم. ومن الجدير بالذكر، أن سياسة دولة اإلمارات بنشر التأمين الصحي على نطاق واسع 
 في المجتمع سيكون له تأثير كبير في زيادة توجه المرضى لطلب المشورة الطبّية من أهل االختصاص. 

الحل للحد من ظاهرة التداوي الذاتي غير مسؤول. من المؤكد أن %( من عينة البحث أن التثقيف الصحي هو 89.7أشار )
أو  اإلعالم له دور فعال للحد من هذه الظاهرة. وذلك بتوعية المجتمع ألهمية استشارة األخصائي الطبي سواء أكان طبيباً 

 ، لما له من دور مهم في تجنب مخاطر االستعمال العشوائي للدواء.صيدالنياً 

 اتالخالصة والتوصي 5

يعد التداوي الذاتي أحد مكونات الرعاية الذاتية التي تتبناها منظمة الصحة العالمية. قد أظهرت الدراسة الحالية تفشي ظاهرة 
التداوي الذاتي ضمن طلبة الجامعات من التخصصات غير الطبّية في دولة اإلمارات التي يجب التعامل معها كمشكلة حقيقية 

وصي باتباع نهج شمولي للحد من تصاعد ظاهرة التداوي الذاتي غير المسؤول، والذي ن ،وبالتالي ويجب عدم تجاهلها.
 يتضمن:

من أجل تحسين سلوكياتهم اتجاه هذه  الغير مسؤول توعية وتثقيف المجتمع بشأن اآلثار المترتبة على التداوي الذاتي .1
 الظاهرة. 
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وخاصة تلك التي ُيتوقَّع لها سمية كبيرة أو -قوانين صارمة لمنع توفير األدوية دون وصفة طبّية من قبل الصيدليات   .2
 تداخالت دوائية جسيمة عند االستخدام غير الرشيد.

  ةقواعد صارمة فيما يتعلق باإلعالن عن األدوي   .3
 استراتيجيات لجعل تلقي الرعاية الصحّية أكثر سهولة.  .4

إضافة الى تفعيل  كون من المفيد إدراج مفهوم التداوي الذاتي المسؤول ضمن المناهج الجامعية لكافة التخصصاتقد ي .5
  للدواء. دمحاصرة خطر االستخدام الغير الرشي دور كافة الوسائل اإلعالمية للمساهمة في

لمساعدتهم على تنشئة  المسؤول،الذاتي  استهداف فئة اآلباء واألمهات بمزيد من البرامج التوعوية فيما يتعلق بالتداوي .6
 جيٍل واٍع ومسؤوٍل اتجاه الممارسات الصحّية. 

المجتمع من عدم االنسياق  أفراد والتركيز على رفع وعي ابتكار أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة .7
وراء ظاهرة الترويج اإللكتروني للمنتجات الطبية المختلفة التي تعد من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع 

  .في دول العالم بشكل كبير وباألخص الترويج عبر اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي تتنامىبعدما بدأت الظاهرة 
 تشمل شرائح مختلفة من المجتمع لتقييم هذه الظاهرة. عمل دراسات مستقبلية .8
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 أنماط تخزين األدوية واستخدامها  والتخلص من منتهية الصالحية في المنازل في
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

Trends of Home Drug Storage and Use in Different Regions across the Northern United 

Arab Emirates 

 د. سليمان إبراهيم الشريفأ.*.
 ملخص

دراسة مناذج وأمناط طرق ختزين األدوية يف املنازل  هدف الدراسة:
 وكيفية حفظها والتخلص من األدوية املنتهية الصالحية.

 300: هذه دراسة وصفية مت تنفيذها من خالل توزيع طريقة البحث
استبيان أختربت مسبقًا على طالب جامعيني مت اختيارهم عشوائيًا 

املختلفة يف دولة اإلمارات  والذين ميثلون منازل خمتلفة من اإلمارات
العربية املتحدة. أجاب آباء هؤالء الطالب على أسئلة املسح اليت  
كانت تتناول جوانب خمتلفة من ختزين األدوية يف  املنازل 
واستخدامها. بعد أن مت مجع البيانات  مت حتليلها ورتبت كأعداد 

 .ونسب مئوية
استمارة  283ء استبيان موزَّع ، مت مل 300: من أصل النتائج

واستالمها. مجيع املشاركني حيتفظون بأدوية  يف منازهلم. كان متوسط 
 ٪ 41 من يقرب ما. 14.5 منزلية وحدة لكل املخزنة األدوية عدد
 ثالثة ذكر. دواء 20-16 بني يرتاوح بعدد حيتفظون املستجيبني من

يف م ميتلكون صيدلية منزلية كانت موجودة يف الغالب أهن أرباعهم
٪(. مل يتم العثور على عالقة 27.9٪( أو غرفة النوم )51.2املطبخ )

بني عدد أفراد األسرة أواملستوى التعليمي للمشاركني وعدد األدوية 
 .املخزنة سواءاً الوصفية أو اليت يتم تداوهلا بدون وصفة طبية

: لقد أكدت نتائجنا أن هناك العديد من املشاكل خالصة البحث
ين األدوية املنزلية واستخداماهتا. هناك حاجة ملحة لزيادة املتعلقة بتخز 

مستوى الوعي لدي أفراد اجملتمع حول هذه القضية. على مستوى وزارة 
 .الصحة هناك حاجة لتنظيم برامج كبرية ومحالت لتحقيق نتائج أفضل

 

 

 

 
_________ 

جلائزة راشد بن محيد  35باملسابقة ال البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الطب والصحة [
 ]للثقافة والعلوم

 دولة االمارات -جامعة الشارقة -كلية الصيدلة*
 
 

 

 PROF Suleiman I. Sharif 

 

Abstract 

 
Objectives: To investigate the habits of use and 

home storage of over-the-counter (OTC) and 

prescription drugs. 
Subjects and Methods: A pretested questionnaire 

was distributed to university students who 

represented 300 household units in different regions 
of the northern United Arab Emirates. Household 

chairs (parents) answered questions on various 

aspects of home use and storage of OTC and 

prescription medicines. The number of drugs stored 

at home was collapsed into 5 unequal groups (1–3, 

4–6, 7–10, 11–15 and 16– 20). Results: The 

response rate was 300 (100%). The average number 
of drugs per household unit was 6 items. Almost 

40% of the participants stored between 16 and 20 

drugs. More than half (56%) of the household units 
stored medicines in a home pharmacy kept either in 

the bedroom (n = 66; 39%) or in the kitchen (n = 71; 

42%). No correlation was found between the level 

of education and the number of family members (r = 
0.29) or drugs stored at home (r = –0.35). Only 2 

(0.7%) of the participants did not keep drugs at 

home. There was a clear discrepancy in either OTC 
or prescription drugs stored, and the variation in the 

utilization and preference of drugs was obvious 

among the pooled sample. Conclusion: Various 

problems related to the use and storage at home of 
OTC and prescription drugs were revealed. 

Discussing the results of this survey with students 

who participated as members of the household units 

that took part in the study may prove to be a helpful 

intervention. The need for public educational efforts 

on the rational use of medicines at home is urgent to 
foster awareness of the proper use of drugs. 

__________ 
* Department of Pharmacy Practice & Pharmacotherapeutics-
College of Pharmacy, University of  Sharjah, U.A.E 
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 ةـــــمقدم

 400مليار دوالر أمريكي سنويًا ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى  300تبلغ قيمة سوق المستحضرات الدوائية العالمية 
. وزاد استهالك األدوية في جميع أنحاء العالم نتيجة للزيادة في  وصف األدوية (1)غضون ثالث سنوات مليار دوالر في

وتوزيعها واستخدامها. وقد تحسن توفر وتوزيع األدوية على مر السنين في العديد من البلدان النامية ، وال سيما مع إدخال برامج 
تسبب الضرر أكثر من النفع إذا تم تخزينها و استخدامها بطريقة غير رشيدة. األدوية األساسية. ومع ذلك ، يمكن لألدوية أن 

االستخدام غير الرشيد لألدوية مثل تناول العقار الخاطئ أو الجرعة الخاطئة وعدم انتظام المريض في تعاطيه لألدوية والتخزين 
اليف الرعاية الصحية ، بما في ذلك الحاجة غير المناسب لها  يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة. كما يتسبب في زيادة تك

إلى استشارة جديدة من مقدم الرعاية الصحية ، والدخول إلى المستشفى ، واألدوية الجديدة التي تصرف لعالج الحاالت التي 
دوالر واحد األدوية هناك حاجة إلى  ىاإلستعمال ، واالختبارات المعملية الجديدة. ويقدر أنه مقابل كل دوالر ينفق عل أساءت

يتم تخزين كميات كبيرة من األدوية في معظم المنازل حول العالم و يتم  (2) الخاطئ باالستخداملعالج المشاكل المتعلقة 
االحتفاظ باألدوية ألسباب مختلفة بما في ذلك: عالج األمراض الحادة والمزمنة واستخدامات الطوارئ. هذه األدوية إما تم 

على أنها األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية من الصيدلية المجتمعية. نتيجة لدراسة أجريت في وصفها أو الحصول عليها 
. غالبية (3)٪ من األسر لديها دواء واحد على األقل يتم االحتفاظ به في المنزل 97.7أسرة أظهرت أن  469السودان شملت 

 .هذه األدوية هي مضادة للميكروبات ومسكنات لأللم

المعلومات حول التعامل الرشيد مع األدوية إلى االستخدام غير السليم لها مثل شراء األدوية غير الرشيد ، يؤدي نقص 
وتقاسمها مع األصدقاء وأفراد األسرة دون التشاورمع الطبيب . وعالوة على ذلك فإن سهولة الوصول إلى األدوية المخزنة في 

ن تؤخذ األدوية دون حاجة طبية  راض التي تحد نفسها بنفسها ، ويمكن أالمنزل تمكن من استهالك كميات عالية منها لألم
هدار الموارد ، وردود الفعل  حقيقية ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة مسببات األمراض ، واألخطار الصحية الخطيرة ، وا 

نتهية متفتقر إلى المعلومات حول الطريقة الصحيحة للتخلص من األدوية ال الناس أيضاً .(2،4،5)السلبية ومعاناة مدى الحياة
الصالحية على سبيل المثال رميها في المرحاض أو القمامة هو أحد العادات الخاطئة التي تستخدم على نطاق واسع للتخلص 

 .عديدةمن األدوية مما يعرض اآلخرين خاصة األطفال والحيوانات األليفة وكذلك البيئة لمضار 

لضمان فعاليتها وسالمتها و لكن لألسف في الممارسة الواقعية ال يقوم الصيدالني بتقديم  التخزين السليم لألدوية ضروري جداً 
. أيضًا يتم تخزين األدوية في المنزل في أماكن مختلفة منها ماهو  (4)المشورة والنصائح حول كيفية تخزين األدوية وتنظيمها

رطوبة التي تسّرع ام يعرضها لدرجة حرارة عالية وللعلى األدوية ، على سبيل المثال حفظ األدوية في الحمغير مناسبة للحفاظ 
من معدل تحللها كما أن ترك األدوية تتعرض للحرارة وأشعة الشمس يؤثران على فعاليتها عالوة على ذلك  فإن تخزين األدوية 

 ..للخطر في مكان يسهل الوصول إليه قد  يعرض حياة األطفال

ستخدامها في اإلمارات العربية المتحدة لمقارنة نتائجنا  في هذه الدراسة ، قمنا بإعادة زيارة أنماط تخزين األدوية في المنازل وا 
والتحقق مما إذا كان هناك أي  (6) 2008مع النتائج السابقة للدراسة الوحيدة التي أجريت في اإلمارات العربية المتحدة في عام 

 .وعي الناس بشأن تداول وتخزين األدويةتحسن في 
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 الطرق البحثية

كجزء من متطلبات التخرج من كلية الصيدلة ، جامعة الشارقة   2014أجريت الدراسة خالل الفترة من فبراير إلى أبريل 
استناًدا إلى أهداف الدراسة سؤااًل مفتوًحا أو مغلًقا  15باإلمارات العربية المتحدة. تم تصميم استبيان يتكون من صفحتين مع 

طالب تم اختيارهم عشوائيًا الختباره والتحقق من صحته و للتأكد من أن األسئلة واضحة  10وتم توزيعاإلستبيان علي 
ستبيان. تم توزيع ثالثمائة استبيان على طالب جامعة ومفهومة. تم تلقي التعليقات والتوصيات وأدرجت في الصيغة النهائية لال

من كليات الصيدلة ، طب األسنان ، العلوم الصحية والطب  وقيم أولياء أمور الطالب كرؤساء أسر وضع تخزين الشارقة 
وُطلب من الطالب مساعدة آبائهم  ،دوية في منازلهم. تم شرح هدف وطبيعة دراستنا للطالب في وقت توزيع المسحألستخدام ااو 

 .في ملء االستبيان

وعة من األشخاص الذين كانوا متصلين ببعضهم بالدم أو الزواج ويعيشون في نفس المنزل ، تم تعريف األسرة على أنها مجم
 (4،7)في حين تم تعريف رب األسرة بأنه العضو الذي يتحمل مسؤولية األسرة 

تهم. األشخاص الذين تم تضمينهم في هذه الدراسة هم طالب جامعة الشارقة ويعيشون في اإلمارات العربية المتحدة مع عائال
 .من الدراسة استبعدنا الطالب الذين يعيشون في البالد بمفردهم وعائالتهم في الخارج و تم استبعاد استبيانات غير كاملة أيضاً 

، كانت األسئلة الثالثة األولى تهدف إلى تحديد المعلومات الديموغرافية لألسرة  بما في ذلك حجم األسرة والمستوى في االستبيان
نة للزوجة والزوج وقد ُصممت بقية األسئلة لجمع معلومات عن عادات تخزين األدوية في المنزل ، مثل توافر التعليمي والمه

الصيدلية المنزلية ، ومكان تخزين األدوية في حالة عدم وجود صيدلية منزلية ، إذا كانت األدوية متاحة بحيث يسهل وصول  
الصيدلية المنزلية الخاصة بهم وعدد مرات القيام بذلك ، والطريقة التي حدهما  بفحص أو أاألطفال لها وهل يقوم الوالدان 

واألدوية التي تستلزم وصفة طبية وما  OTC يتخلصون بها من األدوية المنتهية الصالحية ، ونوع األدوية المخزنة في المنزل
معة وتم التعبير عن النتائج بالتردد والنسبة إذا كانت  هذه األدوية تستخدم مع أو بدون استشارة طبية. تم تحليل البيانات المج

 .المئوية

 النتائج

. حيث تم استالم مائتين 2014مائة عائلة من مختلف أنحاء اإلمارات خالل شهري مارس وأبريل تم مسح ما مجموعه ثالث
 .٪(. ثم تم جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها94.3وثالثة وثمانين رًدا ، تم تحقيق معدل استجابة )

٪( لديهم أقل من  13.4فقط ) 38أطفال  في حين أن  5-3٪( من المستطلعين لديهم  72.4) 205نتائجنا تشير إلى أن 
٪( من األزواج 84.8(. مائتان وأربعون )1أطفال أو أكثر )جدول  6٪( لديها 14.1) 40ثالثة أطفال. بقية الوحدات المنزلية 

  ىلإستطالع حائزين على شهادة جامعية. ُصنِّفت وظائف المشاركين ٪( من زوجات األسر التي شملها اال71) 201و 
٪( 8.5،  24٪( زوج و )25،8.8٪( ، وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية )4.2،  12٪( زوج وزوجة )10،3.5صيادلة )

 2و 1 ٪( للزوج والزوجة على التوالي .الجدولين أرقام 87.2،  247٪( ، ) 87.6،  248زوجة وفي وظائف أخري )
 .تلخصان المستوى التعليمي لكل من األزواج والزوجات والعالقة بين المستوى التعليمي لرب األسرة وعدد األطفال
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 ل مع عدد المنازل ونسبها المئوية. عدد األطفال بالمناز 1جدول 

عدد المنازل )النسبة المئوية من العدد الكلي  عدد األطفال بالمنزل
283) 

1 7(2.47 %) 

2 31 (10.95 %) 

3 92 (32.5%) 

4 62 (21.9 %) 

5 51 (18.02 %) 

6 40  (14.1%) 

 

 .المستوى التعليمي ألرباب المنازل )الزوج والزوجة(عدد األطفال بالمنزل و . 2جدول 

 المستوي التعليمي
عدد األزواج والزوجات من 

 عدد األطفال 283العدد الكلي 
 الزوجة الزوج

 1 3 3 أمي
 2 13 7 إبتدائي
 4 66 33 متوسط
 6 201 240 جامعي

 

 أعداد األدوية المخزنة

٪( تخزن  40.6،  115خالل فترة الدراسة وجد أن جميع الوحدات المنزلية تحتفظ بأنواع مختلفة من األدوية. أغلبية األسر ) 
٪(  12.4) 35٪( و  15.9) 45، ٪(  17) 48٪( ،  10.6) 30٪( ،  3.5) 10دواء في المنزل ، في حين  20أكثر من 

(. تم العثور على العدد 3دواء على التوالي )الجدول  20-16، و  15-11،  10-7،  6-4،  3-1من األسر تخزن 
( 14.5دوية لكل وحدة منزلية كانت )أل(. متوسط عدد ا4117اإلجمالي لألدوية المخزنة في المنازل خالل الدراسة لتكون )

 .(1ارتباط بين عدد أفراد األسرة واألدوية المخزنة في المنزل )الشكل ومع ذلك  لم يكن هناك 
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 ل بالمنازل وعدد االدوية المخزنة: العالقة بين عدد االطفا1شكل                 

 

 منازل وعدد ما يخزن بها من أدويةعدد ال :3الجدول 

شاركين لمأن ا لوحظ،  رألسألرباب  التعليمي ا ىولمستزل والمناافي  نةزلمخاية دوألا ددع نلعالقة بييبين ا بعارلا الجدول
٪(   0.6٪( فاالبتدائي ) 8.5٪( يليهم متوسطي التعليم )89.6ية )دوألا نيزلتخ معدلعلى أ لديهمجامعية دة شها الذين لديهم

 ٪(. 1.3وأخيرًا من ال تعليم لديهم )

 وعدد األدوية المخزنة في المنازلالتعليمي ألرباب األسر  ىالمستو  :4جدول 

 متوسط عدد األدوية عدد األدوية الكلية المخزنة المستوى التعليمي لرب األسرة
 18.3 55 أمي

 3.4 24 تعليم ابتدائي
 10.7 350 تعليم متوسط
 15.4 3688 تعليم جامعي

 دواء. 14.5مالحظة: متوسط  عدد ما يخزن بالمنازل في الدولة يصل الي 

 (283عدد المنازل )النسبة من العدد الكلي  عدد األدوية 

1-3 10 (3.5%) 

4- 6 30 (10.6%) 

7- 10 48 (17%) 

11-15 45 (15.9%) 

16- 20 35 (12.4%) 

 (%40.6) 115 أكثر من 20
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 تخزين األدوية

يتم تخزين األدوية إما في خزانة خاصة )صيدلية المنزل( أو أنها مبعثرة في غرف مختلفة من المنزل. ما يقرب من ثالثة أرباع 
وجد أن أكبر عدد   5٪( اعترفوا بأن لديهم صيدلية منزلية. كما هو مبين في الجدول  76،  215المشاركين في الدراسة )

،  60غرفة النوم )شملت  كانت  لصيدلية المنزليةفي المطبخ. مواقع أخرى ل محله األدوية٪( من خزانات  51.2،  110)
٪(. كان توافر الصيدلية المنزلية مرتبًطا بمهنة رب األسرة )الشكل  7،  15٪( والحمام ) 14،  30) المجلس٪( وغرفة  27.9

٪( ، في  100لدراسة لديهم صيدلية منزلية )٪( رؤساء األسر الذين شاركوا في ا 4.2،  12(. وقد وجد أن جميع الصيادلة )2
أربابها ٪ من األسر  70.2من مهني الرعاية الصحية وفي أربابها  سرأ٪ من  80في  بصيدلية منزليةحين تم االحتفاظ 

 يعملون في وظائف ال عالقة لها بالرعاية الصحية.      

 
 . نسب  توفر الصيدلية المنزلية حسب مهنة رب األسرة2شكل 

٪( صيدلية منزلية لتخزين األدوية ، وتم االحتفاظ بأدويتهم في الغالب في 24،  68يكن لدى الربع اآلخر  من المشاركين )لم 
 7٪( أو في الحمام ) 14.7،  10٪( ، مبعثرة في أماكن مختلفة من المنزل. )25،  17٪( ، غرفة النوم )50،  34المطبخ )

ة المنزلية عشوائيًا من قبل رب األسرة. المشاركين الذين ذكروا أنهم يتفقدون % من صيدليات األدوي47٪(. تم فحص  10.3
٪( أو لمراجعة الحالة 62.7،  116٪( ، وعادة ما يبحثون عن أدوية منتهية الصالحية )86،  185الصيدليات المنزلية )

منزل للتحقق من الحاجة لإلضافة أو ٪( هم فقط يكشفون عن  الصيدلية بال11.4،  21٪( والباقي )26،  48العامة لألدوية )
 .استبدال بدواء جديد

( في حين حوالي ثلث 3٪( من المشاركين )الشكل  77.4) 219تم أخذ درجة الحرارة المناسبة في االعتبار من قبل عدد 
 .اول األطفال٪( الذين لديهم صيدلية المنزل اعترفوا بأن خزانة األدوية الخاصة بهم كانت في متن 30.7،  66المشاركين )
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 . هل تأخذ في اإلعتبار درجة الحرارة عند تخزين األدوية.3الشكل 

 

واع األدوية المتوفرة في المنازلعدد وأن                                                                                                 

التي تصرف بدون وصفة طبية المتوفرة في منازل المشاركين في الدراسة.  يبين أنواع األدوية الوصفية واألخرى 5جدول 
 رأس قائمة األدوية الوصفية. ىعل ىت الحيوية تأتي في المرتبة األولوالمالحظ أن المضادا

 
  أنواع وعدد األدوية المتوفرة في المنازل :5جدول 

 عدد المخزن في المنازل
نوع األدوية التي تصرف 

 بدون وصفة
 نوع األدوية الوصفية المخزن في المنازلعدد 

 أدوية السكري 92   (%11.7) مزيالت   إحتقان األنف 173  (10.6%)

 أدوية ارتفاع ضغط الدم 98    (%12.5) مسكنات األلم 175   (10.7%)

 مضادات الدهون 94       (%12) مخفضات الحرارة 192     (7.9%)

 أدوية الربو 65      (%8.3) قطرات األذن 143     (8.8%)

 مضادات االكتئاب 36      (%4.6) قطرات العين 200      (12%)

 مضادات الصرع 12      (%1.5) مسهالت  83        (5.1%)

 مضادات الصداع النصفي 48         (%6) مضادات اإلسهال 79        (4.8%)

 المضادات الحيوية 204     (%26) مضادات القيء 67         (4.1%)

 مضادات الفيروسات 63        (%8) أشربة السعال 208      (12.7%)

 أدوية عالج السرطان 27     (%3.4) مضادات الحساسية 126        (7.7%)

 الهورمونات 45     (%5.7) موانع الحمل 50          (3.1%)

   الفيتامينات 206       (12.6%)

                                                                                   

 نسب المشاركين نعم

 نسب المشاركين ال

30% 

77
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 طرق التخلص من األدوية المنتهية الصالحية

عندما سئل المشاركين في الدراسة حول ما يفعلونه عادة مع األدوية المنتهية الصالحية وطرق التخلص منها و من األدوية 
٪( أنهم يتخلصون من العقاقير منتهية الصالحية برميها مع  النفايات  82.3،  233األغلبية ) غير المرغوب فيها ذكرت 

٪( قالوا أنهم يعيدونها  إلى الصيدليات 5.6مشارك  ) 13٪( وفقط  عدد 11.2،  26٪( أو في المرحاض  )83.3،  194)
 العامة.

 المناقشة

 0.1من  2012مليون شخص في عام  9.2تم تسجيل إجمالي عدد السكان في دولة اإلمارات العربية المتحدة آخر مرة في 
. نسبة الذكور أكبر من نظيرها حيث تمثل (15)في المئة من إجمالي سكان العالم  0.07والتي تمثل  1960مليون في عام 

. تم قياس إجمالي اإلنفاق الصحي في دولة اإلمارات العربية (16)اء ٪ من النس29.6٪ من مجموع السكان مقارنة بـ 70.4
 ونتيجة لذلك تتصدر دولة اإلمارات العربية المتحدة قائمة  (15)للبنك الدولي  ، وفقاً  2010في عام  74.4المتحدة آخر مرة في 

إلى  2010مليار دوالر في عام  1.6 الدول العربية في االستهالك السنوي لألدوية عالوة على ذلك  زادت سوق األدوية من
 .(17) 2011 مليار دوالر في عام 1.7

ألنها مرتبطة بقوة بقضية الصحة  تناولت الدراسة مسألة "كيفية التعامل مع األدوية وتخزينها في المنزل" هذه الدراسة مهمة جداً  
ن المعالجة هو أن الصيادلة وغيرهم من العاملين العامة في المجتمع باإلضافة إلى ذلك و ما يجعل هذه المسألة أكثر أهمية م

في مجال الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ال يذكرون أهمية التعامل السليم مع األدوية والطرق السليمة 
تحدة في عام لتخزينها للمرضى وعالوة على ذلك تشير نتائج دراسة سابقة مماثلة أجريناها في دولة اإلمارات العربية الم

تعاطيها والتخلص منها بطرق غير سليمة و إلى أن غالبية األشخاص يتعاملون مع مخزوناتهم  من األدوية بحفظها   (6)2008
 .وقد دفعتنا هذه الحقيقة إلى إعادة تقييم الوضع ومعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن في وعي األسر بهذه القضية

استبيانات إلى طالب الطب في جامعة الشارقة ، وتم شرح طبيعة الدراسة لهم و كان معدل في هذه الدراسة ، تم تقديم 
٪. كان من المتوقع أن يكون معدل االستجابة شبه الكامل هذا متوقًعا، حيث أنه من المفترض أن يشجع  94.3االستجابة 

 .لطبية في إكمال المسحالطالب أولياء أمورهم على المشاركة في الدراسة   وقد ساعدوهم بخلفيتهم ا

لم يتم العثور على ارتباط كبير بين المستوى التعليمي لرب األسرة وعدد األدوية المخزنة في الوحدة األسرية كما أظهرت مقارنة 
٪( من 98٪ و 100أن نسبة مماثلة تقريبا ) (6)عبر اإلمارات الشمالية  2008نتائجنا مع نتائج دراسة مشابهة أجريت في عام 

٪ من المشاركين في الدراسة يخزنون األدوية بالمقارنة مع نتائج الدراسات التي 98دات المنزلية تخزن األدوية في المنزل والوح
 97.7تم تخزين األدوية في ( 3)أجريت في أماكن أخرى من العالم. األسر تختلف في تخزين األدوية في المنزل ففي السودان 

٪ فقط من المنازل. قد تكون نتائجنا عالية بسبب االختالف  52.5تم تخزينها في  (15)ينيا ٪ من الوحدات المنزلية بينما في غ
في السياسة المطبقة ولوائح األدوية األساسية. على غرار نفس الدراسات التي تم ذكرها من قبل ، كان نطاق األدوية المخزنة 

( لكل 14.1المخزنة لكل وحدة منزلية كان مرتفًعا جًدا ) ( ، لكن متوسط عدد األدوية20-0في المنزل في هذه الدراسة بين )
 (6) 2008واإلمارات الشمالية في عام  (15)، وغينيا (3)أدوية لكل وحدة منزلية في السودان  6و   2.4؛ 4.4منزل مقارنة إلى 

 ات العربية المتحدة وهذا تؤكده   على التوالي. وقد يعزى ذلك إلى الوضع االقتصادي للعائالت والقوة الشرائية العالية في اإلمار 
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النتائج المشيرة الي كون العائالت ذات الدخل المنخفض تميل إلى شراء كميات صغيرة من األدوية  ولهذا السبب يقومون 
 .بتخزين عدد قليل من األدوية في المنزل

لفعالية ، التركيب ، النقاء واالستقرار. ويمكن التخزين السليم لألدوية يحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدواء مثل ا
. كما (13)تحقيق ذلك عن طريق عدم تعريض األدوية ألشعة الشمس أو درجة الحرارة العالية أو المنخفضة والرطوبة العالية 

لدراسة السابقة ينبغي أن تحفظ  األدوية بعيدا عن متناول األطفال و فيما يتعلق بهذه النقطة تظهر دراستنا نتائج أفضل من ا
  (.٪12بنسبة تقارب ) (6)التي أجريت في اإلمارات الشمالية 

من ناحية أخري يمكن أن يؤدي تخزين األدوية في المكان غير المناسب مع ظروف سيئة إلى زيادة المخاطر الصحية وأضرار 
هدار للمال. تكون درجة الحرارة والرطوبة المثالية  ٪ على التوالي في المكان الذي  60ة و درجة مئوي 25لألسرة والمرضى وا 

على سبيل المثال يجب  (13)يتم فيه حفظ األدوية ، مع األخذ في االعتبار أن بعض األدوية تحتاج إلى ظروف تخزين خاصة 
 .بإضافة الماء لها وذلك بحفظها في الثالجة  لالستخدامأن تبرد المساحيق المضادات الحيوية بعد إعدادها 

للدواء قد يفقد فعاليته أو قد يصبح ضارًا إذا  درجة الحرارة أو الرطوبة ضمن الحدود المقبولة يمكن أن يحدث شيئاً إذا لم تكن 
مثال على ذلك هو األسبرين  الذي يتغير إلى مادة كيميائية مختلفة بتعرضه للرطوبة حيث  يتحلل األسبرين إلى  تركيبتهتغيرت 

. هذا التأثير السيئ الرتفاع درجة الحرارة (13)ن أن يتسبب كالهما في تهيج المعدة حمض الساليسيليك وحمض الخليك ، ويمك
والرطوبة ينطبق بشكل خاص على الكبسوالت واألقراص  ألنها تصبح أقل فعالية قبل تاريخ انتهاء صالحيتها كما تميل أشكال 

الصلبة. على سبيل المثال ، تحتوي تركيبة الجرعة السائلة إلى أن يكون لديها زمن صالحية أقصر بكثير من الصياغات 
المشروبات على مواد محلية  لتغيير الطعم المر ومواد حافظة و ينتج عنها تركيبة معقدة تجعلها غير مستقرة كيميائيًا و تؤثر 

 .(14) في قوامها و تجعلها أكثر عرضة للنمو الميكروبي
وية في كل منزل، وموقعها مهم جًدا أيًضا حيث ال يجب أن تحفظ في من الناحية المثالية  يجب أن تتوفر صيدلية لحفظ األد

٪ من المشاركين في هذه الدراسة أي صيدلية منزلية واحتفظوا بأدويتهم في 25و الحمام. لسوء الحظ  لم يكن لدى أالمطبخ 
، نالحظ  (6)في اإلمارات الشمالية أماكن خاطئة مثل المطبخ والحمام ، لكن إذا قارنا نتائجنا مع الدراسة السابقة التي أجريت 

روا أن ٪(. على الرغم من أن بعض الذين ذك19أن هناك تحسنًا في وعي الناس فيما يتعلق بتوافر الصيدليات المنزلية بنسبة )
ن موقعها غير مناسًب للحفاظ على األدوية صالحة الفعالية. احتفظ عدد قليل من المشاركين بخزائلديهم صيدلية منزلية كان 

المكانين للحفاظ على األدوية ويعتبر الحمام هو  بهذيناألدوية في الحمام ، بينما احتفظت األغلبية بها في المطبخ. ال ُينصح 
صالحيتها  كما  ءللرطوبة التي تسرع من معدل إنتها ألنها تتعرض لدرجات حرارة عالية و أيضاً  ،أسوأ مكان لتخزين األدوية 

أن االحتفاظ باألدوية في المطبخ ليس خياًرا جيًدا. درجة الحرارة في المطبخ تتغير باستمرار ويمكن أن تنجم  عن الحرارة 
المرتفعة أثناء النشاط اليومي للطهي والخبز  باإلضافة إلى الرطوبة التي يمكن أن تنتج عن الماء الساخن المستخدم في 

 . (14( عالت الكيميائية التي تؤدي الي إفساد األدوية المخزنةالمطبخ تسريع التفا

في دراستنا ، كانت الدواء المخزن األكثر شيوًعا في المنازل هي  أدوية عالج السعال والمضادات الحيوية تليها الفيتامينات 
بهًا لما تم اإلبالغ عنه في واألدوية الخافضة للضغط و كان ارتفاع معدل تخزين المضادات الحيوية في هذه الدراسة مشا

، حيث كانت  (5)وغينيا الجديدة  (18،19) وتنزانياً  (20)ولكنه تناقض مع ما ذكر في المملكة المتحدة  (8)وفي العراق  (3)السودان 
 .األدوية المضادة للحموضة والمسكنات هي األدوية األكثر تخزيًنا على نطاق واسع



10 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر،العدد األول

 

تخزين المضادات الحيوية في الوحدات المنزلية في دراستنا بسبب االستهالك المرتفع لهذا يمكن أن تكون النسبة العالية من 
النوع من األدوية وقد يعكس ارتفاع معدل انتشار العدوى في هذه المنطقة. كما يمكن أن نشير إلى صرف المضادات الحيوية 

 .ارمة في دولة اإلمارات العربية المتحدةبدون وصفة طبية األمر الذي تمنعه القوانين الصيدالنية واللوائح الص

العدد الكبير للوحدات المنزلية التي تخزن المضادات الحيوية وطرق تعاطي هذه  العقاقير دون استشارة طبية تم ذلك  في 
٪ من المشاركين. هذا النمط من السلوك يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات ضارة خطيرة منها ظهور سالالت بكتيرية 44.2حوالي 

مقاومة  للمضادات المتوفرة  وزيادة في تكلفة العالج بسبب الحاجة إلى شراء أدوية جديدة لعالج اآلثار الجانبية الناتجة عن 
الذاتي التشخيص الخاطئ وزيادة  بالتداوي. تشمل المشاكل األخرى المتعلقة (10)االستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية 

 .(11)ند األطفال والحوامل واألشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية أخرى خطر التفاعالت الدوائية خاصة ع

تعتبر أدوية العالج الكيميائي الفموية خطرة وسامة للغاية ، لذلك فهي تتطلب معالجة مناسبة وظروف تخزين خاصة للحفاظ 
ن في حاوياتها األصلية  وكذلك يجب على سالمة الدواء وفعاليته كما يجب على المرضى الحفاظ على األدوية المضادة للسرطا

ية أضرار ناجمة عن ألعليهم ارتداء قفازات أثناء تناول األدوية و غسل أيديهم بعد تناول الدواء لمنع التعرض غير الضروري 
أدوية مضادة للسرطان يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية  منزالً  27. في هذه الدراسة  كان لدى (9)مالمسة هذه األدوية 

 .خطيرة إذا لم يكن  أرباب األسر على دراية بالطريقة المناسبة لتعاطيها وتخزينها والتخلص من المنتهية صالحيتها منها
ه األدوية حتى تخزين األدوية المنتهية الصالحية. يجب عدم االحتفاظ بهذالعرضي مصدر قلق كبير لالعتراف بيعتبر الفحص 

٪ من أفراد األسر المشاركة  10.2إذا لم يتم استخدامه وقد  أتبعت عادة عدم التخلص من الدواء المنتهي الصالحية من قبل 
وهذا يمكن أن يؤدي إلى استخدام عرضي لهذه األدوية منتهية الصالحية   (6)٪ في الدراسة السابقة  13في الدراسة مقارنة مع 

 . حدوث مضاعفاتمما قد يتسبب في 

من نتائجنا وجدنا أن أرباب األسر يستخدمون طرًقا مختلفة للتخلص من األدوية غير المرغوب فيها أو المنتهية الصالحية. 
وكان بعضهم يقوم بطرح األدوية في المراحيض ، بينما كان البعض اآلخر يرميها في النفايات ، ولم يقم سوى عدد قليل جدًا 

ة التي انتهت صالحيتها إلى الصيدليات. قد يكون من المستحسن رميها في المرحاض إذا كانت الكميات األدوي إعادةبمنهم 
 .(12)صغيرة ولكن رمي األدوية في النفايات سيعرض عمال النظافة و األطفال والحيوانات األليفة للمخاطر

 االستنتاج

. كما تلقي بعض واستخداماتهاسلطت هذه الدراسة الضوء على العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتخزين األدوية في المنازل 
من األدوية. وتوثق دراستنا عدًدا كبيًرا من األدوية المخزنة في المنازل في اإلمارات   المأمونةالضوء على طريقة التخلص 
إلى المعرفة  االفتقارجنا أن العديد من الناس يخزنون أدويتهم بشكل غير صحيح. هذا يعكس العربية المتحدة ، وكشفت نتائ

للتعامل مع األدوية بالطريقة الصحيحة بما في ذلك تخزينها  والتخلص من المنتهي الصالحية. للتغلب على هذه المشكلة  
الطالب الذين سيقومون بنقل الرسالة إلى أولياء األمور. يجب اتخاذ إجراءات مختلفة منها  مناقشة نتائج الدراسة ومشاركها مع 

 ويجب ىدوية للمرضكما يمكن للصيدلي أن يلعب دوًرا كبيًرا في هذه القضية أيًضا  بتوجيه النصح واإلرشاد عند صرف األ
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التعاون مع كما يمكن بذل جهود منظمة ب. أن تتجاوز وظيفتهم مجرد صرف الوصفة الطبية حيث يجب عليهم تثقيف المرضى
وزارة الصحة والمناطق الصحية في اإلمارات والجامعات الوطنية إلقامة حمالت وورش عمل لزيادة الوعي الصحي العام 

 .للمواطنين عن كيفية التعامل مع األدوية بالطرق الرشيدة
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 عن تأثير روث اإلبل كمضاد للتأكسد وكمثبط لنشاط البكتيريا والفطريات الجلدية الممرضةدراسة للكشف 
Study the effect of antioxidant and antimicrobial of camel droppings 

 د. مها ابراهيم الخلف  *
 د. إيناس نبيل دانيالأ.**

 ملخص
منذ اُكتشاف البنسلني توجهت أنظار الباحثون لفحص عدد كبري من 
الكائنات احلية الدقيقة الربية والبحرية سعيًا الكتشاف الفعل الدوائي 

غنيًا بالكائنات الدقيقة ومن هذه  اً املشتقات احليوانية مصدر  هلا. وتعترب
واإلبل من أكثر احليوانات الثديية الفطرية وأكثر  ،املشتقات الروث 

احليوانات اليت استفاد منها الناس يف الطب الشعيب. خاصة وأن اهلل 
لفت األنظار إليها يف القران. وقد وصف املعاجلون الشعبيون على مر 

مفرداً أو يف وصفات مركبة  سواءً روثها اإلبل وحليبها وبوهلا و  السنني حلم
إلجراء  وحديثاً  لعالج عدد من األدواء.  وهذا مما حدا بالعلماء قدمياً 

اإلبل كما أن   دراسات حول بوهلا ولبنها وروثها وحماولة معرفة أسرارها.
، وخاصة يف البلدان  جداً  ذات قيمة اقتصادية وغذائية وطبية مهمة

واإلمارات العربية املتحدة  العربية السعوديةاملنتجة هلا مثل اململكة 
والعراق واألردن والسودان والصومال وموريتانيا ومصر وليبيا وكان هذا 

لنا للبحث عن فوائد وفعالية إحدى املشتقات اليت يتم احلصول  دافعاً 
يف  والذي مل يُلقى عليه الضوء مسبقاً عليها من اإلبل وهو روث اإلبل 

 دراسة علمية فيما نعلم . 
استهدفت هذه الدراسة عزل سالالت بكتريية من عينات لروث لذا 

باإلضافة إىل تقييم نسبة  ،اإلبل وتقييم فعاليتها كمضادات لألكسدة 
التثبيط املضاد للبكترييا املسببة لألمراض وكذلك مت الكشف عن تأثريها 

 أنواع من الفطريات املسببة لألمراض اجللدية. ةعلى أربع

ثبات أن السالالت البكتريية املعزولة من إ ىقد أسفرت النتائج علو 
عينات روث اإلبل متتلك فعالية مضادة لألكسدة ومضادة للبكترييا 

 املمرضة وذات تأثري على الفطريات اجللدية املختارة يف الدراسة.
  

___________ 
جلائزة راشد بن  35باملركز الثاين يف جمال الطب والصحة يف املسابقة الـالبحث الفائز [

 ]محيد للثقافة والعلوم
 اململكة العربية السعودية –جامعة جدة  –قسم الكيمياء احليوية *

جامعة امللك عبدالعزيز ، جدة  اململكة  -قسم الكيمياء احليوية ، كلية العلوم **
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**PROF.Enas N. Danial 

Abstract 
A natural product is a chemical compound or 

substance produced by a living organism found 
in nature that usually has a biological activity for 

use in pharmaceutical drug discovery and drug 

design. It is may be extracted from tissues of 
terrestrial plants، marine organisms or 

microorganism fermentation broths. A crude 

extract from any one of these sources typically 
contains novel، structurally diverse chemical 

compounds. Microorganisms as a source of 

potential drug were not explored until the 

discovery of penicillin in 1929. Since then، a 
large number of terrestrial and marine 

microorganisms have been screened for drug 

discovery. Microorganisms have a wide variety 
of potentially active substances and have led to 

the discovery of antibacterial agents like 

cephalosporins derived from the fungus. The 

study aimed to isolate bacterial strains in 

addition to assessing the percentage of inhibition 

of disease-causing fungi. Four types of fungi that 
cause skin diseases were chosen for the study. 

The results revealed that the bacterial strains 

isolated from the camel manure samples possess 
an antioxidant and antimicrobial activity and 

influence the skin fungi under study. 
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 ةــمقدم
يشمل كل المنتج الطبيعي  . بينمامن مصادر نباتيةفقط مستخرجة هي المنتجات الالمنتجات الطبيعة أن أغلب الناس  يظن

كائنات دقيقة برية -حيوانية - تيةمصدره من أنسجة نباسواًء  مركب أو مادة كيميائية ينتجها أي كائن حي موجود في الطبيعة
نتاج إيستخدم في  اً بيولوجي اً ج نشاطيكون لهذا المنت وغالباً  .فجميعها تدخل تحت هذه المنظومة ،أو كائنات بحرية دقيقة 

على مركبات كيميائية جديدة تحتوي من أي من هذه المصادر والمنتجات الطبيعية المستخلصة . الصيدالنيةواألدوية  قاقيرالع
 (1)(Mahidol et al1998) مختلفة التراكيب

م. ومنذ ذلك الحين، توجه الباحثون 1929كتشف البنسلين في عام مصدر لألدوية حتى ا  اكتشاف كون الكائنات الدقيقة لم يتم و 
ثبت باألبحاث المستمرة أن حيث  دوائي لها.الفعل العدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة البرية والبحرية سعيًا الكتشاف  لفحص

مضادة للجراثيم مثل العوامل الالكائنات الدقيقة لديها مجموعة واسعة من المواد الفعالة المحتملة والتي أدت إلى اكتشاف 
نواع أحد أ (Cephalosporium acremonium) فطر المعزولة كمنتج من تخمر Cephalosporin السيفالوسبورينات

حلقة  ، لكونها تحتوي على Penicillins بالبينيسيلينات وهذه المواد شبيهة"فطريات رأسية األبواغ"،  ايطلق عليه الفطريات والتي
نشاط يط بوذلك بتث عاقة نمو البكتيرياإل حيويةتستخدم كمضادات لذا  Betalactamالبيتاالكتام 

  ، قاضيًا على البكتيرياوهذا التأثير يكون  للبكتيريا الجدار الخلوي بناءالمساهم في   Transpeptidaseالترانسبيبتيداز إنزيم
(2)(chin et al . 2006) & (3)(Lullmann et al . , 2006) 

المشتقات الحيوانية و التداوي باألعشاب ك ،منذ زمٍن طويل، اقتصر اعتماد أسالفنا في عالج األمراض على الّطرق التقليدّية و 
التداوي بالمشتقات الحيوانية علم ذاتي له و  سماتها الذاتية من حيث األصل أو الجوهر والتأثير. اختالفعلى والمعدنية 

حسب نوع الحيوان فهناك الثدييات األليفة والثدييات على يقسم و  ،مواصفاته وتأثيراته الدوائية وأعراضه الجانبية الخاصة به
حف الفطرية البرية والزواحف البرمائية والحيوانات البحرية والحشرات والعناكب الفطرية والطيور الداجنة والطيور البرية والزوا

 والديدان.
لفت اهلل  وأكثر الحيوانات التي استفاد منها الناس في الطب الشعبي. خاصة وأن الحيوانات الثديية الفطرية اإلبل منويعتبر 
قد وصف المعالجون الشعبيون على مر و  :الغاشية[17] خلقت(سبحانه )أفال ينظرون إلى اإلبل كيف إليها بقوله  األنظار

وهذا مما  في وصفات مركبة لعالج عدد من األدواء. ومفردًا أ ودهنها ووبرها، سواءً وروثها وحليبها وبولها  اإلبل السنين لحم
 . ومحاولة معرفة أسرارهاإلجراء دراسات حول بولها ولبنها وروثها  وحديثاً  العلماء قديماً حدا ب

شعوب آسيا  يستخدم في تغذية مختلف فئات البدو والفالحين ، وتعتمد عليه يعتبر حليب اإلبل أهم منتجات اإلبل وهوو 
حدة والكويت تممارات العربية الإلة السعودية واخاصة في الخليج العربي في المملكة العربي كبيرًا في تغذيتها الوسطى اعتماداً 

جودة عن حليب األبقار إن لم يكن أفضل منه في بعض النواحي ، وكان الغذاء  ، وهو ال يقل ردنباإلضافة إلى العراق واأل
 الرئيسي لإلنسان العربي على مر األزمان .

وخصوًصا  -م أن عائلة الجمال2005دراسة نشرتها مجلة العلوم األمريكية في عددها الصادر في أغسطس عام  وكشفت
تتميز عن غيرها من بقية الثدييات في أنها تملك في دمائها وأنسجتها أجســـاًما مضادة  -الجمال العربية ذات السنام الواحد
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، وسماها العلماء "األجسام المضادة (V) صغيرة تتركب من سالسل قصيرة من األحماض األمينية، وشكلها على صورة حرف
توجد هذه األجسام المضادة إال في اإلبل ، وال (Nanobodies) أو اختصاًرا (NanoAntibodies) "الناقصة أو النانوية

العربية، زيادة على وجود األجسام المضادة األخرى الموجودة في اإلنسان وبقية الحيوانات الثديية فيها أيًضا، والتي على شكل 
وقادرة ، وأن حجم هذه األجسام المضادة هو عشر حجم المضادات العادية، وأكثر رشاقة من الناحية الكيميائية، (Y) حرف

على أن تلتحم بأهدافها وتدمرها كقدرة المضادات العادية نفسها، وتمر بسهولة عبر األغشية الخلوية وتصل لكل خاليا 
وتمتاز هذه األجسام النانوية بأنها أكثر ثباًتا في مقاومة درجة الحرارة؛ لتغير األس األيدروجيني تغيًرا متطرًفا، وتحتفظ  .الجسم

نزيمات الجهاز أرها بالمعدة واألمعاء، بعكس األجسام المضادة العادية التي تتلف بالتغيرات الحرارية وببفاعليتها أثناء مرو 
الهضمي، مما يعزز من آفاق ظهور حبات دواء تحتوي أجساًما نانوية لعالج مرض األمعاء االلتهابي وسرطان القولون 

 .(4)(هـ1427،)الصاوي والروماتويد، وربما مرضى الزهايمر أيًضا
ماغنسيوم؛ إذ إن اإلبل ال تشرب في فصل وال الزالل إلى باإلضافة ، ،أما بول اإلبل يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم

وهذا يحفظ لها الصوديوم الذي  ،ومرة واحدة في الشتاء، وهذا يجعلها تحتفظ بالماء في جسمها ،مرات فقط 4الصيف سوى 
 ،أو في البوتاسيوم ،يرجع الماء إلى الجسم، ومعروف أن مرض االستسقاء إما نقص في الزالل ؛ ألنهاً ر يجعلها ال تدر البول كثي

ممتازة من شامبو الشعر   صناعة أنواع  ستخدمت بعض الشركات العالمية بول اإلبل فيا كما .وبول اإلبل غني باالثنين معاً 
القدرة المضادة للفطريات في دراسات فقد أثبتت ال.اإلبل البكريةهي    وأن أفضل أنواع اإلبل التي يمكن استخدام بولها في العالج

في عالج كثير من الفطريات والفيروسات المضرة لإلنسان، فقد و جد أن هناك عدًدا من مضادات الفطريات  بول اإلبل وفعاليتها
 لببتديديةالذي يتركب من النيوكليوسيدات ا (nikomycin) له تأثير على جدار الخلية الفطرية، ومنها

(nucleosidepeptide) يمنع نموها، وذلك بتداخله مع إنزيم الكيتين، أو قد  -أي التأثير على جدارها الخلوي -ذلك نأحيث ؛
 يعمل على تحطـيم الجدار الخلوي في الفطريات نتيجة تثبيطه بناء مادة الكيتين التي تدخل في بناء الجدار، وقد ذكر مدجن

 يثبط بناء الجدار الخلوي بتداخله مع البناء الحيوي للكيتين  )Polyxins (البوليكسينزأن  )Madgan (وآخرون

1925)(Bernard(5) ،  أ. د. جابر بن سالم القحطاني  ذكرستخدم في الطب النبوي والشعبي حيث ما أ  مع  هذه النتائج تتفقو
يزالون حتى اليوم يستخدمون بول  العرب في السابق وماالثدييات األخرى في محتوياته ، لذا كان  : يختلف بول اإلبل عن بول
وكان العرب في الماضي قبل وجود المطهرات الطبية يغسلون الجروح والقروح وينظفونها بأبوال  اإلبل لعدة أغراض مختلفة ،

يشربون من أبوال وألبان فإنهم  في األمعاء اآلالمذلك فإنهم إذا أحسوا بخمول الجسم أو  اإلبل البكارى من النوق ، إضافة على
ورد في الحديث الشريف : "عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي اهلل   اإلبل فيشفون من أمراضهم

ألبانها وأبوالها  عليه وسلم ،أن يلحقوا براعية يعني اإلبل فيشربوا من عنه ، أن أناسًا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى اهلل
كما أن أهل  ،5362) الطب - صحيح البخاري رواه البخاري )وأبوالها حتى صلحت أبدانهم" حقوا براعية فشربوا من ألبانهافل

أصحاب اإلبل يغسلون رؤوسهم وشعورهم  بأبوال اإلبل للقضاء على التهابات وأوجاع األسنان ، كما أن البادية يتمضمضون
القمل ، كما يستنشقون أبوال اإلبل لعالج  من أمراض قشرة الرأس ، كما يفيد فيقتلويتكاثر الشعر ويشفى  بأبوال اإلبل فينمو

لدت أول بطن ويسمون البكرة التي لم تلقح مع لبن البكر التي و  كما أنهم يخلطون بول. تلقح الزكام خاصة بول البكرة التي لم
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غسلون العيون ببول البكرة من النوق التي ترعى في ي أكثر من مرض ، كما أن البدو( ويشربونه لعالج المقشورةهذا الخليط )
ولعالج القروح والجروح يقومون بخلط مادة الصبر مع بول البكرة ويوضع  .على كثير من التهابات العين يفيقض الصحراء

 ظهر في جسمبول اإلبل خير عالج للدمامل والجروح التي ت الجروح والقروح فتشفى بإذن اهلل، ويعتبرون عرب أهل البادية على

اإلنسان ورأسه . كما يقومون بسقي المحموم بول اإلبل مخلوطًا بأشياء أخرى إلزالة الحمى عنه ، كما يقومون باستنشاق بول 
 .(6)(1430،العبدلي)  رعت من نبات الحمض إذا كان بهم حساسية أو رشح ويفضلون لذلك أبوال اإلبل التي اإلبل

 
 : يوضح استخدام روث األبل كوقود2شكل                                            يوضح هيئة جلة األبل. :1شكل  

كوقود  ألغراض كثيرة منها . ويستخدم(1ويكون على شكل كرة صغيرة كما في الشكل ) الجلة ويسمى روث اإلبل بالدمن أو
وذلك ألن الوقود البيولوجي  حتى في المدنوقود عند الحاجة أستخدم ك بل،  (2كما هو موضح في شكل )لتدفئة اجيد للطبخ و 

كبر حسناته العملية كوقود أرض عند حرقها. ولعل من ألال يحتوي على الكبريت وال يبث الغازات التي تعمل على رفع حرارة ا
يستخدمونه حيث في الشمس  مدة طويلةقوم بطحنه وخاصة النوع الذي مضى عليه كانت البادية تأيضًا  .بديل هو توفره بكثرة

باإلضافة إلى كونه  ، امتصاص البولعلى  ذلك لمقدرة دمن اإلبلالوالدة و  حديثيلألطفال  الحفائظكبودرة لألطفال بداًل من 
النساء خالل فترة النفاس  لتبخير استخدم في الطب الشعبي تحدث بين فخذي المولود ، كما للطفح الجلدي التي اً جيد اً مضاد

كما أن المصريون القدماء يستعملون الروث للشفاء من بعض األمراض، حيث كانوا يستخدمونها مراهَم  .الوالدةأسبوع بعد  لمدة
 (6)هـ(1430،موضعية. )العبدلي

اإلمارات و  ، وخاصة في البلدان المنتجة لها مثل المملكة العربية السعودية جداً  مهمة وغذائية وطبية اإلبل ذات قيمة اقتصادية
وكان هذا دافعا لنا للبحث عن فوائد وفعالية إحدى السودان والصومال وموريتانيا ومصر وليبيا المتحدة والعراق واألردن و العربية 

 التي يتم الحصول عليها من األبل .المنتجات 

  الهدف من الدراسة

 ،الذي أدى الستخدامه شعبيًا في عالج الطفح الجلدي  لروث األبلكان هدفنا الكشف عن الفعالية الحيوية  هذه الدراسةفي 
دراسة تأثير السالالت البكتيرية المعزولة من عينات في دراسة علمية فيما نعلم . لذا تم  والذي لم ي لقى عليه الضوء مسبقاً 

البكتيريا الكروية و  ، سبتيليسالعصوية الرقيقة باسيلس وبالتحديد بكتريا التربة  البكتريا موجبة غرامضد أنواع من  الروث
أنواع من البكتريا سالبة غرام  وأيضاً  ، باسيلس مجاتريم العصوية الضارية البكتيرياو  وريسأستافيلوكوكس  العنقودية الذهبية

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNmL22jtDaAhXCSBQKHVMJAXkQjRx6BAgAEAU&url=http://f.zira3a.net/t42058&psig=AOvVaw3HFuOOTWo1fLt-thtkZfRj&ust=1524563137949090
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السيدوموناس  الزائفة الزنجاريةوبكتريا  باسم جرثومة األمعاء الغليظة اإلشريكية القولونية والتي تعرف أيضاً البكتريا وهي 
 األسبرجلليسسود ألوفطر عفن الخبز ا ،باإلضافة إلى الفطر الممرض كانديدا ألبيكانس وهو فطر شبيه بالخميرة  ،ريجنوزاأ

النيجر الذي يسبب مرض يسمى العفن األسود على بعض الفواكه والخضروات مثل العنب ، البصل ، والفول السوداني ،وهو 
النيجر ينتج السموم الفطرية قوية تسمى فومونيزينات.  األسبرجلليسوقد أفادت األبحاث أن  موجود في كل مكان في التربة.

سموم األفالتوكسين في البذور الزيتية بصفة عامة مثل الفول  فالفس الذي يفرز  األسبرجلليسالرشاشية الصفراء  وأخيرًا فطر
ل وأثرها على الفطريات إلب.  كما تم إلقاء الضوء على تأثير الفلورا الطبيعية الموجودة في روث االذرة ،اللوز ،القطن ،السوداني

ْعَرِويَّةفطر المسببة للطفح الجلدي مثل  لما يعرف بحكة  المسببة Trichophyton mentagrophytes  تريكوفايتون أو الشَّ
حلقات متمركزة من طبقات متداخلة من القشور لتشكيل بقع ماالبار، و هي عبارة عن عدوى فطرية للجلد تتجلى على شكل 

التي تصيب فروة الرأس وهي   Microsporum gallinae فطر البَويغاءو ، l ,2003) (Zaias & Rebel(7)بثرية قشرية
 .(8)(Larone1996) شائعة لدى األطفال وتقل عند الكبار

 

 

 

 الخميرة الممرضة كانديدا ألبيكانس                            ر                                   النيج األسبرجلليسفطر عفن الخبز االسود 

أنواع البكتيريا والفطر المستخدمة في الدراسة: يوضح صور بعض 3شكل   

 

 

 

 

بكتريا التربة العصوية الرقيقة باسيلس 
 سبتيليس 

الكروية العنقودية الذهبيةالبكتيريا   

 ستافيلوكوكس اوريس

 البكتريا اإلشريكية القولونية
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 المواد والطرق

 العينات مصادر .1

القريب من محافظة جدة بالمملكة  تتغذى في المرعى التي من نوع شعال محليةالنوق المن  تم الحصول على عينات الروث
بعد . و من السنة والنصف إلى السنتين الحيوانات أعمارتتراوح . و بعد التأكد من سالمتها وخلوها من األمراضو العربية السعودية 

 ،Mahidol et al.(1))م تحليلها ْم حتى يت 10ة حرارة أقل منجدر  فيالحصول على العينات مباشرة من الحيوانات تم تخزينها 
1998). 

   
 )أ(                                                         )ب(

 المستخدمة في الدراسة. اإلبلعينات من روث  -ب منها عينات الروث  أخذ نوع النوق التي -أ : يوضح4شكل

 عزل الساللة المنتجة المضادة لألكسدة .2

 مل من محلول ملحي معقم. 9ووضعها في أنابيب تحتوي على  -في ظروف معقمة–تم أخذ واحد جرام من العينات   أ.

 . 1-10تم رج األنابيب بشكل جيد للحصول على تخفيف يصل إلى  ب. 

 . 3-10مخففة تصل إلى  تركيزاتتم عمل العديد من الخفيفات للحصول على ج.  

وهي عبارة عن مادة ذات  ، المغذية اآلجار بيئاتمل من كل محلول من المحاليل المخففة في األنابيب على  0.1تم نقل  د. 

ومن ثم  .وتنشيط البكتريا وسمح بنمتن الطحالب الحمراء، تستخدم هذة البيئة في المختبرات كمادة مغذية قوام هالمي مصنوع م

 تحديد المجموعة المسئولة عن تشكيل هذه الساللة .

 ساعة. 48ْم لمدة  35وضع البيئات الميكروبية بعد تجهيزها في حّضان عند درجة حرارة  ه.
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أيام عند درجة  3بعد ذلك تم اختيار البكتريا المستنسخة والتي ظهرت بشكل متكرر في بيئات اآلجار المغذية على مدار  و.

 .(9)(Pine et a11984)مْ  80-ْم، ثم حفظت البيئات في محلول الجليسرول عند درجة حرارة  35حرارة 

 

 

 

 

 : يوضح تنقية البكتريا التي تم اختيارها وعزلها6شكل                                      البيئات البكتيرية المعزولة التي : يوضح 5شكل
 تم الحصول عليها باستخدام بيئة اآلجار المغذي.

 
 االستخالص.3

بعد اختيار السالالت البكتيرية سيتم إخضاعها الختبارات للكشف عن نشاطها المضادة لألكسدة. لذا تم تحضيرها لتقدير أ.

 nutrient brothمل من بيئة سائلة مغذية  50مل تحتوي على  250نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة في دوارق سعتها 

medium ( 7كما في الشكل.) 

 
 المعزولة من عينات الروث في البيئة السائلة المغذية. لبكتريانمو ا : يوضح7شكل 

 ْم وضغط جوي بمقدار درجة واحدة. 121عند درجة حرارة  (autoclaving)تم تعقيم البيئات بواسطة جهاز تعقيم ب. 

 أ(-8كما في الشكل ) التلقيحبر إبعد ذلك تم تلقيح الدوارق المحتوية على البيئات المغذية بالميكروبات المعزولة باستخدام  ج. 

 (.ب-8التي يتم تعقيمها بواسطة اللهب كما في شكل )و 
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 )ب(                                                         )أ(                  

 إبر التلقيح أثناء تعقيمها باللهب.-ب                           إبر التلقيح  -: أ 8شكل 
 

 أيام. 3ْم لمدة 37دقيقة وفي درجة حرارة  / دورة 200بسرعة  rotary shakerتم تحضين الدوارق على جهاز الرج  د.

. والمحلول الناتج من عملية الترشيح تم وضعه في فريزر 1مقاس  Whitmanر شحت المحاليل باستخدام ورق الترشيح وتمان  ه.
 mahidol et al 1998) .)(1) المضاد لألكسدة، والنشاط المضاد للميكروبات ْم إلى حين استخدامه لتقدير النشاط4-في درجة 

 الكائنات الحية التي تم اختبارها.4  

وبالتحديد بكتريا التربة  أنواع من البكتيريا وهي: البكتريا موجبة غرام الكائنات الحية التي تم استخدامها في الدراسة هي 
البكتيريا الكروية العنقودية الذهبية ستافيلوكوكس و  ،NRRL B  Bacillus subtilis- 543العصوية الرقيقة باسيلس سبتيليس

اإلشريكية أنواع من البكتريا سالبة غرام وهي البكتريا  وأيضاً   NRRL B Staphylococcus aureus- 313 اوريس
 Pseudomonas س اريجنوزا السيدومونا الزائفة الزنجاريةوبكتريا  Escherichia coli; NRRL B-210القولونية 

aeruginosa NRRL B23 27853،  باإلضافة إلى الفطر الممرض كانديدا ألبيكانسCandida albicans NRRL Y-

الفطريات المسببة للطفح وكذلك  ، Aspergillus niger NRRL-3النيجر  األسبرجلليسسود وفطر عفن الخبز األ 477
ْعَرِويَّةالجلدي مثل فطر  لما يعرف بحكة ماالبار، و هي  المسببة  Trichophyton mentagrophytes تريكوفايتون أو الشَّ

 عبارة عن عدوى فطرية للجلد تتجلى على شكل حلقات متمركزة من طبقات متداخلة من القشور لتشكيل بقع بثرية قشرية 

2003)Rebell &(Zaias (7) ، وفطر البَويغاء Microsporum gallinae   فروة الرأس وهي شائعة لدى التي تصيب
وتم الحصول على الميكروبات المستخدمة في الدراسة من مركز البحوث  .،(Larone1996)(8) األطفال وتقل عند الكبار

الطبيعية التابع لقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمدينة القاهرة في مصر. وحضرت بيئة آجار مناسبة ومغذية لنمو 
 (Hancock1997) (10) .  ، (Difco 0001) لفطرياتبكتريا واال
  (DPPH) النشاط المضاد لألكسدة وفق طريقة الجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل تقدير .5

  diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)-1،1ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل  1-1تم تقدير الجذر الحر الجذر الحر 
 Kaur et al2011).) (11)باستخدام طريقة الطيف الضوئي المتبعة من قبل العالم 

مل من المحلول 5وي ضاف لها  النمو البكتيريالتي تم الحصول عليها من  البكتيرية ميكرليتر من المستخلصات 50بأخذ مقدار 
دقيقة في درجة حرارة الغرفة  يتم قراءة  30% . وبعد تحضين العينة لمدة  0.004تركيزه  DPPHيثانولي لمركب إلا
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نانوميتر. ثم يتم حساب  517عند طول موجي   Spectrophotometer االمتصاص للعينات في جهاز المطياف الضوئي 
 التركيز من خالل القانون التالي:

I(%) = ( 1- AS/ AC ) × 100      (1) 

 حيث أن:
 AC  هي قيمة امتصاص العينة الضابطةcontrol . 
 AS  هي قيمة امتصاص العينات المراد تقديرها 

 وتم تحديد النسبة المئوية للتثبيط من الرسم البياني لنسبة التثبيط مقابل تركيز المستخلص.
 طريقة اإلنتشار بالثقوب .6

باستخدام طريقة االنتشار بالثقوب بطريقة  البكتيرية والفطريةعالية المستخلصات المضاد للميكروبات الممرضة تم تحديد ف
(Kivanc and kunduhoglu1997)(12) ،  وتم استخدام األجار المغذي كبيئة ألنواع البكتريا الممرضةThe nutrient 

agar (NA)  وأجار البطاطس المغذيPotato Dextrose Agar (PDA) البيئات  ثم لقحت ،كبيئة لزراعة وتحديد الفطريات
طباق الملقحة ألبمعلقات الميكروبات ونشرت على سطح البيئة بواسطة ماسحة زجاج  معقمة و مبللة بمعلق البكتريا. تركت ا

مم لقطع حلقات متساوية من علي سطح البيئة 8دقيقة واستخدم ثاقب عند قطر  20رجة مئوية لمدة  37في حضان عن  لتجف
 96- 24رجة مئوية  ولمدة  37-30طباق الملقحة وتم التحضين عند ألوضع في اميكروليتر من المستخلص ت 100و كل 
 .(Ishrat etal2008)(13).وقورنت بالعينة السالبة بكتيريةثم قيست مناطق التثبيط التي سببتها المستخلصات ال ،ساعة 

 :yeasts والخمائر Dermatophytes الوزن الجاف للفطريات الخيطية الجمدية .7
نمو بعض الفطريات على  من عينات الروث ومعرفة تأثيرهح المعزول اشاستخدام الر  مان والوقاية تمألعالية ا تحت ظروف

مل من  1عمل التقديرات بأخذ وتم  ،(Ko and Ya1970)(14)في اإلنسان  فطريةالجلدية التي لها دور كبير في العدوى ال
مل والتي  250 سعتهافي دوارق مخروطية  المعقمة السائلة و بيئة البطاطس المغذية محلول مل من 100شح المعزول إلى ار ال

سود ألوفطر عفن الخبز اوتم تحضين فطريات أيام.  7 منذبإحدى أنواع البكتريا التي تم عزلها  مل 10تلقيحها تم 
ْعَرِويَّة،   NRRLAspergillus niger-3النيجر  األسبرجلليس  Trichophyton mentagrophytes  تريكوفايتون أو الشَّ

 لمدة أسبوع واحد مْ 28في درجة حرارة بلغت   Microsporum gallinae فطر البَويغاء ،لما يعرف بحكة ماالبار،  المسببة
وذلك بهدف وفي نهاية فترة التحضين تم عمل ترشيح للفطريات الجلدية لمعرفة الوزن بالمقارنة بوزن ورقة الترشيح الجافة 

 ،مْ 80الفطريات ووزنها وقد تم التجفيف في فرن على درجة حرارة تجفيف 

دقيقة  15د لمدة  /لفة 3500ساعة على  48وزن الخمائر فقد تم ذلك بعمل طرد مركزي للخاليا بعد عمر  تقديرأما بالنسبة ل
 للخمائر الوزن الجاف تم حسابقد بنفس الطريقة السابقة. و و تجفيفه ثم تم نقل الراسب وتكثيفه  ،لكل مستخلص بكتيري

  (Ko and Ya1970)(14)بالملجرام 
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 النتائج والمناقشة 
والتهدد األمراض . ،.(Sashi et al 2003)(15)تعد األمراض الم عدية مسببًا بنسبة كبيرة للمشاكل الصحية في الدول النامية 

المْعدية البلدان النامية والفقيرة فقط، بل جميع البلدان بما فيها الواليات المتحدة، حيث أضحت مقاومة المضادات الحيوية تشكل 
 خطرًا متزايدًا. 

ومادامت وفي عصر العولمة ، تخترق العوامل الممرضة الحدود الوطنية وتستطيع االنتشار عبر كوكب األرض بسرعة هائلة. 
ستيطان في أمكنة ال تمييز بينها ، فإنها تمثل خطرًا حقيقيًا على البشرية، وال تستطيع دولة واحدة بمفردها الهذه العوامل تختار ا

  ، et al (Michaud(16)(2001.أن تتعامل معه وتصّده

المؤكسدات التي تنتجها العوامل المسببة بحفظ التوازن مابين إنتاج  يقوم النظام الدفاعي في الجسم ،وفي الظروف العادية 
ولكن إذا  Antioxidant  (17)(Sies1993) لألمراض وبين التخلص منها ويطلق على هذا النظام الدفاعي "مضادات األكسدة"

ها ، كان التعرض للمواد المؤكسدة من مصادرها مرتفعًا فإن دفاعات الجسم ضد التأكسد قد تكون غير قادرة وكافية للتـعامل مع
وهي عبارة عن حالة من عدم االتزان مابين المواد  Oxidative stressفينتج عن ذلك حالة تسمى باإلجـهاد التأكسدي 

أوهي زيادة في إنتاج أنواع األكسجين النشطة و/ أو خلل في   ،( Langseth1995)(18)المؤكسدة والمواد المضادة لألكسدة 
  Reactive Oxygenتكوين جزيئات أكسجين نشطة  وينجم عنها؛ ، al et (Bagchi(19)(2000.الدفاعات المضادة لألكسدة

Species (ROS)  ومعظم هذه  ،تعمل كمواد مؤكسدة بمعنى أنها مركبات لديها القدرة على إعطاء األكسجين للمواد األخرى
أشارت العديد من الدراسات إلى أن  اهذ ، (Vuokko & James2003)(20)الجزيئات األكسجينة عبارة عن جذور حرة 

                                    الجذور الحرة هي المسؤولة عن عدد من الحاالت المرضية

; &  (23)(Bowler & Crapo2002) (22)(Halliwell & Gutteridge1999)(Halliwell1987)(21) 

 ه،فإن مضادات األكسدة في الجسم تعمل على تثبيط إنتاج هذ ولما لهذه الجزيئات النشطة من أضرار على الجزيئات الحيوية
 هالجذور أوعلى األقل تحد من مدى التلف الذي تحدثه وذلك بإيقاف سلسلة تفاعالت األكسدة المتتالية عن طريق تحويل هذ

وبالتالي تمنع   Non-harmful molecules الجذور والجزيئات األكسجينية أو النيتروجينية النشطة إلى جزيئات غير ضارة 
 .Young & Woodside(24)) (2001تكوين تلك الجذور أو تعمل على تحللها 

هناك حاجة ماّسة للحصول على مضادات أكسدة فعالة مصادر طبيعية من أجل منع الجذور الحرة المسببة لألمراض لذا كان  
الوقت الحالي أصبح متاحًا الحصول على عدد كبير وفي التي يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على القلب واألوعية الدموية. 

 من المضادات الحيوية الجديدة في األسواق من الموارد الطبيعية أو شبه االصطناعية
(26)(Borchardt et al2008).. &  (25)(Mothana and Lindequist2005) 

خصائص مضادات األكسدة للمستخلصات المائية التي تم الحصول  نوبناًء عليه فقد عمدنا في هذه الدراسة إلى الكشف ع
النشاط المضاد لألكسدة للجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل وذلك عن طريق تقدير عليها من عينات روث األبل 

ة الذكر للطريقة التي تم اتباعها في منهيجة الطرق سابق وكذلك تقدير النشاط المضاد للميكروبات وفقاً  ، (DPPH)هيدرازيل
 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:

 : (DPPH) تقدير النشاط المضاد لألكسدة للجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل .1
له لون بنفسجي غامق لذا  ،هو من الجذور الحرة العضوية والمستقرة جدًا  (DPPH) الجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل

نانوميتر. وعندما يتلقى بروتون حر  528-515يمكن قياسه في نطاق األطوال الموجية لألشعة فوق البنفسجية المرئية مابين 
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 chromophore من أي مركب مانح للهيدروجين كما هو الحال في بقية المركبات الفينولية فإنه يفقد صفة حامل اللون
وقد تبين أنه بزيادة تركيز المركبات الفينولية أو زيادة مقدار مجاميع الهيدروكسيل في المركبات الفينولية ويصبح لونه أصفر. 

فإنه يزداد النشاط المضاد لجذر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل والنشاط المضاد للتأكسد في المستخلصات والمواد الداخلة بها  
(Sanchez-Moreno et al. 1999،)(27). 

ن تفسير كفاءة المستخلصات في الدراسة على التلخص من الجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل إلى وجود المركبات ويمك
 Siddhuraju et al2002(28)))الفينولية ذات النشاط العالي المضاد للتأكسد 

 

 
 من البكتيريا المعزولة من المستخلصات المائية لعينات الروث: يوضح العالقة ما بين نسبة تثبيط جذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل 9شكل 

 
، DPPHوقد تم تقدير كفاءة الميكروبات المعزولة على منح الهيدروجين باستخدام اختبار جذر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل 

 30جة مئوية لمدة در  37دقيقة عند  30ْم لمدة 37في درجة  DPPHحيث تم احتضان المستخلصات الميكروبية مع محلول 
تأكسد يتراوح مابين لمضاد ل تمتلك نشاطاً الميكروبات المعزولة  . وقد لوحظ أن جميعDPPHدقيقة قبل بداية اجراء فحص 

( 9من النتائج التي يوضحها الشكل رقم )على تثبيط معدل الجذر الحر. وقد لوحظ حيث عملت جميعها ى المرتفع. إلالمعتدل 
أن  في حين. ( %  44،7)حيث كانت نسبة التثبيط  ،لتأكسد ل أعلى كفاءة كمضاد أعطت( 10رقم ) ةالمعزول بكترياالأن 

 متوسط الكفاءة كمضادات لألكسدة حيث كانت نسبة التثبيط(  أعطت نشاطًا 8( و)11( و)7( و)9الميكروبات المعزولة رقم )
( 2( و)5( و)4ائج أن الميكروبات المعزولة رقم )كما أسفرت النت على التوالي.%( 35%( و)36( و)38%( و)41تقريبًا )

 %(26%( و)26%( و)29%( و)29نسب التثبيط التالية على التوالي )أعطت نشاطًا منخفضًا وفقًا ل (3و) (1( و)6و)
 %(.12%( و)20و)

مضادات إنتاج الذي كشف عن قدرة البكتيريا البحرية على  Mahidol et al.)(1)  (1998 وهذه النتائج تتفق مع نتائج 
نوعية النباتات التي تتغذى  عينات روث على ويعتمد مقدار المكونات المضادة لألكسدة التي يمكن استخالصها من. األكسدة 

 و التقنيات والطرق المستخدمة في اإلستخالص ،باإلضافة إلى طبيعة المذيبات المستخدمة في اإلستخالص عليها األبل
(29) (Hsu et al.، 2006)  .  
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 طريقة اإلنتشار بالثقوب .2

( ، حيث 10تم الكشف عن النشاط المضاد للميكروبات في الميكروبات المعزولة التي ت جرى عليها الدراسة كما في الشكل رقم )

على أثنين أو أربعة من أصل يظهر من النتائج أن الميكروبات المعزولة لديها درجات نشاط مختلفة كمضادات للميكروبات 

 Bacillus subtilis العصوية الرقيقة باسيلس سبتيليسوهي بكتيريا التربة  واختبارها ارهاتم اختيممرضة أربع أنواع بكتيرية 

 والبكتيريا اإلشريكية القولونية  Pseudomonas aeruginosa البسيدوموناس اريجنوزا   الزائفة الزنجاريةالبكتريا و 

Esherchia coli لبكتيريا الكروية العنقودية الذهبية ستافيلوكوكس اوريسوا Staphylococcus aureus ،  تسجيل وقد تم

 البكتيريا المعزولةأن وأسفرت النتائج أعطت نشاطًا جزئيًا. التي  الميكروباتالمضاد للبكتيريا بما في ذلك نتائج النشاط جميع 

في حين  ملم على التوالي(.  16 ، 20 ، 22 ، 26األربعة ) االنواعضد  للبكتريا أعطت أعلى كفاءة كمضاد( 10) رقم

( ضد على التوالي  ملم 14، و16، 18)للبكتريا نشاطًا مضادًا ( أعطى 6أظهرت النتائج أن الميكروب المعزول رقم )

، والبكتيريا اإلشريكية القولونية  لس سبتيليسباسي ، والبكتيريا العصوية الرقيقة ستافيلوكوكس اوريس المكورات العنقودية الذهبية

 على التوالي.

 
 استخدام المستخلصات المائية للبكتريا المعزولة من عينات الروث.بتثبيط نمو البكتريا الممرضة  : يوضح10شكل 

وتثبيط  ،مثل التأثير المثبط لتصنيع الجدران واألغشية الخلوية للبكتريا  ، ويرجع النشاط المضاد للميكروبات آلليات معقدة
 .(30)(Oyaizu et al 2003،.باإلضافة إلى تثبط التمثيل الغذائي لألحماض النووية ) ،تكوين األحماض النووية والبروتينات

ن المركبات الفينولية الهيدروكسيلية التي توجد في وقد يعود التأثير المثبط للتمر والنوى لوجود مجايع البولي فينول التي تعتبر م
العديد من المستخلصات المائية للنباتات التي تتناولها اإلبل . ومن ضمن هذه المركبات البولي فينوالت والتي لها تأثير مضاد 

 ،واألنثوسيناسيس ،والفالفانونيز ،والفالفونول ،والفالفانول ،ومشتقات الهيدروكسي سنامات ،للميكروبات الهيدروكسي كومارين
. كما ثبت أن البولي فينول له نشاط فعال ضد العديد من الميكروبات الهدروكسي ستيلبينسو  ،والبروانثوسينايدينس )تانينس(
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أن البولي فينوالت المؤكسدة  ،.(Ammar et al2009)(32) . كما ذكر العالم  (31)(.Sousa et al2006المسببة لألمراض )
نشاط مثبط ضد نمو البكتيريا. وأن التمور في مراحل نضجها المختلفة تحتوي على مجموعة من المركبات الكيميائية النباتية لها 

آلية تأثير مركبات البولي فينول ضد البكتريا وذلك عن  (33)(.Pereira et al 2006بنسب وأنواع مختلفة . كما فسر العالم  )
لمائي )البروتياز والكربوهيدراز( أو عن طريق االلتصاق الذي يحدث في الخاليا اثناء نقل طريق تثبيطها إلنزيمات التحلل ا

 البروتين أو التفاعالت الغير موجهة مع الكربوهيدرات. 

 
 : يوضح نسبة تثبيط الميكروبات الممرضة بفعل البكتريا المعزولة من روث اإلبل11شكل 

الطبقة الخارجية من  تغزو التي Dermatophytesالفطريات الجلدية كما تم دراسة تأثير البكتريا المعزولة على أنواع من   

  Aspergillus nigerالنيجر  األسبرجلليسفطر عفن الخبز االسود  مثل ومن هذه الفطريات ، األمراض الجلدية الجلد مسببة

 Candida albicans Nالفطر الممرض كانديدا ألبيكانس و  ، Fumonisins فومونيزيناتفطرية قوية تسمى ينتج سموم الذي 

ْعَرِويَّةفطر    Microsporum وفطر البَويغاء Trichophyton mentagrophytes تريكوفايتون أو الشَّ

  (Omar et al.2012)(34) 

فطر عفن الخبز االسود ( كان لها تأثيرًا معنويًا على 11( نجد أن البكتريا المعزولة رقم )1ومن خالل الجدول رقم )

ْعَرِويَّةوفطر  Microsporum gallinae فطر البَويغاء و Aspergillus nigerالنيجر  األسبرجلليس  تريكوفايتون أو الشَّ

Trichophyton mentagrophytes   على التوالي بينما تم  ٪(52.5، % 57.7، % 65.5) حيث كانت نسبة التثبيط

النتائج الموضحة في أظهرت بالمقابل ٪(.و 51.5بنسبة ) Candida albicans Nتثبيط الفطر الممرض كانديدا ألبيكانس 

  Microsporum البَويغاءفطر  كانت األكثر فعالية في تقليل وزن ( 10) رقمأن البكتيريا المعزولة ( 1الجدول رقم )

1بكتريا  2بكتريا   3بكتريا   4بكتريا   5بكتريا   6بكتريا   7بكتريا   8بكتريا   9بكتريا    
بكتريا 
10 

بكتريا 
11 

 B. subtilus 22 20 18 18 24 14 16 22 12 26 14

Staph. aureus 20 18 22 24 20 18 18 20 12 16 18

 E. col. 22 24 18 22 20 16 20 18 22 20 16

P. aeruginosa 24 22 16 20 24 10 18 20 14 22 10
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gallinae  ْعَرِويَّةوفطر النيجر  األسبرجلليسو فطر عفن الخبز االسود   Trichophyton mentagrophytes  الشَّ

Aspergillus niger    الفطر الممرض كانديدا ألبيكانس يليهم ٪( على التوالي، و 61.5،  %64.1،  %69.4)  بنسبة

Candida albicans N ( بعد فترة الحضانة.47.4) بنسبة% 

 الوزن الجاف من الفطريات الجلدية نسبة التثبيط تأثير المستخلصات المائية للبكتريا المعزولة على: يوضح 1جدول 

C. albicans A. niger، 
T.mentagrophyt

es 
M. gallinae  

11.5 11.0 15.5 10.9 1 

22.0 23.6 26.7 29.1 2 

13.0 12.6 14.1 13.1 3 

22.8 21.5 25.8 23.9 4 

26.1 20.5 25.5 20.4 5 

25.8 22.0 25.4 27.9 6 

38.7 31.7 37.2 44.7 7 

31.5 35.1 38.6 38.1 8 

45.5 51.3 55.0 59.9 9 

47.4 64.1 61.5 69.4 10 

51.5 65.5 52.5 57.7 11 

100 100 100 100 Control 

 

 ة لفطر الخلوي اتذكرت أن المستخلص  Awaad et al. 2012) )(35) العالمنتائج التي توصل لها المع  وتتفق نتائج دراستنا 
على حيث كان لها تأثير  لها نشاط مضاد للفطريات  Aspergillus Tterreus  ترس األسبرجلليسرضية ألالرشراشيات ا

والفطريات  Saccharomyces cerevisiae وفطر الخميرة  Candida albicans Nالفطر الممرض كانديدا ألبيكانس 
 Aspergillus fumigatusوالراشراشيات الدخناء  Aspergillus  flavusمنها الرشراشيات الصفراء  Filamentousالخيطية 

ويمثل المنتجات الثانوية  Penicillium. chrysogenum  والفطريات المكنسية Aspergillus nigerوالرشراشيات السوداء 
 وجد العالمفي البكتريا. و نشاط حيوي التركيب و اللمركبات ذات  األساسيمصدر ال ات األيض تعتبرمن عملي

 (36)(Samuel et al. 2010) الخام لبعض  مذيبات تم الحصول عليها فيذات نشاط حيوي  ايضية وجود مركبات
   .وقد صنفت بأنها ذات نشاط مضاد للبكتريا  مستخلصات اجناس الفطريات 
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لى الجسم المستضيف يتم من خالل جرح الجلد أو الندوب أو الحروق. وينتج إلدخول الفطريات الجلدية  ةق المحتملالطر من و 
عن ذلك التهابات تسببها األبواغ والجراثيم . وينتج عن ذلك تساقط الشعر حيث تفتقر بصيالت الشعر إلى العناصر الغذائية 

  (Weirzman & Summerbeil,1995)(37)ىعملية العدو  ث له نمو أثناءالشعر ال يحداألساسية الالزمة لنموها وبالتالي، فإن 

ويغزو الكائن المسبب للمرض الطبقة العليا غير الحية والكيريتينية من الجلد، وهي الطبقة القرنية إلنتاج الكيراتيناز اإلنزيمي 
  .Muhsin et al)(38) 1997 (كعرض مصاحب للعدوى المسبب لحدوث إلتهاب

تنتج الفطريات الجلدية العديد من أنواع اإلنزيمات البروتينية القادرة على هضم الكيراتين ، ولكن بعضها يعمل كعامل خطر 
طالق مجموعة واسعة من  اإلنزيمات الهاضمة ضمن مجموعة إنزيمات البروتاز مثل إنها تستطيع ألتكوين أمراض فطرية كما 

  ،.(Brasch et al1991)(39) الفطرية تالف الخاليا الخلوية ويؤدي إلى نمو الخيوطإاألمينوببتيداز والليباز الذي تعمل على 

٪ من الناس في جميع  20للدراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية حول اإلصابة بالعدوى الجلدية أظهرت أن حوالي  وفقاً 
أنحاء العالم يعانون من االلتهابات الجلدية، والتي قد يتعرض لها اإلنسان في أي فئة عمرية. ومن ضمن األمراض الجلدية  

وهي عدوى فطرية سطحية تصيب األجزاء المكشوفة من الجلد تنتج بسبب   Tinea Corporisهي سعفة الجسد  األكثر شيوعاً 
مرض  القدم أو لقدماتليها سعفة ٪ من العدوى الجلدية.  70وتمثل سعفة الجسد حوالي  ،الفطر الشعري األحمر 

، يتعرض الرياضيون أكثر من غيرهم لإلصابة به؛ ألن أقدامهم أكثر من غيرهم عرضة الرتفاع درجة الجلد يصيب فطري
 .قدم الرياضي معدية على نحو كبير وفطريات الرياضية والتدريب،حرارتها وزيادة رطوبتها بسبب األحذية 

2000) ،; (41)(Vander-Straten et al.، 2003). (40)(Marques et al 

 الخالصة

 لألكسدةكفاءة البكتريا المعزولة من عينات روث اإلبل من حيث نشاطها كمضادات  الكشف عناهتمت هذه الدراسة ب
لسالالت وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المستخلصات المائية  ، لألمراضالمسببة  الجلدية  والفطرياتومضادات للبكتيريا 

ألقت  ةدراسهذه الإن  ،وختامًا  .للبكتريا والفطريات الجلديةكمضادات و المعزولة كان لها نشاطًا كمضادات لألكسدة  ةالبكتري
للبكتريا  الكيميائية الخلوية لياتالمنتجات الطبيعية واآلتم اإللمام التام بكل ي والتي لم الضوء على بعض خواص روث اإلبل

والمراهم التي من شأنها  لعقاقيرإلنتاج اكونها مصدرًا هامًا ل وذلك لذا يوصى بالمزيد من البحوث ، بشكل كاملالموجودة فيها 
 تساهم بشكل كبير في تحقيق الربح للعديد من الشركات. تخدم البشرية باإلضافة إلى كونها أن 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B7%D9%8A
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 اإلمارات في: تطبيقات عملية األكتينوبكتيريا باستخدامالملوثة بالنفط الخام  األراضيقدرة النباتات على تنظيف تحسين 
Improving phytoremediation in soils contaminated with crude oil using beneficial 

actinobacteria: Practical applications in the UAE 

*Prof. Synan F. AbuQamar 

 

Abstract 
Although there are several ways to clean up 

chemical pollutants from the soil, scientists are 

still having hard time in cleaning up 

contaminated-soil with crude oil. Thus, this is 

evidence on plant growth and development due to 

the increased levels of the stress hormone, 

ethylene (ET). This study aimed to find an 

innovative way to improve the efficiency of 

plants toward contaminated soils with crude oil 

using actinobacteria isolated from the UAE soils. 

A mixture of three strains of endophytic 

actinobacteria versus a mixture of three 

rhizosphere actinobacterial strains living in the 

soil, producing 1-aminocyclopropane-1-

carboxylic acid (ACC) deaminase was tested on 

corn seedlings growing in crude oil-polluted soil. 

In the greenhouse experiments, each mixture of 

endophytic or rhizosphere actinobateria showed 

significantly (P<0.05) increased growth in root 

and shoot of corn seedlings. This was 

accompanied with significant (P<0.05) increases 

in the absorption of crude oil from the soil 

compared to the control treatment. We noticed 

that both 

_____________ 

*Department of Biology, College of Science, United 

Arab Emirates University, Al Ain 

 

treatments also increased the concentration of 

 بو قمرأسنان فهد .د. أ* 

 ملخص
من الرتبة  الكيميائية ستخالص امللوثات هناك عدة طرق بيولوجية ال

النباتات   استخدام أوBioremediation) البكترييا ) استخدامك

(Phytoremediation)  الكيميائية وتسمى النباتات اجملمعة للملوثات

(hyperaccumulator plants) .  يواجه العلماء يف الوقت الراهن

ال أبعض املعوقات لتنظيف الرتبة من امللوثات الكيمائية كالتلوث بالنفط اخلام 

وهي منو النباتات بشكل ضعيف بسبب اإلجهاد الفسيولوجي والناتج عن 

. إن (Stress Ethylene)زيادة تركيز هرمون إيثلني اإلجهاد الفسيولوجي 

ة هو إجياد طريقة جديدة لتحسني كفاءة إلىالغرض األساسي من الدراسة احل

األكتينوبكترييا  باستخدامعملية املعاجلة النباتية لتلوث الرتبة بالنفط اخلام 

ولة اإلمارات العربية اجلفاف واحلرارة اليت توجد يف د ظروفوذلك لتحملها 

خليط من ثالث سالالت من األكتينوبكترييا اليت تعيش  استخداماملتحدة. مت 

وخليط لثالث  (Endophytic actinobacteria)داخل اجلذور 

 سالالت تعيش يف الرتبة حول منطقة جذور نبات الذرة 

(Rhizosphere actinobacteria)  1املفرزة ألنزمي-

Aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) 

deaminase  والذي يقوم بتكسري مادةACC  باإلضافة إىل قدرهتا على

 سالالت من 3إنتاج هرمونات النمو وعديدات األمينات. مت إختيار أقوى 

____________ 
محيد جلائزة راشد بن  36البحث الفائز باملركز األول يف جمال البيئة باملسابقة ال[

 ]للثقافة والعلوم

 جامعة- كلية العلوم  –علوم احلياة  قسم التقانة احليوية النباتية الدكتور ستاذاأل *
 اإلمارات العربية املتحدة
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crude oil (total recoverable hydrocarbons and 

 polycyclic aromatic hydrocarbons) in roots 

and shoots of corn when compared with 

plants without any of actinobacterial 

mixtures. Notably, the use of the mixture of 

the endophytic actinobacteria was the best 

treatment; thus this could be attributed to the 

high contents of plant hormones and 

polyamines as well as in the reduction in the 

endogenous ET levels in planta. This study is 

the first, in the UAE and the Arab Gulf 

region, to use a safe and environmentally 

friendly method to increase the efficiency of 

phytoremediation in soils polluted with crude 

oil using the tested beneficial actinobacteria. 

This method will contribute to greening the 

desert in places suffering from oil pollution 

in the UAE or elsewhere in the world 

Keywords: ACC deaminase, endophytic 

actinobacteria, ethylene, heavy metals, 

phytoremediation, plant growth regulators, 

soil pollution. 

 

 

 

 

سالالت من  تعيش داخل جذور الذرة وأقوى ثالثاألكتينوبكترييا واليت  

 ACC" على إنتاج أكرب كمية من تينوبكترييا تعيش يف الرتبة بناءاألك

deaminase يف آن واحد. مت عمل خليط  وأكرب كمية من هرمونات النمو

من الثالث سالالت األوىل وكذلك من الثالث سالالت الثانية إلختبار قدرة  

كل خليط على حدة على زيادة كفاءة عمل نبات الذرة لتنظيف الرتبة من 

ينوبكترييا النفط اخلام. أثبتت الدراسة داخل البيوت البالستيكية قدرة األكت

اليت تعيش داخل اجلذور وكذلك اليت تعيش يف الرتبة على زيادة منو اجملموع 

النفط اخلام من الرتبة وإعطاء  امتصاصاجلذري واخلضري لنبات الذرة وزيادة 

أكثر من املعاملة اليت مل يتم  (P<0.05)نتائج ذات داللة إحصائية معنوية 

األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل جذور وجود  إضافة األكتينوبكترييا. كما أدى

نبات إىل زيادة تركيز النفط النبات الذرة أواليت تعيش يف املنطقة حول جذور 

 Total recoverable hydrocarbons andاخلام )

polycyclic aromatic hydrocarbons يف جذور وأوراق نبات )

الذرة )مع حدوث نقصان يف تركيز النفط اخلام داخل الرتبة( مقارنة مع 

األكتينوبكترييا. واجلديد يف هذه الدراسة  استخداماملعامالت اليت مل يتم فيها 

 استخدامة أن املعاملة املثلى واألفضل كانت تلك اليت تضمنت إلىاحل

زيادة كبرية يف  اجلذور. أثبتت الدراسة أيضا  األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل 

احملتوى الداخلي هلرمونات النمو وعديدات األمينات مع نقصان كبري يف 

احملتوى الداخلي هلرمون اإليثلني الضار داخل اجملموعني اجلذري واخلضري 

لنبات الذرة يف معاملة األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور مقارنة ببقية 

ت. تعتربهذه الدراسة هي األوىل من نوعها يف دولة اإلمارات العربية املعامال

طريقة آمنه وصديقة للبيئة من  استخداماملتحدة ويف منطقة اخلليج العريب يف 

وث األراضي بالنفط اخلام. وميكن أجل زيادة كفاءة املعاجلة النباتية لتل

عن طريق زرع هذه الطريقة يف تنظيف الرتبة من أي تلوث نفطي  استخدام

 النافعة. سوف تسأهم هذه الطريقة األكتينوبكترييانبات الذرة واملدموج هبذه 
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يف ختضري الصحراء يف األماكن اليت قد يوجد هبا مشاكل بيئية نامجة عن  
 التلوث البرتويل يف أراضي دولة اإلمارات العربية املتحدة.   

األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور، منظمات النمو ة: لىالكلمات الدإل

النباتية, هرمون اإليثلني, تلوث الرتبة, املعادن الثقيلة, املعاجلة احليوية, أنزمي 

ACC .دي امينيز 
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 مقدمة

النفط  إلىالمخاطر التي تواجه البيئة والعاملين في مجال المحافظة عليها وذلك لزيادة حاجة اإلنسان  أكبريعتبر التلوث النفطي من 

 إلىلونه ما بين األصفر  زيتيسائل  هو (رايي والبحار والمحيطات  النفط االزيت الخا ومشتقاته المختلفة وما يصحبه من تلوث لأل

  هيدروكربونية ومركبات وعناصر الهيدروكربونية من مركبات من خليط معقد جدا  ه يتكون في معظم والذي األسود الداكن المخير

ة للنفط اللزوجة واللون وللنفط خواص فيزيائية وكيميائية تختلف درجاتها باختالف مواقع استخراج النفط  ومن الخواص الفيزيائي

  (1ا(Fingas, 2017)شتعال ونسبة الكبريت ومن الخواص الكيميائية نقطة اإل، والرائحة

 إلىمتعمدة ويمكن ذكر األسباب المؤدية  أوالتلوث بالنفط سواء كانت غير متعمدة  إلىهناك العديد من األسباب التي تؤدي 

اآلبار النفطية البحرية, حوادث  انفجاروغرق ناقالت النفط و  انفجارحوادث : يتها وتكرار حدوثها فيما يليأهم التلوث بالنفط حسب

يات الموجودة على شواطئ و ا, مصانع البتروكيمفن الشحن والناقالت ومنصات النفطمخلفات س ،تي الشحن والتفريغيالخلل في عمل

 ،ت الحربيةثناء العملياأ, التسرب الطبيعي للنفط من قيعان البحار والمحيطات, الهجو  على المنشآت النفطية وناقالت النفط البحار

 إلىنابيب البترول البرية  كما يحدث التسرب من بعض خطوط األنابيب التي تحمل النفط رب أتس ،النفايات الصناعية ونفايات المدن

مجموعة من الكوارث الحقيقية البالغة الخطورة فمنها ما يمكن مالحظته وحصره والسيطرة  إلىشواطئ البحار  يؤدي التلوث بالنفط 

 (Fingas, 2017)(1). ه شهور وبعيها ال يمكن السيطرة علي أوعليه منذ بداية التلوث وخالل عدة أيا  

تربة عقيمة غير صالحة للحياة النباتية والحيوانية فالنفط الخا  يحتوي على  إلىيعتبر النفط من أخطر مصادر تلوث التربة وتحويلها 

وتي  العديد من المركبات مثل ملوثات نفطية غير عيوية سامة  أومركبات يارة تكون على شكل ملوثات نفطية عيوية سامة 

يونات المعادن السامة والمواد الذائبة والعالقة والمواد الهيدروكربونية وكل المواد أمركبات الفينول ومركبات السيانيد والكبريتيدات و 

بين  ل يعمل حاجزا  فالنفط السائ  Fingas, 2017)(1)اتربة عقيمة  إلىالسابقة تعمل على تدمير التربة الزراعية الخصبة وتحويلها 

ن حبيبات التربة عندما تتشبع بالنفط يريا والفطريات ألحبيبات التربة والهواء ويؤثر كذلك على الكائنات الدقيقة في التربة مثل البكت

جهة أخرى كسجين الهواء الجوي من أو من جهة و  ن طبقة تمنع التبادل الغازي بين الكائنات الدقيقة والجذور التي توجد تحت التربةتكو  

 Fingas, 2017)(1).سفل الطبقات النفطية  اأكسيد الكربون أتموت هذه الكائنات بسبب تركيز غاز ثاني  إلىوبالت
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المطاط الرغوي  باستخدا  متصاصالرق مستخدمة لمكافحة التلوث النفطي منها الطرق الميكانيكية وتشمل الكشط واهناك عدة ط

ات والكائنات الحية نزيماأل استخدا هناك الطرق البيولوجية مثل المشتتات الكيميائية والجلتنة و  استخدا تشمل و  الطرق الكيميائيةو 

إن هذه لألسف (Peng et al., 2019)(4) ;(Hocking, 2016)(3) ;(Gall et al., 2015)(2). النباتات المجمعة الدقيقة و 

من تقنية لتنظيف التربة حيث أن التركيب المعقد للتربة ووجود العديد من  أكثرما تستخد   ات وغالبا  التقنيات غير كافية إلزالة الملوث

طرق  باستخدا الباحثون أ بدلهذا و  Fingas, 2017)(1).ا ومكلفا   صعبا   ا  مر أمن التربة النفطية الملوثات يجعل إزالة الملوثات 

من البكتيريا  ستفادةالو هي ا  ”Bioremediation“تتمثل في المعالجة الحيوية   البتروليةبيولوجية غير مكلفة للتخلص من الملوثات 

 أو (Dubchak and Bondar, 2019)(6) ;(Chen et al., 2019)(5)النافعة في تكسير الملوثات من التربة الفطريات  أو

 ”Phytoremediation“يسمى بالمعالجة النباتيةهو ما و  البتروليةالملوثات  امتصاصقدرتها على  ستغاللابعض النباتات و  استخدا 

  (7)(Glick, 2010); (8)(Boyd, 2014); (9)(Neilson and Rajakaunal, 2014); (10)(Pollard et al., 2014);  

 ;)2019 ,Shanab et al.-Abou((14);, 2016et al.Mahar ((13));, 2016et al.Pandey ((12));, 2014Xu et al.((11) 

 , 2019).et al.Reddy ((16); )Dubchak and Bondar, 2019((6));Cameselle and Gouveia, 2019((15) 

المعادن الثقيلة صباغ و الديزل واألو  الزيوتالنفط الخا  و  مثلالكيميائية وتسمى النباتات المستخدمة في المعالجة النباتية للملوثات 

بالنباتات المجمعة للملوثات" " “Hyper-accumulator plants”  أنسجةالملوثات من التربة وتركيزها داخل  امتصاصوالتي تقو  ب 

راقأو النباتات المختلفة من جذور و  . (17ا (Ma et al., 2015); 12ا) (Pandey et al., 2016); 13ا) (Mahar et al., 2016); 

(14ا( Abou-Shanab et al., 2019); 6ا) (Dubchak and Bondar, 2019); 16ا) (Reddy et al., 2019) 

على تحمل النباتات المستخدمة للملوثات الكيميائية والتي  ساسا  الملوثة تعتمد أ راييالنباتات في معالجة األ استخدا ن تقنية إ

دورة حياتها ن تتأثر أنسجتها دون في أ ةالسامالكيميائية الملوثات ة من إلىتركيزات ع امتصاصتعني مقدرة النباتات على تجميع و 

مة النباتات لألثر السا  واليار للملوثات العيوية والغير العيوية و اولكي يت  تطوير النباتات المتحملة للملوثات يجب فه  كيفية مق
(8)(Boyd, 2014); (10)(Pollard et al., 2014); (12)(Pandey et al., 2016); (14)(Abou-Shanab et al., 2019); 

(15)(Cameselle and Gouveia, 2019); (6)(Dubchak and Bondar, 2019); (16)(Reddy et al., 2019).  

 فينباتات عشبية ائش وأشجار وشجيرات و ا التقنية التي تستخد  فيها النباتات الخيراء من حشأنهتعرف المعالجة النباتية ب

  ;(Abou-Shanab et al., 2019)(14)يات والمواد المشعةو االكيمبالنفط الخا  و  الملوثة راييمعالجة األ



6 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ، العدد األول

(6)(Dubchak and Bondar, 2019); (18)(Rostami and Azhdarpoor, 2019)    وتوجد عدة عمليات مختلفة يمكن

الملوثة والرسوبيات والمياه الملوثة وهذه العمليات ينتج عنها إزالة الملوثات من التربة  راييالنباتات لمعالجة األ استخدا عن طريقها 

المواد الخطيرة من التربة  امتصاصويت  فيها  Phytoextractionالمعالجة النباتية هي  حتوائها  فمن يمن أنواعاالمياه أو أو 

الماء مع إطالقها في الهواء،  أوويت  فيها إزالة المواد من التربة  Phytovolatilizationوتركيزها في الكتلة الحيوية للنبات، 

Phytostabilization (7) العناصر في البيئة عن طريق تثبيتها والحد من تسربها ويت  فيها الحد من إنتقال(Glick, 2010);  

(17)(Ma et al.,2015);(13)(Mahar et al.,2016);(12)(Pandey et al.,2016);(15)(Cameselle andGouveia, 2019); 

(16)(Reddy et al., 2019). 

ها محدودة استخداموغير مكلفة عندما تكون مخاطر ة اذبالملوثة وسيله ج راييالنباتات في معالجة األ استخدا تعتبر تكنولوجيا 

 . الملوثات كاف ةعندما يكون الزمن المطلوب إلزال ييا  جدة في التربة في منطقة الجذور وأوتكون الملوثات متوا
(14)(Abou-Shanab et al., 2019); (18)(Rostami and Azhdarpoor, 2019)  هذه التكنولوجيا يكون  استخدا وعند

الجذور  إلىالملوثات  نتشاراما يزيد عن معدل  معدل تحلل النباتات للملوثات غالبا   أييا  تات للملوثات و االنب امتصاصمعدل 

  ;(Mahar et  al., 2016)(13) ;(Boyd, 2014)(8). الملوثات في منطقة الجذور هو العامل المحدد  نتشارايصبح  يلاوبالت

Pandey et al., 2016);  )Dubchak and Bondar, 2019) (12))(6)   

موقع الملوثات ففي حالة ما يكون هنالك  ةزالللسرعة المطلوب بها إ الملوثة تبعا   راييالنباتات في معالجة األ استخدا ويتحدد  

محاصيل النباتات المستخدمة في معالجة  ستخدا غيرها فهناك عدة خيارات ال أوقتصاديه عتبارات إال ةملوث يتطلب معالجته بسرع

ستخالص العناصر من النباتات عن طريق تكنولوجيا التعدين والغسيل بعد حرقها على اهذه الخيارات هو  أفيلالملوثة و  رايياأل

على نسب منخفية  ذا كانت النباتات تحتويإما أ ة من المعادن،إلىحتواء النباتات على نسب عادرجة حرارة منخفية وذلك في حالة 

هذه النباتات تحت  مكن هي أخاصة إذا ما   Landfillsيت  عن طريق حرق النباتات فين التخلص من المخلفات من المعادن فإ

 Rostami and)(18) ;(Dubchak and Bondar, 2019)(6) ;(Pandey et al., 2016)(12).    الظروف الالهوائية

Azhdarpoor, 2019)  
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تربة تواجه العلماء مشكلة من معادن ثقيلة من ال أوستخالص الملوثات الكيمائية من نفط خا  الالنباتات  استخدا لكن في حاالت 

المعادن الثقيلة  أوالفسيولوجي وذلك تحت تأثير زيادة تركيز النفط الخا   اإلجهادال وهي نمو النباتات اليعيف وذلك لظروف أكبيرة 

  ;(Glick, 2014)(20) ;(Glick et al., 2007)(19).السامة في التربة مما يؤثر بالسلب على نمو النباتات

(18)(Rostami and Azhdarpoor, 2019)  

يادة ز  إلى يافةن التفسير العلمي لنمو النباتات اليعيف في هذه الظروف الفسيولوجية الصعبة هو سمية المواد الملوثة باإلإ

هرمون يار  و هو (Stress Ethylene)الفسيولوجي  اإلجهادهذه الحالة بهرمون إيثلين  فييعرف  تركيز هرمون اإليثلين و الذي

على كميات كبيرة من الملوثات الكيميائية  يالتي تحتو  راييعلى نمو النباتات في األ ا  يؤثر سلبنمو النباتات و  فينقص  إلى يؤديو 

ه الظروف الفسيولوجية تحت هذ راقو األنمو الجذور و  فين النقص ة  إإلىصر الثقيلة ذات السمية العالعناب أوالتلوث بالنفط الخا  مثل 

يؤثر  لىابالتمن التربة و  الكيميائيةنوع من الملوثات  أي أو المعادن الثقيلة أوالنفط الخا   امتصاصمن  اإلقالل إلى يالصعبة يؤد

  ;(Glick et al., 2007)(19)  ;(Arshad and Frankenberger, 2002)(21). على نجاح هذه الطريقة سلبيا  

(20)(Glick, 2014); (22)(Murray et al., 2019).  

مثل  Abiotic Stress البيولوجيةالغير الفسيولوجي من تحت تأثير العوامل  اإلجهادن النباتات التي تعيش تحت ظروف إ

من تحت  أومعادن ثقيلة(  أوالتلوث الكيميائي بالملوثات الكيميائية من نفط خا  رارة الشديدة والبرودة الشديدة والملوحة و الحالجفاف و 

 اإلجهادكرد فعل لهذا البكتيريا( تقو   أوالفطريات  أوصابات بالحشرات إلاالناجمة عن ا  Biotic Stressتأثير العوامل البيولوجية

  ;(Sarkar et al., 2018a)(23) ;(Glick, 2014)(20) يات كبيرة من هرمون اإليثلين الياركم إنتاجالفسيولوجي ب

(Murray et al., 2019)22ا) 

 راقو األالجذور والسيقان و  أنسجةداخل  ا  يلاذا كان تركيزه عثبط من نمو النباتات إيإن هرمون اإليثلين يقلل و 

 (21)(Arshad and Frankenberger, 2002); (19)(Glick et al., 2007), (20)(Glick, 2014); (24)(Glick, 2015); 

(25)(Tavares et al., 2018); (26)(Bharti and Barnawal, 2019)  

للنمو  ا  للنباتات وهناك مراحل كثيرة من نمو النباتات ينظمها هذا الهرمون وقد يكون مثبط ن هرمون اإليثلين هو هرمون مه  جدا  إ

  ;(Abeles et al., 1992)(27) راقأو النباتات من جذور وسيقان و  أنسجةعلى تركيزه داخل  للنمو معتمدا   ا  محفز  أو
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(21)(Arshad and Frankenberger, 2002); (20)(Glick, 2014).   فعلى سبيل المثال عندما يكون تركيز الهرمون  

سراع من تأخير شيخوخة اإلزهار وفي اإل فيكسر كمون البذور و  فيالجذور و  إنتاجللنبات في زيادة  معتدل فهو هرمون مفيد جدا  

الفسيولوجي فيصبح هنا تأثيره يار ومثبط لنمو  اإلجهادبسبب  اليا  يثيلين عمار ولكن إذا كان تركيز هرمون اإلعملية نيج الث

 نمو النباتاتمن  اإلقالليثلين على تثبيط نمو الجذور و من هرمون اإل يلاالنباتات حيث يعمل التركيز الع

(27)(Abeles et al., 1992); (21)(Arshad and Frankenberger, 2002); (7)(Glick, 2010); (20)(Glick, 2014); 

(25)(Tavares et al., 2018). 

الفطريات وذلك لزيادة خصوبة التربة ريا و الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتي استخدا  إلىفي الفترة األخيرة لجأ علماء الزراعة   

بهدف زيادة  الزارعة الغير التقليديةذلك كأحد طرق و  يحتاجها النبات التيالنباتات للعناصر الكبرى والصغرى و  امتصاصوتحسين 

 ;(Glick, 2015)(24)سمدة  الكيميائية الغير مبرر لأل ستخدا الزراعي والمحافظة على البيئة من التلوث الناج  عن اال نتاجاإل

(28)(Malusà et al., 2016); (29)(Finkel et al., 2017); (30)(Timmusk et al., 2017) 

ستعمال داخل النافعة الصديقة للبيئة وذلك لإل ة على البكتيرياالمحتوىالمخصبات البيولوجية و  أوالمخصبات الحيوية  استخدا إن    

 ,.Bashan et al)(31)لتحسين طرق الزراعة العيوية  أوالحقول كبديل جزئي لألسمدة الكيميائية  في وأالبيوت البالستيكية 

2014); Malusà et al., 2016); (29)(Finkel et al., 2017); (30)(Timmusk et al., 2017))(28) 

تحسين خصائص و  ،سمدة الكيميائيةألا استخدا الناتج من مزايا عديدة مثل الحد من مشكالت التلوث البيئي إن لألسمدة البيولوجية 

زيادة معدل خصوبة التربة حول منطقة  إلىبالتلكائنات الحية الدقيقة النافعة و التربة الفيزيائية والكيميائية وزيادة نشاط ا

ن إ  (Olanrewaju and Babalola, 2019)(32) ;(Timmusk et al., 2017)(30) ;(Finkel et al., 2017)(29)الجذور

العناصر الغذائية حيث أن هذه الكائنات الحية الدقيقة  امتصاصمن قدرة النباتات على  أييا  تزيد المخصبات الحيوية هذه   استخدا 

عناصر بسيطة سهلة  إلىتحويلها و  متصاصالغير قابلة لالدة التركيب الموجودة في التربة و النافعة تقو  بتكسير المواد العيوية المعق

المخصبات   األمراض البكتيرية والفطرية الكامنة بالتربة وذلك الحتواء هذه و اتقالمخصبات البيولوجية ن هذه كما أ  متصاصاال

 ات قادرة على قتل الكائنات الحية اليارة أنزيمميادات حيوية و  إفرازب أييا  على كائنات حية دقيقة نافعة تقو  البيولوجية 

.(33)(Lucy et al., 2004); (31)(Bashan et al., 2014); (24)(Glick, 2015); (29)(Finkel et al., 2017); 
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 (30)(Timmusk et al., 2017); (34)(Liu et al., 2018)  على زيادة نمو الجموع الخيري األسمدة البيولوجية وتعمل هذه

 ية الثمار مما يحقق عدة مميزات اقتصادية مهمة للمزراعين إنتاجتحسين في االزهار و  فيتبكير والجذري للنباتات و 

(33)(Lucy et al., 2004); (24)(Glick, 2015); (29)(Finkel et al., 2017); (32)(Olanrewaju and Babalola, 2019)  

مجموعة  أييا  تتبع النباتات  راقأو سيقان و داخل جذور و  وفيأالتربة  فيالتي تعيش حرة و النافعة الكائنات الحية هذه تأثير ن إ

 مباشرة غير طريقة مباشرة و بتستطيع أن تزيد من نمو النباتات  التيهي تلك و  Plant Growth Promoting bacteriaتسمى 
(35)(Gontia-Mishra et al., 2017); (36)(Olanrewaju et al., 2017); (37)(Chaurasia et al., 2018);  

(38)(Gouda et al., 2018); (32)(Olanrewaju and Babalola, 2019)  النافعة المباشر الكائنات الحية   إن تأثير هذه

 إفرازعن طريق  أو ،قدرتها على تثبيت النيتروجين أوباألخص عنصر الفسفور المعادن من التربة و  امتصاصيتمثل في قدرتها على 

التي تستطيع أن تزيد من نمو المجموع كسينات وعديدات األمينات و و هرمونات النمو النباتية مثل الجبريلينيات والسيتوكينتات واأل

  ;(Bashan and de-Bashan, 2005)(39)الثمار  إنتاجمن  أييا"الخيري و الجذري و تزيد 

(40)(de-Bashan et al., 2012); (24)(Glick, 2015); (35)(Gontia-Mishra et al., 2017);  

(36)(Olanrewaju et al., 2017); (37)(Chaurasia et al., 2018); (38)(Gouda et al., 2018) إنتاجعن طريق  أو 

 الفسيولوجي  اإلجهاديتكون بكميات كبيرة في ظروف  والذييثلين قلل من التأثير السلبى لهرمون اإلات نافعة تأنزيم

(41)(Arshad et al., 2007); (42)(Saleem et al., 2007); (7)(Glcik, 2010); (20)(Glick, 2014); (11)(Xu et al., 

2014); (36)(Olanrewaju et al., 2017); (43)(Acuna  et al., 2019) 

عن طريق  أو للفطريات اليارة ات محللة للجدر الخلويةأنزيم إفرازأما التأثير الغير مباشر لهذه الكائنات الحية الدقيقة فيتمثل في  

 عدة للنباتات  التي تسبب أمرايا  من فطريات و بكتيريا و  الكائنات اليارةقتل  قادرة على ميادات حيوية، إنتاج

(24)(Glick, 2015); (28)(Malusà et al., 2016); (34)(Liu et al., 2018) عن طريق تحفيز النبات نفسه على زيادة  أو

 2017et al.Mishra -Gontia((35); ), 2016al. et(Malusà (28) ,( ;منظمات النمو النباتية الداخلية الخاصة به إنتاج

Olanrewaju et al., 2017); (38)(Gouda et al., 2018)  )الكائنات الحية  هذه أنواعنوع من    الحظ العلماء أن أي(36ا

من طريقة في آن  أكثر أو ةحدطريقة وا استخدا مراض النباتية عن طريق مة األو امقالنافعة تستطيع أن تقو  بزيادة نمو النباتات و 

 ;(Gouda et al., 2018)(38) ;(Malusà et al., 2016)(28) ;(Glick, 2015)(24) غير المباشرة أوواحد من الطرق المباشرة 
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 (34)(Liu et al., 2018)  

عديدة من الكائنات الحية الدقيقة  أنواعالطرق المعروفة بواسطة الكائنات الحية الدقيقة لزيادة نمو النباتات هناك  إلى يافةباإل

يقو   أنه نزي المعروف عن هذا األ   ACC deaminase. أنزي  إفرازالنباتات عن طريق  إنتاجن تزيد من أ النافعة تستطيع أييا  

مادتي  إلىتحويلها يثيلين و مادة المخلقة لهرمون اإلال Aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC)-1بتكسير مادة 

 يمما يؤد  α keto-butyrate  (44)(Honma and Shimomura, 1978); (36)(Olanrewaju et al., 2017) ومونيا األ

  ;(El-Tarabily, 2008)(45)الجذري المجموعين الخيري و  أنسجةي داخل رمون اإليثلين اليار فنقصان تركيز ه إلى

(Ghosh et al2018); (47)(Sarkar et al., 2018b) (25)(Tavares et al., 2018); (43)(Acunaet al., 2019) (46) 

(26)(Bharti and Barnawal, 2019)  زيادة في نمو  إلى مما يؤديالفسيولوجي  هذا  اإلجهادو المتكون تحت ظروف

  التربةمن الكيميائية الملوثات  امتصاصتكون هناك زيادة في  يلابالتوالخيري للنباتات المجمعة و  الجذريالمجموع 

(Glick et al., 2007); (48)(Sheng et al., 2008); (49)(Sun et al., 2009); (20)(Glick, 2014); 19ا) 

(Olanrewaju et al., 2017)36ا)   

من البكتيريا النافعة والتي تعيش داخل  أنواعبعض  استخدا بحاث العلمية المنشورة ألفي العديد من القد ت  من قبل وبنجاح و 

 ACC deaminase  (45)(El-Tarabily, 2008); (50)(Qin et al., 2014)نزي المفرزة ألالتربة وحول جذور النباتات و 
(36)(Olanrewaju et al., 2017); (46)(Ghosh et al., 2018) يثلين للتأثير اليار لهرمون اإلمة النباتات و افي زيادة مق

، الفسيولوجي الناتج من العوامل الغير البيولوجية مثل زيادة الملوحة, الجفاف اإلجهادبكميات كبيرة تحت ظروف والذي يتكون و 

عن اآلفات الزراعية من فطريات وبكتيريا  صابات ناتجةإمن  الناتج أو النفط الخا كوالتلوث الكيميائي الحرارة الشديدة, ، البرودة 

 حشراتو 

 (19)(Glick et al., 2007); (7)(Glick, 2010); (52,51)(Ma et al., 2011 a, b); (53)(Fahad et al., 2015); 

(24)(Glick, 2015) (47,23)(Sarkar et al., 2018a,b); (25)(Tavares et al., 2018); (43)(Acunaet al., 2019); 

(Bharti and Barnawal, 2019). 26ا) 
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على  أومنطقة الجذور،  وحولأالتي تعيش في التربة، الدقيقة النافعة مثل الفطريات والبكتيريا و  الكائنات الحية إلى يافةباإل

تعيش معيشة طبيعية  التي أخرى من الكائنات الحية الدقيقة أنواعالثمار هناك واألزهار و  راقو األاألسطح الخارجية للجذور والسيقان و 

  et al.,(Hallmann (54) 1997( ;راقأو النباتية الحية من جذور وسيقان و  نسجةألفي داخل ا

(Kobayashi and Palumbo, 2000), (56)(Rosenblueth and Martinez-Romero, 2006)55ا) 

 (57)(Hardoim et al., 2015); (58)(Rruyens et al., 2015); (59)(Khare et al., 2018); (60)(Strobel, 2018)  

(Bharti and Barnawal, 2019); (61)(Rana et al., 2019)26ا) 

النباتية الحية دون أن  نسجةتتكاثر بكفاءة في داخل هذه األالحية الدقيقة النافعة أن تعيش وتستعمر و تستطيع هذه الكائنات و 

معيشة داخلية داخل  تعيش التيالدقيقة و رف هذه الكائنات الحية تعو   ثار سلبية على نمو هذه النباتات أي أ أوتحدث بها أي أمراض 

  (Endophytic Microorganisms “Microbial Endophytes)س  االنباتات المختلفة ب أنسجة

; )Strobel, 2018((60); ), 2018et al.Khare ((59); ), 2015et al.Rruyens ((58); )2015 et al.,Hardoim (57ا) 

(62)(Wallace and May, 2018); (61)(Rana et al., 2019); (63)(White et al., 2019). 

النباتية الحية هي التي يمكن الحصول عليها فقط بعد نجاح  نسجةالتي تعيش في داخل األحية الدقيقة النافعة و هذه الكائنات ال

ذلك للتأكد من أن هذه الكائنات الحية تعيش فيها هذه الكائنات الحية و  التيو  راقو األ أوالسيقان  أوعملية التعقي  السطحي للجذور 

 Trueطلق عليها ئنات تعيش على االسطح الخارجية و يا ليست كاأنهاألنسجة النباتية المختلفة و هي معزولة بالفعل من داخل هذه 

Endophytic Microorganisms Rruyens ((58); )2000 et al.,Sturz ((64), )Kobayashi and Palumbo, 2000((55)

et al., 2015); (59)(Khare et al., 2018); (60)(Strobel, 2018); (61)(Rana et al., 2019); (63)(White et al., 

 2019) 

 نواعألو  ةحدالحية في نباتات ذوات الفلقتين وذوات الفلقة الواالنباتية  نسجةداخل األ تتواجد هذه الكائنات الحية التي تعيش  طبيعيا  

 فيرة والقشرة و خاليا البشالكائنات الحية في داخل أنسجة و    تتواجد هذها  أيي شجاراألو  الشيجراتو  كثيرة من النباتات العشبية

 Kobayashi and Palumbo, 2000((55)( ;االتوصيلية من خشب و لحاء نسجةكذلك في األالمسافات البينية بين الخاليا و 

(57)(Hardoim et al., 2015) ; (60)(Strobel, 2018; Rana et al., 2019); (61)(Rana et al.,2019))  
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، األزهار، الثمار والبذور للعديد من النباتات مثل راقو الداخلية الحية للجذور، السيقان، األ نسجةتعيش هذه الكائنات الحية في األ

الصنوبر البلوط والصفصاف و  أشجارالحمص، الطماط ، الفلفل، و ترمس، الذرة، الشعير، النجيل، القطن، الفول، البرسي ، الشمندر، ال

(Lodewyckx et al., 2002 a); (58)(Rruyens et al., 2015); (60)(Strobel, 2018); (63)(White et al., 2019) 65ا) 

قشرة نباتي معين مثل بشرة و ش في نسيج إما أن تستقر و تعي أنسجة النبات المختلفة فهيداخل  إلىبمجرد دخول هذه الكائنات الحية 

 التوصيلية نسجةخالل األ نتقالباقي أجزاء النبات المختلفة عن طريق اإل إلى تنتشر وتنتقل أوالجذور 

Strobel, 2018).((60); )Kobayashi and Palumbo, 2000((55); )1997 et al.,(Hallmann (54)   

جميع  إلىمنها تستطيع أن تتغلغل و  راقو األاألسطح الخارجية للجذور و  أوإن مكان المعيشة الرئيسى لهذه الكائنات الحية هو التربة 

  et al.,Hardoim ((57); )2000 et al.,Sturz ((64); ), 2000et al.(Stone (66) 2015( ;أجزاء النبات المختلفة

 , 2019)et al.White ((63); )Strobel, 2018((60إلىفطريات ئنات الحية الدقيقة من بكتيريا و   وتشتمل مناطق دخول هذه الكا 

ر أثناء مرحلة اإلنبات، الجروح المصاحبة لتكوين الجذور الثانوية، الشعيرات المتكسرة، الجروح داخل النباتات عن طريق الجذ

عن  أوالرحيق، العديسات، ، إفرازأماكن الثغور الورقية والثغور المائية و لتربة، عن طريق ختراق الجذور لحبيبات اإ المتكونة أثناء

اإلنشائية  نسجةمن خالل األ أوالثلوج أثناء سقوط األمطار و  أوالرياح  اتجة عن حبيبات التربة المحملة معالن راقو طريق تحط  األ

  الخلوية للنباتات بواسطة الكائنات الحيةات المحللة للجدر نزيماأل إفرازعن طريق  أوالجذرية الغير متميزة 

; )Romero, 2006-Rosenblueth and Martinez((56), )Kobayashi and Palumbo, 2000((55) 

(58)(Rruyens et al., 2015); (61)(Rana et al., 2019) 

مسالمة داخل النبات على زيادة نمو النباتات شة طبيعية و التي تعيش معيرة هذه الكائنات الحية النافعة و الدراسات الحديثة قد أثبتت

 Romero, 2006-Rosenblueth and Martinez((56)( ;قدرة بعيها على تثبيت غاز النيتروجين  وكذلك

, 2019)et al.White (63); ), 2015et al.Rruyens  ((58) لهذه الكائنات الحية النافعة  أييا  ات الحديثة ستخدامو من اال

 النباتات باستخدا التي تعيش بطريقة سلمية داخل النباتات هو قدرتها على تحسين معالجة التلوث الكيمائي في التربة 

(Improved Phytoremediation)   ., 2002b)et al(Lodewyckx (67) مة النبات يد األمراض أو وكذلك في زيادة مق

  et al.,Hardoim ((57); )2000 et al.,Sturz ((64) 2015(;الفسيولوجي مثل الجفاف والملوحة اإلجهادوالظروف الصعبة و 
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 (68)(Lata et al., 2018),  (59)(Khare et al., 2018) العديد من الدراسات الحديثة قدرة هذه الكائنات الحية كدت   كما أ

 (54ا ;(Hallmann et al., 1997)الديدان الخيطية والحشرات و الفطريات و الحيوية الناجحة للبكتيريا  المقاومةعلى 

(55)(Kobayashi and Palumbo, 2000); (65)(Lodewyckx et al., 2002a); (58)(Rruyens et al., 2015); 

(59)(Khare et al., 2018); (61)(Rana et al., 2019) 

تها من بكثير من مثيال أفيل Microbial Endophytesالنباتية الحية  نسجةالكائنات الحية التي تعيش داخل األوتعتبر 

ها استخدامذلك عند و   Microorganisms Rhizosphereمنطقة الجذور وحولأالتي تعيش حرة في التربة الكائنات الحية األخرى و 

النباتية الحية كمكان آمن لها وهي بعيدة كل البعد عن الظروف الصعبة  نسجةنها تعيش في داخل األألفي المخصبات الحيوية وذلك 

بين الكائنات الحية األخرى على تمثل في التنافس الشديد بينها و التي توالثمار و  راقو األعلى أسطح الجذور و  أوالموجودة في التربة 

ليات و وجود بعض الكائنات الحية األخرى مثل األوالحرارة و يدة في درجات الرطوبة التغيرات الشد إلى يافةالمواد الغذائية هذا باإل

  2015et al.Rruyens ((58); )2015 et al.,Hardoim ((57) ,( ;تستخد  هذه الكائنات الحية كغذاء لها  والتيالحيوانية 

(59)(Khare et al., 2018); (63)(White et al., 2019).  

 امتصاصجريت بالفعل على تحسين كفاءة المعالجة النباتية للنباتات المجمعة للنفط الخا  لزيادة أ التيمن الدارسات  العديدهناك 

والهيدروكربونات العطرية متعددة  TRH )Total recoverable hydrocarbonsسترداد االالهيدروكربونات القابلة لستخالص او 

 فيتعيش فقط  التيالبكتيريا و  إيافةمن التربة وذلك عن طريق  PAHs) Polycyclic aromatic hydrocarbonsالحلقات ا

  ;(Huang et al., 2004)(68)رمون اإليثلين همن  اإلقاللوالتي تقو  ب   ACC deaminase أنزي  إفرازالتربة و تقو  ب

(70)(Saleh et al., 2004); (71)(Huang et al., 2005); (72)(Reed and Glick, 2005); (73)(Reed et al., 

; )2018 et al.,Borujeni ((75); .)2007 et al.Glick ((19); )2006 et al.,Greenberg ((74); )2005 

)  2019 ,al. et Reddy((16)  

 امتصاصجريت بالفعل على تحسين كفاءة المعالجة النباتية للنباتات المجمعة للنفط الخا  لزيادة والتي أهناك بعض الدراسات و 

 أنزي  إفرازوتقو  ب تعيش داخل جذور النباتات التيالبكتيريا و  إيافةمن التربة وذلك عن طريق  (PAHs( واTRHاستخالص او 

ACC deaminase  (76)رمون اإليثلين همن  اإلقاللوالتي تقو  ب(Pawlik et al., 2017);  
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(77)(Lumactud and Fulthorpe, 2018)    إفرازوهي  ةحدعن طريق ميكانيكية واالدراسة فقط لت و ابحاث تنهذه األولكن 

فرازأ فقط   ACC deaminase أنزي    ;(Baoune et al., 2017)(78) فقط  األندول أسيتك أسيدهرمون  وا 

)2019 ,al. et Reddy((16); )Lumactud and Fulthorpe, 2018((77); ), 2017et al.Pawlik ((76)  جراء أيةإدون 

هذه الدراسات التي ت  عملها كانت على  أغلبيةأن  يافةوهذا باإلالنمو النباتية   هرمونات إفرازدراسات على قدرة هذه البكتيريا على 

الدراسات  في هناك ندرة شديدة جدا  لكن و   (Pramanik et al., 2018)(79)كروية  أوالبكتيريا العادية التقليدية من بكتيريا عصوية 

التي تعيش خاصة داخل الجذور في مجال و ( كتينوميسيتاتاإلا األكتينوبكتيرياس  مجموعة إوالمعروفة بالمتعلقة بالبكتيريا الخيطية 

فرازالفسيولوجى و  اإلجهادتحسين نمو النباتات تحت ظروف  النفط ستخالص إ و باألخص في مجال  ACC deaminaseأنزي  ا 

 ال بحثان فقط في هذا المجال إيوجد في الدراسات المعادن الثقيلة من التربة بواسطة النباتات  فال  أوالخا  

(80)(Xing et al., 2012); (81)(Qin et al., 2015)  

بكثير  أفيل( هي كتينوميستاتبمجموعة األ ما تعرف قديما   أو البكتيريا الخيطيةا األكتينوبكتيريامجموعة ن أ من المعروف علميا  

كسينات وعديدات و واأل الجبريلينياتهرمونات النمو النباتية ا إنتاجعلى  ة جدا  يلاوذلك لمقدرتها العالحديثة في التطبيقات الزراعية 

من خارج مجموعة بكثير من مثيالتها من البكتيريا العادية  أكثر النافعة اتنزيموالسيتوكينتات( والميادات الحيوية واألاألمينات 

   (32ا (Olanrewaju and Babalola, 2019)األكتينوبكتيريا

حميية التربة ة و إلىقاعدية التربة الع ذات طبيعة خاصة  تتحمل (Highly resistant spores) جراثي  تنتج األكتينوبكتيريان إ

ة من خارج من البكتيريا العادي أكثرالمعادن الثقيلة السامة  تتحمل أييا  ة والجفاف الشديد و إلىالحرارة الشديدة والملوحة العالمنخفية و 

  (Olanrewaju and Babalola, 2019)(32) ;(Chaurasia et al., 2018)(37) ;(Baltz, 2016)(125)األكتينوبكتيريامجموعة 

على كميات كبيرة من هذه  تحتوي المتحدةالعربية  اإلماراتالزراعية بدولة ية و و االصحر  األرايين الدراسات الحديثة أ أثبتتقد و 

كان هذا و  المتحدةالعربية  اإلماراتدولة  فيالموجودة روف المناخية الصعبة و تتحمل الظ التيو  األكتينوبكتيرياالخاصة من  نواعاأل

 األكتينوبكتيريامن خارج مجموعة  ليس البكتيريا التقليديةو   (Kamil et al., 2018)(82) األكتينوبكتيريا إختيارالسبب الرئيسي في 

  نفطيتلوث  أيحال حدوث  في المتحدةالعربية  اإلماراتبيئة دولة  نواعهذه األتخد   يلهذه الدراسة لك

 نزي والمنتجة أل األكتينوبكتيرياخليط من  استخدا جديدة لدراسة تأثير يجاد طريقة مبتكرة و إة هو إلىلغرض من هذه الدراسة الحن اإ

ACC deaminase الجبريلينيات من نوع من هرمونات النمو النباتية المختلفة في آن واحد من  أكثر إنتاج إلى يافةباإل
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للنباتات  لى زيادة نمو المجموعين الجذري والخيريكسينات وعديدات األمينات والمعروف عنها قدرتها الفائقة عو األوالسيتوكينتات و 

 امتصاصالمعروف بقدرته على نبات الذرة و  باستخدا  بالنفط الخا  األراييلتلوث تحسين المعالجة الحيوية رفع كفاءة و  أجلمن 

خليط من  استخدا  يهن و آلعملها من قبل حتى ا ت  أبدا  ل  ي الصديقة للبيئةمنة و آلاهذه الفكرة الجديدة    و الملوثات من التربة

من نوع من هرمونات النمو  أكثر إنتاج إلى يافةباإل ACC deaminase نزي المنتجة ألو تعيش داخل الجذور  التيو  األكتينوبكتيريا

مقارنة  الملوثة األراييمن  النفط الخا  امتصاصرفع كفاءة النباتات على تحسين و  أجلختلفة ودراسة تأثيرها من النباتية الم

  (Improvement of Phytoremediation).التربة حول منطقة الجذور  فيتعيش  التي األكتينوبكتيريا باستخدا 

حالة  في المتحدةالعربية  اإلماراتدولة  في ذ فكرة متطورة تخد  القطاع البيئيهو تنفي ةإلىاألساسي من هذه الدراسة الح المغزىن إ

ألخص بالقرب من االبار او ب المتحدةالعربية  اإلماراتدولة  فيالموجودة  البتروليةمن المناطق  أي في بالنفط الخا تلوث  حدوث أي

 حالة حدوث أي في  فجزيرة داسقة جبل الظنة والرويس وحبشان و مثل منط مارة أبوظبيإالمنطقة الغربية من  فيالمنتشرة البرية و 

تقنية محلية الصنع تعتمد على تحميل  مستخدما   بيئي محليسيكون هناك حل  األماكنهذه من  أي فيتلوث بالنفط الخا  

في تخيير  أييا  هذه الطريقة  ه اسوف تسو   بيئيتلوث  أيها بسرعة حال حدوث استخدامحيث يت   الذرةعلى بذور  األكتينوبكتيريا

   (Desert greeningاعملية  المتحدةالعربية  اإلماراتفي دولة  نفطيالتي قد يوجد بها تلوث  األماكنالصحراء في 

حيث ستقو  هذه (  (Global warming حتباس الحراريالمن ظاهرة ا اإلقالل إلىالطريقة الجديدة  ههذ ستخدا ال وهو ما يؤدي

طالق غاز ا  كسيد الكربون و أتمتص غاز ثانى  بل سوف النفطيتنظيف التربة من التلوث  فيالنباتات المجمعة للنفط ليس فقط 

    ألحتباس الحراريا ظاهرة ل منلمما يق سجين من خالل عملية البناء اليوئيكو األ

 األدوات و الطرق المعملية والتجارب داخل البيوت البالستيكية

 اإلماراتدولة  في الشويبمنطقة  في حد المزارعأمن  الدراسة المستخدمة في هذه األراييت  تجميع  المستخدمة: األراضي .1

و  ربعة حقول مختلفة مزروعة بالذرة من نفس المزرعةأ  ت  تجميع التربة من الذرةالتي كانت مزروعة من قبل بنبات و  المتحدةالعربية 

منخل خاص  باستخدا أيا  داخل البيوت البالستيكية  بعد ذلك ت  نخل التربة  خمسة  لمدة °25ت  خلطها و تجفيفها عند درجة حرارة 

كياس بالستيكية داخل يع التربة وت  حفظها في أت  تجم الحصى للتخلص من بقايا جذور النباتات و سعة فتحاته نصف س  وذلك 

من ل  يكن بها أي تركيزات من المعادن الثقيلة نظيفة من التلوث و   التربة المستخدمة كانت ستخدا البيوت البالستيكية حتى وقت اال

   (1اجدول  ة من أي تلوث نفطيإلىوخ زنكرصاص, كادميو , كوبلت, نيكل و 
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بالتربة الغير المعاملة والغير في هذه الدراسة ت  تسميتها لتي تمت في البيوت البالستيكية و هذه التربة في التجارب ا استخدا ت   

فقد شتملت على النفط الخا  إ التيو في بقية المعامالت ما أ (Control soil or non-contaminated soil). بالنفط الخا الملوثة 

 "خلطها جيدا و ت من النفط الخا  لكل كيلو تربة نظيفة غير ملوثة( مليليتر  20الخا  ا النفطكميات معلومة التركيز من  إيافةت  

  ;(Huang et al., 2004)(69)كما ه  مدون بواسطة  صص الزراعيةداخل األ قبل توزيعها Cement Mixer   باستخدا 

(71)(Huang et al., 2005) إلىالماء  إيافةت    س  20قطره  بالستيكيى صكل أ فيكيلو تربة ملوثة بالنفط الخا   4  ت  ويع 

 بيو دناه جميع التجارب المدونة أبدء  قبل     25البيوت البالستيكية عند درجة حرارة  فيوويعها صص األتجهيز  ت  و درجة التشبع 

  (Treated or crude oil contaminated soil). بالنفط الخا ت  تسمية هذه التربة بالتربة المعاملة والملوثة   واحد فقط

في خليط من جزء واحد  (pH)ت  قياس درجة الحموية في التربة   يتآليمكن شرحها كا التيو ت  تحليل التربة بالطرق المعروفة 

 Electrical) مقتطفات عجينة التشبع لقياس الموصلية الكهربائية استخدا ، وت  0.01M CaCl2من التربة في خمسة أجزاء 

conductivity)  (83)(Rayment and Higginson, 1992) ت  تحديد تركيز الكاتيونات القابلة للذوبان في مقتطفات عجينة  

 ICPAES) Inductivelyمقترن بالحث انبعاث الذري بالبالزما الذري الالوقياسها بواسطة مطياف ا Carter, 1986)(84)التشبع ا

coupled plasma atomic emission spectrometry  كما وصفهZarcinas et al. 1987))ما بخصوص قياس   أ(85ا

 الفوسفور والبوتاسيو  بطريقةو  ؛(Walkely and Black 1934)(86)طريقة  باستخدا الكربون العيوي فلقد ت  

(87)(Colwell 1965)   (88)الكبريت بطريقة و(Blair et al. 1991) وت  قياس نيتروجين األمونيو  والنترات بطريقة 

)  1984Searle,  (89)( (90).طريقة باستخدا التربة  فيت  تحديد كمية الحديد و(Tamm, 1922)   

   spectrophotometry  Flame atomic absorptionالذري باللهب متصاصالقياس الطيفي لال باستخدا وت  تحديد التركيز 

Zarcinas et al. 1987))ت  تحديد  تركيز الكاتيونات القابلة للتبديل    (85اExchangeable cations   االكالسيو  والصوديو

وت   (91ا (Schollenberger and Simon 1945)كما هو موصوف في  1Mوالمغنيسيو  والبوتاسيو ( بواسطة أسيتات األمونيو  

  (Zarcinas et al. 1987)(85)كما وصفها  تحليلها

في وعاء زجاجي داكن اللون  المتحدةالعربية  اإلماراتالذي تفيلت بتقديمه شركة أدكو أبو ظبي ، دولة ت  حفظ عينة النفط الخا  و 

 specific gravity 0.82 g.cm3 atالثقل النوعي يمع غطاء مبطن بطبقة تفلون ومبرد  كانت خصائص تحليل النفط الخا  ه
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60°F  ؛ الحموية الكليةtotal acidity 0.28 mg KOH.gm-1 ؛ محتوى الرمادash content 0 02؛ محتوى ٪ بالوزن

 carbon٪ بالوزن ؛ بقايا الكربون  sulphur content 1 2٪ بالوزن  محتوى الكبريت  asphaltene content 0 48األسفلت 

residue 1 2  بالوزن  محتوى الشمع ٪wax content 4 4  بالوزن  محتوى الماء ٪water content < 0.05 %    قاعدة و

؛ ومحتوى كبريتيد salt content 5 lbs. 100 bbls-1٪ ؛ محتوى الملح  base sediment and water 0 1الرواسب والمياه 

 جزء في المليون  hydrogen sulphide 11الهيدروجين 

 باستخدا التربة  في  TRH )Total recoverable hydrocarbonsسترداد االهيدروكربونات القابلة لإل إلىإجمت  تحليل تركيز 

 Flame Ionization Detector (FID) (Varian مستخدما    Gas Chromatography (Varian 6000, Australia)تقنية 

80800, Australia)  االستخالص مستخدما   عمليةو تمت dichloromethane and acetone  مستخدما الطريقة

Anonymous, 1979))ت  التعبير عن نتائج تحليل (92ا   TRH   ربع مجموعات من األلكانات على أساس طول ألانظا   مستخدما

الهيدروكربونات ما بخصوص تحليل أ  C6 – C9, C10 – C14, C15 – C28, and C29 – C36. سلسلة الكربون للمركبات 

 Gasتقنية  باستخدا التربة  فيفلقد ت  التحليل  PAHs) Polycyclic aromatic hydrocarbonsالحلقات االعطرية متعددة 

Chromatography-Mass Spectrometery devices (Hewlett Packard, USA, HP 5890 II GC, HP 5973 

Mass Selective Detector in SIM mode)  (93)كما هو مدون بواسطة(Eichelberer et al., 1975)   و تمت عماية

  dichloromethane    .(93)(Eichelberer et al., 1975)االتخالص مستخدما 

تربة ملوثة  استخدا ل  يت  هذه الدراسة و  فيها استخدامقد ت  خلط التربة بالنفط الخا  و ة إلىهذة الدراسة الح في أنهالجدير بالذكر 

 ليبط تركيز النفط الخا  المطلوب للتجربة  لخا  الميافة و كمية النفط ا فيذلك حتى يت  التحك  طبيعية و 

ت   والتي )cornor (Dent maize  )indentata var. Zea mays  (المنغوزةة الذر بذور  استخدا ت  البذور المستخدمة:  .2

العربية  اإلماراتدولة  فيتزرع  التيو  نباتات الغاللوهو أحد  (Asgrow vegetable seeds, CA, USA) الحصول عليها من 

أحادي  نبات ومن مترين، وه أكثر إلىرتفاعه إيصل الفصيلة النجيلية  من  حولينبات الذرة   و حيوانيةعالف كأ المتحدة

إبط  على قمة النبات بينما تظهر األزهار األنثوية عند نورات ذكرية وأنثوية منفصلة، وُتحمل األزهار الذكرية في أزهار له المسكن

التي يكون فيها معدل االس ة و إلىبة القاعدية العويتميز بتحمله للملوحة والجفاف وللتر  ةحدأحد نباتات الفلقة الوا الذرة هوو    راقو األ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ت المجمعة للملوثات شهر النباتاأة يعتبر من ر ن نبات الذومن المعروف أ (94ا)(Franklin, 2013 8من  أكثرالهيدروجيني 

  .(7) (Glick, 2010)رض وطويل وقد يمتد لمسافات طويلة داخل األ فيليعطائه مجموع جذرى كثيف و الكيميائية والنفط وذلك إل

دقائق ث  غسلها مرة  5لمدة   %1.05ويع البذور في محلول الكلوريكس بتركيز ل التعقي  السطحي للبذور عن طريقت  عم

موجودة على األسطح الخارجية  وذلك لقتل أي كائنات حية قد تكوندقائق أخرى  5% لمدة 70ثيلي الكحول اإل باستخدا أخرى 

مرات بالماء المقطر  10بعد ذلك غسيل البذور و   Surface Sterilizationللبذور و هذه العملية تسمى بالتعقي  السطحي للبذور 

بذور تجفيف ال   ومن ث  (Hallmann et al., 1997)(54) ثيلي من على البذورالمعق  وذلك إلزالة أي بقايا للكلوريكس والكحول اإل

  ستخدا صبحت البذور جاهزة لالالمعقمة وتحت ظروف هوائية معقمة وبذلك أدقيقة داخل كابينة العزل  15لمدة 

 فيبقية التجارب  في(:  Rhizosphere soil)منطقة الريزوسيفيرة الذر جذور حول  التيمن التربة  األكتينوبكتيرياعزل  .3

ويع  ت فقد  3التجربة رق   فيما نفس يو  تحييرها  أ فيالتربة الملوثة بالنفط  استخدا دناه فلقد ت  أالبيوت البالستيكية المدونة 

البيوت  في (1تجربة رق   فيعاله كما هو مدون أس   20قطرها اصص البالستيكية األداخل  المخلوطة بالنفط الخا  التربة

  Microbial soil enrheicmnet  فما يعرف بعملية    25الظال  الدامس عند درجة حرارة   فيالبالستيكية لمدة شهر 

 (Glick, 2010) إنتهاءها وأعدادها بعد أنواعزيادة  إلى يؤدي تنشيط البكتيريا المحللة للنفط الخا  مماو تحفيز  أجلوذلك من  (7ا 

 فترة التحيين  

صص كما هو مذكور أعاله  ت  ويع األ بعد تعقيمها سطحيا   صصاأل فيت  زراعة بذور الذرة هو فترة التحيين بعد مرور شهر و 

حول منطقة جذور الذرة  التيالتربة  استخدا سابيع ت  بعد مرور ثالثة أسابيع  أ 3  لمدة    25عند درجة حرارة البالستيكية البيوت  في

من  األكتينوبكتيريالعزل  أييا"هذه الدراسة  فيجذور الذرة  استخدا  أييا  ت  و منطقة الريزوسيفير  فيتعيش  التي األكتينوبكتيريالعزل 

   كما هو مدون الحقا   4الخطوة رق   فيداخل جذور الذرة كما ه  مذكور 

ذات  الذرةت  تجميع جذور  ات الذرةببنمنطقة الريزوسيفير الخاصة  فيالتي تعيش طبيعيا   األكتينوبكتيرياللحصول على مجموعة 

تجفيفها داخل المختبر عند درجة توجد حول منطقة الجذور و  التي  ت  تجميع التربة صص الزراعيةاسابيع من داخل األ ةالثالثعمر 

جرا  من التربة المجففة من كل  10   بعد مرور أربعة أيا  ت  نخل التربة في منخل سعة فتحاته نصف س  و ت  ويع    25حرارة 

لفة في  250لمدة نصف ساعة على جهاز الهزاز عند  يتر من الماء المعق  ورجها جيدا  لمل 100عينة تربة في عبوات زجاجية بها 

 عن حبيبات التربة  األكتينوبكتيريافصل ل     25الدقيقة عند درجة حرارة 
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ماء مقطر معق   ت  تحيير بيئة خاصة لعزل  باستخدا 10 –5وحتى 10 –2فترة الرج ت  عمل التخفيفات الالزمة  نتهاءابعد 

الميادات الحيوية  إيافة وتمت norganic salt starch agar I (Küster, 1959) (95)بيئة بمن التربة تعرف  األكتينوبكتيريا

 أجللكل مياد حيوي وذلك لقتل الفطريات من    mL50 µg-1 بتركيز  وذلك Nystatinو  Cycloheximideالميادة للفطريات 

وزراعته ليترمن كل تخفيف يمل 0.2حقنها ب  في أطباق بتري وت ت  صب البيئة الغذائية الصلبة    األكتينوبكتيرياعلى فقط الحصول 

أيا  في الظال  الدامس   5لمدة      28دقيقة  ت  تحيين األطباق عند درجة حرارة  20طباق لتجف لمدة على األطباق و ت  ترك األ

 لزو  التحليل اإلحصائي  وذلكمكررات  5ت  عمل و 

و المياف  Oatmealعلى بيئة الشوفان    ي تحتويأطباق بتر  باستخدا فترة التحيين تمت تنقية جميع العزالت  نتهاءاوبعد 

وت  حفظها في  (96)(Williams and Wellington, 1982)جرا  لكل ليتر  1بتركيز  Yeast Extractها مستخلص الخميرة يإل

colony forming  10logالمنطقة حول الجذور  في األكتينوبكتيرياحساب تركيز ت   شهر الز و انابيب ولمدة ال تتجالثالجة في أ

units (CFU) g-1 dry weight soil  20على  تحتويفي أنابيب زجاجية  األكتينوبكتيرياوت  كذلك حفظ جميع% glycerol 

  (Wellington and Williams  1978)(97).كما هو معمول به و حسب   40ºC-حفظها في درجة حرارة و 

 نبات الذرةت  تجميع جذور  : (Isolation of endophytic actinobacteria)الذرةمن داخل جذور  األكتينوبكتيرياعزل  .4

التي تعيش  األكتينوبكتيرياذلك لغرض الحصول على و  3تجربة رق   في عالهالمذكورة أ صصألامن نفس  اسابيع ةالثالثذات عمر 

ذلك للتخلص من مرة و  أكثرماء المقطر المعق    ت  غسيل الجذور بال(Endophytic actinobacteria) الذرةداخل جذور  طبيعيا  

محلول  فيمن التربة الموجودة حول منطقة الجذور  بعد عملية الغسيل ت  اجراء التعقي  السطحي للجذور عن طريق  ويع الجذور 

 5% لمدة 70ثيلي الكحول اإل فيخرى أقائق ث  ويع الجذور بعد ذلك مرة د 5لمدة   %1.05الكلوريكس بتركيز 

    (Hallmann et al., 1997)(54)دقائق

من قتل أي كائنات حية قد تكون   ذلك للتأكد تماما  دقائق و  3لمدة  2HgCl  محلول كلوريد الزئبق فيبعد ذلك ت  ويع الجذور 

 ةإزالة أيمرات بالماء المقطر المعق  بعد  10 جراء عملية غسيل لجميع الجذورإوت  بعد ذلك موجودة على األسطح الخارجية للجذور  

  تجفيف    ث(54ا (Hallmann et al., 1997)ثار للمواد المستخدمة في التعقي  السطحي من على السطح الخارجى للجذورآ

 .Laminar air flow cabinetدقائق داخل كابينة العزل  10الجذور لمدة 
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ي  السطحي(   في ة نجاح التعقإلىفع ختبارااذلك لقياس نجاح عملية التعقي  السطحي للجذور    heck cSterilityت  عمل تجربة 

عند درجة يا  أ 3السائلة لمدة  Nutrient Brothوت  حقنها في بيئة  خذ بعض عينات من الجذور المعقمة سطحيا  هذه التجربة ت  أ

 للتأكد من عد  وجود أي نمو للبكتيريا  وذلك (98) (McInroy and Kloepper, 1995)    37حرارة 

عاله و ت  حقنها في بيئة سطح الخارجية لها كما هو مدون أألت  تعقي  ا التيض العينات العشوائية من الجذور و خذ بعأ أييا  ت  

Potato Dextrose Broth  ت  التأكد من و  للتأكد من عد  وجود أي نمو للفطريات      28عند درجة حرارة يا  أ 5السائلة لمدة

  Nutrientذلك بعد التأكد من عد  نمو أي بكتيريا في بيئة و  (Surface sterilization)نجاح عملية التعقي  السطحي للجذور 

Broth  كذلك عد  نمو أي فطريات في بيئة  وPotato Dextrose Broth السائلة    

خالط خاص معق   في عاله و ت  طحنهاأسطحها الخارجية كما هو مدون أت  تعقي   التيع الجذور و ت  بعد ذلك تجميع جمي

(Omni International, Kennesaw, GA, USA)   وعند دقيقة 20لمدة  من الماء المقطر المعق  يليترمل 100كمية  إيافةمع 

4000 rpm  1997 ة المستخدمة بواسطة الفريق البحثيالطريق باستخدا) et al.Hallmann ((54)  

لعزل مجموعة بيئة غذائية خاصة تستخد     ت  تحييرماء مقطر معق  استخدا   10-4وحتى 10–2عمل التخفيفات الالزمة ت  

 Nystatinو  Cycloheximide إيافةتمت و  norganic salt starch agar I (Küster, 1959) (95)تسمى  األكتينوبكتيريا

ت  صب البيئة    فقط األكتينوبكتيريامجموعة الحصول على  أجللكل مياد حيوي وذلك لقتل الفطريات من    ml50 µg-1 بتركيز

طباق لتجف لمدة وزراعته على األطباق و ت  ترك األمن كل تخفيف مليليتر  0.2الغذائية الصلبة  في أطباق بتري وتمت حقنها ب 

لزو  التحليل  مكررات 4الدامس  و ت  عمل  أيا  في الظال  5لمدة      28دقيقة   ت  تحيين األطباق عند درجة حرارة  20

و  Oatmealعلى بيئة الشوفان    تحتويفترة التحيين تمت تنقية جميع العزالت على أطباق بترى  نتهاءااإلحصائي   وبعد 

وت   (96اWilliams and Wellin)(gton, 1982جرا  لكل ليتر  1بتركيز  Yeast Extractها مستخلص الخميرة إلىالمياف 

و ت  حفظها في درجة  glycerol %20في محلول  األكتينوبكتيرياحفظ جميع   ز شهرو اة في أنابيب ولمدة ال تتجحفظها في الثالج

 األكتينوبكتيرياحساب تركيز ت   (Wellington and Williams 1978)(97).حسب كما هو معمول به   40ºC-حرارة 

Population Densities دادهاأع تنمو داخل الجذور و ت   حساب والتيfresh  1-gcolony forming units (CFU)  10log 

root weight   .(54)(Hallmann et al., 1997)   
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تكسير النفط الخام و العيش على بيئة و من منطقة الريزوسفير على  الذرةالمعزولة من داخل جذور  األكتينوبكتيريادراسة قدرة .5

  في المعالجة الحيوية  األكتينوبكتيريا استخدا قبل بدء أي تجارب عن : على النفط الخام كمصدر غذائى تحتويغذائية 

Bioremediation  النباتات  باستخدا في تحسين المعالجة الحيوية  األكتينوبكتيريا استخدا  وفيأPhytoremediation   مع

ة إلىظل وجود تركيزات ع فين تتكاثر تستطيع أالمستخدمة في هذه الدراسة  األكتينوبكتيريان أال بد من التأكد كان , األكتينوبكتيريا

  (Huang et al., 2005)(71) لها ن تستخد  النفط الخا  كمصدر غذائيأمن النفط الخا  و 

اانفط على تركيزات مرتفعة من  يتحتو  قد التيو  راييتحت ظروف األ األكتينوبكتيرياتكاثر ليمان نمو و  ان هذه التجربة مهمة جدا  

سوف تموت عند إعادتها مرة اخرى للتربة لكى  إلىو بالت النفط الخا تتحمل التركيزات المرتفعة من  األكتينوبكتيريان ل  تكن إ  الخا 

بتركيزات مختلفة و  الخا النفط  إيافةفي هذه التجربة المهمة ت     يصبح دورها معدوما   لىاتقو  بعملها في المعالجة الحيوية و بالت

 ,1 ,0.0 النفط الخا   بمعدل  إيافةتمت  قبل التعقي    Inorganic salt starch agar   (95)(Küster, 1959)دمجها مع بيئة 

5, 10, 15, 20 and 40 ml  ليتر من بيئة  1لكلnorganic salt starch agarI حسب  وذلك et al.,Huang ((71)

2005)  

المعزولة  األكتينوبكتيرياطباق بألدقيقة  وت  حقن ا 20الغذائية الصلبة  في أطباق بتري و ت  ترك االطباق لتجف لمدة ت  صب البيئة 

 6أيا  في الظال  الدامس  و ت  عمل  5  لمدة    28و ت  تحيين األطباق عند درجة حرارة  4و رق   3في التجربة السابقة رق  

عطت نمو كثيف على البيئة أالتي  األكتينوبكتيريا إختيارفترة التحيين ت  فقط  إنتهاءبعد   ي لزو  التحليل اإلحصائ وذلكمكررات 

ة من إلىقدرتها على تحمل تركيزات ع يمما يعنكل ليتر من البيئة الصلبة  إلىمن النفط الخا   يليترمل 40بتركيز الصلبة المدموجة 

   (Safronova et al., 2006)(100) ;(Huang et al., 2005)(71) ;(Burd et al., 2000)(99). النفط الخا 

 النفطمن بيئة الصلبة المدموجة بالتركيز االعلى في ال ل  تنمو مطلقا   أوعطت نمو يعيف أ والتيخرى ألا األكتينوبكتيرياما أ

عد  قدرتها على تحمل التركيزات  ييعنفقد ت  استبعادها مما كل ليتر من البيئة الصلبة(   إلىمن النفط الخا  مليليتر  40(  الخا 

     ها بال معنى في التجارب الحقلية الخاصة بالمعالجة الحيوية للمعادن الثقيلة استخداميصبح  لىاو بالت النفط الخا ة من اليالع

جميع  إختبارهذه التجربة ت   في  ACC deaminase: أنزيم إفرازعلى  األكتينوبكتيرياالدراسة المبدئية لتبيان قدرة  .6

( 3( والتي ت  الحصول عليها  من الريزوسيفير اتجربة رق  5في تجربة رق  ا النفط الخا من  يلاالعللتركيز  المقاومةو  األكتينوبكتيريا

 ( 4اتجربة رق   الذرةجذور  أنسجةو من داخل 
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كمصدر غذائي للنيتروجين   ACCعلى مادة   تحتويعلى النمو على بيئة صلبة خاصة  األكتينوبكتيريامدى قدرة هذه  ختبارات   

 األكتينوبكتيريافي هذه التجربة ت  حقن   ACC deaminase. أنزي  إفرازعلى  األكتينوبكتيريامكانية قدرة هذه يمكن دراسة إ إلىوبالت

و تتركب    .Dworkin and Foster’s salts minimal agar medium (101)(Dworkin and Foster, 1958)على بيئة 

 البيئة المستخدمة في هذه التجربة من االتي:  

KH2PO4, 4.0 g; Na2HPO4, 6.0 g; MgSO4.7H2O, 0.2 g; FeSO4.7H2O, 1.0 mg; H3BO3, 10 µg; 

MnSO4, 10 µg; ZnSO4, 70 µg; CuSO4, 50 µg; MoO3, 10 µg; glucose, 2.0 g; gluconic acid, 2.0 g; 

citric acid, 2.0 g; agar, 20.0 g; distilled water, 1 liter.   

وذلك بعد تعقيمه  (Shah et al., 1998)(102)  لكل ليتر كمصدر للنيتروجين  mM 3.0بتركيز   ACCالمركب إيافةت  

 Millipore membranes (pore size 0.22 m, Millipore األكتينوبكتيرياالمرشحات الخاصة بفصل  باستخدا 

Corporation, MA, USA). 

 6أيا  في الظال  الدامس  و ت  عمل  5  لمدة    28تحيين األطباق عند درجة حرارة طباق ت  ألفي ا األكتينوبكتيريابعد حقن 

طت نمو كثيف على البيئة عالتي أ األكتينوبكتيريا ختيارافترة التحيين ت  فقط  نتهاءالزو  التحليل اإلحصائي   وبعد  وذلكمكررات 

 عن طريق إفراز أنزي  كمصدر للنتيروجينو منها كمادة غذائية  اإلستفادةقدرتها على  مما يعني  ACCعلى تحتوي التيالصلبة و 

ACC deaminase  

فقد ت   ACCعلى مادة  تحتوي التيت نمو يعيف في البيئة الغذائية و عطأ أو "مطلقا األخرى والتي ل  تن  األكتينوبكتيريااما 

عد  القدرة على  إلىبالتو  منها كمادة غذائية اإلستفادةو  ACCذلك لعد  قدرتها الجيدة على تكسير مادة إستبعادها من هذة الدراسة و 

فراز أ نزي األ إنتاج     ه بكميات قليلة جدا  وا 

 Dworkin and Foster’s salts minimalعلى بيئة  األكتينوبكتيريات  حقن  ACC deaminase أنزي لمعرفة تركيز و 

medium   على مادة  تحتوي التيالسائلة وACC   نتهاءاأيا  في الظال   بعد  10ْ   لمدة  28و ت  ويع القوارير عند درجة حرارة 

و ت  عمل  m 0.22ذات القطر  األكتينوبكتيرياالمرشحات الخاصة بفصل  باستخدا فترة التحيين ت  فصل الخاليا عن السائل 

 طريقة مستخدما   ACCالتي تكونت كناتج تكسير مادة و  α keto-butyrateعن طريق تحليل  التحليل الكمي لإلنزي 
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 Honma and Shimomura 1978).)2,4المادة  استخدا التي ت  فيها و  (44ا-dinitrophenylhydrazine   لعمل التحليل  وت

 ذلك لزو  التحليل اإلحصائي   مكررات و  6عمل 

هرمونات  إفرازعلى  الذرةمن داخل جذور   المعزولة من التربة حول منطقة الجذور األكتينوبكتيريالدراسة المبدئية لتبيان قدرة ا 7

والتي ت  الحصول عليها من  ACC deaminase نزي المنتجة ألو  األكتينوبكتيرياقدرة جميع  ختبارات  النمو النباتية المختلفة: 

في تجربة رق   النفط الخا ة من إلىللتركيزات الع المقاومة( و 4اتجربة رق   الذرةجذور  أنسجة( و من داخل 3الريزوسيفير اتجربة رق  

كسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات و منظمات النمو النباتية اهرمونات النمو النباتية( مثل األ إنتاجلى ع (5ا

 والمعروف عنها قدرتها الفائقة على زيادة نمو النباتات  

 Starch Casein Brothهى اجية تحتوي على البيئة السائلة والمعقمة و في قوراير زج األكتينوبكتيرياربية جميع تمت ت

 (103)(Küster and Williams, 1964)  فترة التحيين ت  فصل  إنتهاءبعد   الظال  وفي     28أيا  عند درجة حرارة  10لمدة

بعد ذلك ت  فصل الجزء السائل  g 7500.سرعة  دقيقة وعلى 30المركزي لمدة ز الطرد جها باستخدا الجزء السائل عن الخاليا 

 الذيللتخلص من الخاليا البكتيرية والحصول فقط على السائل و  وذلك μm 0.22المرشحات البكتيرية ذات القطر الصغير  باستخدا 

س ألحامض الهيدروكلوريك و يبط معامل ا إيافةستخالص هرمونات النمو عن طريق إت    النباتيةعلى هرمونات النمو  يحتويقد 

 Tien)طريقة  باستخدا السائل الحميي كما هو معروف  إلى Ethyl Acetate إيافة  ت  بعد ذلك  (pH= 3) إلىالهيدروجيني 

et al., 1979)  و بعد ذلك ت  أخذ الجزء الحميي الخاص منEthyl Acetate كسينات والجبريلينيات فيه، أما و وذلك لفصل األ

 يهإل n-Butanol إيافةوت   NaOH باستخدا  7 إلىالخاص به  pHفت  يبط   Ethyl Acetate إيافةالجزء المائي بعد 

  (Tien et al., 1979)( 104)طريقة  باستخدا ستخالص مركبات السيتوكينتات إل

 Acetate Ethylالحميي  يستخد  لعزل مركبات السيتوكينتات( والجزءبعد هذا تمت عملية تجفيف الجزء المائي ا الذي سوف 

 2 إيافةعملية التجفيف تمت  إنتهاء   بعد    40كسينات والجبريلينيات( عند درجة حرارة و اوالذي سوف يستخد  لعزل مركبات األ

ه في جهاز الفصل استخدامنه و وت  حق Methanolبعد ذلك ت  أخذ الجزء الذائب في لكل جزء مجفف و  Methanolليتر من يمل

وذلك لتحديد نوعية وكمية هذه الهرمونات النباتية   High Performance Liquid Chromatography HPLC)الكروماتوجرافي ا

 6ت  عمل  Wu et al., 2014)(106).ا حسب طريقة و تطويرها ت  تحويرها والتي (Guinn et al., 1986)(105) حسب طريقة 

 لتحليل اإلحصائي  مكررات من كل أكتينوبكتيريا ل
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 Starch Casein Brothكالسابق في نفس بيئة  األكتينوبكتيرياعديدات األمينات فتمت زراعة  أنواعأما بخصوص فصل ومعرفة 

 استخدا   حقن و وت Benzoyl Chloride (107)(Redmond and Tseng, 1979)مادة  إيافةالسائلة وبعد عملية الفصل تمت 

ت   والتي  (Guinn et al., 1986)(105)وذلك لتحديد نوعية وكمية عديدات األمينات حسب طريقة  HPLCالسائل في جهاز 

لزو  التحليل  وذلكمكررات من كل اكتينوبكتيريا  6ت  عمل   (Wu et al., 2014)(106). حسب طريقة و تطويرها تحويرها

 اإلحصائي  

عن طريق مقارنة السائل المنتج من  األكتينوبكتيرياوكميات هرمونات النمو النباتية المنتجة من قبل  أنواعتمت عملية تحديد 

للمقارنة  HPLCوحقنها معا  في جهاز   Authentic Compoundsمع عينات هرمونات النمو النباتية األصلية  األكتينوبكتيريا

   (Wu et al., 2014)(106).طريقة باستخدا 

لمنتجة لهرمونات النمو على المعيشة بكفاءة داخل جذور و ا  ACC deaminase نزيمالمفرزة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  ختبارا .8

كمية  كبرالمفرزة فقط ألو  الذرةت  عزلها فقط من داخل جذور نبات  التيو  األكتينوبكتيريافي هذه التجربة تمت دراسة قدرة : الذرةنبات 

   الذرةكمية من هرمونات النمو على المعيشة بكفاءة داخل جذور نبات  كبرأل أييا  و المنتجة  ACC deaminase أنزي من 

بعد  ولكن 3التجربة رق   فيكما هو مدون  salt starch agar  Inorganicعلى بيئة  األكتينوبكتيرياتنمية في هذة التجربة تمت 

لحصول على ذلك لو  (Misaghi and Donndelinger, 1990)(108) بطريقةكما هو مدون  Rifampicin يالمياد الحيو  إيافة

عزلها مرة يتسنى الجذور داخل البذور و  إلىدخالها إ فعند لىابالتو  Rifampicin مة للمياد الحيويو امق األكتينوبكتيرياعزالت من 

هذه الدراسة  ولكي  فيالغير مستخدمة و خرى ألا األكتينوبكتيريان نميزها عن نستطيع أ يوذلك لكخرى و تتبع نموها داخل النباتات أ

 ها المياد الحيوييإلو المياف  salt starch agar  Inorganicعد ذلك على بيئة ب األكتينوبكتيريامر البد من عزل يت  هذا األ

Rifampicin  كما هو متبع من قبل (Misaghi and Donndelinger, 1990)108ا)  

ها مستخلص يإلالمياف   Oatmealفي بيئة مستخلص الشوفان السائلة  على حدة األكتينوبكتيرياتمت تربية كل نوع من هذه 

عند درجة  األكتينوبكتيرياأيا  داخل القوارير الزجاجية الخاصة بنمو  10لمدة  (96ا(Williams and Wellington, 1982)الخميرة 

داخل بيئة مستخلص الشوفان السائلة ت  حساب عدد الخاليا  األكتينوبكتيريافترة تحيين  نتهاءا   بعد     28حرارة

ريقة مبتكرة ط باستخدا  األكتينوبكتيريا إيافةتمت في هذه التجربة ليتر من السائل  يمل 1لموجودة داخل كل ا  (CFU/mL)البكتيرية

عن  وذلكخرى أعادة تجفيف البذور مرة من ث  إو الذرة داخل بذور  إلى )على حدةكل نوع ( األكتينوبكتيريا و جديدة فقد ت  إدخال
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لمدة  على حدةكل  األكتينوبكتيريافي محلول ( 2اتجربة  كما سبق ذكره المعقمة سطحيا  الجافة و الذرة كيلو من بذور  1/2طريق نقع 

 طريقة  باستخدا و  Crop Genetics International Corporation, USAمن شركة  ساعات في جهاز خاص 4

(Turner et al. 1993) (109)    إلى األكتينوبكتيريادخال ما داخل الجهاز إ نوعا   يغط عال باستخدا ت  خالل عملية النقع و 

 الجهاز باستخدا عادة تجفيف البذور تحت غطاء البذرة وت  بعد ذلك إ ا  موجودة فعلي األكتينوبكتيرياداخل البذور بحيث تصبح 

 .(57)(Hardoim et al., 2015); (58)(Rruyens et al., 2015)    

 األكتينوبكتيريانبات البذور ستكون بعد إ إلىداخل البذور وبالت إلى األكتينوبكتيرياالة ت  التأكد من دخول الفع  بهذه الطريقة العملية و 

 Trueن اآل األكتينوبكتيريابحت أص يلاوبالت (Rruyens et al., 2015)(58) % داخل الجذور و من ث  السيقان100بنسبة 

Microbial Endophytes مستعمرة من   108داخل كل بذرة هو األكتينوبكتيريا   ت  يبط الجهاز والطريقة بحيث يكون تركيز

   بذور الذرةلكل بذرة من  األكتينوبكتيريا

خلوطة مس  بها تربة رملية  20عية بالستيكية قطرها أو المختلفة في  األكتينوبكتيرياب المحملة داخليا  و  الذرةبعد ذلك تمت زراعة بذور 

بالستيكي وت  ويعها عند درجة  صأكيلوجرا  من التربة في كل  4  ت  تعبئة (1اتجربة  عالهبالنفط الخا  كما هو مدون أ

ين لمدة ثمانية بالستيكي مع ري التربة بالماء كل يوم صأبذور في كل  تمت زراعة أربع  في البيوت البالستيكية و     25حرارة

 أسابيع   

بعد ذلك    4بكل عناية كما سبق شرحه في التجربة رق   ت  تعقيمها سطحيا  بحرص شديد و   الذرةزالة جذور سابيع تمت إأ 8-1بعد 

-Omniخالط خاص باستخدا من الماء المقطر المعق   يليترمل 100جميع الجذور في  ت  طحن" و ت  تجميع الجذور المعقمة سطحيا

mixer   4000  لىوع دقيقة 20لمدة و rpm  بالطريقة المستخدمة بواسطةHallmann et al. 1997))(54)     عمل التخفيفات ت

و    Inorganic salt starch agar  (95)(Küster, 1959)بيئة  ت  تحييرماء مقطر معق  و  باستخدا 10 –5 -10 –2الالزمة 

الميادات  إيافة أييا   ت و Rifampicin   .(108)(Misaghi and Donndelinger, 1990) يها المياد الحيو يإلالمياف 

لكل مياد حيوي وذلك لقتل الفطريات   µg mL-1 50بتركيز   وذلك Nystatinو  Cycloheximideالحيوية الميادة للفطريات 

كل  ليتر منيمل 0.2ت  صب البيئة الغذائية الصلبة  في أطباق بتري وتمت حقنها ب   األكتينوبكتيرياعلى فقط الحصول  أجلمن 

  ت  أيا  في الظال  5  لمدة    28دقيقة  ت  تحيين األطباق عند  20طباق لتجف لمدة تخفيف وزراعته على األطباق وت  ترك األ

 log10 حساب و  Population Densitiesداخل الجذور  يااألكتينوبكتير ت  حساب تركيز بعد ذلك ولكل أسبوع وحتى ثمانية أسابيع و 



26 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ، العدد األول

colony forming units (CFU) g-1 fresh root weight   .(54) (Hallmann et al., 1997)   مكررات من كل  5ت  عمل

 لتحليل اإلحصائي لسابيع الثمانية لكل أسبوع من األ كتينوبكتيرياأ

 األكتينوبكتيريان على النمو والتكاثر بكفاءة داخل خاليا الجذور والتأكد أ األكتينوبكتيرياقدرة  ختباراإن الغرض من هذه التجربة هو 

 األكتينوبكتيرياتقطيع الجذور التي تحتوي على  أييا  سبوع الثامن من عمر التجربة  ولقد ت  ألعداد وتتواجد حتى نهاية اتزيد في األ

عداد كبيرة داخل أوب األكتينوبكتيريالتأكيد تواجد هذه  وذلكمجهر اإللكتروني لاو  المجهر اليوئي باستخدا بداخلها وت  تصويرها 

 الجذور   

من نتائج التجارب السابقة ت  المنتجة لهرمونات النمو النباتية: و  ACC deaminase نزيمالمفرزة أل  األكتينوبكتيرياتعريف  .9

ة إلىللتركيزات الع المقاومةو المنتجة لهرمونات النمو و  ACC deaminase نزي المفرزة أل األكتينوبكتيرياعزالت من  ثالث ختيارا

 الذرةالمعزولة من داخل جذور و مليليتر من النفط الخا  لكل ليتر من البيئة الغذائية(  40اتركيز ( 5في تجربة رق  ا النفط الخا من 

عزالت  ثالث إختيار وت ت  عمل خليط منه   و  8التجربة رق    فيالذرة ة للمعيشة داخل جذور يلاقدرة تنافسية ع أييا   أثبتت والتي

في تجربة  النفط الخا ة من إلىللتركيزات الع المقاومةوالمنتجة لهرمونات النمو و  ACC deaminase نزي المفرزة أل األكتينوبكتيريامن 

االرزيوسيفير( حول منطقة الجذور  التيوالمعزولة من التربة ( خا  لكل ليتر من البيئة الغذائيةمليليتر من النفط ال 40اتركيز ( 5رق  ا

من  3الجذور و من داخل 3في بقية الدراسة المويحة أدناه ا األكتينوبكتيرياعزالت من  6هذه  استخدا ت  عمل خليط منه   ت  و 

حج  والشكل المورفولوجي، شكل و  لجرا حول منطقة الجذور(  ت  التعريف مستخدما  الطرق الميكروبيولوجية القياسية مثل صبغة ا

ت  تأكيد تعريف و Palleroni,1989)(111) اLocci, 1989)(110). االمزارع البكتيرية والتجارب الفسيولوجية والبيوكميائية 

  16S rRNAتقنية ال  باستخدا مستخدما  في المانيا العالمية DSMZمعرفة هويتها في مختبرات و عن طريق  وذلك األكتينوبكتيريا

 مستخدما  

900R (5’-CCGTCAATTCATTTGAGTTT-3’); 357F (5’-TACGGGAGGCAGCAG-3’) and 800F (5’-

ATTAGATACCCTGGTAG-3’) primers (112)(Rainey et al., 1996); (82)(Kamil et al., 2018).  

ها في تجربة البيوت ستخدامال الذرةمن داخل جذور لة من التربة حول منطقة الجذور و المعزو  األكتينوبكتيرياتحضير خليط  .10

 ACC deaminase أنزي  إنتاجها لقدرتها الفائقة في إختيار ت   والتي األكتينوبكتيرياتمت تربية كل نوع من هذه البالستيكية: 
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(  ليتر من البيئة الغذائيةخا  لكل مليليتر من النفط ال 40اتركيز   النفط الخا ة من إلىللتركيزات الع وهرمونات النمو المختلفة والمقاومة

 ها مستخلص الخميرة إلىالمياف   Oatmealفي بيئة مستخلص الشوفان السائلة  على حدةكل 

(96)(Williams and Wellington, 1982)  28عند درجة حرارة األكتينوبكتيرياخاصة بنمو أيا  داخل قوارير زجاجية  10لمدة       

من و  الذرةداخل جذور من ت  الحصول عليها بطريقتين مختلفتين  والتي األكتينوبكتيريا استخدا في تجربة البيوت البالستيكية ت  

بالنفط في التطبيق في المعالجة النباتية للتلوث البيئي  أفيل يهمالعقد مقارنة عن أ وذلك الذرةحول جذور منطقة ما  يفحول التربة 

خرى في تنظيف التربة من من األ أفيلتين أدناه ثبات أي الطريقتين المذكور إفي جديدة في هذا البحث و عتبر هذه الفكرة ت  الخا 

اأ( ت   لىو   في الطريقة األالمتحدةالعربية  اإلماراتدولة أي مكان من أرايي  في النفط الخا  حال حدوث أي حادث تلوث نفطي

الثانية اب(  في الطريقةما أ   (Soil drench)صناعيةمحمول على تربة التربة فقط و  إلىكخليط  الثالثة األكتينوبكتيريا إيافةفقط 

 داخل البذور بطريقة حديثة ث   تمت اعادة تجفيف البذور إلىالثالثة كخليط  األكتينوبكتيريادخال وهى طريقة مبتكرة وجديدة فقد ت  إ

 (109ا. (Rruyens et al., 2015)(58);(Hardoimet al., 2015)(57);(Turneret al.,1993)جهاز خاص  باستخدا خرى مرة أ

فترة تحيين  نتهاءابعد  التربة فقط: إلى األكتينوبكتيريا إضافةهي تتمثل في و  وهي تقليديه و متبعة كثيرا   لىو الطريقة األ أ.

بعيها مع  األكتينوبكتيريالتر من كل نوع من  4داخل بيئة مستخلص الشوفان السائلة تمت بعد ذلك عملية خلط   األكتينوبكتيريا

لموجودة داخل ا  (CFU/mL)المستخدمة وت  حساب عدد الخاليا البكتيرية األكتينوبكتيرياممثل لكل  يالبعض للحصول على خليط قو 

 ليتر من الخليط السائل   يمل 1كل 

( Peat mossكيلوجرا  من التربة الصناعية ا 40 إلى األكتينوبكتيرياعلى  ييحتو  الذيمن الخليط  لترا   12 ـال إيافةتمت 

 أثناء خلطه وذلك األكتينوبكتيرياعلى  يحتوي الذيالصمغ العربي للمحلول  إيافةتوكالف  تمت و المعقمة ثالث مرات داخل جهاز األ

على حبيبات التربة الصناعية  ت  خلط التربة الصناعية مع محلول  األكتينوبكتيريالتصاق امع التربة الصناعية وذلك ليمان 

عادة تعبئة الخليط داخل أكياس كبيرة معقمة إمن ث  ساعات و  3لمدة  Cement Mixerيسمى  معق داخل خالط كبير  ااألكتينوبكتيري

 داخل حبيبات التربة الصناعية    األكتينوبكتيرياتكاثر و  إنتشارليمان    في الظال    28حرارة  عند درجةوتركها لمدة أسبوع 

تجفيف التربة الصناعية على بالستيك كبير داخل البيوت البالستيكية لمدة يو  ليمان الحصول ياس و كوبعد مرور أسبوع ت  فتح األ

بحيث تكون عددها لكل جرا  من التربة الصناعية  األكتينوبكتيريا  ت  حساب تركيز األكتينوبكتيرياعلى  يحتويعلى منتج جاف 

جرا  من خليط التربة  1 0التركيز  استخدا ت   لكل جرا  من التربة  األكتينوبكتيريامستعمرة من  108  يو ايس األكتينوبكتيرياالمحملة ب
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بما يعادل  وذلك (12) لكل جرا  من التربة الرملية المستخدمة في الزراعة في التجربة رق  األكتينوبكتيرياها إلىالصناعية والمياف 

 كيلوجرا  من التربة المستخدمة في الزراعة   1لكل  يااألكتينوبكتير الصناعية المحملة بمن خليط التربة  جرا  100

داخل البذور بطريقة حديثة ثم  إلىكخليط  األكتينوبكتيريادخال انية وهى طريقة مبتكرة و جديدة عن طريق إالطريقة الثب. 

داخل بيئة مستخلص الشوفان السائلة تمت بعد ذلك  األكتينوبكتيريافترة تحيين  إنتهاءبعد  خرى:أعادة تجفيف البذور مرة إ

وت  حساب عدد الخاليا  يمع بعيها البعض للحصول على خليط قو  األكتينوبكتيريالتر من كل نوع من  4عملية خلط  

الطريقة بحيث يكون تركيز السائل   ت  يبط الجهاز و ليتر من الخليط يمل 1لموجودة داخل كل ا  (CFU/mL)البكتيرية

  ذرةلكل بذرة  األكتينوبكتيريامستعمرة من  108 داخل كل بذرة هو األكتينوبكتيريا

 Crop Geneticsعتمدت على جهاز خاص من شركة وهي التي أ (109ا((Turner et al. 1993طريقة  استخدا ت   

International Corporation, USA  كما سبق ذكره من  المعقمة سطحيا  الجافة و  الذرةكيلو من بذور  1/2هو يعتمد على نقع و

داخل البذور بحيث تصبح  إلى األكتينوبكتيريادخال ما إ نوعا   إلىتحت يغط عوت  خالل النقع و  األكتينوبكتيرياقبل في محلول من 

الة ت  التأكد من دخول الفع  البذور  بهذه الطريقة العملية و  ت  بعد ذلك تجفيفتحت غطاء البذرة و  موجودة فعليا   األكتينوبكتيريا

 األكتينوبكتيرياصبحت أ % داخل الجذور100بنسبة  األكتينوبكتيريابعد انبات البذور كانت  يلابالتداخل البذور و  إلى األكتينوبكتيريا

True Microbial Endophytesيريااألكتينوبكتب المحملة داخليا   الذرةخذ عينات عشوائية من بذور   وليمان نجاح الطريقة ت  أ 

 (   4في التجربة ا خرى كما هو سبق شرحه سابقا  مرة أ األكتينوبكتيرياعادة عزل وت  إ

حيث النباتات  باستخدا لعملية تحسين كفاءة عمل المعالجة الحيوية  يالتطبيق العمل فيهذه الطريقة أسهل في التنفيذ و  استخدا ن إ 

يكون سوف  أنه يافةهذا باإلبالتربة مثل الطريقة اأ(   األكتينوبكتيرياال تتطلب التجربة خلط وجودة داخل البذور و م األكتينوبكتيريان أ

على الفور تستخد  و داخل الثالجات  أوالغرف الباردة  فيحفوظة م المحلية الصنع األكتينوبكتيريامحملة بهناك بذور جاهزة من الذرة و 

والذي  األكتينوبكتيرياتحيير  إلىدون الحاجة  المتحدة ةالعربي اإلماراتدولة  يرايأ في نفطيالتلوث الحاالت من  حال حدوث أي

   الطريقة أ استخدا عند  سابيع لتحييرهقد يستغرق أ

لتحديد حساسية :  10تجربة رقم  فيالطريقة )ب( خليط الطريقة )أ( و  فيالمستخدمة  األكتينوبكتيرياالتضاد بين  ختبارا  .11

ن هذه عمل الخليط الثالثى كان البد من إجراء هذة التجربة حتى نتأكد أخرى عند ألا األكتينوبكتيرياللمواد المفرزة من  األكتينوبكتيريا

تقنية اللوحة الملقحة بالبقعة الموصوفة  استخدا تما  عملية الخلط  ت  ة ال تقو  بقتل بعيها البعض عند إالثالث األكتينوبكتيريا
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 فيلكن و  على حدةباق من بيئة مستخلص الشوفان بكل أكتينوبكتيريا ط  ت  إجراء حقن أل (De Boer et al. 1999)(113)بواسطة 

ظهور التحيين و  إنتهاءفي الظال   بعد      28درجة حرارة يا  عند أ 5طباق لمدة ألس  وت  تحيين ا 5ي قطره مكان صغير دائر 

أيا   4ى بواسطة بخاخ معق   ت  تحيين األطباق لفترة االخر  األكتينوبكتيرياطباق بمحلول سائل من األطباق ت  رش األ في ونم

فترة التحيين ت  قياس مناطق تثبيط نمو الهدف المعزول حول العزالت  نتهاءافي الظال   بعد      28درجة حرارة يافية عند إ

  يحصائإللتحليل اربع مكررات لأوجد(  ت  عمل  ناإ(Zone of inhibition)  الملقحة 

لهرمونات النمو على و  ACC deaminase نزيمالمنتجة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  ختبارالراسات داخل البيوت البالستيكية الد .12

ثار التلوث آالنباتات للتخلص من  باستخدامعلى زيادة كفاءة المعالجة الحيوية و  الذرةلنبات  يالخضر المجموع الجذري و نمو زيادة 

 استخدا و  الذرةتعيش داخل جذور  والتي األكتينوبكتيريامن  أنواعخليط من ثالثة  استخدا في هذه الدراسة ت  في التربة:  النفطي

قدرتها على  ختبارال وذلك الذرةالتربة حول جذور  فيتعيش  والتي األكتينوبكتيريامختلفة من  أنواعخر من من ثالثة آخليط 

 في تجارب داخل البيوت البالستيكية  بالنفط الخا الملوثة  من التربة النفط الخا  امتصاص

(  تمت 1اتجربة  منطقة الشويب فيالمزرعة ت  الحصول عليها من  والتيالتربة الرملية  استخدا في تجربة البيوت البالستيكية ت  

تجربة رق   فيكما سبق شرحه س   20بالستيكية قطرها  صصأفي  بالنفط الخا التربة الملوثة و  بالنفط الخا تعبئة التربة الغير ملوثة 

محملة فقط في التربة, أما في  األكتينوبكتيريا كانت أ(االطريقة في   األكتينوبكتيرياالطريقة اأ( و اب( في تطبيق  استخدا    ت  1

 لة داخل البذور محم األكتينوبكتيرياكانت ب( االطريقة 

 في التجارب داخل البيوت البالستيكية ت  عمل الستة معامالت اآلتية: 

   (Control)  تلوث بالنفط الخا  دون أيو  كتينوبكتيرياأفي تربة رملية دون أي  ةمزروع الذرةنباتات   1

   (Control) في التربةتلوث بالنفط الخا  لكن في وجود و  كتينوبكتيرياأفي تربة رملية دون أي  ةمزروعالذرة نباتات   2

عد  وجود  معلكن التي تعيش داخل البذور والجذور و  األكتينوبكتيريافي تربة رملية مع وجود  ةمزروعالذرة نباتات   3

    في التربة تلوث بالنفط الخا  

تلوث بالنفط وجود التي تعيش داخل البذور والجذور و  األكتينوبكتيريافي تربة رملية مع وجود  ةمزروعالذرة نباتات   4

    في التربة الخا  
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حول منطقة الجذور  التيالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريافي تربة رملية مع وجود  ةمزروعالذرة نباتات   5

   في التربة تلوث بالنفط الخا  لكن في عد  وجود و 

حول منطقة الجذور  التيالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريافي تربة رملية مع وجود  ةمزروعالذرة نباتات   6

  في التربة تلوث بالنفط الخا  لكن في وجود و 

تركيز النفط ت  تحليل    1تجربة رق   فيكما سبق شرحه  يافتهاإت   النفط الخا فيها   أستخد يوالذ 6و  4, 2في المعامالت رق  

 حتى يتسنى المقارنة مع بقية وذلكالتجربة بعد مرور شهرين  إنتهاءبعد و  ل(و األو  إلىفي التربة قبل بدء التجربة اقبل بداية  الخا 

 التجربة بعد شهرين  إنتهاءبعد  الخيريداخل المجموع  النفط الخا تحليل نسبة  كذلك ت المعامالت عند نهاية التجربة  و 

كما سبق  األكتينوبكتيريا( فقد ت  تحيير 6-3االمعاملة رق   األكتينوبكتيريا إيافةأما بخصوص المعامالت والتي ت  فيها 

  .4و 3في المعاملة رق   )ب(الطريقة  استخدا و ت   6و  5في المعاملة رق   )أ(الطريقة  استخدا ت   (10).توييحه في تجربة رق  

 أصعلى المعامالت الستة بحيث تمت زراعة أربعة بذور داخل كل  تحتوي والتيالبالستيكية  صصاألفي  الذرةتمت زراعة بذور 

وذلك ليمان عد  تسرب ماء  ((Container capacityت  حساب نسبة تشبع التربة بالماء تيكي  ت  الري بالماء كل يومين و بالس

 وذلكمكررات لكل معاملة  8في التربة  ت  تحيير  النفط الخا خالل بتركيز اإل إلى يعية البالستيكية مما قد يؤدو األالري خارج 

فترة  إنتهاء   بعد     25البالستيكية في البيوت البالستيكية لمدة شهرين عند درجة حرارة صصاألت  ويع للتحليل اإلحصائي و 

الخيري, طول الجذور المجموع ع الخيري, الوزن الجاف  للجذور و المجمو تية الوزن الغض للجذور و آلتائج االشهرين ت  تدوين الن

 وطول المجموع الخيري لجميع المعامالت الستة 

الخضري مينات( في المجموع الجذري و ألات اكسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدو تحليل هرمونات النمو النباتية )األ  .13

 من المجموع السيتوكينتات، و عديدات اآلمينات(كسينات، الجبريلينيات، و ستخالص هرمونات النمو النباتية ااألإت   :الذرةلنبات 

 داخل البيوت البالستيكية حسب طريقة  فترة الشهرين نتهاءابعد في المعامالت الستة و  الذرةالخيري لنبات الجذري و 

Turan et al., 2014))تركيزات هرمونات النمو النباتية عن طريق مقارنتها مع عينات هرمونات و  أنواعتمت عملية دراسة   (114ا

 High  (HPLC)وحقنها معا  في جهاز  Sigmaت  شراؤها من شركة  والتي Authentic Compoundsالنمو النباتية األصلية 

Performance Liquid Chromatography   (105)  (1986وذلك حسب الطريقة المعتمدة من(Guinn et al., ت   والتي

 (115ا(Machàckovà et al. 1993)طريقة كسينات والجبريلينيات, و و لتحليل األ (106ا (Wu et al., 2014)تغييرها حسب طريقة
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طريقة  استخدا ت   لتحليل عديدات اآلمينات للتحليل اإلحصائي   وذلكمكررات من كل معاملة  6لتحليل السيتوكينتات  ت  عمل 
(116)(Flores and Galston 1982)   لتحليل اإلحصائي ل وذلكمكررات من كل معاملة  6  ت  تحليل  

من المجموع الجذري  ACCستخالص مادة ات  الخضري لنبات الذرة: المجموع الجذري و  في ACC تحليل تركيز مادة  .14

 . فترة الشهرين داخل البيوت البالستيكية حسب طريقة إنتهاءبعد نبات الذرة في المعامالت الستة الخيري لو 
(117)(Lizada and Yang 1979)    ت  عملDerivatization   لمادةACC  باستخدا Phenylisothiocyanate حسب  وذلك

 (Lanneluc-Sanson et al. 1986)(118). الطريقة المعتمدة من 

وحقنها  Authentic Compoundsاألصلية  ACCعن طريق المقارنة مع عينات مادة  ACCتمت عملية تحديد تركيز مادة 

لتحليل لمكررات من كل معاملة  6ت  عمل    (Lanneluc-Sanson et al. 1986)(118).حسب طريقة HPLC معا  في جهاز

 باستخدا في كل معاملة  )ب(و  )أ(ت  تحليل كمية الكلوروفيل الذرة:  راقأو قياس كمية صبغة الكلوروفيل في  -15اإلحصائي  

 لتحليل اإلحصائي ل وذلكمكررات من كل معاملة  6  ت  عمل (Holden 1965)(119) طريقة 

في التربة وفي داخل ت  تحليل تركيز النفط الخا  : الذرةنبات  راقأو في داخل جذور و في التربة و  النفط الخامتحليل تركيز  .16

في التربة النفط الخا  تحليل نسبة  أييا  التجربة بعد مرور شهرين  كما ت   إنتهاءفي المعامالت الستة بعد  الذرةنباتات  راقأو جذور و 

معامالت باقى الستة  فيالتجربة  إنتهاءبعد   7ية هذه المعاملة بالمعاملة رق  ل( و ت  تسمو و  األإلىقبل بدء التجربة اقبل بداية 

 لتحليل اإلحصائي لمكررات من كل معاملة  6ت  عمل  بعد مرور شهرينالمقارنة مع بقية المعامالت عند نهاية التجربة  وليتسنى

ت  غسيلها و  راقو األبالستيكية فقد ت  تجميع الجذور و تجربة البيوت ال إنتهاءالذرة بعد  راقأو ل النفط الخا  في جذور و إلىة لتحبالنسب

ت    (Burd et al. 2000)(99).ث  بالماء المقطر جيدا mM Tris-HCl and 5 mM EDTA 5بالماء المقطر ث  بمحلول  جيدا  

ت  عمل   الجذور المراد تحليلها و  راقو ساعة  ت  بعد ذلك طحن األ 24لمدة   °105ي عند الجذور في الفرن الحرار و  راقو تجفيف األ

  اإلحصائيلتحليل لمكررات من كل معاملة  6

جميع  فيPolycyclic aromatic hydrocarbons  (PAHs)و  TRH )Total recoverable hydrocarbonsات  تحليل 

 النفطيمن التلوث  اإلقالل فيل لقياس مدى نجاح الطريقة إلىهذه التح استخدا ت  داخل النباتات و  وفيالتربة  فيالمعامالت 

   األكتينوبكتيريانبات الذرة و  باستخدا 

 SAS Software version 9 was usedالبرنامج اإلحصائي  استخدا ت   :التحليل اإلحصائي للنتائج  17
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 (120)(SAS Institute, 2002) وت  تحليل النتائج لبيان مدى الفروق المعنوية بين المعامالت  حصائيةلجميع التجارب اإل

Fisher's Protected LSD Test at P =0.05 في البيوت البالستيكية ت   الذرة   بخصوص التجارب الخاصة بزيادة نمو نبات

مكررات في  6فت  تحليل  ACCالكلوروفيل و تحليل الهرمونات النباتية والمعادن الثقيلة و بمكررات لكل معاملة أما فيما يتعلق  8عمل 

في جميع التجارب   Randomized Complete Block Designكانت جميع المعامالت الستة مرتبة بنظا هذا و  كل معاملة 

 داخل البيوت البالستيكية  

 النتائج

الملوثة  أوالتربة المعاملة ة بالنفط الخا  االغير معاملة( و نتائج تحليل التربة الغير ملوثالدراسة:  فيتحليل التربة المستخدمة   .1

  1الجدول رق   فيبالنفط الخا  مدونة 

 Rhizosphere actinobacteria)من التربة حول منطقة الجذور )منطقة الريزوسيفير  األكتينوبكتيرياالحصول على  .2

هذه العزالت  إختيار  ت  الذرةحول منطقة جذور  التيمن التربة  األكتينوبكتيريامن  مختلفا   نوعا   35ت  الحصول على  :الذرةلنبات 

ألوان  إفرازعلى  األكتينوبكتيرياقدرة ، شكل وحج  المستعمرة، و األكتينوبكتيرياالمختلفة بشكل مبدئي حسب نوع صبغة الجرا ، لون 

لكل جرا  من التربة والنتيجة  Population Densitiesالحية  األكتينوبكتيرياحساب تركيز ت    (1اشكل  مختلفة في الوسط الغذائي

 .log10 7.62 (± SE 3.15) CFU g-1 dry weight soil  كانت

ا  نوع 25ت  الحصول على  (Endophytic actinobacteria): الذرةمن داخل جذور  األكتينوبكتيرياالحصول على   .3

  heck cSterilityتجربة سطح الخارجية  إن نجاح بعد نجاح عملية تعقي  األ وذلك الذرةمن داخل جذور  األكتينوبكتيريامن  مختلفا  

ن أالخالط يؤكد  فيقبل طحن الجذور السطحي و  فطريات بعد عملية التعقي  أوعد  وجود بكتيريا ة التعقي  السطحي( و إلىفع ختباراا

 Populationالحية  األكتينوبكتيرياحساب تركيز   ت  الذرةعزلة( هي مصدرها بالتأكيد داخل جذور  25المعزولة ا األكتينوبكتيريا

Densities لكل جرا  من وزن الجذور والنتيجة كانت  fresh root weight. 1-g) CFU 75(± SE 1. 824. 10log 

قدرة ، شكل وحج  المستعمرة، و  األكتينوبكتيرياهذه العزالت المختلفة بشكل مبدئي حسب نوع صبغة الجرا ، لون  ختيارات  

  (2اشكل  ألوان مختلفة في الوسط الغذائي إفرازعلى  األكتينوبكتيريا

 النفطة من إلىللتركيزات الع الذرةمن داخل جذور لة من التربة حول منطقة الجذور و المعزو  األكتينوبكتيرياقدرة تحمل  ختبارا .4

من حول منطقة  األكتينوبكتيريامن  أنواع 10 ختيارات  فقط : كل ليتر من البيئة الصلبة( إلىمن النفط الخام  يليترمل 40(الخام 
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  الذرةالمعزولة من داخل جذور  األكتينوبكتيريامن  أنواع 8 و  (7,9,13,19,21,26,29,31,33,35#)الجذور 

 األكتينوبكتيريا  تحملت هذه  النفط الخا ة من يلاات عتحمل تركيز لة إلىقدرة ع أثبتت والتي (#7,10,12,15,17,19,21,25)

 األكتينوبكتيريالقد قامت هذه    ر من البيئة المستخدمةلكل ليت مليليتر من النفط الخا  40حتى تركيز النفط الخا  ة من إلىتركيزات ع

 النفط الخا من  إلىعطت نمو كثيف على البيئة الصلبة المدموجة بالتركيز العبالنمو وأالنفط الخا  على من ألللتركيز ا المقاومة

من ساللة  1المعزولة من التربة حول منطقة الجذور و و  األكتينوبكتيريامن  35صل أساللة من  25العزالت ا اقيأما ب(  3اشكل 

 النفط الخا على من شاف قدرتها على  تحمل التركيز األكتافل  يت   (الذرةالمعزولة من داخل جذور و  األكتينوبكتيريامن  25صل أ

لكل ليتر من البيئة  مليليتر من النفط الخا  40 في البيئة الصلبة المدموجة بالتركيز مطلقا   ل  تن  أوعطت نمو يعيف أا نهأل

  ة   يلاها في الدراسة الحاستخدامل  يت   إلىبالتو  المستخدمة

  ACC deaminase: أنزيم إفرازعلى  الذرةمن داخل جذور المعزولة من حول منطقة الجذور و  األكتينوبكتيرياقدرة  إختبار. 5

 مليليتر من النفط الخا  40تركيز على من النفط الخا  األللتركيز اة إلىمة عو اظهرت درجة مقأ والتي األكتينوبكتيريات  دراسة قدرة كل 

من  أنواع 8ت  عزلها من التربة حول منطقة الجذور و  والتي األكتينوبكتيريامن  أنواع 10ا لكل ليتر من البيئة المستخدمة(

 Dworkin and Foster’sعلى    ACC deaminase نزي أ إفرازعلى  (الذرةت  عزلها من داخل جذور  والتي األكتينوبكتيريا

medium  من  5و (7,9,13,19,26,31,33#) من التربة حول منطقة الجذور  األكتينوبكتيريامن  أنواع 6  الحصول على   ت

على البيئة الصلبة  ا  كثيف ا  عطت نمو نمت وأ األكتينوبكتيرياالمختلفة من  نواع  هذه األ(10,12,17,19,25#)  الذرة داخل جذور

 أنزي هو المراد تحليله و  نزي األ إفرازمنها كمادة غذائية عن طريق  اإلستفادةمما يعنى قدرتها على تكسيرها و   ACCالمدموجة بمادة 

ACC deaminase  ت  عزلها من التربة  والتي األكتينوبكتيريامن  10صل عزالت من أ 4خرى ااأل األكتينوبكتيرياما (  أ4اشكل

ل   أو ا  يعيف ا  عطت نمو أ والتي( الذرةت  عزلها من داخل جذور  والتي األكتينوبكتيريامن  8صل من أ عزالت3حول منطقة الجذور و 

 اإلستفادةو  ACCا على تكسير مادة لعد  قدرته وذلكستبعادها ( فقد ت  إ4اشكل  ACCفي البيئة الصلبة المدموجة بمادة  مطلقا  تن  

 ACC نزي جراء التحليل الكمي ألإعند   و ه بكميات قليلة جدا  إفراز  وأ نزي األ إفرازعد  القدرة على  يلابالتمنها كمادة غذائية و 

deaminase  إحصائيةلوحظ وجود فروق كبيرة ذات داللة (P<0.05) 2ها اجدول ختبار ات   التيبين العزالت  نزي في كمية األ  ) 

بعد إجراء الدراسة لتبيان قدرة كل هرمونات النمو النباتية المختلفة:  إفرازعلى  األكتينوبكتيرياالدراسة المبدئية لتبيان قدرة  .6

ت  عزلها من داخل جذور  والتي األكتينوبكتيرياعزالت من  5ا ACC deaminase أنزي المفرزة لكميات كبيرة من  األكتينوبكتيريا
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سالالت  ثالث أقوى ختياراهرمونات النمو النباتية ت  فقط  إفرازت  عزلها من التربة حول منطقة الجذور( على  والتيعزالت  6و الذرة

ت   والتي األكتينوبكتيرياسالالت من  ثالث أقوى وكذلك  (12,17,25#) الذرةت  عزلها من داخل جذور  والتي األكتينوبكتيريامن 

: هرمونات النمو النباتية اآلتية إفرازالكبيرة على ة و إلىحسب قدرتها الع وذلك (9,26,33#)عزلها من التربة حول منطقة الجذور( 

ندول بيروفيك(، والجبريلينيات امثل حامض الجبريليك( والسيتوكينتات امثل ندول أستيك وحامض اإلكسينات امثل حامض األو األ

أما بقية العزالت  ( 3مينات امثل البيتيروسين والسبيرميدين و السبيرمين( اجدول أليزوبنتيل أدونسين( وعديدات األوا األيزوبنتيل أدنين

ت   والتي األكتينوبكتيرياكذلك ساللتين من من التربة حول منطقة الجذور و  ت  عزلها والتي األكتينوبكتيرياعزالت من  3المتبقية ا

هرمونات كميات يئيلة من  إنتاجقامت ب أوأي من هرمونات النمو  إفراز( فل  يت  اكتشاف قدرتها على الذرةداخل جذور  من عزلها

 ة    يلاها في الدراسة الحاستخدامل  يت   إلىبالتو  النمو النباتية

 الذرةالمعزولة من داخل جذور لمنتجة لهرمونات النمو و ا  ACC deaminase نزيمالمفرزة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  ختبارا .7

 فيت  عزلها  والتي األكتينوبكتيرياالدراسة قدرة الثالث سالالت من  أثبتت على المعيشة بكفاءة داخل جذور نبات حشيش الرودس:

ولفترة ثمانية  الذرةعلى المعيشة بكفاءة وبكميات كبيرة في داخل جذور   (12,17,25#) لنبات الذرةالبداية من داخل الجذور المعقمة 

سبوع مع مرورو الوقت من األ األكتينوبكتيرياعداد إ في  (P<0.05)معنوية إحصائيةذات داللة (  لوحظ زيادة 4جدول أسابيع ا

عداد كبيرة داخل التكاثر بأو  بل فقط الثامن للثالث عزالت المستخدمة مما يؤكد ليس قدرتها على المعيشةاألسبوع ل و حتى و األ

ولفترة ثمانية أسابيع لهو أمر  الذرةالتي تعيش بكفاءة وبكميات كبيرة في داخل جذور  األكتينوبكتيريا ختياران إ  الذرةجذور  أنسجة

 النفط الخا على من أنسبة  امتصاصسوف تساعد النبات على  يلابالتكميات كبيرة حتى نهاية التجربة و بليمان تواجدها  مه  جدا  

 هو المطلوب تحقيقه في هذه الدراسة  و 

لوحظ وجود ( و 6( والميكروسكوب اإللكتروني اشكل 5هذه التجربة بالميكروسكوب اليوئي اشكل  نتهاءابعد  الذرةت  فحص جذور 

التوصيلية من خشب  نسجةاألالمسافات البينية و  فيداخل خاليا البشرة والقشرة و  فيبالذات و  الذرةداخل خاليا جذور  األكتينوبكتيريا

 (  6و  5بكميات كبيرة اشكل والللحاء و 

الستة  األكتينوبكتيريات  تعريف  المنتجة لهرمونات النمو النباتية:و  ACC deaminase نزيمالمفرزة أل  األكتينوبكتيرياتعريف . 8

 1ا sp.  Actinoplanes,عزلة(  1ا .Microbispora sp (, تعزال 3اsp.   Streptomycesالمستخدمة وثبت انتمائها لجنس

 .عزلة( 1ا  .Actinomadura sp ,عزلة(
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تتبع  17الساللة رق  و  Actinoplanesتتبع جنس  12كانت الساللة رق  و  الذرةمن داخل جذور  ولةعز المت  تعريف السالالت 

ت  عزلها  والتيتعريف السالالت  أييا  ت    و قد Streptomycesتتبع جنس  25كانت الساللة رق   بينما  Microbispora جنس 

تتبع  33بينما كانت الساللة رق    Streptomycesتتبع جنس 9,26كانت  السالالت رق  حول منطقة الجذور و  التيمن التربة 

 Actinomadura.جنس 

لوحظ أن هذه : 10تجربة رقم  فيخليط الطريقة )أ( و خليط الطريقة )ب(  فيالمستخدمة  األكتينوبكتيرياالتضاد بين  ختبارا.9

خرى ول  تق  أي األ األكتينوبكتيريامن  أي تأثير يار على بعيها البعض ول  تفرز أي مواد مثبطة لنمو أي ليس لها الستة العزالت

عيها البعض بكل أمان وسهولة دون حدوث أي مشكلة حيث ان يمكن خلطها مع ب يلابالتو خرى  ألمن السالالت ا ساللة بقتل أي

(  فعند Synergismا التآزرهذا ما يعرف بظاهرة ت سوف تعمل مع بعيها البعض وتشد من أزر بعيها البعض و السالال هذه

أي مواد مثبطة  إفرازالطريقة اب( سوف نيمن عد   أوخلطها مع بعيها البعض في الخليط النهائي سواء عند تطبيق الطريقة اأ( 

بل على العكس سوف يكون  األخرى الموجودة في الخليط الكلي نواعقد تقو  بقتل األ والتي يااألكتينوبكتير للنمو من قبل أي نوع من 

  على حدةكل ساللة  استخدا بكثير من  أقوىتأثير الخليط 

 الجذريالمجموع نمو لهرمونات النمو على زيادة و  ACC deaminase نزيموالمنتجة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  ختبارا.10

في التربة امعاملة  النفط الخا في وجود تعيش داخل البذور والجذور و  التي األكتينوبكتيرياأكدت الدراسة قدرة : الذرةلنبات  الخضريو 

المجموع الخيري االوزن الغض ر( و طول الجذو و ( على زيادة نمو المجموع الجذري االوزن الغض للجذور, الوزن الجاف للجذور, 4

عطاء نتائج  الذرةطول المجموع الخيري( لنبات و  ،للمجموع الخيري, الوزن الجاف للمجموع الخيري  داخل البيوت البالستيكية وا 

التي تعيش فقط في  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 6بكثير من المعاملة رق  ا أكثر  (P<0.05)معنوية إحصائيةذات داللة 

 (   5جدول في التربة ا النفط الخا في وجود حول منطقة الجذور و  التيالتربة 

( 3في التربة امعاملة  النفط الخا في ظروف عد  وجود تعيش داخل البذور والجذور و  التي األكتينوبكتيرياقدرة  أييا  أكدت الدراسة 

طول الجذور( والمجموع الخيري االوزن الغض و على زيادة نمو المجموع الجذري االوزن الغض للجذور, الوزن الجاف للجذور, 

عطاء نتائج اداخل البيوت البالستيكية و  الذرةطول المجموع الخيري( لنبات و  ،يري, الوزن الجاف للمجموع الخيريللمجموع الخ

التي تعيش فقط في  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 5بكثير من المعاملة رق  ا أكثر  (P<0.05)معنوية إحصائيةذات داللة 

 (   5جدول في التربة االنفط الخا  في ظروف عد  وجود حول منطقة الجذور و  التيالتربة 
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ذات داللة و  كبير جدا   كان له تأثير سلبي (2امعاملة  األكتينوبكتيريا إيافةفي التربة دون أي النفط الخا  النتائج أن وجود  أثبتت

في  أييا  (  لوحظ  7a and 7bاشكل (5جدول ( الذرةعلى نمو  6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رق    (P<0.05)إحصائية

مع  الذرةالخيري لنبات في نمو المجموع الجذري و  نقصان كبير جدا   2بالذات في المعاملة رق  تجربة داخل البيوت البالستيكية و ال

 (  7a and 7bاشكل 6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رق   في التربةالنفط الخا  باللون األحمر نتيجة سمية  راقو تلون األ

( و 4في التربة امعاملة النفط الخا  في ظروف وجود التي تعيش داخل البذور والجذور و  األكتينوبكتيرياقدرة  أييا  أكدت الدراسة 

( على زيادة 6في التربة امعاملة النفط الخا  في ظروف وجود ة الجذور و فقط في التربة حول منطق التي تعيش األكتينوبكتيرياقدرة 

لمجموع , طول الجذور( و المجموع الخيري االوزن الغض ل،نمو المجموع الجذري االوزن الغض للجذور, الوزن الجاف للجذور

عطاء نتائج ذات داللة اداخل البيوت البالستيكية و  الذرةطول المجموع الخيري( لنبات و , الوزن الجاف للمجموع الخيري ،يريالخ

النفط في ظل وجود و  إطالقا   األكتينوبكتيريا استخدا ل  يت  فيها  والتي( 2بكثير من المعاملة رق  ا أكثر  (P<0.05)معنوية إحصائية

 أفيل( كان 4البذور والجذور امعاملة تعيش داخل  التي األكتينوبكتيريا إيافةن أ أثبتتولكن الدراسة (  5اجدول في التربة  الخا 

 ( 6فقط في التربة امعاملة  التي تعيش األكتينوبكتيريا استخدا عن  (P<0.05)معنوية  إحصائيةبنتائج ذات داللة بكثير و 

 األكتينوبكتيريا استخدا تيمنت  والتي 4و  3في هذه الدراسة كانت المعاملة رق   الذرة إنتاجفإن المعاملة المثلى في زيادة  يلابالتو 

 (  7a and 7bاشكل( 5اجدول  البذور والجذورالتي تعيش داخل 

 على المحتوى الداخلي الذرةمن داخل جذور لة من التربة حول منطقة الجذور و المعزو  األكتينوبكتيريا استخدامتأثير .11

 :الذرةلنبات  الجذري والخضريمينات( في المجموع ألكسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات او لهرمونات النمو النباتية )األ 

 المحتوى( على زيادة 4في التربة امعاملة النفط الخا  في وجود البذور والجذور و التي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياأكدت الدراسة قدرة 

داخل البيوت البالستيكية  الذرةعديدات األمينات لنبات ت والجبريلينيات والسيتوكينتات و كسيناو الداخلي لهرمونات النمو مثل األ

عطاء نتائج ذات داللة  التي  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 6بكثير من المعاملة رق  ا أكثر  (P<0.05)معنوية إحصائيةوا 

قدرة   أييا  أكدت الدراسة  ( 6جدول في التربة االنفط الخا  ظل وجود  وفيحول منطقة الجذور  التيتعيش فقط في التربة 

الداخلي  المحتوى( على زيادة 3في التربة امعاملة النفط الخا  عد  وجود  وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا

عطاء نتائج ذات داللة  الذرةكسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات و عديدات األمينات( لنبات و لهرمونات النمو ااأل معنوية  إحصائيةوا 
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(P<0.05)  حول منطقة  التيالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 5بكثير من المعاملة رق  ا أكثر

  ( 6اجدول في التربة النفط الخا  ظل عد  وجود  وفيالجذور 

 نقصان كبير جدا    إلى أدىو  ا  سلبي ا  تأثير  كان له (2امعاملة  األكتينوبكتيريا إيافةفي التربة دون النفط الخا  النتائج أن وجود  أثبتت

كسينات و األ(الداخلي لهرمونات النمو  المحتوىعلى  6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رق   (P<0.05) إحصائيةذات داللة و 

 ( 6اجدول  )والجبريلينيات والسيتوكينتات و عديدات األمينات

قدرة ( و 4في التربة امعاملة النفط الخا  وجود  وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياقدرة  أييا  أكدت الدراسة 

 المحتوى( على زيادة 6في التربة امعاملة النفط الخا  ظل وجود  وفيفقط في التربة حول منطقة الجذور  تعيش التي األكتينوبكتيريا

داخل البيوت البالستيكية  الذرةعديدات األمينات لنبات والجبريلينيات والسيتوكينتات و كسينات و الداخلي لهرمونات النمو مثل األ

عطاء نتائج ذات داللة   األكتينوبكتيريا استخدا ل  يت  فيها  والتي( 2بكثير من المعاملة رق  ا أكثر (P<0.05)معنوية  إحصائيةوا 

 ( 6اجدول في التربة النفط الخا  ظل وجود  وفي  إطالقا  

بكثير و  أفيل ت( كان4امعاملة  البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا إيافةن أ أثبتتة يلان الدراسة الحأالجديد  ولكن

فقط في التربة حول منطقة الجذور امعاملة  التي تعيش األكتينوبكتيريا استخدا عن  (P<0.05)معنوية  إحصائيةبنتائج ذات داللة 

كسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات و الداخلي لهرمونات النمو ااأل المحتوىفإن المعاملة المثلى في زيادة  إلىبالتو  ( 6اجدول  (6

التي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا استخدا التي تيمنت  4و  3في هذه الدراسة كانت المعاملة رق   لنبات الذرةوعديدات األمينات( 

 أكثرهرمونات النمو بكميات  إفرازعلى  البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا  إن هذه الدراسة أكدت قدرة البذور والجذور

 نسجةالتي تعيش داخل األ األكتينوبكتيريان أتربة حول منطقة الجذور مما يؤكد التي تعيش فقط في ال األكتينوبكتيريابكثير مقارنة ب

 النباتية  نسجةمن مثيالتها التي تعيش في التربة خارج األ النباتية هي أفيل

 في ACC لمادة   رمونات النمو على المحتوى الداخليهو  ACC deaminase نزيمالمنتجة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  تأثير.12

ظل وجود النفط  وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياأكدت الدراسة قدرة لنبات الذرة:  الجذري والخضريالمجموع 

هي المادة المخلقة لهرمون األثيلين اليار للمجموع و  ACCالداخلي لمركب  المحتوى( على نقصان 4الخا  في التربة امعاملة 

عطاء نتائج ذات داللة   الجذري والخيري مقارنة بالمعاملة رق   (P<0.05)معنوية  إحصائيةلنبات الذرة داخل البيوت البالستيكية وا 

 (   7جدول وجود النفط الخا  في التربة ا وفيالتي تعيش في التربة حول منطقة الجذور  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 6ا
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 إحصائيةذات داللة و  يا  سلب ا  كان له تأثير  (2امعاملة  األكتينوبكتيريا إيافةالنتائج أن وجود النفط الخا  في التربة دون أي  أثبتت

(P<0.05) الداخلي لمركب  المحتوىعلىACC   2لوحظ في المعاملة رق    ( 7اجدول  6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رق 

, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رق   لنبات الذرة الجذري والخيريفي المجموع  ACC الداخلي لمركب في المحتوى جدا   ةزيادة كبير 

   التربة  فيالناج  من وجود النفط الخا  السا  الفسيولوجي و  اإلجهادنتيجة  يهذا يعتبر طبيعو  (7اجدول  6, 5

قدرة ( و 4فط الخا  في التربة امعاملة ظل وجود الن وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياقدرة  أييا  أكدت الدراسة 

 ( على نقصان المحتوى6امعاملة ربة ظل وجود النفط الخا  في الت وفيفي التربة حول منطقة الجذور  التي تعيش األكتينوبكتيريا

عطاء نتائج ذات داللة  لنبات الذرة ACCالداخلي لمركب  ل  يت   والتي( 2مقارنة  بالمعاملة رق  ا  (P<0.05)معنوية إحصائيةوا 

 األكتينوبكتيريا إيافةن أ أثبتتولكن الدراسة   (7اجدول ظل وجود النفط الخا  في التربة  وفي إطالقا   األكتينوبكتيريا استخدا فيها 

و بنتائج ذات  ACCمن تركيز المحتوى الداخلي لمركب  اإلقاللبكثير في  ( كان أفيل4امعاملة  البذور والجذورالتي تعيش داخل 

 (  6في التربة حول منطقة الجذور امعاملة  التي تعيش األكتينوبكتيريا استخدا عن  (P<0.05)معنوية  إحصائيةداللة 

في هذه الدراسة كانت المعاملة رق   لنبات الذرة ACCالداخلي لمركب  المحتوىنقصان  إلىدت أ والتيفإن المعاملة المثلى  يلتالابو 

التي تعيش  األكتينوبكتيريا   إن هذه الدراسة أكدت  قدرة البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا استخدا ( التي تيمنت 4ا

نبات الذرة مقارنة بالبكتيريا التي  راقأو بكثير في داخل جذور و  أكثر   ACC deaminase أنزي  إفرازعلى  البذور والجذورداخل 

التي  األكتينوبكتيريا استخدا عند  أكثر  ACCقصان في المادة المخلقة لألثيلينن إلى أدىتعيش في التربة حول منطقة الجذور مما 

ن أهذه النتيجة تؤكد  ( 7اجدول( 6التي تعيش في التربة امعاملة  األكتينوبكتيريا( مقارنة ب4امعاملة  البذور والجذورتعيش داخل 

النباتية في حاالت  نسجةخارج األمثيالتها التي تعيش في التربة و  من أفيلالنباتية هي  نسجةالتي تعيش داخل األ األكتينوبكتيريا

 من النفط الخا    إلىعلى تركيز ع تحتويالفسيولوجي مثل نمو النباتات في تربة  اإلجهاد

  الذرة: راقأو تركيز الكلوروفيل في هرمونات النمو على و  ACC deaminase نزيمالمنتجة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  تأثير.13

( على زيادة 4في التربة امعاملة النفط الخا  ظل وجود  وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياأكدت الدراسة قدرة 

عطاء نتائج ذات داللة  الذرةاب( لنبات خلي للكلوروفيل اأ( والدا ىالمحتو  بكثير من المعاملة  أكثر (P<0.05)معنوية  إحصائيةوا 

في التربة النفط الخا  ظل وجود  وفير منطقة الجذو  وحولالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 6رق  ا

    (7اجدول 
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( على 3في التربة امعاملة النفط الخا  عد  وجود  وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياقدرة  أييا  أكدت الدراسة 

معنوية  إحصائيةعطاء نتائج ذات داللة اداخل البيوت البالستيكية و  الذرةالداخلي للكلوروفيل اأ( و اب( لنبات  المحتوىزيادة 

(P<0.05)  ظل عد  وجود  وفيالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريا استخدا ت  فيها  والتي( 5بكثير من المعاملة رق  ا أكثر

    (7اجدول في التربة النفط الخا  

نقصان كبير  إلى وأدى يا  سلب ا  كان له تأثير  (2امعاملة  األكتينوبكتيريا إيافةفي التربة دون أي النفط الخا  النتائج أن وجود  أثبتت

 6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رق    (P<0.05)إحصائيةذات داللة المحتوى الداخلي للكلوروفيل اأ( و اب( و في  جدا  

  (7اجدول 

( و قدرة 4في التربة امعاملة النفط الخا  وجود  وفي ظروف البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياأكدت الدراسة قدرة 

الداخلي للكلوروفيل اأ(  المحتوى( على زيادة 6في التربة امعاملة النفط الخا  وجود  وفي ظروففي التربة  التي تعيش األكتينوبكتيريا

عطاء نتائج ذات داللة  الذرةو اب(  لنبات  ل  يت  فيها  والتي( 2بكثير من المعاملة رق  ا أكثر  (P<0.05)معنوية إحصائيةوا 

التي  األكتينوبكتيريا إيافةان لكن أثبتت الدراسة و   (7اجدول في التربة النفط الخا  ظل وجود  وفي إطالقا   األكتينوبكتيريا استخدا 

 استخدا عن  (P<0.05)معنوية  إحصائيةبنتائج ذات داللة بكثير و  أفيل( كان 4امعاملة  البذور والجذورتعيش داخل 

  (7اجدول ( 6في التربة حول منطقة الجذور امعاملة  التي تعيش األكتينوبكتيريا

في هذه الدراسة كانت المعاملة رق   لنبات الذرةالداخلي للكلوروفيل اأ( و اب(  المحتوىفإن المعاملة المثلى في زيادة  إلىبالتو 

ع و على زيادة المجم ا  وهذا إنعكس ايجابي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا استخدا تيمنت  والتي( 4( و ا3ا

الكلوروفيل اأ( و اب( بكميات  إنتاجعلى  البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياقدرة الدراسة     تؤكدلنبات الذرة الخيري

التي تعيش  األكتينوبكتيريان أالتي تعيش في التربة مما يؤكد فكرة  األكتينوبكتيرياب مقارنة   الذرة راقأو في ظل وجودها داخل  أكثر

 النباتية  نسجةاأل وخارجمن مثيالتها التي تعيش في التربة  أفيلالنباتية هي  نسجةداخل األ

النمو على زيادة كفاءة المعالجة النباتية لتلوث  وهرمونات ACC deaminase نزيمالمنتجة أل  األكتينوبكتيرياقدرة  تأثير.14

حليل النفط بعد تفترة الشهرين وهو عمر التجربة و  نتهاءابعد و  أنهأكدت الدراسة  بالنفط الخام داخل البيوت البالستيكية: األراضي

ظل وجود النفط الخا  في  وفي والجذورالبذور التي تعيش داخل  األكتينوبكتيريان قدرة أنبات الذرة  راقأو الخا  من داخل جذور و 

ت   والتي( 6بكثير من المعاملة رق  ا أكثرالنفط الخا  من التربة كانت  امتصاص( على زيادة قدرة نبات الذرة على 4التربة امعاملة 
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قد كانت تركيزات النفط (  فل8ظل وجود النفط الخا  في التربة اجدول  وفيالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريا استخدا فيها 

بكثير مقارنة بجذور  أكثر( 4امعاملة البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريااق نبات الذرة المعامل بر أو الخا  في جذور و 

انت (  و لقد ك8( اجدول 6التي تعيش فقط في التربة حول منطقة الجذور امعاملة  األكتينوبكتيريانبات الذرة المعامل ب وأوراق

النفط  امتصاصفإن المعاملة المثلى في زيادة  إلىبالتو   (P<0.05).معنوية إحصائية( ذات داللة 6و  4المقارنات بين المعاملتين ا

 (   8اجدول  6ث  المعاملة رق   4الخا  من التربة في هذه الدراسة كانت المعاملة رق  

فط الخا  في وجود الن وفي البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريان قدرة فترة الشهرين أ نتهاءابعد و  أنهأكدت الدراسة 

نبات الذرة  امتصاص( على زيادة 6وجود النفط الخا  امعاملة  وفيالتي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريا( و 4التربة امعاملة 

لذرة للنفط الخا  من نبات ا امتصاصعن   (P<0.05)ويةمعن إحصائيةبفروق  ذات داللة و بكثير  أكبرللنفط الخا  من التربة كانت 

 األكتينوبكتيريا إيافةية أهم(   و هذه النتائج تؤكد 8( اجدول 2امعاملة  األكتينوبكتيرياكان ينمو من غير وجود  يالذالتربة و 

التي تعيش داخل  األكتينوبكتيريان أاالعتبار  فيمع الويع  ولكنالنفط الخا  من التربة  امتصاصداء نبات الذرة في زيادة ألتحسين 

التي تعيش فقط في التربة  األكتينوبكتيريامن   (P<0.05)معنوية إحصائيةبفروق ذات داللة و  أفيلكان أداؤها  البذور والجذور

 ( 8ية لنبات الذرة اجدول متصاصمنطقة الجذور في زيادة القدرة اال وحول

 إنتهاءبعد  التربة يالخا  فعند تحليل تركيز النفط  (P<0.05)معنوية  إحصائيةداللة  وذاتوجود فروقات كثيرة  أييا  أكدت الدراسة 

(  9( اجدول 7( مقارنة بتحليل تركيز النفط الخا  في التربة قبل بداية التجربة امعاملة 6, 4, 2فترة الشهرين بين المعامالت رق  ا

 يمعنو ( ولكن حدث نقصان كبير و 9اجدول  ة جدا  يلاالخا  في التربة عل كانت تركيزات النفط و و  األإلى وفيفعند بداية التجربة 

(P<0.05)    أثبتتتة  أو بدرجات متف ولكن 6و  4, 2فترة الشهرين في المعامالت رق   إنتهاءبعد  في التربةفي تركيز النفط الخا 

من نسبة تركيزات  في اإلقالل فيلاأل( كانت 4امعاملة  البذور والجذورتعيش داخل  التي األكتينوبكتيريا إيافةن ة أإلىالدراسة الح

 إيافةل  تشمل  التيالمعاملة ( و 6تعيش فقط في التربة امعاملة التي  األكتينوبكتيريا باستخدا مقارنة  في التربةالنفط الخا  

ية فيلاألو حسب  في التربةمن نسبة تركيزات النفط الخا   اإلقاللكان ترتيب المعامالت في  أي(  2امعاملة  األكتينوبكتيريا

 ( 9اجدول   (2ث  المعاملة رق   6ث  المعاملة رق   4تى: االمعاملة رق  كاآل

معنوية  إحصائيةبشكل ذو داللة و ( 2امعاملة  إطالقا   األكتينوبكتيريا إيافةمن غير  على حدةقدرة نبات الذرة  أييا  أكدت الدراسة 

(P<0.05)  تحليل التربة  وهي 7نبات الذرة االمعاملة رق   استخدا من نسبة تركيزات النفط الخا  في التربة مقارنة بعد   اإلقاللعلى
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ة يلاليس بالكفاءة الع ولكنالنفط الخا  بالمعالجة الحيوية لتلوث التربة  في على حدةمما يدل على قدرة النبات  قبل بدء التجربة(

 استخدا ية أفيلثبات ة هو إيلاإن الجديد في الدراسة الح إلىبالت(  و 9( اجدول 6و  4امعاملة رق   األكتينوبكتيريا باستخدا مقارنة 

التي تعيش فقط في التربة حول منطقة  األكتينوبكتيريا استخدا ( عن 4امعاملة البذور والجذورتعيش داخل  التي األكتينوبكتيريا

 (  9( اجدول 2امعاملة  إطالقا   األكتينوبكتيريا استخدا ( مقارنة بعد  6الجذورامعاملة 

 المناقشة

البيئة والمعروفة  من الملوثات العيوية الثابتة في المجموعات شيوعا   أكثرو  تعتبر من أه  (PAHs)( و مجموعة TPHsمجموعة ا 

نقل ستخراج النفط والافي التربة بما في ذلك  PAHsو  TPHتلوث بالهناك العديد من مصادر  ا سامة للعديد من الكائنات الحية أنهب

 استخدا في حاالت   التربة عملية بطيئة ومكلفة عموما  من  PAHsو TPHsتعد معالجة  (Fingas, 2017)(1). وتكريره واستهالكه

ال وهي نمو النباتات كبيرة أ تربة تواجه العلماء مشكلةمن ال( يتلوث بترول أوامعادن ثقيلة سامة ستخالص الملوثات الكيمائية الالنباتات 

زيادة تركيز هرمون  إلى يافةالسامة في التربة باإل الملوثاتالفسيولوجي تحت تأثير زيادة تركيز  اإلجهاداليعيف وذلك لظروف 

على معيشة  يؤثر سلبيا  نقصان نمو النباتات و  إلى ييؤدالفسيولوجي وهو هرمون يار و  اإلجهاديعرف بهرمون إيثلين  والذياإليثلين 

 خرىائية األيبالملوثات الكيم أوالتلوث بالنفط الخا  على الملوثات الكيميائية مثل  تحتويالتي  راييالنباتات في األ

 (20)(Glick, 2014);(79)(Pramanik et al., 2018);(25)(Tavares et al., 2018); (26)(Bharti and Barnawal, 2019)  

 امتصاصجريت بالفعل على تحسين كفاءة المعالجة النباتية للنباتات المجمعة للنفط الخا  لزيادة أ والتيهناك العديد من الدارسات 

داخل جذور النباتات  أوالتربة  فيتعيش فقط  والتيالبكتيريا  إيافةعن طريق  وذلكمن التربة  (PAHsاو ( TRHاستخالص او 

 (68ا ;(Huang et al., 2004)رمون اإليثلين همن  اإلقاللوالتي تقو  ب   ACC deaminaseأنزي  إفرازوتقو  ب

 (70)(Saleh et al., 2004); (71)(Huang et al., 2005); (72)(Reed and Glick, 2005); (73)(Reed et al., 2005); 

(74)(Greenberg et al., 2006); (19)(Glick et al. 2007); (76)(Pawlik et al., 2017); (77)(Lumactud and 

)2019 ,al. et Reddy((16); )2018 et al.,Borujeni ((75); )Fulthorpe, 2018   بحاث الدراسة عن تناولت هذه األ ولكن

فرازأفقط   ACC deaminase أنزي  إفراز حدة وهيطريق ميكانيكية وا  األندول أسيتك أسيدهرمون مع   ACC deaminase وا 

  ;(Lumactud and Fulthorpe, 2018)(77) ;(Pawlik et al., 2017)(76) ;(Baoune et al., 2017)(78)فقط 

)2019 ,al. et Reddy((16)  نات النمو النباتية   و هرم إفرازدراسات على قدرة هذه البكتيريا على جراء أي إدون 



42 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ، العدد األول

كروية   أوهذه الدراسات التي ت  عملها كانت على البكتيريا العادية التقليدية من بكتيريا عصوية  ن أغلبيةإف لهذا يافةوباإل
(79)(Pramanik et al., 2018)  س  مجموعة ات المتعلقة بالبكتيريا الخيطية والمعروفة بالدراسا هناك ندرة شديدة في ولكن

الفسيولوجى  اإلجهادتعيش خاصة داخل الجذور في مجال تحسين نمو النباتات تحت ظروف  والتيااالكتينوميسيتات(  األكتينوبكتيريا

فراز    ACC deaminase.أنزي  وا 

 إفرازعلى لها القدرة  والتيتعيش داخل الجذور  التي األكتينوبكتيرياخليط من  استخدا ت   ة أنهإلىالدراسة الح فيالجديد و 

رفع كفاءة طريقة المعالجة  أجلمن   و آن واحد وفية إلىبكميات عو  هرمونات النمو النباتيةالعديد من و   ACC deaminaseأنزي 

از خاص يسه  جه استخدا ل مرة عن طريق و ألو  بطريقة مبتكرة جديدة ت  تطبيقها عمليا  و  البكتيريا معا  و النباتات  باستخدا الحيوية 

 فيىء ار ط أيحالة حدوث  ستخدا جاهزة لالالبكتيريا محملة داخل البذور و ن داخل بذور النباتات بحيث تكو  إلىدخول البكتيريا ب

من  نوعا   25تحقيق هذا ت  عزل  أجلال من الوزارات والهيئات المعنية  ومن فع  تدخل سريع و  إلىيحتاج والذي  األراييمجال تلوث 

 فيتعيش  والتي األكتينوبكتيريامن  نوعا   35كذلك و  حدةالعربية المت اإلماراتفي دولة  ةالمنتشر  الذرةمن داخل جذور  األكتينوبكتيريا

كل ليتر من البيئة  إلىمليليتر  40 إلىتصل  النفط الخا ة من اليقدرتها على تحمل تركيزات ع ختبارات  و  التربة حول منطقة الجذور

كسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات و النمو ااأل وهرمونات ACC deaminase أنزي  إفرازقدرتها على  إلى يافةباإل الغذائية

 وعديدات األمينات( في آن واحد 

 نزي األ إفرازعلى نبات الذرة تعيش داخل جذور  التي األكتينوبكتيريا( من 25فقط امن أصل  أنواع 3قدرة على ة إلىالدراسة الح أثبتت

الدراسة  أثبتت  كما و نبات الذرةة على المعيشة داخل جذور إلىثبات قدرة عآن واحد مع إ وفية إلىبكميات عو  النمو النباتية وهرمونات

 وهرمونات نزي األ إفرازالتربة حول منطقة الجذور على  فيتعيش  التي األكتينوبكتيريا( من 35فقط امن أصل الثالثة  نواعاأل قدرة

تعيش  التي األكتينوبكتيريااخليط من  هذه السالالت كخليط كل على حدة استخدا آن واحد  ت   وفية إلىبكميات عو  النمو النباتية

ت  عملها داخل  التيفي التجارب  وذلكالتربة حول منطقة الجذور  في تعيش التي األكتينوبكتيريان خر مآخليط داخل جذور( و 

التي تعيش خارج  األكتينوبكتيريابالمعالجة مقارنة  على تحسينتعيش داخل الجذور  التي األكتينوبكتيرياالبيوت البالستيكية لدراسة قدرة 

 النباتات المجمعة     باستخدا في تحسين المعالجة الحيوية  فيلاأليهما قد يكون الجذور لمعرفة أ

التي تعيش في التربة  وكذلكالتي تعيش داخل الجذور  األكتينوبكتيرياتمت تجربتها داخل البيوت البالستيكية قدرة  والتيالدراسة  أثبتت

هرمونات النمو ل الداخليالمحتوى  وزيادةلكلوروفيل اأ( و اب( ل الداخليزيادة المحتوى و  الجذري والخيريعلى زيادة نمو المجموع 
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عطاء نتائج ذات داللة  النفط الخا  امتصاص وزيادة لنبات الذرة بكثير من المعاملة  أكثر  (P<0.05)معنوية إحصائيةمن التربة وا 

كانت تلك التي تيمنت  واألفيلة أن المعاملة المثلى إلىولكن الجديد في هذه الدراسة الح فيها  األكتينوبكتيريا إيافةالتي ل  يت  

 النفط الخا ستخالص لقد كانت نسبة إ التي تعيش في التربة  األكتينوبكتيرياليست التي تعيش داخل الجذور و  األكتينوبكتيريا استخدا 

 التي تعيش في التربة  األكتينوبكتيريا باستخدا على بكثير مقارنة أالتي تعيش داخل الجذور  األكتينوبكتيريا باستخدا من التربة 

تؤكدها   للنفط الخا كفاءة المعالجة الحيوية  وزيادة نبات الذرةن النتائج التي ت  الحصول عليها في هذه الدراسة من زيادة في نمو إ

  ;(Safronova et al., 2006)(100)البكتيريا التي تعيش خارج الجذور باستخدا  تدعمها الدراسات السابقةو 

(121)(Shaharoona et al., 2006); (24)(Glick, 2015); (79)(Pramanik et al., 2018) البكتيريا التي  استخدا عن طريق  أو

 ;(Khare et al., 2018)(59) ;(Ma et al., 2011 a, b)(52,51);(Zhang et al., 2011 a, b)(122,123)تعيش داخل جذور النباتات 

(63)(White et al., 2019) أنزي  إنتاجت  عملها عن طريق دراسة  والتي ACC deaminase (24)(Glick, 2015)  إنتاج أوفقط 

 نوع واحد فقط من استخدا فقط مع  األندول أسيتك أسيدهو هرمون الهرمونات النباتية و  أنواعحد أ إفرازالقدرة على مع  نزي األ

  (Glick, 2015)(24) ;(Rashid et al., 2012)(124)في هذه المهمة  البكتيريا العادية

( األكتينوبكتيريا أوكتينوميسيتات خليط من البكتيريا الخيطية ااأل استخدا في  ولى من نوعها عالميا  ألة هي ايلاالدراسة الح تعتبرو 

من نوع من هرمونات النمو النباتية المختلفة في  أكثركميات كبيرة من  إنتاج إلى يافةباإل ACC deaminase نزي و المنتجة أل

نمو الجذري كسينات والجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات والمعروف عنها قدرتها الفائقة على زيادة الو األآن واحد من 

ولى من نوعها ألهي ا أييا"ة إلىهذه الدراسة الحوتعتبر رفع كفاءة المعالجة النباتية للملوثات الكيميائية    ري للنباتات من أجلوالخي

كسينات و الدراسة زيادة كبيرة في المحتوى الداخلي لهرمونات النمو ااأل أثبتتفي تفسير ميكانيكية عمل هذه الطريقة حيث 

مع نقصان كبير كمية  الكلوروفيل اأ( و اب(  في الداخليالمحتوى  فيرة وزيادة كبيوالجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات( 

مقارنة  األكتينوبكتيرياهذه  استخدا عند  لنبات الذرة الجذري والخيريداخل المجموعين  الداخلي لهرمون اإليثلين اليارفي المحتوى 

 اإلجهادتحت ظروف  الجذري والخيريهذا ما يفسر زيادة نمو المجوع و  األكتينوبكتيريا استخدا ل  يت  فيها  والتيامالت بالمع

  األكتينوبكتيرياهذه  استخدا من التربة عند  النفط الخا  امتصاصيفسر زيادة  إلىبالتالفسيولوجي و 
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تدعمه الدراسات مر معروف و أمنتجة للهرمونات لهو البكتيريا ال استخدا ن زيادة المحتوى الداخلي لهرمونات النمو للنباتات نتيجة إ

نقصان المحتوى الداخلي لهرمون اإليثلين ن إف وكذلك  (Malusà et al., 2016)(28) ;(Bashan et al., 2014)(31)السابقة 

  ;(El-Tarabily, 2008)(45)  أييا  مر معروف ألهو  ACC deaminase نزي ألالبكتيريا المنتجة  استخدا نتيجة 

 (24)(Glick, 2015)كثيرة من هرمونات النمو  أنواعن دراسة ميكانيكية عمل البكتيريا التي تنتج وحتى اآل ل  يت  ابدا   ولكن

 ل مرة و ألا ما ت  تحقيقه في هذه الدراسة و هذالمجمعة و فع كفاءة عمل النباتات ر  أجلفي نفس الوقت من  نزي األو 

 امتصاصتحسين كفاءة الجذور في تحسين نمو النباتات و  التي تعيش داخل األكتينوبكتيريا استخدا ية أفيلة اليالدراسة الح أثبتتلقد 

ن طبيعة   إ(6,7,8,9) لو االجدفي  التأثير ظاهرا  قد كان هذا التي تعيش خارج الجذور و  األكتينوبكتيرياعن مثيالتها عن  النفط الخا 

ان كو التي تعيش داخل الجذور  األكتينوبكتيرياالنمو عن طريق  وهرمونات نزي األ إنتاج إلى أدىداخل الجذور  األكتينوبكتيريامعيشة 

النباتية  نسجةتعيش في داخل األ والتي األكتينوبكتيرياهذه ن خارج الجذور  إالتربة  فيالتي تعيش  األكتينوبكتيرياعلى عن بنسبة أ

على أسطح  أوكمكان آمن لها هي بعيدة كل البعد عن الظروف الصعبة الموجودة في التربة  Endophytic bacteriaالحية 

الشديد ( التنافس 1ل في االنباتية الحية والتي تتمث نسجةداخل األ تعيش بكل أمان األكتينوبكتيريان هذه أالجذور من الخارج حيث 

باإليافة إلى التعرض التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والرطوبة و المسكن ائية و بين الكائنات الحية األخرى على المواد الغذبينها و 

 كغذاء لها   األكتينوبكتيريافتراس من قبل وجود الكائنات الحية األخرى والتي تستخد  هذه لال

الجذور  وخارجمقارنة بالبكتيريا التي تعيش فقط في التربة  بكتيريا التي تعيش داخل الجذورال استخدا مزايا  أه ن من وبشكل عا  إ

سوف   ACC deaminase أنزي ات مهمة مثل أنزيمو  هرمونات النمو النباتيةالمركبات النافعة التي تفرزها البكتيريا من ن كل هو أ

هدار هذه خاليا الجذور وليس خارجه مما يقلل بل ويمنع من نسبة إا تكونت داخل أنه% بواسطة النبات حيث 100تمتص بنسبة 

. Romero, 2006-Rosenblueth and Martinez((56)( ;العديد من الدراسات ب المدع و ها في التربة إفراز المركبات حال 

Hardoim et al., 2015); (58)(Rruyens et al., 2015);(63)( White et al., 2019).)(57) 

التي تعيش  األكتينوبكتيرياالطريقة اب( ا استخدا ن " حيث إقتصادي ها  جداذو مردود إمر أ وهذاالعملية الناحية التطبيقية و من  ماأ

ال اآلن موجودة داخل البذور و  األكتينوبكتيريان أالتطبيق حيث ( أسهل في التنفيذ و Bacterial Endophytesداخل الجذور  داخليا  

 Soil or Rhizosphereالتي تعيش في التربة األكتينوبكتيريابالتربة مثل الطريقة اأ( ا تينوبكتيريااألكتتطلب التجربة خلط 
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bacteria في تنظيف التي تعيش داخل الجذور  األكتينوبكتيريا باستخدا هذه الطريقة الجديدة  باستخدا ة إلىالدراسة الح يلهذا توص( و

  . التي تعيش في التربة  األكتينوبكتيريا باستخدا مقارنة  النفط الخا التربة من 

ليست البكتيريا العادية التقليدية من بكتيريا و (  األكتينوبكتيرياالبكتيريا الخيطية ا استخدا ة هو إلىفي هذه الدراسة الح أييا  الجديد 

فرازي و الفسيولوج اإلجهادكروية في مجال تحسين نمو النباتات تحت ظروف  أوعصوية  لسببين:  وذلك  ACC deaminaseأنزي  ا 

ة إلىللحرارة المرتفعة والملوحة العالمعروف عنه تحمله الشديد البكتيريا و هناك ندرة كبيرة في الدارسات المتعلقة بهذا النوع من  أنل و األ

 ;(Baltz, 2016)(125) ;(Qin et al., 2015)(81)من البكتيريا العادية أكثرالسامة للملوثات الكيمائية  يافةباإلالجفاف الشديد و و 

(37)(Chaurasia et al., 2018); (32)(Olanrewaju and Babalola, 2019)  هذا النوع من  استخدا ن إوالسبب الثاني

سوف (Kamil et al., 2018)(82) ;(El-Tarabily, 2008)(45)  المتحدةالعربية  اإلماراتدولة والموجودة بكثرة في  األكتينوبكتيريا

  ن  الكلية حتى اآل بالصورةمنها  ستفادةاالل  يت   والتيدولة الللبيئة المحلية في ءمة  مال أكثريكون 

خليط من  استخدا هي ن و عملها من قبل حتى اآل ا  ت  أبدل  ي ةإلىالدراسة الح فيالمستخدمة و  الصديقة للبيئةاآلمنة و الفكرة الجديدة ف

 والتيمن نوع من هرمونات النمو النباتية المختلفة  أكثر إنتاج إلى يافةباإل ACC deaminase نزي المنتجة ألو  األكتينوبكتيريا

 في من التربة  النفط الخا  امتصاصكفاءة قدرة النباتات على  وزيادةتحسين  أجلدراسة تأثيرها من و ها وخارجأتعيش داخل الجذور 

ال قدر اهلل  المتحدةالعربية  اإلماراتدولة  فيالمنتشرة بالقرب من اآلبار البترولية و  األرايي في نفطيتلوث  حالة حدوث أي

(Improvement of Phytoremediation) جهاد فسيولوجي من حرارة شديدة المناخية الصعبة من إ ظل الظروف في وذلك

 منطقة الخليج العربي  وفي المتحدةالعربية  اإلماراتبيئة دولة  فيمطار ألجفاف نتيجة ندرة اة و يلاملوحة تربة عو 

 نفطيتلوث  حالة حدوث أي والمنطقةدولة الفي  البذور والجذورتعيش داخل  التيالمحملة بالبكتيريا و  الذرةزراعة بذور  استخدا ن إ

إلى ن هذه الطريقة ال تتطلب عمالة كثيرة أحيث  مر مه  جدا  ألهو  األرايي فيتلوث بالمعادن الثقيلة حالة حدوث  فيحتى  أو

سوف  يلابالتو الحرارة الشديدة  ،الجفاف ،هذه الطريقة في زيادة قدرة النباتات على تحمل الملوحة استخدا يمكن   جانب التوفير المادي

ت الكيمائية من التربة حال الملوثا امتصاص أوتنظيف  فيليس فقط و  المتحدةالعربية  اإلماراتدولة  فيفي تخيير الصحراء  ه اتس

    الدولة أرايي في نفطيتسرب  وأحادث  أيحدوث 
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 االستنتاجات

التي تعيش  األكتينوبكتيريا استخدا عن  البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيريا استخدا ية أفيلة إلىالدراسة الح أثبتت .1

  و (Improvement of Phytoremediation) للنفط الخا في عملية زيادة كفاءة المعالجة النباتية اخارج الجذور( فقط في التربة 

 Endophytic)التي تعيش داخل الجذور األكتينوبكتيريا استخدا هذه الطريقة الجديدة في  باستخدا ة اليالدراسة الح يلهذا توص

bacteria)  التي تعيش في التربة  األكتينوبكتيريا باستخدا مقارنة  النفط الخا ستخالص التربة من او في تنظيف .(Soil 

Rhizosphere bacteria)  

صفة  بالنفط الخا المستخدمة في زيادة كفاءة المعالجة النباتية لتلوث التربة  األكتينوبكتيرياال بد أن تتوافر في  أنهالدراسة  أثبتت .2

 السا  في التربة  النفط الخا  تتكاثر في ظل وجود و  ن تعيشحتى تستطيع البكتيريا أ النفط الخا ة من إلىتحمل التركيزات الع

 ACC بتكسير مادة نزي حيث قامت البكتيريا المنتجة لأل ACC deaminase نزي أل األكتينوبكتيريا إفراز أهمية الدراسة أثبتت .3

ة من إلىيعيشه النبات نتيجة وجود تركيزات ع الذيالفسيولوجي  اإلجهادالموجود بكميات كبيرة نتيجة و المخلقة لهرمون األثيلين اليار 

للنفط  أكثرستخالص ا و نبات الذرةنقصان المحتوى الداخلي لهرمون األثيلين  اليار وزيادة نمو  إلى إلىبالتفي التربة و  النفط الخا 

  راقو األنتيجة لزيادة نمو الجذور و  وذلكمن التربة   االخ

مينات( في المختبر لهو امر مه  عند لينيات والسيتوكينتات وعديدات األكسينات والجبريو ااألللهرمونات  األكتينوبكتيريا إفرازن إ .4

في زيادة محتوى هرمونات النمو األمر نعكس هذا انباتية للملوثات الكيميائية  حيث الأي بكتيريا للتطبيقات الخاصة بالمعالجة  ختيارا

 إلى أدىمما  أفيلخيري لتكوين مجموع جذري و  أكبرعطى للنبات فرصة مما أ نبات الذرةق ار أو وسيقان و الداخلية في جذور 

  أكبرمن التربة بكميات  النفط الخا  امتصاص

( أسهل في Bacterial Endophytesالتي تعيش داخل الجذور  األكتينوبكتيرياالطريقة اب( ا استخدا ن من الناحية التطبيقية إو   .5

 الموجودة داخل البذور وال تتطلب النباتات حيث أن البكتيريا باستخدا تحسين كفاءة عمل المعالجة الحيوية ل وذلكالتطبيق و  التنفيذ

 (   Soil or Rhizosphere bacteriaالتي تعيش في التربة  األكتينوبكتيريابالتربة مثل الطريقة اأ( ا األكتينوبكتيرياخلط 

اليس نوع واحد  البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياخليط من  استخدا ولى من نوعها في ألتعتبر هذه الدراسة هي ا .6

تزيد من نمو النباتات  والتي هرمونات النموالعديد من  إفرازآن واحد على  وفيلها القدرة  والتيالبكتيريا مثل غالبية الدراسات( من 
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الفسيولوجي عن طريق نقصان تركيز هرمون  اإلجهادفي تحسين نمو النباتات في ظل  الها  جدا    ACC deaminaseأنزي  وكذلك

   راقو األاألثيلين اليار في الجذور والسيقان و 

ل مرة و ألل الكيميائية و إلىالدراسة بالتح أثبتتولى من نوعها في تفسير ميكانيكية عمل هذه الطريقة حيث ألتعتبر هذه الدراسة هي ا .7

 األكتينوبكتيرياالتي تعيش داخل البذور و  األكتينوبكتيريا باستخدا  الذرةنبات  باستخدا  للنفط الخا تحسين كفاءة المعالجة النباتية  أن

هو نقصان  ال  أو : كان بسبب شيئين تعيش داخل الجذور( التي األكتينوبكتيريا إلىية كبيرة أفيلعطاء إامع  التي تعيش في التربة

في  المحتوى الداخلي لهرمونات النمو النباتية زيادة وه "ثانياو  راقو األرمون األثيلين اليار في الجذور والسيقان و المحتوى الداخلي له

  الذرةلنبات  راقو الجذور و السيقان و األ

ثبات ا  أسابيع و  8و حتى عمر  البذور والجذورالتي تعيش داخل  األكتينوبكتيرياولى من نوعها في تتبع ألتعتبر هذه الدراسة هي ا .8

بأعداد كبيرة داخل الجذور داية التجربة ما زالت حية وتعيش بكل كفاءة و تتكاثر يافتها للبذور عند بإوالتي تمت  األكتينوبكتيريان أ

ن إفبهذا (  و  (True Bacterial Endophytesالة على المعيشة في داخل الجذوروحتى عمر الشهرين مما يؤكد قدرتها الفع  

سبوع داخل الجذور بعد أ سبوعا  أ عدادهاوأتركيزها  وزيادةعلى المعيشة الحية داخل الجذور  األكتينوبكتيرياقدرة  أثبتتة إلىالدراسة الح

من  الذرةنبات مقارنة ب أوالتي تعيش في التربة  األكتينوبكتيريامقارنة ب للنفط الخا النباتات  امتصاصمما يفسر ظاهرة تحسين كفاءة 

   األكتينوبكتيريا إيافةدون 

طريقة آمنه وصديقة  استخدا منطقة الخليج العربي في  وفي المتحدةالعربية  اإلماراتمن نوعها في دولة  لىو هذه الدراسة هي األ .9

ملوثات في تنظيف التربة من أي  أييا  ها استخداميمكن  نهإف إلىبالتو  النفطيللتلوث زيادة كفاءة المعالجة النباتية  أجلللبيئة من 

  زيوت  أوديزل  أوصباغ خرى من أأ كيميائية

 المتحدةالعربية  اإلماراتدولة  أراييالتي قد يوجد بها تلوث نفطي في  األماكنالطريقة في تخيير الصحراء في  أه سوف تس .10

 الدولة  في حتباس الحراريالمن ظاهرة ا اإلقالل إلى هبدور و ( Desert greeningا
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Table 1: Characteristics of the untreated (non-polluted) and crude oil contaminated soil 

samples (polluted or treated soil) used in the study. 

   

Soil characteristics Non-polluted soil  Polluted soil  

   

Colour grayish brown grayish brown 

pH in (0.01M ) CaCl2 7.8 ± (0.03) 7.7 ± (0.04) 

Conductivity (dS.M-1) 4.45 ± (0.04) 4.55 ± (0.06)  

Organic C (%) 10.94 ± (0.02)  12.37 ± (0.03)  

P  12.75 ± (0.85) 14.75 ± (0.47) 

K+  245.50 ± (7.70) 250.45 ± (4.05)  

SO4 
2- 415.00 ± (5.45) 424.00 ± (8.23)  

NH4
+ - N  8.50  ± (0.25) 7.20  ± (0.28) 

NO3
- - N 3.10 ± (0.21) 3.30 ± (0.18) 

Fe 400.00 ± (8.5) 420.00 ± (10.5) 

TRH a C6-C9  15.50 ± (0.64) 4900 ± (40.82) 

TRH a C10-C14  17.00 ± (1.08) 9825 ± (32.27) 

TRH a C15-C28  44.50 ± (1.44) 14875 ± (125.00) 

TRH a C29-C36  80.50 ± (1.65) 4600 ± (70.71) 

Naphthalene b  0.09 ± (0.01) 17.75 ± (0.85) 

Acenaphthylene b   0.062 ± (0.002) 4.00 ± (0.40) 

Acenaphthene b 0.071 ± (0.001) 4.40 ± (0.24) 

Fluorene b 0.073 ± (0.002) 4.62 ± (0.23) 

Phenanthrene b  0.063 ± (0.002) 3.75 ± (0.32) 

Anthracene b 0.080 ± (0.002) 4.65 ± (0.17) 

Fluoranthene b 0.051 ± (0.002) 2.70 ± (0.25) 

Pyrene b 0.084 ± (0.003) 4.61 ± (0.21) 

Benzo [a] anthracene b  0.035 ± (0.002) 2.12 ± (0.31) 

Chrysene b 0.074 ± (0.003) 4.32 ± (0.20) 

Benzo [b] fluoranthene b 0.015 ± (0.002) 1.57 ± (0.21) 

Benzo [k] fluoranthene b 0.024 ± (0.002) 2.10 ± (0.27) 
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Benzo [a] pyrene b 0.033 ± (0.002) 2.97 ± (0.19) 

Indeno [I 23-cd] pyrene b 0.043 ± (0.002) 3.20 ± (0.10) 

Dibenzo [ah] anthracene b 0.023 ± (0.002) 2.32 ± (0.27) 

 Benzo [ghi] perylene b  0.031 ± (0.002) 2.35 ± (0.14) 

aTRH = Total Recoverable Hydrocarbons.  b Polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs).  TRH and PAHs, P, K+, SO4
2-, NH4

+- N, NO3
- - N, and Fe were assayed in 

mg.kg-1. Values are means of three replicates. The values in parentheses are the 

standard error of the mean. 

 

Table 2: Growth of different actinobacterial isolates on DF salts minimal agar medium 

amended with ACC (DF-ACC agar), and the production of ACC deaminase in DF salts 

minimal broth amended with ACC after 5 days of incubation at 30°C.  

 

Isolate number *Growth on DF-ACC agar  **ACC deaminase activity 

Endophytic isolates  

# 1 +++ 195.36 ± 10.21 fe 

# 3 + 58.80 ± 3.44 ji 

# 5 - 0.00 ± 0.00 l 

# 9 Actinoplanes sp. ++++ 512.96 ± 7.29 a 

#11 ++ 110.36 ± 5.01 h 

# 14 Streptomyces sp. ++++ 434.82 ± 9.54 c 

# 16 +++ 175.46 ± 15.20 f 

# 23 Micromonospora sp. ++++ 484.25 ± 18.03 b 

# 24 + 41.75 ± 8.50 jk 

# 26 - 0.00 ± 0.00 l 

Rhizosphere isolates  

# 2 +++ 215.24 ± 9.98 e 

# 4 - 0.00 ± 0.00 l 

# 6   Streptomyces sp. ++++ 463.86 ± 11.51 b 

# 10 - 0.00 ± 0.00 l 

# 12 + 28.80 ± 7.55 k 
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# 17 Streptomyces sp.  ++++ 394.25 ± 16.01 d 

# 20 Streptomyces sp. ++++ 487.95 ± 22.3 ba 

# 25 ++ 72.81 ± 2.55 i 

# 28 +++ 122.80 ± 7.44 hg 

# 30 +++ 140.37 ± 5.02 g 

# 31 + 31.25 ± 6.02 jk 

# 32 - 0.00 ± 0.00 l 

* ( +) = growth, (-) = no growth. ** ACC deaminase activity measured in nanomoles α keto-

butyrate mg-1 protein h-1.  Values are means of six independent replicates ± standard error, 

and the values with the same letter within a column are not significantly (P > 0.05) different 

according to Fisher's Protected LSD Test. 
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Table 3: In vitro production of plant growth regulators (PGRs) by the five 

endophytic actinobacterial isolates obtained from within corn roots 

(isolates # 1, 9, 14, 16, and 23) and the six rhizosphere isolates 

obtained from corn rhizosphere (isolates # 2, 6, 17, 20, 28 and 30).  

Auxins (IAA and IPYA); gibberellins (GA3); cytokinins (IPa), and 

Isolpentenyl adenoside (IPA) in µg ml-1 and polyamines (Put, Spd, and 

Spm) are measured in mg l-1.  

 

 Endophytic isolates Rhizosphere isolates 

Producti

on of 

PGRs 

# 1 # 9* # 14* # 16 # 23* # 2 # 6* # 17* # 20* # 28 # 30 

IAA 30.25 

gf 

293.75 

d 

313.75 

dc 

60.30 

f 

373.2

5 b 

0.00 

g 

248.46 

e 

410.25 

a 

338.63 

c 

25.25 

g 

0.00 

g 

IPYA 17.79 

e 

148.02 

b 

57.75 c 7.24 

e 

120.7

5 c 

62.75 

d 

190.30 

a 

134.91 

cb 

138.75 

cb 

28.25 

e 

9.41 

e 

GA3 4.15 f 70.25 

bc 

57.81 c 9.76 

ef 

85.25 

a 

27.75 

d 

80.75 

ab 

65.91 c 84.25 

a 

17.82 

ed 

6.40 

ef 

iPa 3.75 

c 

50.31 

a 

37.81 

b 

7.25 

c 

57.74 

a 

10.25 

c 

55.25 

a 

49.25 

a 

28.75 

b 

4.75 c 9.76 

c 

iPA 4.25 

d 

22.75 c 34.41 

ba 

2.25 

d 

22.26 

c 

6.76 

d 

37.25 

a 

27.76 

bc 

24.48 c 7.21 d 3.46 

d 

Put 20.30 465.63 412.88 26.75 398.2 35.25 343.75 400.26 452.76 23.75 41.31 
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e a bc e 6 c e d c ab e e 

Spd 17.25 

fe 

261.75 

bc 

300.25 

a 

0.00 f 234.8

7 d 

36.26 

e 

245.37 

dc 

283.26 

ba 

240.51 

dc 

0.00 f 36.26 

e 

Spm 0.00 

d 

97.75 

a 

81.25 

b 

5.25 

d 

66.75 

c 

9.25 

d 

79.75 

bc 

76.28 

bc 

85.43 

ba 

6.75 d 0.00 

d 

Data are from 6 replicates. Values with the same letter within a row are not significantly 

(P>0.05) different according to Fisher’s Protected LSD Test. *isolates selected for further 
experiments. 
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Table 4: Total 

populations of the 

three endophytic 

actinobacteria 

isolates (#9, 14 and 

23) at different 

times of sampling of 

roots of corn grown 

under greenhouse 

conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time after 

inoculation 

(weeks) 

Total population (log10 CFU g-1 fresh 

root weight) 

 Isolate # 9 Isolate # 14 Isolate # 23

1 3.75 ± 0.33 g 4.31 ± 0.65 g 4.05 ± 0.16 f

2 4.82 ± 0.81 f 5.18 ± 0.82 f 4.25 ± 0.58 

f 

3 6.23 ± 0.75 

e 

5.34 ± 0.71 f 5.52 ± 0.63 

e 

4 6.44 ± 0.35 

e 

6.24 ± 0.65 

e 

6.84 ± 0.15 

d 

5 7.38 ± 1.35 

d 

7.23 ± 0.83 

d 

6.93 ± 0.13 

d 

6 8.63 ± 0.65 

c 

7.95 ± 0.41 

c 

7.83 ± 0.23 

c 

7 9.85 ± 0.62 

b 

8.64 ± 0.17 

b 

8.25 ± 0.65 

b 

8 11.85 ± 1.05 

a 

9.35 ± 0.42 

a 

9.76 ± 0.45 

a 
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Values are means of 

five replicates ± 

standard errors for 

each sampling and the 

values with the same 

letter within a column 

are not significantly 

(P>0.05) different 

according to Fisher's 

Protected LSD Test. 

Plants were harvested 

after eight weeks. 

 

 

 

 

 

Table 5:  Effect of the application of mixture of 

three actinobacteria (isolates # 9, 14, 23) 

introduced as endophytes or mixture of three 

actinobacteria (isolates # 6, 17, 20) introduced as 

soil mixture (soil drench) in the presence or 

absence of mixtures of heavy metals on the root 

and shoot growth characteristics of Rhodes grass 

grown in an evaporatively cooled greenhouse 

maintained at 25ºC.  

 

Treatment Root 

length 

 (cm) 

Shoot 

length 

 (cm) 

Root fresh 

weight (g) 

Shoot fresh 

weight  (g) 

Root dry 

weight  

(g) 

Shoot dry 

weight (g) 

(1)  51.71 ± 

1.81 c 

71.22 ± 

1.93 c 

59.33 ± 

1.43 c 

87.36 ± 

3.25 c 

31.25 ± 

2.75 c 

50.82 ± 

1.32 c 
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(2)  21.32 ± 

2.24 d 

40.58  ± 

3.96 d 

25.67  ± 

1.63 d 

44.68  ± 

5.25 d 

14.35  ± 

2.75 d 

21.41  ± 

2.37 d 

(3)  95.36 ± 

4.311 a 

145.36 ± 

7.33a 

135.69 ± 

3.44 a 

192.36 ± 

5.36 a 

89.65 ± 

2.89 a 

103.67 ± 

3.87 a 

(4)  71.56  ± 

2.33 b  

101.75  ± 

2.87 b  

87.34  ± 

2.35 b  

122.56  ± 

5.39 b  

60.71  ± 

2.81 b  

86.24  ± 

2.68 b  

(5) 72.03  ± 

1.72 b 

100.73  ± 

2.65 b 

89.67  ± 

2.81 b 

126.17  ± 

3.25 b 

62.84  ± 

4.51 b 

88.68  ± 

2.37 b 

(6) 48.42± 

0.72 c  

72.61 ± 

2.03 c  

60.84 ± 

1.74 c  

90.82 ± 

3.53 c  

33.57 ± 

1.78 c  

52.85 ± 

3.67 c  

Values are means of 8 replicates ± standard errors 

for each treatment.  Plants were harvested after 

eight weeks.  Values with the same letter within a 

column are not significantly (P > 0.05) different 

according to Fisher’s Protected LSD Test.   
Treatment 1: corn without any actinobacteria in soil 

not polluted with oil (control).  

Treatment 2: corn without any actinobacteria in soil 

polluted with heavy metals (control).  

Treatment 3: corn treated with a mixture of three 

actinobacteria (isolates # 9, 14, 23) introduced as 

endophytes in soil not polluted with oil. 

Treatment 4: corn treated with a mixture of three 

actinobacteria (isolates # 9, 14, 23) introduced as 

endophytes in soil polluted with oil. 

Treatment 5: corn treated with a mixture three 

actinobacteria (isolates # 6, 17, 20) introduced as 

soil mixture (soil drench) in soil not polluted with oil. 

Treatment 6: corn treated with a mixture three 

actinobacteria (isolates # 6, 17, 20) introduced as 

soil mixture (soil drench) in soil polluted with oil. 
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Table 6:  Effect of the mixture application of 3 endophytic 

actinobacteria isolates (#9, 14, 23) and 3 rhizospheric 

actinobacteria (isolates #6, 17, 20) in the presence/absence 

of heavy metals on the endogenous level of auxins (IAA and 

IPYA); gibberellins (GA3); cytokinins (IPa), and isolpentenyl 

adenoside (IPA); polyamines (Put), Spd and Spm) in roots 

and shoots of corn grown in an evaporatively cooled 

greenhouse maintained at 25ºC.  

 

PGRs 
Treatment 

(1) (2) (3) (4) (5) (6( 
A. Root 

(IAA) 
105.44 ± 

6.35 c 

47.66 ± 

3.55 d 

268.25 ± 

7.95 a 

183.75 ± 

7.51 b 

177.22 ± 

3.55 b 

114.57 ± 

5.11 c 

(IPYA) 
68.44 ± 4 12 

c 

28 11 ± 

4 82 d 

113.71 ± 

4 33 a 

84.18 ± 3 25 

b 

88.12 ± 

4 36 b 

74.71 ± 

2 02 c 

(GA3) 
71.27 ± 2.52 

c 

37.69 ± 

3.25 d 

135.41 ± 

5.91 a 

94.61 ± 1.88 

b 

89.55 ± 

3.21 b 

73.77 ± 

1.80 c 

(IPa) 
17.45 ± 3.12 

c 

7.85 ± 

0.88 d 

53.25 ± 6.84 

a 

30.54 ± 1.08 

b 

27.54 ± 

2.14 b 

19.66 ± 

1.34 c 

(IPA) 
17.44 ± 1.07 

c 

7.21 ± 

0.31 d 

44.36 ± 3.11 

a 

27.13 ± 1.54 

b 

25.78 ± 

2.35 b 

15.62 ± 

0.74 c 

(Put) 
216.81 ± 

5.42 c 

70.36 ± 

3.66 d 

398.96 ± 

5.14 a 

312.25 ± 

5.23 b 

308.66 ± 

3.68 b 

209.14 ± 

2.67 c 

(Spd) 
126.24 ± 

2.23 c 

51.81 ± 

4.25 d 

238.25 ± 

6.18 a 

194.19 ± 

3.71 b 

185.62 ± 

7.92 b 

122.34 ± 

4.84 c 

(Spm) 
85.36 ± 2.68 

c 

36.71 ± 

6.35 d 

203.82 ± 

4.84 a 

111.65 ± 

3.41 b 

117.42 ± 

5.87 b 

79.35 ± 

2.84 c 

B. Shoot 
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(IAA) 
144.17 ± 

6.22 c 

58.36 ± 

3.67 d 

362.78 ± 

7.84 a 

258.18 ± 

8.11 b 

252.63 ± 

6.11 b 

139.25 ± 

3.88 c 

(IPYA) 
87.21 ± 4.32 

c 

40.84 ± 

5.66 d 

138.81 ± 

4.22 a 

106.14 ± 

5.24 b 

110.47 ± 

4.65 b 

81.64 ± 

3.12 c 

(GA3) 
84.36 ± 3.05 

c 

42.84 ± 

4.13 d 

196.17 ± 

6.34 a 

129.43 ± 

6.22 b 

138.14 ± 

3.11 b 

88.62 ± 

4.01 c 

(IPa) 
27.15 ± 3.28 

c 

14.89 ± 

1.33 d 

75.68 ± 4.22 

a 

49.22 ± 2.14 

b 

53.78 ± 

4.74 b 

30.90 ± 

3.53 c 

(IPA) 
33.54 ± 2.88 

c 

13.25 ± 

1.08 d 

64.81 ± 3.33 

a 

53.71 ± 3.22 

b 

47.18 ± 

2.47 b 

36.15 ± 

2.54 c 

(Put) 
315.25 ± 

7.85 c 

71.12 ± 

4.71 d 

675.35 ± 

11.67 a 

465.25 ± 

10.46 b 

452.12 ± 

11.35 b 

309.62 ± 

6.11 c 

(Spd) 
226.44 ± 

5.22 c 

63.25 ± 

7.82 d 

465.28 ± 

9.84 a 

327.22 ± 

7.75 b 

338.25 ± 

10.41 b 

233.16 ± 

7.41 c 

(Spm) 
154.47 ± 

5.14 c 

75.36 ± 

3.62 d 

393.25 ± 

8.36 a 

258.46 ± 

8.22 b 

253.14 ± 

7.61 b 

160.14 ± 

6.12 c 

Values are means of 6 replicates ± standard errors for each 

treatment. Values with the same letter within the row are not 

significantly (P > 0.05) different according to Fisher’s Protected 
LSD Test. Polyamines are presemted as mg g-100 dry weight, 

and auxins, gibberelins and cytokinins are presented as g g-100 

dry weight. Plants were harvested after 8 weeks. 

Treatment 1: corn without any actinobacteria in soil not polluted 

with oil (control). 
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Treatment 2: corn without any actinobacteria in soil polluted with 

heavy metals (control). 

Treatment 3: corn treated with isolates # 9, 14, 23 introduced as 

endophytes in soil not polluted with oil. 

Treatment 4: corn treated with isolates # 9, 14, 23 introduced as 

endophytes in soil polluted with oil. 

Treatment 5: corn treated with isolates # 6, 17, 20 introduced as 

soil mixture (soil drench) in soil not polluted with oil. 

Treatment 6: corn treated with isolates # 6, 17, 20 introduced as soil mixture (soil 

drench) in soil polluted with oil. 

Table 7: Effect of the application of mixture of three 

actinobacteria (isolates # 9, 14, 23) introduced as 

endophytes or mixture of three actinobacteria 

(isolates # 6, 17, 20) introduced as soil mixture (soil 

drench) in the presence or absence of mixtures of 

oil on pigments contents of the shoots (chlorophyll a 

and chlorophyll b) (mg g-1 fresh weight) and on the 

levels of endogenous ACC (nmol g-1 fresh weight) 

in the root and shoot of corn grown in an 

evaporatively cooled greenhouse maintained at 

25ºC. 

 

*Treatment

s 

Chlorophyll a Chlorophyll b ACC Shoots ACC Roots 

(1)  174.36 ± 4.14 

c 

114.68 ± 2.33 c 1.71 ± 0.25 d 0.82  ± 0.25 d 

(2)  
76.37  ± 3.66 

d 

48.36  ± 5.26 d 8 44  ± 0.87 a 4.84  ± 0.64 a 

(3) 
395.36 ± 

9.837 a 

258.36 ± 5.78 a 1.73 ± 0.08 d 0.77 ± 0.35 d 

(4)  272.36  ± 

5.62 b  

183.62  ± 7.13 b 2.42  ± 0.31 c  1.82  ± 0.54 c  
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(5)  279.25  ± 

6.88 b 

176.35  ± 6.26 b 1.76  ± 0.23 d 0.70 ± 0.61 d 

(6) 170.84 ± 6.87 

c  

110.81 ± 3.82 c  3.42 ± 0.68 b 2.65 ± 0.47 b 

 

Values are means of 6 replicates ± standard errors 

for each treatment.  Values with the same letter 

within a column are not significantly (P > 0.05) 

different according to Fisher’s Protected LSD Test. 
Plants were harvested after eight weeks.   

Treatment 1: corn without any actinobacteria in soil 

not polluted with oil (control).  

Treatment 2: corn without any actinobacteria in soil 

polluted with heavy metals (control).  

Treatment 3: corn treated with a mixture of three 

actinobacteria (isolates # 9, 14, 23) introduced as 

endophytes in soil not polluted with oil. 

Treatment 4: corn treated with a mixture of three 

actinobacteria (isolates # 9, 14, 23) introduced as 

endophytes in soil polluted with oil. 

Treatment 5: corn treated with a mixture three 

actinobacteria (isolates # 6, 17, 20) introduced as 

soil mixture (soil drench) in soil not polluted with oil. 

Treatment 6: corn treated with a mixture three 

actinobacteria (isolates # 6, 17, 20) introduced as 

soil mixture (soil drench) in soil polluted with oil. 
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Table 8:  Effect of the application of mixture of three 

actinomycetes (isolates #9, 14 & 23) introduced as 

endophytes or mixture of three actinomycetes (isolates #6, 

17 & 20) introduced as soil mixture (soil drench) in the 

presence or absence of crude oil on the crude oil 

concentrations in the roots and shoots of corn grown in an 

evaporatively cooled greenhouse maintained at 25ºC.  

 

Crude oil Treatment 

(1) 

Treatment 

(2) 

Treatment 

(3) 

Treatment 

(4) 

Treatment 

(5) 

Treatment (6) 

A. In roots of corn 

TRH C6-

C9  

0.00 d 258  c 0.00 d 925  a 0.00 d 721  b 

TRH C10-

C14  

0.00  d 125  c 0.00  d 525  a 0.00  d 320 b 

TRH C15-

C28  

0.00  d 83 c 0.00  d 298  a 0.00  d 182 b 

TRH C29-

C36  

0.00 d 93 c 0.00 d 288  a 0.00 d 184  b 

B. In shoots of corn 

TRH C6-

C9  

0.00  d 88  c 0.00 d 326  a 0.00 d 211  b 

TRH C10-

C14  

0.00  d 48 c 0.00  d 317  a 0.00  d 204  b 

TRH C15-

C28  

0.00  d 125 c 0.00  d 330 a 0.00  d 212  b 

TRH C29-

C36  

0.00 d 112 c 0.00 d 371  a 0.00 d 230  b 
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Values of crude oil (in mg g-1 fresh weight) are means of 

6 replicates for each treatment mg g-1 fresh weight. 

Plants were harvested after 8 weeks.  Values with the 

same letter within a row are not significantly (P > 0.05) 

different according to Fisher’s Protected LSD Test. 
Treatment 1: Plants without actinobacteria in soil not 

polluted with crude oil (control);  

Treatment 2: Plants without actinobacteria in soil polluted 

with crude oil (control); 

Treatment 3: Plants treated with a mixture of endophytic 

isolates #9, 14 & 23 in soil not polluted with crude oil; 

Treatment 4: Plants treated with a mixture of endophytic 

isolates #9, 14 & 23 in soil polluted with crude oil; 

Treatment 5: Plants treated with a mixture of rhizospheric 

isolates #6, 17 & 20) in soil not polluted with crude oil;  

Treatment 6: Plants treated with a mixture of rhizospheric 

isolates #6, 17 & 20) in soil polluted with crude oil. 

 

 

 

Table 9:  Effect of the application of mixture of three actinomycetes 

(isolates #9, 14, 23) introduced as endophytes or mixture of three 

actinomycetes (isolates # 6, 17, 20) introduced as soil mixture (soil 

drench) in the presence or absence of crude oil on the crude oil 

concentrations in the soil in an evaporatively cooled greenhouse 

maintained at 25ºC at the end of the greenhouse experiment after 2 

months compared to at the beginning of the experiment (zero time).   

 

Crude oil Treatment 

(1) 

Treatment 

(2) 

Treatment 

(3) 

Treatment 

(4) 

Treatment 

(5) 

Treatment 

(6) 

Treatment 

(7) 
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TRH 

C6-C9  

0.00 e 3130 b 0.00 e 1540 d 0.00 e 2850  c 4900  a 

TRH 

C10-

C14  

0.00 e 8825 b 0.00 e 2423  d 0.00 e 5320  c 9820 a 

TRH 

C15-

C28  

0.00 e 12350 b 0.00 e 5635  d 0.00 e 9362 c 14860 a 

TRH 

C29-

C36  

0.00 e 3859 b 0.00 e 1125  d 0.00 e 2758 c 4585 a 

 

Crude oil are presented in the soils as mg kg-1. 

Values are means of 6 replicates for each treatment. Values with the same letter within 

a row are not significantly (P > 0.05) different according to Fisher’s Protected LSD 
Test. 

Soil samples were collected at zero time (Treatment 7) and after 8 weeks (Treatments 

1-6). 

Treatment 1: Plants without actinobacteria in soil not polluted with crude oil (control); 

Treatment 2: Plants without actinobacteria in soil polluted with crude oil (control); 

Treatment 3: Plants treated with a mixture of endophytic isolates #9, 14 & 23 in soil not polluted with 

crude oil; 

Treatment 4: Plants treated with a mixture of endophytic isolates #9, 14 & 23 in soil polluted with 

crude oil; 

Treatment 5: Plants treated with a mixture of rhizospheric isolates #6, 17 & 20) in soil not polluted 

with crude oil; 

Treatment 6: Plants treated with a mixture of rhizospheric isolates #6, 17 & 20) in soil polluted with 

crude oil; 

Treatment 7: Soil analysis before the beginning of the experiment (Zero time). 
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 على الوسط الغذائيالذرة المعزولة من التربة حول جذور نبات كتينوبكتيريا لألصورة (: 1شكل )

Inorganic salt starch agar    30عند درجة حرارة يا  أ 5بعد مرور      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذرةالمعزولة من داخل جذور نبات كتينوبكتيريا أللصورة : (2شكل )

      30عند درجة حرارة يا  أ 5وبعد مرور    Inorganic salt starch agarعلى الوسط الغذائي 
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يد كلور جرا  لكل لتر من  15من التربة على تحمل تركيز و  الذرةمن داخل جذور نبات  المعزولة األكتينوبكتيريا: قدرة بعض 3)شكل )
   الحظ قدرة بعض    30عند درجة حرارة يا  أ 5بعد مرور  يكلوريد النيكل الثنائالمدموجة بمادة و على الوسط الغذائي  النيكل الثنائي
على  األكتينوبكتيرياعد  قدرة بعض بصورة يعيفة و  ولكنعلى النمو  األكتينوبكتيرياقدرة بعض على النمو بكثافة و  األكتينوبكتيريا

 النمو 

 

حول منطقة الجذور على النمو على  التيمن التربة و  الذرةمن داخل جذور نبات  المعزولة األكتينوبكتيرياقدرة بعض (: 4شكل )
عد  ثافة و على النمو و بك األكتينوبكتيريا   الحظ قدرة بعض    30عند درجة حرارة يا  أ 5بعد مرور   ACCالمدموجة بمادة  F Dبيئة

 على النمو  األكتينوبكتيرياقدرة بعض 
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من جنس  األكتينوبكتيريابداخل الخاليا تتواجد و   الذرةصورة بالميكروسكوب اليوئي لنسيج الخاليا البرانشيمية لجذور نبات (: 5شكل )
Actinoplanes   ور أسبوعين من بعد مر  وذلكسود( مر( داخل خاليا الجذور االسه  األحاالسه  األلالكتينوبكتيريا الصورة  .(9االساللة رق

 . = x( 50 µm)(Scale bar(1000 داخل البذور الصور مكبرة األكتينوبكتيريا إدخال

 

 
 الذرةلنسيج الخاليا البرانشيمية لجذور نبات   Transmission Electron Microscopyصورة بالميكروسكوب اإللكتروني(: 6شكل )

زرق( داخل خاليا االسه  األكتينوبكتيريا لألالصورة  .(9االساللة رق   Actinoplanesمن جنس  األكتينوبكتيريابداخل الخاليا تتواجد و 
 .(Scale bar = 1.5 µm) )مرة 6610ا الصورة مكبرة داخل البذور  األكتينوبكتيريا إدخالبعد مرور أسبوعين من  الجذور وذلك



 

 

 1 العدد األول مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر،

 

 فاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية 
 لطالبات الدراسات العليا التربوية

The effectiveness of flipped classrooms platforms in developing electronic citation skills and digital 

well being for postgraduate educational female students 

 د. وليد سالم محمد الحلفاوي*

 د. مروة زكي توفيق زكي**

 ملخص

استهدف البحث احلايل حتديد فاعلية الفصول املقلوبة القائمة على 
منصات الفيديو الرقمي  يف تنمية مهارات التوثيق اإللكرتوين والسعادة 
الرقمية لدى طالبات الدراسات العليا الرتبوية امللتحقات برنامج الدبلوم 

جلامعي العام يف الرتبية جبامعة جدة بالفصل الدراسي الثاين من العام ا
. مت استخدام املنهج شبه التجرييب للمقارنة بني اجملموعة 2017/2018

التجريبية األوىل اليت تستخدم نظام الفصول املقلوبة القائم على منصات 
الفيديو الرقمي، واجملموعة التجريبية الثانية اليت تستخدم نظام الفصول 

عتماد على منصة املقلوبة القائمة على بث مقاطع فيديو أحادية دون اال
( طالبة مت توزيعهم عشوائًيا على 60رقمية.  تكونت عينة البحث من )

جمموعيت البحث. مت تطوير بطاقة مالحظة لقياس األداء املهاري ملهارات 
التوثيق اإللكرتوين، ومقياس للسعادة الرقمية عرب املنصات. أظهرت النتائج 

لفيديو الرقمي باملقارنة مع أفضلية الفصول املقلوبة القائمة على منصات ا
الفصول املقلوبة غري القائمة على املنصات يف تنمية مهارات التوثيق 
اإللكرتوين وتعزيز السعادة الرقمية لدى أفراد عينة البحث. وأوصى البحث 
بضرورة التوسع يف توظيف الفصول املقلوبة باملواقف التعليمية، وتدريب 

فصول املقلوبة، وتوفري أدلة إرشادية أعضاء هيئة التدريس على تصميم ال
 الستخدام منصات الفصول املقلوبة. 

: املنصات الرقمية، الفصول املقلوبة، التوثيق الكلمات المفتاحية
 اإللكرتوين، السعادة الرقمية
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Abstract 

The research aimed to determine the effectiveness of 

flipped classroom platforms in developing electronic 

citation skills and digital well being for postgraduate 

educational female students enrolled in the general 

diploma program at the Faculty of Education, 

University of Jeddah in the second semester of the year 

2017/2018. The quasi-experimental approach was used 

to compare the first experimental group that used a 

flipped classroom system based on digital video 

platforms, and the second experimental group that used 

the flipped classroom system based on broadcasting 

single video clips without relying on a digital platform. 

The research sample consisted of (60) students, 

randomly distributed among the two research groups. 

The research has developed two tools for measuring 

dependent variables, namely, observation card was 

developed to measure the electronic citation skills and 

a scale of digital well being across platforms. The 

results showed the advantage of flipped classroom 

based on digital video platforms compared to flipped 

classroom not based on digital platforms in developing 

electronic citation skills and enhancing digital well 

being among female students. The research 

recommended the necessity of expanding the use of 

flipped classrooms in educational situations, training 

faculty members in designing flipped classrooms, and 

providing guidelines for using flipped classrooms 

platforms.     

Keywords: digital platforms, flipped classrooms, 

electronic citation, digital well being. 
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 ةــدمـــمق
الفصول المقلوبة نموذج تعليمي يعتمد على خلق بيئة تعليمية مرتكزة على المتعلم، وُيعد هذا النموذج أحد أشكال التعلم المدمج 

البيئات االعتيادية في كيان واحد؛ وذلك لتمديد البيئة الكلية للتعلم ليصبح جزء منها خارج الذي يقوم على دمج البيئات الرقمية مع 
عد نموذًجا إلعادة ترتيب تُ  فالفصول المقلوبة. (1)(Goh & Ong, 2019) الفصول الدراسية والجزء اآلخر داخل الفصول الدراسية

م المحتوى التعليمي على مرحلتين، المرحلة األولى خارج الفصول يتقد وهيكلة أنشطة بيئات التعليم االعتيادي بحيث يتم من خاللها
مية، لبث المحتوى التعليمي في شكل مقاطع فيديو رق ؛الدراسية من خالل االعتماد على منصات رقمية غالبيتها قائمة على الفيديو

من محتويات مرئية، وممارسة مهارات متقدمة  إليهموالمرحلة الثانية تكون داخل الفصول الدراسية لمناقشة المتعلمين فيما تم بثه 
وتوظيف الفصول المقلوبة بمؤسسات  .(2)(Awidi & Paynter, 2019) بشأن المحتوى التعليمي تتجاوز مستويات التذكر والفهم

على إدارة الوقت بشكل أفضل حيث تسمح للمتعلم بالتركيز على الجوانب األدائية  التعليم العالي قد يكون أمًرا مثالًيا لكونها قادرة
 أكثر من الجوانب النظرية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نواتج التعلم ويجعلها أكثر تطابًقا مع توقعات العملية التعليمية

 (Valero, Martinez, Pozo, & Planas, 2019)(3). تي والتطور في الفصول المقلوبة مرتبط بالتطور في التقنيات الحديثة ال
في إدارة هذه الفصول، وفي هذا السياق ُتعد منصات الفيديو الرقمي ُتعد من بين أبرز التقنيات الحديثة التي  يتم االعتماد عليها

قلوبة من خالل أدواتها حيث تستطيع هذه المنصات رفع كفاءة الفصول الم (4)(Lin, 2019)ساهمت في تطوير الفصول المقلوبة 
دارة هذه إالتفاعلية التي تيسر عمليات التعليم والتعلم عبر هذا النموذج التعليمي،  ال أن ذلك يعتمد بشكل كبير على كيفية تصميم وا 

نترنت تسمح للطالب والمعلمين إلومنصات الفصول المقلوبة خدمات تفاعلية عبر ا .(1)(Goh & Ong, 2019) الفصول
دارته . (5)(Ooi, Hew, &Lee, 2018) بالوصول إلى المحتويات الرقمية والمصادر المتاحة عبر الشبكة لدعم عملية التعليم والتعلم وا 

وفي اآلونة األخيرة بدأ تنامي ظهور عدًدا من منصات الفيديو الرقمي عبر الويب التي أتاحت إنشاء فصول دراسية توفر للمعلم 
تاحة بعض الخصائص التفاعلية  بتطبيقات  ةالتي لم  تكن متاحة لسنوات عدآليات متنوعة للتحكم في عرض مقاطع الفيديو، وا 

الفيديو المنتشرة عبر الشبكات، ومن بين التقنيات التي وفرتها منصات الفيديو الرقمي إمكانية تجزئة مقطع الفيديو الواحد ألكثر من 
 جزء، باإلضافة إلى إمكانية إضافة أسئلة متنوعة ضمن مقاطع الفيديو

(6)(Kleftodimos & Evangelidis 2016); (7)(Rabidoux & Rottmann, 2018); 

 (8)(Shelton, Warren, & Archambault, 2016)  

 Educanon، ومنصة Edpuzzle (http://www.educanon.com)وهو ما نجده ببعض المنصات مثل منصة  

(http://www.educanon.com)ومنصة ، zaption (http://www.zaption.com). 

التي اهتمت بفحص تأثيرات الفصول المقلوبة على عدد كبير من نواتج التعلم الخاصة بالمتعلمين،  وعلى الرغم من تعدد الدرسات
، إال أن الدراسات (9)(Sergis, Sampson, & Pelliccione, 2018)وتأكيد غالبية هذه الدراسات على فاعلية الفصول المقلوبة

 نوًعا ما التي اهتمت بتوظيف الفصول المقلوبة ومنصاتها في التعليم العالي ُتعد قليلة

(10)(Chen, Wang, Kinshuk, & Chen, 2014); (1)(Goh & Ong, 2019) ، كما أن الدراسات التي اهتمت بتطوير
نموذج لتوظيف الفصول المقلوبة وفًقا للتوجهات المستحدثة الخاصة بمنصات الفيديو الرقمي، لم تشهد حراًكا بحثًيا على النحو 

ويمكن استكشاف ذلك من خالل الدراسات التي اهتمت بالفصول المقلوبة دون وجود  .(2)(Awidi & Paynter, 2019)األمثل 
دراسة تي يمكن االعتماد عليها في تطوير نماذج الفصول المقلوبة، ومن أمثلة هذه الدراسات إطار واضح للمنصات الرقمية ال

http://www.zaption.com/
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التي استهدفت المقارنة بين الفصول  (11)(Missildine, Fountain, Summers, & Gosselin, 2013)مسلدن وآخرون 
المقلوبة، والمحاضرات التعليمية فقط، والمحاضرات التعليمية المصحوبة بنسخة رقمية لمحتوى المحاضرة، وقد أوضحت نتائج 

ءت دراسة تاهي وديوفر وفالك الدراسة على فاعلية الفصول المقلوبة بالمقارنة مع الطرق األخرى في تنمية أداء المتعلمين. وجا
(Thai, De Wever, & Valcke, 2017)(12)  لتستهدف المقارنة بين الفصول المقلوبة والفصول االعتيادية والتعليم المخلوط في

، والكفاءة الذاتية، والدوافع الداخلية، والمرونة اإلدراكية، وقد أشارت النتائج إلى فاعلية الفصول المقلوبة بالمقارنة مع ياألداء المهار 
( دراسات تطبيقية 3تحليل نتائج ) (9)(Sergis et al., 2018)اسة سيرجز وآخرون غيرها من األساليب المستخدمة. واستهدفت در 

 A Self-Determinationاهتمت بتطبيق أنظمة الفصول المقلوبة في المواقف التعليمية المتنوعة على ضوء نظرية تقرير الذات )

Theory،باإلضافة  (، وقد أكدت نتائج الدراسة وعملية التحليل على فاعلية الفصول المقلوبة في التحصيل المعرفي، والرضا الذاتي
إلى تحسينها الكفاءة واالستقاللية واالرتباط لدى المتعلم، فضاًل عن دورها الواضح في تحسين أداء المتعلمين أصحاب المستوى 

بفحص أثر الفصول المقلوبة مقارنة  (13)(Lo, Lie, & Hew, 2018)العلمي المنخفض. أيًضا اهتمت دراسة لو وآخرون 
( طالًبا وبمشاركة 382بالفصول االعتيادية في تدريس عدد متنوع من المقررات الدراسية وذلك من خالل تجربة موسعة استهدفت )

ام أثر ( مقررات دراسية بالمرحلة الثانوية، وقد أكدت نتائج الدراسة على فاعلية الفصول المقلوبة بأحج4( معلمين لتدريس )5)
 متنوعة في تنمية نواتج التعلم عبر المقررات الدراسية التي تم تقديمها عبر النظام المقترح للفصول المقلوبة.

-Eتنمية مهارات التوثيق اإللكتروني ) فيالنموذج المقترح لمنصات الفصول المقلوبة فاعلية ويحاول البحث الحالي التعرف على 

Citationإلى التزام  التوثيق بشكل عامالبحث العلمي وأخالقياته، وُيطلق عليه األمانة العلمية، ويشير  ( الذي ُيعد أحد أساسيات
 التوثيقاتالباحثين والمؤلفين باإلشارة إلى األعمال السابقة التي اعتمدوا عليها في أثناء إعدادهم ألبحاثهم ووثائقهم، وتشكل صياغة 

أهمية كبيرة في البحث فهي التي تكسبه المظهر العلمي، كما تعبر عن مدى جهد الباحث وقراءته ودقة استيعابه وقدرته في اختيار 
المرجعية حالًيا بعديد من البرامج واألدوات اإللكترونية التي يمكن  ثيقاتالتو . ويرتبط تنفيذ (14)(Garfield, 2006)المصادر

ضمن  -((Citation Machine(، وتطبيق EndNoteعلى سبيل المثال برنامج )–االعتماد عليها إلدارة هذه االستشهادات 
وتعد مهارات  .(15)(Kumar, Vinay Kumar, & Prithviraj, 2015)(16) ;(Hensley, 2011)منظومة البحث العلمي 

التوثيق اإللكتروني إحدى أهم المهارات األساسية لطالب التعليم العالي، وتشير إليها األدبيات بوصفها أحد أهم مهارات تكنولوجيا 
ع طالب التعليم العالي، مع أهمية تضمينها بمقررات اإلعداد العام للطالب الدارسين المعلومات األساسية التي يجب إكسابها لجمي

 بمرحلة البكالوريوس وعدم االنتظار حتى وصول الطالب إلى مرحلة الدراسات العليا 

Harrison, Summerton, & Peters, 2005); (18)(Heading, Siminson, Purcell, & Pears, 2010))(17) 

لطالب   Digital Well- Being (DWB)واستهدف البحث الحالي قياس تأثير منصات الفصول المقلوبة على السعادة الرقمية 
الدراسات العليا حيث السعادة بشكل عام هي أحد المتغيرات األساسية للشخصية اإلنسانية، ويمكن فهم السعادة الرقمية بوصفها 
انعكاًسا لدرجة الرضا عن الحياة الرقمية أو بوصفها انعكاًسا لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة، وشدة االنفعاالت في أثناء 

لمنصات الرقمية ، ويتداخل مفهوم السعادة مع بعض المفاهيم األخرى التي تعبر عن الحالة اإليجابية للشخص، والتي التعلم عبر ا
منها: الشعور بالراحة، والرضا، والمتعة، والتوافق النفسي، واإلنجاز، واألمن النفسي، والقناعة. والشعور بالسعادة والتعبير عنها 

  ;(Ryff, 1995)(19)عمرية ألخرى، كما تتباين مصادر سعادة لدى كل فرديختلف من فرد آلخر، ومن مرحلة 

(Springer & Hauser, 2006) (20).  والسعادة الرقمية مجموعة من المؤشرات السلوكية تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد
، التمكن البيئي Autonomyعن بيئة التعلم الرقمي بشكل عام، ويمكن تحديدها في ستة عوامل رئيسية، وهي: االستقاللية 
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Environmental Mastery التطور الشخصي ،Personal Growthية مع اآلخرين ، العالقات اإليجابPositive Relations 

With Other الحياة الهادفة ،Purpose Lifeتقبل الذات ، 

 Self-Acceptance(19)(Ryff, 1995); (21)(Ryff & Singer,2008);(20)(Springer&Hauser, 2006) . 

 مشكلة البحث

آليات توظيفها استناًدا الفصول المقلوبة أحد المستحدثات التربوية التي أثبتت فاعلية كبيرة في المواقف التعليمية، والبحث عن 
 (22);(Lo & Hew, 2017)(23);(Hu et al., 2018)ألسس علمية أوضحتها الدراسات البحثية ُيعد من ضروريات البحث العلمي

Lo et al., 2018))(13).  التقنية عديد من المتغيرات التصميميةوخاصة في ظل ظهور عدد من المنصات الرقمية التي تتضمن ،
 .(24)(Lai & Hwang, 2016)(25) ;(Chien & Chang, 2012)إال أن هذه المتغيرات لم تنل القدر الكاف من البحث والدراسة

وعلى ذلك فإن البحث الحالي يأتي كمحاولة لتطوير نموذج مقترح للفصول المقلوبة قائم على المنصات الرقمية القائمة على 
اهتمت بالفصول المقلوبة اهتمت ببث مقاطع فيديو رقمي دون النظر للخصائص التقنية  الفيديو، حيث غالبية البحوث التي

 للمنصات الرقمية التي أدت إلى ظهور نوًعا جديًدا من أدوات التحكم والتفاعل مع منظومة الفصول المقلوبة.

ومن خالل قيام الباحثان بتدريس عدة مقررات ببرامج الدراسات العليا التربوية في إطار برنامج الدبلوم العام للتربية تبين للباحثان 
( تكليف من 20افتقار غالبية تكليفات طالب الدبلوم العام للتربية إلى قواعد التوثيق العلمي السليم، حيث قام الباحثان بتحليل عدد )

%( من هذه التكليفات لم يراعي األساليب والقواعد 90.00طالبات برنامج الدبلوم العام في التربية، وأظهرت النتائج  أن )تكليفات 
من أن األعمال البحثية التي يكلف بها  (26)(2017قاسي (العلمية السليمة للتوثيق المرجعي. ويتوافق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة 

الجامعية أو الدراسات العليا تشهد ضعَفا كبيًرا فيما يتعلق بتوظيفهم لمهارات االستشهاد المرجعي الطالب في مرحلة الدراسة 
من أن مهارات التوثيق من  (27)(Vardi, 2012)، كما يتوافق مع ما أشار إليه فاردي باألعمال والتكليفات المقدمة من ِقبلهم

المهارات التي يتم النظر إليها على نحو ضعيف لدى الطالب داخل المجتمع األكاديمي، وذلك على الرغم من أن هذه المهارة لها 
 ارتباًطا  كبيًرا بقضية األمانة العلمية واالنتحال العلمي.

بكلية  ( 2017/2018الملتحقين ببرنامج الدبلوم العام في التربية بالعام الجامعي )( طالبة من 20اء دراسة استكشافية مع )وبإجر 
%( عدم دراستهم ألية مفردات لها عالقة بالتوثيق اإللكتروني، كما أنه لم 100أوضحت الطالبات بنسبة )التربية بجامعة جدة، 
 Citation( أو تطبيق )Endnoteتطبيقات لها عالقة باالستشهاد المرجعي كبرنامج )أي برامج أو يسبق لهن استخدام 

machine قد تؤهلهم الكتساب هذه المهارات، وأن (. وهو ما يعني الحاجة الماسة لدراستهم بعض من هذه األدوات والبرامج التي
تعتمد على منصات الفيديو الرقمي التي لها دوًرا توظيف الفصول المقلوبة لتطوير هذه المهارات من األمور المهمة حيث أنها 

 مؤكًدا في تعزيز المهارات األدائية.  

والشك في أن مجتمع المتعلمين بمراحل الدراسات العليا يواجهون تحديات ومواقف تجعلهم أحوج ما يكون لتعميق مشاعر السعادة 
وهو ما يعني ضرورة البحث عن األدوات التي  .(28)(2017ومعيقل، )المنقاش  لديهم، وذلك لمنع أية مشاعر سلبية قد تؤثر عليهم

يمكن االعتماد عليها في تعزيز السعادة لدى المتعلمين حيث أشارت في هذا السياق عدًدا من الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية 
في تعزيز السعادة  صات الفصول المقلوبةمن، وبين السعادة ؛ مما يعني إمكانية االعتماد على والتطبيقات التعليميةبين الوسائط 

مع  ويأتي ذلك متوافقاً . (29)(Park & Baek, 2018)(30) ;(Chen & Li, 2017)النفسية للتعلم عبر بيئات التعلم الرقمي 
الدراسة االستكشافية التي قام بها الباحثان مع طالبات الدبلوم العام في التربية والتي تبين من خاللها إحباط الطالبات من بعض 

هذه المصادر الحتياجاتهم، أو للمهارات  ءمةمال%(، وعدم 80التعلم بنسبة ) المصادر الرقمية التي يتم االعتماد عليها في عملية
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 المطلوب تعلمها، وهو ما يؤدي بشكل عام إلى انخفاض مشاعر السعادة الرقمية عبر هذه المصادر. 

وعلى ذلك فإن مشكلة البحث الحالي ارتكزت على قصور مهارات التوثيق اإللكتروني وانخفاض مؤشرات السعادة الرقمية لدى 
ور من خالل المنصات الرقمية العليا الملتحقات ببرنامج الدبلوم العام في التربية، ومحاولة معالجة أوجه القص طالبات الدراسات
  للفصول المقلوبة.

 أسئلة البحث

 للتصدي لمشكلة البحث فإنه البحث يحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
 يق اإللكتروني والسعادة الرقمية لطالبات الدراسات العليا التربوية؟ما فاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية مهارات التوث

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:
 ما مهارات التوثيق اإللكتروني الالزمة لطالبات الدراسات العليا التربوية؟ .1

 التربوية؟ما مؤشرات السعادة الرقمية الالزمة لطالبات الدراسات العليا  .2

 ؟لمنصات الفصول المقلوبة لتنمية مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية ما النموذج المقترح  .3
 ؟لمنصات الفصول المقلوبة في تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني لطالبات الدراسات العليا التربويةما فاعلية النموذج المقترح  .4
 لفصول المقلوبة في تنمية السعادة الرقمية لطالبات الدراسات العليا التربوية؟ما فاعلية النموذج المقترح لمنصات ا .5

 يستهدف البحث الحالي تحديد ما يلي::  أهداف البحث

 مهارات التوثيق اإللكتروني الالزمة لطالبات الدراسات العليا التربوية. .1

 مؤشرات السعادة الرقمية الالزمة لطالبات الدراسات العليا التربوية. .2

 النموذج المقترح لمنصات الفصول المقلوبة لتنمية مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية ؟ .3

فاعلية النموذج المقترح لمنصات الفصول المقلوبة في تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية لطالبات  .4
 الدراسات العليا التربوية؟

 الحالي في: قد تسهم نتائج البحث:  أهمية البحث

تقديم نموذًجا لكيفية االستفادة من منصات الفيديو الرقمي المتاحة عبر الشبكات في تطوير منظومة العمل بالفصول  .1
 المقلوبة ضمن مؤسسات التعليم العام.

الفصول إجرائًيا يمكن االعتماد عليه في تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية عبر منصات  اً نموذج تقديم .2
 المقلوبة.

 تزويد أعضاء هيئة التدريس بآليات مناسبة تساعدهم على تطوير فصول مقلوبة قائمة على خصائص المنصات الرقمية. .3

 زيادة الوعي بمتغيرات منصات الفصول المقلوبة كأحد التوجهات البحثية الجديدة. .4

الحالي في قياس مهارات التوثيق اإللكتروني  إمكانية االعتماد على أدوات القياس التي تم تطويرها من خالل البحث .5
 ومؤشرات السعادة الرقمية لدى فئات متنوعة من المتعلمين.
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  فروض البحث

المجموعة التجريبية األولى ) التي  طالب درجات متوسطي بين 0.05   ≤مستوي عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .1
الفيديو الرقمي(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التي تستخدم الفصول المقلوبة القائمة على منصات 

؛ يرجع لتأثير منصات الفصول اإللكترونيالقياس البعدي لمهارات التوثيق  في تستخدم الفصول المقلوبة بدون منصات(
 المقلوبة.

التجريبية األولى ) التي المجموعة  طالب درجات متوسطي بين 0.05   ≤مستوي عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .2
تستخدم الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو الرقمي(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التي 

 القياس البعدي للسعادة الرقمية؛ يرجع لتأثير منصات الفصول المقلوبة. في تستخدم الفصول المقلوبة بدون منصات(

  دود البحثح

على بعض مهارات التوثيق الرقمي التي يتم إدارتها من  للبحث الحاليوعية: ارتكزت الحدود الموضوعية الحدود الموض .1
 (.EndNote x7خالل برنامج )

 .بجامعة جدة الدراسات العليا التربوية الملتحقين ببرنامج الدبلوم العام في التربية طالباتالحدود البشرية:  .2

 . 2018/ 2017من العام الجامعي  الثانيالحدود الزمانية: تم تطبيق تجربة البحث على العينة المحددة بالفصل الدراسي  .3

 بكلية التربية بجامعة جدة.الحدود المكانية: تم التطبيق  .4

 البحث إجراءات

والتوثيق اإللكتروني والسعادة  بالفصول المقلوبة المرتبطة والدراسات العلمية، لألدبيات تحليلية مسحية دراسة إجراء .1
 .نتائجه ومناقشة فروضه، توجيه في بها واالستدالل للبحث، اإلطار النظري إعداد بهدف وذلك الرقمية؛

 .تحديد مجاالت المحتوى لمهارات التوثيق اإللكتروني وصياغة المهمات الخاصة بالمحتوى .2
 .النهائية صورتها في وضعهاو  وتحكيمها، بطاقة مالحظة مهارات التوثيق الرقمي، إعداد .3

 .النهائية صورته في ووضعه وتحكيمه، مقياس السعادة الرقمية، إعداد .4

مقاطع الفيديو الرقمي وبثها عبر المنصة الرقمية في المعالجة التجريبية األولى، بينما يتم – التجريبية المعالجة مواد إنتاج .5
 إعداد ثم إلجازتها، التعليم؛ تكنولوجيا مجال في خبراء على وعرضها -بثها بدون أي منصة في المعالجة التجريبية الثانية

 .المحكمين الخبراء السادة آراء وفق المقترحة التعديالت إجراء بعد النهائية، الفصول المقلوبة في صورتها

 الصعوبات أهم على والتعرف ثباتها، قياس بهدف القياس؛ وأدوات التجريبية، المعالجة لمواد االستطالعية التجربة إجراء .6

 .للبحث األساسية التجربة إجراء عند العينة أفراد أو الباحثان، تواجه قد التي

 .األساسية البحث عينة اختيار .7

 تكافؤ من التأكد في الستخدامه وكذلك السلوك المدخلي  للمتعلمين، من التأكد بهدف قبلًيا؛ أدوات القياس تطبيق .8

 للبحث. األربعة المجموعات

 .للبحث التجريبي التصميم وفق العينة أفراد التجريبية على المعالجة مواد عرض .9
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 .عليهم التجريبية المعالجة مواد تفاعلهم مع بعد العينة، أفراد نفس على القياس بعدياً  أدوات تطبيق .10
اإللكتروني والسعادة مهارات التوثيق  في التغير مدى وحساب البيانات، تحليل ثم ومن للنتائج، اإلحصائية المعالجة إجراء .11

 .المرتبطة والنظريات والدراسات، النظري، اإلطار ضوء على وتفسيرها ومناقشتها، التطبيق، نتائج ومقارنة الرقمية،

 .المستقبلية بالبحوث والمقترحات إليها، التوصل تم التي النتائج ضوء على التوصيات تقديم .12

 البحث مصطلحات

" نظام يبدأ من خالله المتعلمين عملية التعلم من المنزل  (31)(Yamarik, 2019)ا بأنهيامرك يعرفها  المقلوبة:الفصول  .1
من خالل مشاهدة محتويات مرئية ملخصة يتم تقديمها في شكل مقاطع فيديو رقمية، يلي ذلك استكمال المرحلة الثانية 

إجرائًيا  انالباحث امن التعلم داخل الفصول الدراسية االعتيادية التي يتم فيها ممارسة المهارات العليا المتقدمة"، ويعرفه
( 10 تتجاوز مدة كل منها )"نموذج تعليمي إلدارة عملية التعلم لتبدأ خارج القاعات الدراسية ببث مقاطع فيديو ال بأنها

 .وتنتهي داخل القاعة الدراسية بتخصيص كامل وقت المحاضرة لممارسة مهارات التوثيق اإللكتروني"دقائق، 

دارة  ُتعرف : منصات الفصول المقلوبة .2 المنصات بأنها شبكات تعليمية مؤمنة تمنح المعلمين طرق بسيطة إلنشاء وا 
الفصول الدراسية عبر الويب، وتوفير بيئة خصبة للتفاعل بين المعلمين والمتعلمين بغض النظر عن المكان أو 

. (32)(Xie, Tsai, Xu, & Zhang, 2018)(33) ;(Balasubramanian, Jaykumar, & Fukey, 2014)الزمان
إجرائًيا بأنها "بيئة رقمية مؤمنة تسمح بإنشاء فصول دراسية قائمة على الفيديو منصات الفصول المقلوبة الباحثان  ويعرف

لتفاعل مع مقاطع الفيديو مثل: تجزئة المقاطع، إضافة األسئلة واإلجابات الرقمي، وتوفر هذه المنصات أدوات فريدة ل
ة داخل المقطع، ويعتمد البحث داخل الفيديو، إضافة المالحظات الصوتية، إتاحة التعليقات، منع تخطي أجزاء محدد

 .( في إدارة نظام الفصل المقلوب"Edpuzzleي على منصة )الالح

المهارات المرتبطة باستخدام البرامج واألدوات "ُتعرف مهارات التوثيق اإللكتروني بأنها  اإللكتروني:مهارات التوثيق  .3
دارة المراجع التي يستند إليها في كافة ا عمال التي ينفذها سواء كانت بحثية أو ألاإللكترونية التي تيسر للمستخدم توثيق وا 

"العملية التي يتم من خاللها استخدام برنامج  إجرائًيا بأنها يعرفها الباحثان، و (34)(Kratochvíl, 2017) مؤلفة أو غيرها"
(EndNote x7 لتوثيق )"دارة المصادر التي يتم الرجوع إليها عند تنفيذ البحوث العلمية  .وا 

مجموعة من المؤشرات السلوكية تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل السعادة هي  السعادة الرقمية: .4
شرات السلوكية مجموعة من المؤ "  إجرائًيا بأنها ويعرف الباحثان السعادة الرقمية، (21)(Ryff & Singer, 2008)عام

، ويمكن تحديدها في ستة ةالتي تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته الرقمية عبر منصات الفصول المقلوب
االستقاللية، والتمكن البيئي، والتطور الشخصي، والعالقات اإليجابية، والحياة الهادفة،  عوامل رئيسه على النحو التالي:

 وتقبل الذات"
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 السابقة واألدبياتاإلطار النظري 

 الفصول المقلوبة أواًل:

ُيعد نموذج الفصول المقلوبة أحد التوجهات التربوية التي جذبت االنتباه في اآلونة األخيرة سواًء كان ذلك على المستوى البحثي أو 
لوجود كثير من الرؤي والتوجهات بشأن  على المستوى المرتبط بتوظيف الفصول المقلوبة في إطار العملية التعليمية؛ ويرجع ذلك

الفصول المقلوبة نموذج تعليمي يعتمد  .(22)(Hu et al., 2018)التأثيرات اإليجابية لمتغيرات الفصول المقلوبة على المتعلمين
على خليط من االستراتيجيات التعليمية واألدوات الرقمية بهدف االستغالل األمثل لوقت الحصة الدراسية من خالل توزيع التعلم بين 

التعلم التشاركي ودعم المتعلم في أثناء عمليات المدرسة والمنزل، وزيادة فاعلية المواقف التعليمية عبر إتاحة الفرصة للتعلم النشط و 
 (9)(Sergis et al., 2018)التعلم

ويمكن اإلشارة إلى أربعة مكونات معيارية للفصول المقلوبة تدعم مشاركة المتعلم في هذا النوع من التعلم، يمكن توضيحها في 
  :(10)(Chen et al., 2014)النقاط التالية

: يجب أن تتسم بيئة التعلم المقلوب بالمرونة، وتمنح المتعلم الفرصة للتعلم في (Flexible Environmentالبيئة المرنة ) .1
 الوقت الذي يناسبه، والمكان الذي يالئمه، مع ضرورة تنوع طرق وأساليب التدريس.

ثقافة تعليمية ترتكز على التحول من التعلم المرتكز على المعلم إلى (: يجب خلق Learning Cultureثقافة التعلم ) .2
التعلم المرتكز على المتعلم، حيث يتم استثمار وقت التعلم داخل الفصل الدراسي في استكشاف موضوعات تعليمية أكثر 

تاحة فرص تعليمية أكثر ثراء.  عمًقا، وا 

معلم التدقيق في اختيار المحتوى الذي يصلح للتعلم الذاتي (: يجب على الIntentional Contentالمحتوى المقصود ) .3
 من ِقبل المتعلمين بالمنزل، والمحتوى الذي يتم تقديمه في المواجهات المباشرة بالفصل الدراسي.

(: تطبيق أنظمة الفصول المقلوبة يحتاج إلى معلمين محترفين قادرين Professional Educatorsالمعلمين المحترفين ) .4
ارة عمليات التعلم وتوجيه المتعلمين ودعمهم عبر عمليات التعلم الموزع التي يتم تنفيذها سواء في المنزل أو على إد

 القاعات الدراسية. 

 ويعتمد تصميم التعلم عبر الفصول المقلوبة على مرحلتين أساسيتين يمكن عرضهما على النحو التالي:

الحضور للصفوف الدراسية جزء ال يتجزأ من عملية التعلم الكلية، ومن المهم : التعلم قبل التعلم خارج الفصول الدراسية .1
األخذ في االعتبار أن المعلومات التي يتم بثها قبل وقت الحصة يجب عدم تكراره في أثناء الحصة الدراسية، ولكن من 

. (35)(He, Holton, Farkas, & Warschauer, 2016)صةط عن هذه المعلومات في بداية الحالممكن تقديم موجز بسي
( أكثر األساليب التقنية Pre-class video lectureوُتعد محاضرات الفيديو التي يتم بثها قبل وقت الحصة الدراسية )

حيث تستطيع أن تقدم المحاضرات القائمة على الفيديو تركيًزا قوًيا على كمية  استخداًما عبر منظومة الفصول المقلوبة
 .(23)(Lo & Hew, 2017)المعلومات األساسية التي يحتاجها الطالب 

التعلم داخل الفصول الدراسية عملية إلزامية إلكمال منظومة الفصل المقلوب، وتستهدف التعلم داخل الفصول الدراسية:  .2
واالعتماد على تقنيات التعلم التفسير المتعمق للمعرفة، والممارسة، والمشاركة في إنتاج المعارف، وتعزيز عمليات الفهم، 

. ويجب التأكيد على أن دور المعلم في منظومة التعليم المقلوب هو العمل كميسر (35)(He et al., 2016)النشط
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لألنشطة التعليمية، وتحديد االستراتيجيات المناسبة  وموجه لكافة أحداث التعلم التي تحدث داخل البيئة الصفية، والتخطيط
لتحقيق األهداف التعليمية، وتحفيز الطالب على بناء المعرفة، ومراقبة نتائج الطالب بعناية شديدة، وتعزيز عمليات 

 التفكير النقدي، والتطوير المستمر ألفكار المتعلمين، والعمل على تعميق األفكار األساسية لدى المتعلمين

Lopes & Soares, 2018))(36)( ويجب أن يبدأ التعلم داخل الفصول الدراسية بمراجعة موجزة .Brief review لما )
مشكالت قد تواجههم تم تعلمه المتعلم في المرحلة األولى خارج الفصل بحيث يمكن مساعدة المتعلمين على تخطي أية 

 Mini didacticقبل ممارسة األنشطة المتقدمة، كذلك يمكن اللجوء إلى بعض المحاضرات التوجيهية المصغرة )

lectureتفاصيلها  ( في بعض المواقف الدراسية وذلك في حال دارسة بعض المفاهيم المعقدة التي ال يمكن إيضاح كافة
. ويراعى التوسع في استخدام (37)(Wang, 2016)خارج الفصول الدراسيةيتم توجيهها  تيفي محاضرات الفيديو ال

تاحة الفرصة للمتعلمين  أنشطة حل المشكالت في طرح القضايا والموضوعات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، وا 
 .(25)(Lai & Hwang, 2016)حل هذه المشكالتللتشارك في 

 التالي يوضح الخصائص الرئيسية ألنظمة الفصول المقلوبة داخل الفصول الدراسية وخارجها.  1:والشكل قم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خصائص أنظمة الفصول المقلوبة1شكل 

 
 منصات الفيديو الرقمي ثانًيا:

أفرزت ثورة التعليم اإللكتروني عدًدا متنوًعا من األنظمة التي يمكن االعتماد عليها في عمليات التعليم والتعلم المتنوعة، ومن بين 
 أصبحت تعتمد على أدوات غير تقليدية في إدارة المواقف التعليمية هذه األنظمة المنصات الرقمية، والتي

 (Arnab et al., 2016); (39)(Urh, Vukovic, Jereb, & Pintar, 2015)(38) وأصبحت المنصات الرقمية أحد األدوات .
د عليها في تنمية مشاركات . وُيمكن االعتما(40)(Thongmak, 2013)الفاعلة في تنمية التعاون والتفكير اإلبداعي بين المتعلمين

. كما تساعد المتغيرات التصميمية للمنصات (32)(Balasubramanian et al., 2014) التعلم المسؤولوعمليات  الطالب،

 خارج الفصل

 في الفصل

 الفصول المقلوبة نموذج

 المعلم كمحاضر مرونة الوقت والمكان

 استخدام التكنولوجيا اكتساب المعرفة

 المحتوى بالفيديو التعلم منظم ذاتيًا

 جزء من سلسلةالتعلم 

 التعلم إلزامي

 المعلم كميسر التغذية الراجعة فورية

 ثبات الوقت والمكان  بناء المعرفة

 التعلم التشاركي النشط التعلم
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. (41) (Batsila, Tsihouridis, & Vavougios, 2014)الرقمية في خلق دوافع وحوافز لدى المتعلمين إلكمال مهمات التعلم 
ومن بين المنصات التي انتشرت  .(41)(Batsila et al.,2014) وتحسين التعلم من خالل المشاركة النشطة في المناقشات والمهام

(، والتي استطاعت تقديم أدوات تفاعلية edpuzzleنصات القائمة على الفيديو، ومنها منصة )بشكل كبير في اآلونة األخير الم
متعددة مثل إضافة األسئلة بأشكال متنوعة )الصواب والخطأ، واالختيار من متعدد، واألسئلة المفتوحة(، وتجزئة مقاطع الفيديو 

تاحة تكرار بحيث يتناول كل جزء موضوع محدد، وخاصية منع التخطي لضمان مش اهدة الطالب لمحتويات كل جزء بالمقطع، وا 
الفيديو إضافة العناوين  منصاتأتاحت بعض  اً .أيض(42)(Webel, Sheffel, & Conner, 2018)المشاهدة ألجزاء محددة

التي تسمح بعرض المصادر الرقمية المتاحة عبر الويب جنًبا  لمحتوىوتوظيفها كشريط للترجمة، وتفعيل خاصية تكامل ا الفرعية
 .(6)(Kleftodimos & Evangelidis, 2016)إلى جنب مع مقطع الفيديو عبر المنصة

م يلي تستخدم إلدارة مقاطع الفيديو المرتبطة بالفصول المقلوبة،  ومن أهم الخصائص التي يمكن أن توفرها المنصات التي
(Rong, Xiao, Zhang, & Wang, 2019); (42)(Webel et al., 2018)(43) 

 تحميل مقاطع الفيديو أو استدعائها ( من مواقع مشاركة الفيديو كاليوتيوبYouTube.) 
  لمقاطع الفيديو الرقمية.إمكانية التحميل المجاني 
 .إمكانية إنشاء أكثر من فصل، لكل فصل خصائصه المستقلة 
 .تتوافر خاصة إضافة التوقفات والتجزئة لمقاطع الفيديو 

 .إمكانية إعادة مشاهدة كل جزء بشكل منفصل 
 خاصية منع التخطي ألي جزء بمقطع الفيديو. توفير 
 والنسبة اإلجمالية معلومات إحصائية حول مشاهدة الطالب للفيديو من عدمه، وآخر توقيت شاهد فيه المقطع توفير ،

 .الستكمال جميع الطالب مشاهدة مقطع الفيديو
 .تتوافر خاصة التحكم في المدة الزمنية المتاحة للمشاهدة 
 ئلة داخل مقاطع الفيديو والحصول على إجابة.إمكانية إضافة أس 
 .إمكانية مشاركة المقطع مع الطالب عبر حساباتهم المتنوعة 

  حدة لكل مقطع فيديو.على  التعرف على عدد مشاهدات كل طالب 

 .تقديم تغذية راجعة بشأن استفسارات وأسئلة الطالب 

، والنظر في إعادة تصميم هذه المقاطع بحيث يمكن للمتعلمين والمحتوى الرئيسي لمنصات الفيديو، هي مقاطع الفيديو ذاتها
. ومن الضروري (44)(Endres, Carpenter, Martin, & Renkl, 2017)استدعاء  محتوياتها مرة أخرى ُيعد من األمور المهمة

( دقائق قد تؤدي إلى عدم استكمال المتعلم 10للمصمم التعليمي الوضع في االعتبار أن مقاطع الفيديو الكبيرة التي تتخطى )
( دقائق تبدأ 10إلى أنه بعد ) حيث أوضحت بعض الدراسات المعرفية. (45)(Lee & Lai, 2017)مشاهدة محتويات الفيديو

أن المتعلم قد ال يستكمل مقطع الفيديو ويلجأ بعدها إلى البحث المحفزات الخاصة بالمتعلم في االختفاء التدريجي وهو ما يعني 
ت أخرى إلى أنه من األنسب أن يكون متوسط طول مقاطع . وتشير دراسا(46)(Medina, 2011)الفوري عن مقاطع فيديو جديدة

. وفي حال تجزئة مقاطع الفيديو ألكثر من جزء لدرس (47)(Guo, Kim, & Rubin, 2014)( دقائق للمقطع الواحد6الفيديو )
 . كذلك حضور(48)(Vazquez & Chiang, 2015) ( دقيقة20مجموع أجزاء جميع مقاطع الفيديو عن ) واحد فيراعى أال يزيد

لغة الجسد للتأكيد على بعض المعلومات المهمة ُيزيد من اهتمام الطالب بمناطق المحتوى  المتعلم ضمن هذه المقاطع واستخدام
.أيًضا قد يكون من األفضل توظيف أدوات تسمح بفتح نقاش (49)(Wang & Antonenko, 2017) التي يظهر بها المتعلم
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دراج تعليقات حو  ل محتويات مقاطع الفيديو التي يتم بثها للمتعلمين، وذلك حتى يمكن للمعلم دعم المتعلمين الذين يحتاجون وا 
لبعض التوجيهات عند دراستهم خارج الفصول الدراسية، والرد عليهم في أقصر وقت ممكن بداًل من االنتظار لوقت الحصة 

 ;(Fidalgo-Blanco,Martinez-Nuñez,Borrás-Gene,&Sanchez-Medina2017)(50)الدراسية
(51)(Yoshida,2016) 

 ثالثًا: مهارات التوثيق اإللكتروني

أو المؤلف في أعماله لإلشارة إلى المواد العلمية التي رجع إليها التوثيق بشكل عام هو اإلشارات البيبليوغرافية التي يذكرها الباحث 
. فالتوثيق يعني إثبات مصادر المعلومات (52)،(2002أو ذات صلة من نوع ما بالبحث أو المؤلف الذي يعمل عليه )عبدالهادي، 

رجاعها إلى أصحابها تحرًيا لألمانة العلمية، وحفاًظا لحقوق اآلخرين، وعلى ذلك فإن  مصداقية وجدية البحث تقاس أساًسا بمقدار وا 
. كما (53)(Ryan, Bonanno, Krass, Scouller, & Smith, 2009)لمراجع التي استند إليها الباحث عدد وتنوع المصادر وا

 للمصدريساعد القارئ في الرجوع و أنه يقدم دلياًل على ما لدى الباحث من المعرفة، ويضفي المصداقية على وجهة نظر الباحث، 
 . (54)(2017أن الباحث لديه مهارات بحثية جيدة )صياد،  ويوضحاألصلي، 

وترتبط مهارات التوثيق بمحورين أساسيين البد أن يتضمنهما أي أسلوب من أساليب التوثيق المختلفة، وهما: المحور األول مهارات 
حث، سواء باالقتباس، أو اإلشارة إليها، ويتبعه مباشرة (: وهو االستعانة بمصادر لمؤلفين آخرين في متن البCitingاالستشهاد )

( وهي تجميع لكل Reference Listمعلومات مختصرة عن ذلك المصدر، بينما المحور الثاني فهو مهارات إعداد قائمة المراجع )
. وتتعدد مهارات التوثيق (27)(Vardi, 2012)المراجع التي تم االستعانة بها في البحث كله في مكان واحد وبترتيب محدد

قواعد اإللكتروني لتشمل كيفية إدارة المراجع من خالل برامج االستشهاد أو عبر ملفات تحرير النصوص، واستيراد المراجع من 
البيانات المتنوعة، وربط المراجع بنصوصها األصلية، وعديد من المهارات التي تيسر عمليات اإلدارة المرنة لمنظومة المراجع 

 .(18)(Heading et al., 2010) العلمية

ومع التطور التكنولوجي ظهرت عديد من البرمجيات الخاصة بإدارة المراجع العلمية؛ والتي يمكن استخدامها في إدارة وتنظيم 
يحتاج إليها الباحث عبر المراحل المتنوعة إلعداد بحثه، ويترتب على استخدام األدوات وتخزين واسترجاع مصادر المعلومات التي 

اإللكترونية إلدارة المراجع: سرعة أداء البحوث العلمية مع الحفاظ على جودتها، ونقل الوثائق إلكترونًيا بشكل أكثر فعالية، تقليل 
المصادر وكتابة المراجع ومن أمثلة هذه البرامج والتطبيقات  التكلفة نتيجة تبسيط اإلجراءات، تقليل األخطاء في توثيق

(Endnote(و ،)Citationmation والتي تتيح )مكانية توثيق أي مرجع من أي نوع ووفق ألي أسلوب في خطوات بسيطة، تمكن إ
نجاز البحوث وا عمال المكلفين بها، ويمنح ما يقدمون الموثوقية والمصداقية ألالعاملين في مجال البحث العلمي من سرعة إدارة وا 

، (17)(Heading et al., 2010)(18) ;(Harrison et al., 2005)نتيجة اإلسناد العلمي الصحيح لكل ما تم اإلشارة إليه 
( والتي يتم استخدامها في إدارة منظومة التوثيق citationmacineأحد واجهات تفاعل تطبيق )( التالي يوضح 2والشكل رقم )
 اإللكتروني. 
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 ( المستخدم في عمليات التوثيق اإللكترونيcitationmacine: نموذج ألحد واجهات تفاعل تطبيق )2شكل 

 رابًعا: السعادة الرقمية

اإليجابي، وُيعد أحد المتغيرات األساسية للشخصية، وهدف أساسي لإلنسان يسعى إلى السعادة مفهوم رئيسي في علم النفس 
تحقيقه، ويؤدي تحقيقه إلى شعور الفرد بالرضا والبهجة واالستمتاع وتحقيق الذات، ومن أجل ذلك سعت كثير من الدراسات نحو 

 سلوك على قوية إيجابية آثار وللسعادة. (55)(Gray, Ozer, & Rosenthal, 2017)البحث في كيفية تنمية السعادة لدى األفراد

 الحزن عند بحالتهم سعداء مقارنة يكونون عندما إيجابية مختلفة وأكثر بطرق الناس يفكر حيث التفكير اإليجابي الفرد، منها

 مشكالتهم لحل استعداد ولديهم االجتماعية الكفاءة في وأكثر ألنفسهمرًا وأكثر تقدي بالنفس ثقة أكثر السعداء يكون كذلك والكآبة،

أن الشعور بالسعادة والتعبير عنها يختلف من فرد آلخر، ومن  (57)(2010أبوهاشم ). ويرى (56)(2001بطرق أفضل)عثمان، 
المرتفعة خر. وتستطيع أن تؤثر معدالت السعادة آلثقافة ألخرى، ومن مرحلة عمرية ألخرى، كما تتباين مصادر السعادة من فرد 

 . (58)(2013في التحصيل الدراسي وزيادة معدالت اإلنجازات األكاديمية)الجمال، 

من المؤشرات  هوم السعادة والسعادة النفسية فإنه يمكن تحديد السعادة الرقمية في كونهافواشتقاًقا من الدراسات التي اهتمت بم
البيئات الرقمية بشكل عام، ويمكن تحديدها في ستة عوامل رئيسية السلوكية تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته عبر 

 :(19)(Springer & Hauser, 2006)(20) ;(Ryff & Singer, 2008)(20) ;(Ryff, 1995)على النحو التالي

  وتنظيم : وتشير إلى استقاللية الفرد وقدرته على اتخاذ القرار، ومقاومة الضغوط االجتماعية، وضبط الرقميةاالستقاللية
 السلوك الشخصي في أثناء التفاعل مع اآلخرين عبر البيئات الرقمية

  التمكن من البيئة الرقمية: قدرة الفرد على التمكن من تنظيم الظروف والتحكم في كثير من األنشطة، واالستفادة بطريقة
 منصات التعلم الرقمي.فعالة من الظروف المحيطة، وتوفير البيئة المناسبة، والمرونة الشخصية عبر بيئات و 
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  ،التطور الشخصي: قدرة الفرد على تنمية وتطوير قدراته، وزيادة فعاليته، وكفاءته الشخصية في الجوانب المختلفة
 والشعور بالتفاؤل، في أثناء ممارسات التعلم الرقمية.

  قامة صداقات و عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخرين العالقات اإليجابية مع أفراد البيئة الرقمية: قدرة الفرد على تكوين وا 
 على أساس من الود، والتعاطف، والثقة المتبادلة، والتفهم، والتأثير، والصداقة، واألخذ، والعطاء.

  قدرة الفرد على تحديد أهدافه في الحياة بشكل موضوعي، وأن يكون له هدف ورؤية عبر البيئات الرقميةالحياة الهادفة :
 تصرفاته وسلوكياته، مع المثابرة واإلصرار على تحقيق أهدافه.واضحة توجه أفعاله، و 

  تقبل الذات: ويشير إلى القدرة على تحقيق الذات، واالتجاهات اإليجابية نحو الذات، والحياة الماضية، وتقبل المظاهر
 المختلفة للذات بما فيها من جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وذلك عبر بيئات التعلم الرقمي.

 اإلجراءات المنهجية للبحث

 أواًل: منهج البحث والتصميم التجريبي

 مرحلة في )النظم وتطوير الوصفي، الوصفية )المسح الدراسات مناهج بعض تستخدم التي البحوث فئة إلى البحث هذا ينتمي   

 مرحلة في التابعة متغيراته على للبحث المستقلينرين المتغي أثر قياس عند التجريبي هشب والمنهج والتصميم، والتحليل الدراسة

  التقويم، وذلك على النحو التالي:

 المتغير المستقل: منصات الفصول المقلوبة 

 .المتغير التابع:  مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية 

 .1وعلى ضوء المتغيرات المستقلة تم استخدام التصميم التجريبي الموضح بالجدول  
 التصميم التجريبي للبحث: 1جدول 

 المتغيرات التابعة المتغير المستقل مجموعتي البحث

 (1المجموعة التجريبية )
الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو 

 مهارات التوثيق اإللكتروني الرقمي
 السعادة الرقمية

 (2المجموعة التجريبية )
الفصول المقلوبة القائمة على الفيديو بدون نظام 

 إدارة قائم على المنصات

حيث تدرس المجموعة التجريبية األولى بنظام الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو الرقمي، في حين تدرس المجموعة 
الثانية باستخدام نظام الفصول المقلوبة الذي يتم من خالله بث مقاطع الفيديو الرقمية بشكل مباشر على هواتف المتعلمين دون 

 منصة إلدارة التعلم القائم على هذه المقاطع الرقمية. ةاالعتماد على أي
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 ثانًيا: تحديد عينة البحث

( طالبة من طالب الدبلوم العام في التربية، من الدارسات لمقررات مستحدثات تقنيات التعليم 60تكونت عينة البحث من )   
( طالبة وافقت على 120، وقد تم اختيار أفراد العينة عشوائًيا من بين )2018/ 2017بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 على المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية. اً التجربة. وقد تم توزيعهم عشوائيالمشاركة ب

 وتطويرها وفق المعالجات التجريبية للبحث الفصول المقلوبة: تصميم بيئة ثالثًا

للتصميم التعليمي حيث ُيعد من   (59)(Dick, Carey, & Carey, 2001)اعتمد البحث الحالي على نموذج ديك وكاري    
بإدخال بعض  انأشهر نماذج التصميم التعليمي التي يمكن االعتماد عليها في تصميم بيئات التعليم اإللكتروني، وقد قام الباحث

النموذج وفق  عالتجريبية، وقد اتباد المعالجة التعديالت على بعض الخطوات الفرعية الخاصة بالنموذج ليتناسب مع طبيعة مو 
 المراحل والخطوات التالية:

 مرحلة التحليل .1

 أ. تحديد المشكلة وتقدير الحاجات

ترتكز المشكلة األساسية على محورين أساسيين، المحور األول يستند على ضرورة وضع تصميم تعليمي مناسب للمنصات    
الرقمية الخاصة بإدارة منظومة الفصول المقلوبة، حيث غالبية الدراسات التي اهتمت بنظام الفصول المقلوبة قد ارتكز بشكل كبير 

رتها من خالل منصات متخصصة في معالجات الفيديو الرقمي، أما المحور الثاني فيرتكز على بث مقاطع الفيديو الرقمي دون إدا
على قصور واضح في مهارات التوثيق اإللكتروني لدى طالبات برنامج الدبلوم العام في التربية، باإلضافة إلى انخفاض مؤشرات 

ها، وعلى ذلك تأتي معالجات التصميم التعليمي الحالي السعادة الرقمية عبر البيئات والمصادر اإللكترونية التي يتعلمون من
كمحاولة لبحث كيفية تصميم منصات الفصول المقلوبة وفًقا لما تتميز به من خصائص بحيث يمكن أن يكون لها دوًرا فاعاًل في 

 تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني ومؤشرات السعادة الرقمية.    

 العامة األهداف تحديدب. 

وتعزيز مؤشرات السعادة الرقمية لدى  التوثيق اإللكتروني مهارات تنمية هو منصة الفصول المقلوبة المقترحة من العام الهدف   
لبعض المهارات ، وفًقا التوثيق بدراسة الخاصة للمحاور العامة األهداف تحديد تم وقد ،طالبات برنامج الدبلوم العام بكلية التربية

دارته عبر برنامج )Endnote 7برنامج ) األساسية المرتبطة ( أهداف 5(، وتأسيًسا على ذلك تم تحديد )Microsoft word(، وا 
 عامة، كانت على النحو التالي:

 بعد االنتهاء من البرنامج التعليمي القائم على الواقع المعزز تكون طالبة كلية التربية قادرة على:

 اإللمام بمهارات إنشاء مكتبة مراجع جديدة ( عبر برنامجEndnote.) 

  جع.االمر  تنسيق أنماطاإللمام بمهارات  

 .اإللمام بمهارات إضافة مرجع 

 ( اإللمام بمهارات إدراج مرجع منEndnote( لملف )word.) 

  قواعد البيانات.اإللمام بمهارات استيراد المراجع من 
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 تحليل المهاراتج. 

 المهارات تقسيم يتم بحيث المهارة، من خطوات خطوة لكل لتقديم (Task Analysisالمهام ) تحليل أسلوب على اناعتمد الباحث   

 Endnoteوفًقا لبرنامج ) التوثيقوعلى ضوء ذلك تم تحليل مهارات .تسلسلية خطوات إلي المهام هذه تحليل ويتم أساسية، مهام إلي

في أعمالهم البحثية التي يقمن بتنفيذها، وقد قام  التوثيقفي إدارة عمليات  لعينة البحث(، ووفًقا لطبيعة االحتياجات األساسية 7
( مهام، وتحليل كل مهمة إلى المهارات الفرعية الخاصة بها، ومن ثم تم 5بإعداد قائمة المهام األساسية وبلغ عددها ) انالباحث

 خطوات تتابع وصحة واكتماله، المهام تحليل المتخصصين بهدف استطالع رأيهم في  صحة المحكمين من مجموعة عرضها على

وقد أشار السادة المحكمين إلى بعض التعديالت  والمهارات التي تندرج منها، األساسية للمهام اللغوية الصياغة وصحة األداء،
 وعلى ضوء ذلك تكونت قائمة المهام في صورتها ،بتنفيذه انالمرتبطة بالصياغة اللغوية للمهارات الفرعية، وهو ما قام الباحث

( والمتضمن قائمة مهارات 1( مهارة فرعية، وذلك على النحو المبين بملحق رقم )35( مهمات أساسية يندرج منها )5النهائية من )
 .التوثيق اإللكتروني

 المتعلمين خصائص تحليل د.

التوثيق بمهارات  العينةأفراد اإللكتروني من قبل، وقد تبين عدم دراية  التوثيقلمهارات  عينة البحثتم رصد استخدامات     
أو استخدامها من قبل، كما أنهم لم يقمن بدراسة أي من هذه المهارات بأي مقرر من المقررات الدراسية، كما تم التأكد  اإللكتروني

منصات الفصول يمكن استخدامها في عمليات التعلم عبر وهواتف نقالة  حاسب%( من الطالبات ألجهزة 100من امتالك )
منصات كما أن جميع الطالبات يجيدون استخدام اإلنترنت والتطبيقات المتاحة عبر الهواتف النقالة مما يؤهلهم الستخدام ، المقلوبة

 .الفصول المقلوبة

 بيئة التعلم تحليل هـ.

مكونين أساسيين: المكون األول خارج  بيئة التعلم محل البحث الحالي هي البيئة الكلية للفصول المقلوبة والتي تعتمد على   
تدريبات وأنشطة ، والمكون الثاني داخل قاعات الدراسة االعتيادية وتعتمد على تنفيذ (Edpuzzleمنصة )الفصول باالعتماد على 

 عملية متنوعة لها عالقة بمهارات التوثيق الرقمية.

 مرحلة التصميم .2

 أ. تحديد األهداف اإلجرائية

لمحتوى األساسية التي تم تحديدها، ووفًقا لألهداف العامة للبرنامج الحالي، تم تحديد األهداف التعليمية، وقد بلغ وفًقا لعناصر ا
( هدًفا، وقد تم وضع هذه األهداف في قائمة، ومن ثم عرضها على السادة المحكمين، وذلك بهدف استطالع رأيهم في 35عددها )

 المراد تحقيقه، ومدى دقة الصياغة اللغوية لكل عبارة.مدى تحقيق كل عبارة للسلوك التعليمي 

 ب. تصميم المحتوى

( موضوعات أساسية، حيث تم 5على ضوء األهداف العامة واألهداف التعليمية السابق تحديدها تم صياغة المحتوى في )
إلجراءات تنفيذها عبر برنامج  استخالص المحتوى العملي الخاص بهذه األهداف، وتحديد األجزاء التي سوف يتم تقديمها وفًقا

(Endnote 7:وذلك على النحو التالي ،) 
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  إنشاء مكتبة رقمية .1

 المرجع تنسيقاختيار   .2

 إضافة مرجع   .3

 إدراج مرجع  .4

 استيراد مرجع من قاعدة البيانات  .5

 جـ. تحديد طرق تقديم المحتوى

عن  ارةخالل الفصول الدراسية فإنه عب رقمية، بينما منالمحتوى خارج الفصول الدراسية يتم تقديمه من خالل مقاطع فيديو    
أنشطة وتدريبات عملية، وعلى ذلك فإنه وفق المحتوى الذي تم إقراره لجلسات الفصول المقلوبة، تم تصميم عروض الفيديو الرقمي 

( مقاطع فيديو رقمية، روعي في كل مقطع أال يزيد مدته عن 5التي سوف يتم بثها خارج الفصول المقلوبة، حيث تم تسجيل عدد )
 ذه المقاطع أواًل على شكل عروض ومن ثم إعادة تسجيلها على شكل فيديو ببرامج ماسحات الشاشة( دقائق، وتم إعداد ه10)

 تم تصميم منصة الفصول المقلوبة وفًقا لما يلي: :منصة الفصول المقلوبةد. تصميم 

 موعة من علمية التصميم بتحدي مقاطع الفيديو وضمها لحساب المنصة ومن ثم إجراء مج تحرير مقاطع الفيديو: تبدأ
 (.Edpuzzleالمعالجات على هذه المقاطع وفًقا للخصائص التي تقدمها منصة )

  تفعيل المالحظات الصوتية: تم تفعيل خاصية المالحظات الصوتية التي يقوم من خاللها الباحثان بإضافة بعض
 المالحظات الصوتية المهمة المتعلقة بتنفيذ مهارات االستشهاد المرجعي.

  :تم تفعيل خاصية األسئلة القصيرة )تفعيل خاصية األسئلة القصيرة quizzes دراجها ضمن مقطع الفيديو، حيث تم ( وا 
إضافة شاشة توقف تتضمن مجموعة من األسئلة القصيرة )اختيار من متعدد( حول المادة العلمية التي تم عرضها، وفور 

 ما يتم إرسالها للمعلم بشكل فوريإجابة المتعلم لهذه األسئلة يتعرف على النتيجة ك

  :تحديد الفترة الزمنية المخصصة لمشاهدة مقطع الفيديو( باستخدام أداةDue( تم تخصيص )أيام لكل مقطع فيديو 3 )
 بحيث يبدأ البث قبل الحصة بمدة كافية وينتهي في اليوم المخصص للحصة الدراسية.

 هدته: منع التخطي ألي جزء من األجزاء قبل استكمال مشا( تم تفعيل الخيارPrevent skipping والخاص بمنع )
 التخطي ألي جزء من أجزاء مقاطع الفيديو قبل مشاهدته.

  :تم إعداد قائمة بعناوين مقاطع الفيديو لتسهيل مشاركتها مع الطالب.تصميم قائمة عناوين المقاطع 

  :إعداد قائمة التقدم( تم مراجعة المحاور األساسية لقائمةProgress بحيث يمكن من خاللها التعرف على عدد )
المشاهدات لكل طالب، وآخر موعد تم من خالله مشاهدة المقطع، وبحيث يستفيد المعلم من هذه اإلحصائيات في تقديم 

 تغذية راجعة للمعلم.

  :ى مقاطع الفيديو بحيث يمكن للطالب توجيه أية أسئلة أو استفسارات بشأن محتو تفعيل أدوات االتصال اإللكتروني
 واإلجابة عليها من ِقبل المعلم، قبل وقت الحصة الدراسية.
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 ( والذي يقدم مهارات التوثيق اإللكتروني.Edpuzzleيوضح نموذج ألحد مقاطع الفيديو الرقمي عبر منصة ) 3والشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ضمن نظام الفصول المقلوبةEdpuzzleنموذج ألحد مقاطع الفيديو المضمنة بمنصة ):  3شكل 

 :عملية التعلم داخل الفصول الدراسيةهـ. تصميم 

 تم تصميم عمليات التعلم داخل الفصول الدراسية على النحو التالي:

  تصميم مراجعات موجزة لكل موضوع من موضوعات التعلم، وذلك للمحتويات التي تم بثها تصميم مراجعات موجزة: تم
 خارج الفصول الدراسية، والتأكيد على العناصر األساسية لموضوعات التعلم.

 ( 4-3تصميم مجموعات التعلم: تم تصميم مجموعات التعلم داخل الفصول الدراسية بحيث تكون مجموعات صغيرة من )
 طالب.

 تم تصميم استراتيجيات التعلم النشط، والتعلم القائم على المشروع، والتعلم التشاركي، : تصميم االستراتيجيات التعليمية
ات التعلم التي يتم تنفيذها داخل القاعات الدراسية، حيث اعتمد موحل المشكالت، والتعلم التعاوني، وذلك لتنفيذ جميع مه

 الستراتيجيات التعليمية بالتبادل.كل موقف تعليمي على استخدام هذه ا

 فاعل في مواد المعالجة التجريبيةتصميم الت وـ

المنصة، ومع األدوات  تضمنت منصة الفصول المقلوبة عدة أنماط للتفاعل ارتكزت حول تفاعل أفراد العينة مع واجهة تفالع
باإلضافة إلى تفاعل  لمقاطع،الفاعلية المضمنة داخل مقاطع الفيديو كالمالحظات الصوتية، وكذلك األسئلة المضمنة بهذه ا

المحتوى التعليمي وكيفية  لالطالبات مع المعلم من خالل قنوات التواصل التي تم تحديدها بشأن االستفسار عن أية معلومات حو 
 همات.تنفيذ الم

 

 بمقاطع الفيديو عبر المنصةالمالحظات الصوتية المضمنة  األسئلة المضمنة بمقاطع الفيديو الرقمي عبر المنصة
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 زـ تصميم استراتيجية التغذية الراجعة

والرد على استفسارات  المرسلة عبر مقاطع الفيديو بالمنصة، إجابات الطالب ومراقبة متابعة يتم بحيث الراجعة التغذية تصميم تم
 .ذين لم يستكملوا عمليات المشاهدةالطالب، وتوجيه الطالب الل

 والتعلم اتيجيات وأساليب التعليمتصميم استر  .حـ

 .عبر المنصة وضمن بيئة التعلم داخل الفصول الدراسية والتعلم التشاركي بالتبادل الفردي التعلم أسلوب على االعتماد تم

 التقويم أدواتط. تصميم 

 .القياس أدوات ببناء الخاص الجزء خالل من األدوات هذه لجميع التفصيلي بالعرض انالباحث يقوم سوف

 مرحلة التطوير .3

تضمن التخطيط لإلنتاج تحديد الموارد المطلوبة، وجمع المواد الرقمية التي سوف يتم االعتماد في تطوير  التخطيط لإلنتاج: .أ
 (، وتهيئة البرامج المطلوبة لعملية اإلنتاج.Edpuzzlمقاطع الفيديو، وتحديد متطلبات الحصول على حساب بمنصة )

 :فيذ ما يليتضمنت هذه المرحلة تن اإلنتاج الفعلي: .ب

 .إنتاج العروض التعليمية لموضوعات التعلم التي تم تحديدها المرتبطة بالتوثيق اإللكتروني 

 .تحويل العروض التعليمية إلى مقاطع فيديو وتسجيل الصوت الخاص بشرح هذه الموضوعات 

 ( إتاحة مقاطع الفيديو عبر اليوتيوب تمهيًدا الستدعائها عبر منصةEdpuzzl.) 

  تهيئة( حساب عبر منصةEdpuzzl.) 

 .استدعاء مقاطع الفيديو الخاصة بالفصول المقلوبة من اليوتيوب لقاعدة المحتوى الرقمي بالمنصة 

 .إضافة األسئلة عبر المنصة باستخدام أدوات التحرير التي توفرها المنصة 

 ة.إضافة المالحظات الصوتية عبر مقاطع الفيديو بأدوات التحرير التي توفرها المنص 

 .غالقها  ووضع الخطة الزمنية الخاصة بموعد فتح المشاهدات وا 

 .تفعيل خاصة منع التخطي. لمقاطع الفيديو الرقمي 

 .إنتاج األنشطة التعليمية التي سيتم تنفيذها عبر الفصول الدراسية 

عرض المعالجات التجريبية المطورة على مجموعة من المحكمين للتأكد من  تضمنت هذه المرحلة عملية التقويم البنائي: .ج
 إمكانية االعتماد عليها في تنفيذ نظام الفصول المقلوبة، والتأكد من أن التصميم وعمليات التحرير التي تم تنفيذها مناسبة.

فراد للتأكد من صالحية المقاطع التي تم ( أ10التجريب االستطالعي على عينة استطالعية قوامها ) التجريب االستطالعي: .د
 تحميلها عبر المنصة، باإلضافة للتأكد من فاعلية النظام الكامل للفصول المقلوبة.

تاحة المعالجات التجريبية  اإلخراج النهائي لمنصة الفصول المقلوبة: .ه في هذه المرحلة تم إجراء كافة التعديالت المطلوبة، وا 
 لعينة البحث النهائية.
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جازتهارابًعا  : بناء أدوات البحث وا 

 بطاقة مالحظة مهارات التوثيق اإللكتروني .أ

استناًدا لتحليل المهارات والمحتوى العلمي الذي تم تطويره عبر المعالجات التجريبية قام الباحثان بإعداد بطاقة مالحظة أداء أفراد 
( مهارة تصف األفعال المطلوبة من 40البطاقة في صورتها األولية من )العينة في أداء مهارات التوثيق اإللكتروني، وقد تكونت 

 المتعلم في كل خطوة من خطوات األداء، وقد تم بناء البطاقة على النحو التالي:

في  -المجموعات التجريبية للبحث–تهدف البطاقة التعرف على مستوى أداء طالبات الدبلوم العام للتربية  البطاقة: من الهدف .1
 بعض مهارات التوثيق اإللكترونيأداء 

( محاور أساسية وفق المهارات األساسية التي تم 5تحديد محاور بطاقة المالحظة: تحددت محاور بطاقة المالحظة في ) .2
 تحديدها مسبًقا.

صياغة بنود بطاقة المالحظة: وفق المحاور السابقة تم صياغة بنود األداء األساسية لكل مهارة من مهارات التوثيق  .3
 اإللكتروني، وذلك على النحو المبين بالجدول التالي:

 : عدد المهارات األساسية والمهارات الفرعية ببطاقة المالحظة2جدول 

 العدد المحاور األساسية م
 5 إنشاء مكتبة رقمية للمراجع 1
 5 تحديد تنسيق المرجع المطلوب 2
 15 إضافة مراجع من أنواع متعددة 3
 4 (wordبملف )إدراج المراجع  4
 6 استيراد المراجع من الباحث العلمي 5

 40 اإلجمالي

المحكمين وقد أشاروا إلى تعديل بعض  من مجموعة على عرضها طريق عن البطاقة صدق من التأكد صدق البطاقة: تم .4
ُتعد خطوات زائدة الصياغات الخاصة بالمهارات، منها تعديل )الضغط على( إلى )النقر على(، وحذف بعض المهارات التي 

 في المهارة الخاصة باستيراد المراجع من الباحث العلمي .

 ثالثة حيث تقوم الواحدة، الطالبة أداء على المالحظين تعدد أسلوب باستخدام البطاقة ثبات حساب تم :البطاقة ثبات .5

( طالبات من 10) أداء الحظةالبطاقة، وتم م خالل من الطالبات أداء بتقييم خرآلا عن بشكل مستقل منها كل مالحظات
 معادلة باستخدام حدة على كل طالبة أداء على المالحظين اتفاق معامل حساب وتم للبحث، االستطالعية المجموعة طالبات

 ( وهي نسبة مقبولة للثبات.0.823االتفاق، وقد بلغت نسبة االتفاق ) نسبة لحساب " Cooper " كوبر

 تقدير درجات التصحيح للبطاقة على النحو التالي:تقدير درجات التصحيح للبطاقة: تم  .6

 ( درجات3أخطاء )مرتفع( = ) بدون صحيح الطالب أداء 

 ( درجة2= ) )متوسط( بنفسه  تصحيحه و باكتشافه قام خطأ حدوث مع صحيح الطالب أداء 
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 ( درجة1= ) )ضعيف(يصححه لم خطأ وجود مع صحيح الطالب أداء 

 صفر =المهارة يؤد لم. 

( مهارة، وأعلى درجة يمكن أن تحصل 35النهائية لبطاقة المالحظة: بلغ عدد المهارات النهائية لبطاقة المالحظة )الصورة  .7
 .( درجة105عليها الطالبة هي )

 مقياس السعادة الرقمية .ب

لدى أفراد : استهدف المقياس التعرف على مؤشرات السعادة الرقمية عبر نظام الفصول المقلوبة تحديد الهدف من المقياس .1
 عينة البحث.

 : بناًء على مراجعة عدًدا من مقاييس السعادة النفسيةتحديد محاور المقياس .2

((GonzálezCasas&Coenders2007)(61)(Ryff, 1989);(21)(Ryff & Singer, 2008);(20)(Springer&Hauser, 2006
(60) ،

جراء عدد من المقابالت مع بعض الخبراء، تم تحديد محاور المقياس بحيث تتضمن ) الرقمية،  االستقاللية( محاور، هي:6وا 
والتمكن من البيئة الرقمية، والتطور الشخصي، والعالقات اإليجابية مع اآلخرين، والحياة الهادفة عبر البيئة الرقمية، وتقبل 

 الذات.

: قام الباحثان بصياغة عبارات المقياس الخاصة بكل محور لمقياس السعادة الرقمية، وقد اشتمل كل محور من بناء المقياس .3
 ( عبارة.24( أخري سلبية، وبلغ إجمالي عدد العبارات بالمقياس )2( منها إيجابية، )2( عبارات: )6على )تلك المحاور 

: تم توزيع درجات المقياس على أساس طريقة ليكرت )موافق تماًما، موافق، موافق إلى حد تقدير درجات التصحيح للمقياس .4
 ( للعبارات السلبية.5( إلى )1ارات اإليجابية، ومن )( للعب1( إلى )5ما، غير موافق، غير موافق تماًما( من )

: تم عرض الصورة األولية على مجموعة من المحكمين، وقد أسفرت نتائج التحكيم عن تعديل بعض عبارات صدق المقياس .5
 والتأكيد على صالحيته للتطبيق. المقياس

: تم قياس صدق المقياس باستخدام "صدق المحك" وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات العينة صدق المحك .6
 (20)(Springer & Hauser, 2006)إعداد سبرنجر وهوسير  –( طالب في مقياس السعادة النفسية 10االستطالعية )

 (.0.77ودرجاتهم في مقياس السعادة الرقمية المطور بالبحث الحالي، وقد وجد أنه يمثل ) - (57)(2010أبوهاشم (تعريب 

على العينة االستطالعية، وقد تم حساب ثبات كل فقرة  : تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخثبات المقياس .7
 (.0.781-0.731على حدة، وتراوحت قيم معامالت الثبات بين )

 ( دقيقة.25: بلغ المتوسط الحسابي لزمن اإلجابة عن المقياس )زمن المقياس .8

محاور، وبلغت الدرجة العظمى ( عبارة موزعة على ست 24: تضمنت الصورة النهائية للمقياس )الصورة النهائية للمقياس .9
 (.72( والدرجة الحيادية )24(، والدرجة الصغرى )120للمقياس )

 :مرت التجربة األساسية بالمراحل اآلتية ث:التجربة األساسية للبح

لمهارات التوثيق اإللكتروني، ومقياس السعادة الرقمية؛ بهدف التأكد من تكافؤ  لبطاقة مالحظة األداء المهاري التطبيق القبلي.1
المجموعات، وذلك قبل إجراء التجربة النهائية، حيث تم توجيه جميع أفراد عينة البحث لالستجابة لمقياس، وتم رصد نتائج التطبيق 

 ات التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة ومقياس األداء.( يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لدرج3ومعالجتها إحصائًيا والجدول )
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية األولى والثانية في التطبيق القبلي  3:جدول 
 لبطاقة المالحظة ومقياس السعادة الرقمية

 المتوسطات العدد المجموعة االختبار
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 بطاقة المالحظة

التجريبية األولى 
)الفصول المقلوبة القائمة 
على منصات الفيديو 

 الرقمي(

30 23.12 2.03 

 غير دالة 58 0.871
التجريبية الثانية )الفصول 
المقلوبة القائمة على 
الفيديو فقط دون 

 المنصات(

30 22.18 1.99 

مقياس السعادة 
 الرقمية

التجريبية األولى 
)الفصول المقلوبة القائمة 
على منصات الفيديو 

 الرقمي(

30 43.10 1.88 

 غير دالة 58 0.966
التجريبية الثانية )الفصول 
المقلوبة القائمة على 
الفيديو فقط دون 

 المنصات(

30 42.11 1.53 

لبطاقة مالحظة األداء المهاري في وقد أشارت نتائج المعالجة اإلحصائية كما هي مبينة في الجدول السابق إلي أن قيمة "ت" 
، وهي غير دالة إحصائًيا عند مستوي ( على الترتيب0.966، )(0.871هي ) مهارات التوثيق اإللكتروني وكقياس السعادة الرقمية

، بطاقة المالحظة ومقياس السعادة الرقميةجود فروق دالة إحصائًيا بين المجموعتين فيما يخص (، وهذا يعني عدم و 0.05داللة )
عينة البحث قبل إجراء التجربة، وبالتالي يمكن اعتبار أن المجموعات متكافئة فيما بينها قبل  مستويات أفرادمما يشير إلي تكافؤ 

ختالفات في متغيرات التجربة المستقلة، وليس إلي اختالفات موجودة بالفعل التجربة، وأن أية فروق تظهر بعد التجربة ترجع إلي اال
 قبل إجراء التجربة بين المجموعات.
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 تم تنفيذ تجربة البحث وفًقا للخطوات التالية: :تنفيذ تجربة البحث .2

  التمهيد لتجربة البحث، حيث تم عقد جلسة تمهيدية للطالب عينة البحث لتعريفهم بطبيعة البحث والهدف منه وما هو

مطلوب منهم، وكيفية المشاركة في نظام الفصول المقلوبة، وكيفية التفاعل مع منصة الفيديو، واالستراتيجيات التي يجب 

 .لكتروني أو السعادة الرقميةبأداء مهارات التوثيق اإلتنفيذها فيما يتعلق 

  يتم استخدامه خارج الفصول الدراسية، ثم يليه  التعامل مع الفصول المقلوبةتعريف كل مجموعة بأن لها نمط محدد من

، حيث تستخدم المجموعة األولى المنصات وما تتضمنه من أدوات للتفاعل، وذلك مشاركات متنوعة داخل الفصول الدراسية

يتم بثها بشكل مباشر للمتعلمين دون أية منصات  والتي، بعكس المجموعة الثانية التي تستخدم مقاطع الفيديو الرقمي فقط 

 لإلدارة.

  توجيه الطالب عينة البحث نحو ضرورة التفاعل مع كامل مقاطع الفيديو التي يتم بثها قبل وقت الحصة الدراسية وتظل لمدة

كاملة، مع التأكيد على الخصائص التكنولوجية للمقاطع من حيث عدم القدرة على تخطي أي جزء من أجزاء  ( أيام3)

 المقطع.

 جدول الموضوعات الدراسية، وفتح المشاهدة لهذه المقاطع، وتنفيذ األنشطة داخل ببث مقاطع الفيديو وفق  انقام الباحث

 .لفصول الدراسية

 ( 15تم تطبيق تجربة البحث لمدة )2017/2018من العام الجامعي  الثانيمتتالي بالفصل الدراسي  يوم. 

 :تم تنفيذ تجربة البحث وفًقا للخطوات التالية لبحث:لالتطبيق البعدي  .3

  الخاصة بمهارات التوثيق اإللكتروني، ومقياس السعادة  بطاقة مالحظة األداءبعد االنتهاء من تجربة البحث تم تطبيق
 .الرقمية

  بعد االنتهاء من تطبيق األدوات البعدية تم طباعة تقرير الدرجات لجميع الطالب ورصدها في البرنامج اإلحصائيspss 
 ( للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية.t-testاختبار ) ومعالجتها باستخدام 

 نتائج البحث وتفسيرها

يتضمن الجزء الحالي نتائج البحث وتفسيرها، والتي سوف يتم عرضها من واقع تساؤالت البحث، وأهدافه، وفروضه، باإلضافة إلى 
، وفيما يلي العرض بالفصول المقلوبةلنظرية التي اهتمت مناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، والتوجهات ا

 الخاص بهذه النتائج:
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 أواًل: عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن تساؤالت البحث:

  بمهارات التوثيق اإللكتروني الالزمة لطالبات الدراسات العليا التربويةالنتائج المتعلقة  .1

للبحث والذي ينص على )ما مهارات التوثيق اإللكتروني الالزمة لطالبات الدراسات  يختص هذا المحور باإلجابة عن السؤال األول
وفًقا لما تم عرضه بإجراءات البحث أمكن تحديد المكونات الرئيسية لمهارات التوثيق اإللكتروني التي يمكن تنميتها العليا التربوية؟(، و 

( محاور أساسية لمهارات التوثيق اإللكتروني تركزت على المحاور 5ديد )عبر الفصول المقلوبة، وبعد استطالع رأي الخبراء ، تم تح
من أنواع  جعا( مهارات فرعية، إضافة مر 5وتضمن ) تحديد تنسيقات المراجع( مهارات فرعية، 5التالية: إنشاء مكتبة رقمية وتضمنت )

 قواعد البياناتاستيراد المرجع من فرعية،  ( مهارات4، وتضمن )word، إدراج مرجع بملف ( مهارات فرعية15) توتضمن متعددة
 ( مهارة فرعية.43( مهارات، وبلغ مجموع المهارات الفرعية )6وتضمن )

 النتائج المتعلقة بمؤشرات السعادة الرقمية عبر المنصات .2

الالزمة لطالبات الدراسات مؤشرات السعادة الرقمية يختص هذا المحور باإلجابة عن السؤال الثاني للبحث والذي ينص على )ما 
وفًقا لما تم عرضه بإجراءات البحث أمكن تحديد المحاور والمؤشرات األساسية للسعادة الرقمية، حيث تمثلت ؟(، و العليا التربوية

والعالقات اإليجابية ، والتمكن من البيئة الرقمية، والتطور الشخصي، ةالمحاور األساسية في المحاور الستة التالية: االستقاللية الرقمي
( مؤشرات للسعادة، وبلغ إجمالي 4ور من هذه المحاور )لمنصة، وتقبل الذات. وتضمن كل محمع اآلخرين، والحياة الهادفة عبر ا

 (.24( درجة، والدرجة الصغرى )120( مؤشًرا، وبلغت الدرجة العظمى للمقياس )24المؤشرات )

 لتنمية مهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية نصات الفصول المقلوبةالنتائج المتعلقة بالنموذج المقترح لم. 3

يختص هذا المحور باإلجابة عن السؤال الثالث للبحث، والذي ينص على: " ما النموذج المقترح لمنصات الفصول المقلوبة لتنمية 
 لسؤال باستخدام نموذج التصميم لديك وكاريمهارات التوثيق اإللكتروني والسعادة الرقمية؟"، وقد تمت اإلجابة عن هذا ا

 (Dick et al., 2001)(59) للتصميم والتطوير التعليمي، وتطبيق إجراءاته المنهجية مع إجراء بعض التعديالت التي تتناسب مع .
 ( مراحل أساسية، وهي: التحليل، والتصميم، والتطوير، والتطبيق والتقويم.4طبيعة الواقع المعزز، وذلك وفق )

 هارات التوثيق اإللكترونيالنتائج المتعلقة بفاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية م .4

فاعلية النموذج المقترح لمنصات الفصول المقلوبة يختص هذا المحور باإلجابة عن السؤال الرابع للبحث والذي ينص على: " ما 
للبحث تم اختبار صحة  الرابعولإلجابة على التساؤل ، ؟"في تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني لطالبات الدراسات العليا التربوية

المجموعة التجريبية األولى  طالب درجات متوسطي بين 0.05   ≤مستوي عند إحصائية داللة ذو فرق يوجدال "  الفرض التالي:
) التي تستخدم الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو الرقمي(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التي تستخدم 

 "القياس البعدي لمهارات التوثيق اإللكتروني؛ يرجع لتأثير منصات الفصول المقلوبة في المقلوبة بدون منصات( الفصول

الفصول المقلوبة القائمة على التي استخدمت األولى وللتحقق من صحة الفرض األول الخاص بالمقارنة بين المجموعة التجريبية 
، وذلك الفصول المقلوبة دون نظام إلدارة مقاطع الفيديو الرقميالتي استخدمت  ة الثانيةالتجريبي، والمجموعة منصات الفيديو الرقمي
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، ويوضح المجموعتين التجريبيتين، تم استخدام اختبار "ت" للتعرف على داللة الفروق بين بمهارات التوثيق اإللكترونيفيما يتعلق 
 .تينالتجريبي( نتائج اختبار "ت" ألفراد مجموعتي البحث 4جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية األولى والثانية 4:جدول

 لبطاقة المالحظة البعديفي التطبيق  

 المتوسطات العدد المجموعة القياس
االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

بطاقة 
 المالحظة

التجريبية األولى )الفصول 
المقلوبة القائمة على منصات 

 الفيديو الرقمي(
30 100.50 1.77 

32.36 58 
دالة عند 
مستوى 

التجريبية الثانية )الفصول  (0.05)
المقلوبة القائمة على الفيديو 

 فقط دون المنصات(
30 75.83 3.82 

( فيما بين متوسطي درجات أفراد 0.05( يتضح أن هناك فروًقا دالة إحصائًيا عند مستوى )4باستقراء النتائج في جدول )
حيث بلغ متوسط درجات أفراد المجموعة التي استخدمت المنصة الرقمية، لصالح المجموعة التجريبية  المجموعتين التجريبيتين

التجريبية الثانية التي لم تستخدم درجات أفراد المجموعة (، بينما بلغ متوسط 100.50) األولى التي استخدمت المنصة التجريبية
 (.32.36(، وبلغت قيمة "ت" المحسوبة )75.83) المنصة

 طالب درجات متوسطي بين 0.05   ≤مستوي عند إحصائية داللة ذو فرق يوجدليصبح " األولالفرض  إعادة صياغةوبالتالي تم 

الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو الرقمي(، ومتوسط درجات المجموعة المجموعة التجريبية األولى ) التي تستخدم 
القياس البعدي لمهارات التوثيق اإللكتروني؛ يرجع لتأثير  في التجريبية الثانية )التي تستخدم الفصول المقلوبة بدون منصات(

 ة"بنصات الفصول المقلو لصالح المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم م منصات الفصول المقلوبة

مهارات التوثيق على  منصات الفصول المقلوبة، وتبين أن قيمة حجم تأثير ومن ثم تم حساب حجم األثر وفًقا لمعامل جاي
 ( وهي تدل على وجود حجم كبير لألثر.6.46لعينة البحث قد بلغت ) اإللكتروني

 النتائج المتعلقة بفاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية السعادة الرقمية .5
فاعلية النموذج المقترح لمنصات الفصول المقلوبة يختص هذا المحور باإلجابة عن السؤال الخامس للبحث والذي ينص على: " ما 

للبحث تم اختبار صحة الفرض  الخامسعلى التساؤل  ؟"، ولإلجابةلطالبات الدراسات العليا التربوية السعادة الرقميةفي تنمية 
المجموعة التجريبية األولى ) التي  طالب درجات متوسطي بين 0.05   ≤مستوي عند إحصائية داللة ذو فرق يوجدال التالي: " 

)التي تستخدم الفصول تستخدم الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو الرقمي(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية 
 "؛ يرجع لتأثير منصات الفصول المقلوبةللسعادة الرقميةالقياس البعدي  في المقلوبة بدون منصات(
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الخاص بالمقارنة بين المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت الفصول المقلوبة القائمة على  الثانيوللتحقق من صحة الفرض 
منصات الفيديو الرقمي، والمجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت الفصول المقلوبة دون نظام إلدارة مقاطع الفيديو الرقمي، وذلك 

( 5"ت" للتعرف على داللة الفروق بين المجموعتين التجريبيتين، ويوضح جدول ) ، تم استخدام اختباربالسعادة الرقميةفيما يتعلق 
 نتائج اختبار "ت" ألفراد مجموعتي البحث التجريبيتين.

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية األولى والثانية  :5جدول 

 ياس السعادة الرقميةالبعدي لمقفي التطبيق 

االنحراف  المتوسطات العدد المجموعة القياس
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

السعادة 
 الرقمية

التجريبية األولى )الفصول 
المقلوبة القائمة على منصات 

 الفيديو الرقمي(
30 116.47 2.46 

31.21 58 
دالة عند 
مستوى 

الثانية )الفصول التجريبية  (0.05)
المقلوبة القائمة على الفيديو 

 فقط دون المنصات(
30 76.87 6.50 

 

( فيما بين متوسطي درجات أفراد 0.05( يتضح أن هناك فروًقا دالة إحصائًيا عند مستوى )4باستقراء النتائج في جدول )
الرقمية، حيث بلغ متوسط درجات أفراد المجموعة  المجموعتين التجريبيتين لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت المنصة

(، بينما بلغ متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية التي لم تستخدم 116.47التجريبية األولى التي استخدمت المنصة )
 (.31.21(، وبلغت قيمة "ت" المحسوبة )76.87المنصة )

 طالب درجات متوسطي بين 0.05   ≤مستوي عند إحصائية داللة ذو فرق يوجدوبالتالي تم إعادة صياغة الفرض الثاني ليصبح "

المجموعة التجريبية األولى ) التي تستخدم الفصول المقلوبة القائمة على منصات الفيديو الرقمي(، ومتوسط درجات المجموعة 
للسعادة الرقمية؛ يرجع لتأثير منصات الفصول القياس البعدي  في التجريبية الثانية )التي تستخدم الفصول المقلوبة بدون منصات(

 ة"بلصالح المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم منصات الفصول المقلو  المقلوبة

 السعادة الرقميةومن ثم تم حساب حجم األثر وفًقا لمعامل جاي، وتبين أن قيمة حجم تأثير منصات الفصول المقلوبة على 
 ي تدل على وجود حجم كبير لألثر.( وه6.19لعينة البحث قد بلغت )
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 ثانًيا: تفسير نتائج البحث

 بفاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية مهارات التوثيق اإللكترونيتفسير النتائج المتعلقة  .1

بالمقارنة مع مقاطع قد ترجع هذه النتيجة التي أشارت إلى فاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية مهارات التوثيق اإللكتروني 
يا واإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها منصات الفصول المقلوبة، حيث االفيديو التي يتم تقديمها خارج نظام المنصات، إلى المز 

أتاحت المنصة التي تم استخدامها بالبحث الحالي الفرصة إلى إضافة توقفات مستمرة داخل مقاطع الفيديو الرقمية وهو ما ساهم 
أدى إلى المساعدة في الحد من الحمل المعرفي، وتنظيم المعارف الجديدة، ومعالجة و  تجزئة العرض المهاريعزيز مبدأ في ت

تاحة الفرصة لفهم المعلومات والمحتويات المعقدة. كما ساعدت  المحتويات السابقة للتوقف، وسيطرة المتعلم على سرعة التعلم، وا 
أن يتدربوا على كيفية استخراج المعلومات المهمة المطلوبة من جزء واحد قبل االنتقال إلى  التجزئة في إتاحة الفرصة للمتعلمين

المرحلة التالية، وكذلك تحليل البنية المكانية البصرية للمحتوى المعروض على الشاشة، وهو أمر قد يكون من الصعب القيام به 
ويأتي ذلك  ة التي استخدمت مقاطع الفيديو الرقمي دون المنصة.عند تغير العرض باستمرار كما هو الحال في المجموعة الثاني

 متوافًقا مع النظرية المعرفية للتعلم بالوسائط المتعددة التي أقرت مبدأ التجزئة والذي ُيعد أحد المبادئ األساسية للنظرية المرتبطة
حتويات في شكل أجزاء تتيح للمتعلم التنقل بينها عند بكيفية معالجة المعلومات، ويشير إلى أن التعلم يتم بشكل أفضل عند تقديم الم

 (62)(Mayer, 2005)رغبته بداًل من عرضها بشكل مستمر تلقائي

من األسئلة ضمن مقاطع الفيديو الرقمي، وهو ما لم يتم  الحالي إضافة مجموعة متنوعةلبحث أيًضا أتاحت المنصة المستخدمة با
داء يز معارف المتعلمين المتعلقة باألإتاحته للمجموعة التجريبية الثانية التي لم تستخدم المنصة، وقد ساهمت هذه األسئلة في تعز 

حيث عض المعلومات األساسية التي تم عرضها بتدفقات الفيديو، المهاري للتوثيق اإللكتروني، وساعدت المتعلمين على مراجعة ب
يرى البعض أن االعتماد على األسئلة ضمن العروض التعليمية يعني باختصار تنشيط المعرفة السابقة، وزيادة تركيز المتعلمين في 

وعة لها دوًرا كبيًرا في االحتفاظ ببقاء أثر المواد التعليمية التي سوف يتم تقديمها الحًقا. كما أن األسئلة من خالل مواضعها المتن
. ويأتي ذلك متوافًقا مع ، وهو ما انعكس في مجمله على األداء المهاري لمهارات التوثيق اإللكترونيالتعلم ورفع معدالت التذكر

ية التذكر واالحتفاظ بما تم المبادئ النظرية التي تشير إلى أن األسئلة أعمق من كونها مجرد مقياس للمعرفة بل هي أداة فاعلة لتنم
( أي إلى أي مدى من الممكن أن تساهم األسئلة في عملية Testing effectتعلمه، وهو ما ُيطلق عليه ظاهرة تأثير االختبار  )

. وعلى ذلك فإن توظيف األسئلة ضمن مقاطع الفيديو الرقمية تنطلق (63)(Roediger III & Karpicke, 2006)بقاء أثر التعلم
من قاعدة مفادها أن األسئلة استراتيجية الكتساب المعرفة أكثر من كونها اختبار أو مقياس لمعارف المتعلمين، وأن األسئلة في 

تنمية نواتج التعلم هذه الفاعلية قد تتخطى فاعلية الدراسة المباشرة للمحتوى الذي ال مجملها حدث من أحداث التعلم له فاعلية في 
ذا كان ألي نظام (64)(Richland, Kornell, & Kao, 2009)يتضمن أية أسئلة . وعلى ذلك فإن األسئلة أحد أدوات التعلم، وا 

 تعليمي مجموعة أساسية من األدوات لتنفيذ عملية التعلم، فإنه يجب النظر بعين االعتبار إلى األسئلة كأحد أهم هذه األدوات.
ات تتيح للمتعلمين إعادة مشاهدة وتكرار مشاهدة الجزء أكثر من مرة فقد ساهم ذلك في كذلك ونظًرا لما تتميز به المنصة من أدو 

تكرار مشاهدة مهارات التوثيق اإللكتروني، وهذا التكرار داخل المنصة يتم لكل جزء من أجزاء المقطع بشكل منفصل، وذلك بعكس 
ما يفسر أفضلية المجموعة األولى في اكتساب مهارات التوثيق  ح التكرار الكلي، وهويتيديو الرقمية خارج المنصة التي تمقاطع الف

 اإللكتروني.
كذلك فإن تفعيل خاصة مانع التخطي عبر منصة الفصول المقلوبة سمح في السيطرة على مشاهدات أفراد العينة لكافة محتويات 

ة التجريبية الثانية التي ال تتوافر لديها خاصية مقاطع الفيديو وهو ما انعكس على األداء الكلي للمهارة لديهم، وذلك بعكس المجموع
مانع التخطي، وجاء ذلك مترابًطا مع التقارير اإلحصائية التي توفرها المنصة عن معدالت مشاهدة كل فرد لمقطع الفيديو 
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نات إحصائية المخصص للمهارة، وكم مرة تم مشاهدة المقطع من كل طالب، وهل استكمل مشاهدة المقطع أم ال، وهو ما وفر بيا
جعلت المعلم أكثر قدرة على توجيه المتعلمين نحو استكمال عمليات مشاهدة المقاطع، وانعكس كل ذلك على مجمل األداء المهاري 

 الخاص بالمتعلمين. 

تي يتم وقد جاءت نتيجة الدراسة الحالية متوافقة مع عدد متنوع من الدراسات التي أشارت إلى فاعلية مقاطع الفيديو الرقمية ال
وتكرار المشاهدة، ومانع  تقديمها للمتعلمين وفًقا للخصائص التي تمنحها منصات الفصول المقلوبة كالتجزئة، واألسئلة،

   (65)(Biard, Cojean, & Jamet, 2017)       (Carpenter & Toftness, 2017)(66)وغيرها من األدوات التفاعليةالتخطي،
(67)(Doolittle, Bryant, & Chittum, 2015); (68)(Spanjers, van Gog, & van Merriënboer, 2010);                                     
(69)(Spanjers, Wouters, van Gog, & van Merriënboer, 2011(                      

 المقلوبة في تنمية السعادة الرقميةبفاعلية منصات الفصول تفسير النتائج المتعلقة  .2

قد ترجع هذه النتيجة التي أشارت إلى فاعلية منصات الفصول المقلوبة في تنمية السعادة الرقمية بالمقارنة مع مقاطع الفيديو التي 
حيث ر في تعزيز مؤشرات السعادة لدى أفراد عينة البحث إلى أن المنصات ساهمت بشكل أكب يتم تقديمها خارج نظام المنصات

على خلق أعلى قدر من  الدافعية لدى المتعلمين عينة البحث، هذا القدر الكبير من الدافعية ساهم في وضع المتعلمين في عملت 
الرقمية الخاصة بالمنصة، فضاًل حالة نشاط وتحفيز مستمر دفعهم نحو ممارسة جميع مهامهم باستقاللية، والسيطرة على البيئة 

عن وجود رغبة ملحة لديهم في عبور التحديات التعليمية التي تجابههم، مما ساعد على االرتقاء والنمو الشخصي لمهاراتهم 
جابية المرتبطة بموضوعات التعلم، وفي سبيل إتمام مهام التعلم بنجاح استطاع أفراد المجموعة التجريبية األولى من بناء عالقات إي

بين األفراد بمجموعات التعلم عبر المنصة، وهو ما لم يتوافر بنفس القدر ألفراد المجموعة التجريبية الثانية، وانعكست تلك العالقات 
اإليجابية على قدرة المتعلمين في بناء أهداف مرحلية وتحقيقها لكل مرحلة من مراحل التعلم، وهو ما خلق لديهم في النهاية رضا 

، وانعكست كل العوامل السابقة على إجمالي مؤشر السعادة الرقمية لدى أفراد المجموعة التجريبية، والذي جاء أعلى من عن الذات
 مؤشر السعادة الرقمية لدى طالب المجموعة التجريبية الثانية.

ة ألكثر من جزء ساهم كذلك فإن تضمين منصات الفصول المقلوبة لشاشات توقف عملت على تجزئة المقاطع المقدمة عبر المنص
في وجود حالة تصاعدية من السعادة دفعت المتعلمين نحو استكمال مهام التعلم، فكل جزء يمثل بداية صعود جديد لمؤشر 

تضمين المنصة لمجموعة من األسئلة داخل مقاطع الفيديو الرقمي ساهم في خلق حاالت من التحدي لمعارف  فإنالسعادة. أيًضا 
إلى وجود رغبة في تخطي هذه التحديات والحافظ على حالة من التدفق النفسي نحو استكمال مهمات التعلم،  المتعلمين مما أدى

واجتياز هذه األسئلة داخل مقاطع الفيديو الرقمي  ُيعد محفزات إيجابية للمتعلم تساعده على اإلحساس بالسعادة. ووفًقا لنظرية 
زمنية متفاوته تالئم طبيعة التدفق لدى اإلنسان والمبنية بشكل كبير على دوافع داخلية التدفق فإن تقديم محفزات إيجابية على فترات 

.  كذلك فإن الطبيعة المرنة (70)(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009)(71) ;(Groh, 2012)تحفزها على االستمرار 
لمقاطع الفيديو عبر المنصة من خالل األدوات التي تسمح بالتوقف واستكمال المشاهدة وتكرار مشاهدة أجزاء محددة ساهمت في 

المتعلم على البيئة وعملت على دعم المرونة الشخصية للمتعلم في تنفيذ المهام، واالنتقال بين المستويات المتدرجة سيطرة 
للتحديات، وتحفيز بناء عالقات إيجابية للحفاظ على استمرارية حالة التدفق، وهو ما دعم عمليات التمكن البيئي والتطور الشخصي 

ة والمهام اعتماًدا على أهداف واضحة ومحددة، وأدى ذلك في النهاية إلى ارتفاع مؤشرات لدى المتعلم وممارسة جميع األنشط
 السعادة لدى المتعلم.

وقد جاءت نتيجة الدراسة الحالية متوافقة مع عدد كبير من الدراسات التي أشارت إلى فاعلية خصائص المنصات الرقمية في تعزيز 
 تعلم لدى األفراد اللذين تعلموا عبر هذه المنصاتمتغيرات السعادة والرضا واالنخراط في ال
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 ((72)(Dabbagh & Kitsantas, 2012); (67)(Doolittle et al., 2015); (73)(Hew, Huang, Chu, & Chiu, 2016   

 توصيات البحث

 االستفادة من نتائج البحث الحالي كدراسة معيارية في تطوير أنظمة الفصول المقلوبة عبر البيئات التعليمية. .1

مداد المجتمع التعليمي بهذه األدلة، مع مراعاة أن تطوير أدلة إجرائية لتوظيف الفصول المقلوبة  .2 كاستراتيجية تعليمية، وا 
تتضمن هذه األدلة نماذج وأمثلة واضحة لكيفية تنفيذ كل إجراء بداخلها، سواء داخل القاعات الدراسية أو عبر المنصات 

 الرقمية.

بمهارات تصميم وتوظيف الفصول المقلوبة في العملية التوسع في البرامج التدريبية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس، والمتعلقة  .3
 التعليمية.

ضرورة توجه المؤسسات التربوية نحو تطوير إجراءات محددة وواضحة يتم تنفيذها داخل المؤسسات التعليمية، تستهدف من  .4
والتحصيل العلمي ودافعية خاللها تنمية السعادة الرقمية لدى المتعلمين، نظًرا لوجود عالقة إيجابية بين كل من السعادة ، 

 اإلنجاز.

 البحوث المقترحة

 لدى الطالب الصم. ممنصات المقلوبة القائمة على لغة اإلشارة في تعزيز بعض نواتج التعلالفاعلية  .1

 أثر اختالف نمط المنصات الرقمية في تعزيز السعادة الرقمية لدى طالب المرحلة الثانوية. .2

 ل المقلوبة وفاعليته في تنمية بعض الدافعية لإلنجاز.تطوير نظام تحفيزي عبر منصات الفصو  .3

 العالقة بين نمط الفصول المقلوبة والتفكير فوق المعرفي في تنمية بعض نواتج التعلم. .4
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 مالطماط تاج محصول أننمو و  على وهيومات البوتاسيوم منغنيزالمادة رش  تأثيردراسة 
 بيت البالستيكيفي الالمزروع 

Effect of Manganese and Potassium humate on some vegetative and yield parameters of tomato plant 

Lycopersicon esculentum Mill grown in plastic house 

 حسن هادي الكروي د.*
 *د.حميد كاظم عبد األمير*

 ملخص
حد البيوت البالستيكية ملنطقة املسيب مشال أنفذت جتربة حقلية يف 

يف تربة رملية مزجية  ، 2016/2017حمافظة بابل وللموسم الزراعي 
لدراسة تأثري رش ثالثة  مستويات من التسميد بعنصر املنغنيز )صفر ، 

ستعمال كربيتات املنغنيز املائية  وأربعة ا( ب¹‾رتملغم منغنيز.ل 40،  20
 20،  10مستويات من املادة العضوية )هيومات البوتاسيوم( )صفر ، 

الطماطم  وتداخلهما على بعض مؤشرات منو   (¹‾مل.لرت 30، 
يوم ، صممت التجربة  20وحاصلها صنف شهرية وبأربعة  رشات كل 

وقورنت   RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة
 % .5ومبستوى معنوية  L.S.Dقل فرق معنوي أختبار ااملتوسطات ب

( ¹‾ملغم.لرت 40تفوق معاملة رش املنغنيز مبستوى )  إىلشارت النتائج أ 
واملساحة  األوراقعداد أيف زيادة متوسطات  أطوال  النبات ،  معنويا  

من  وراقاألالورقية للنبات والوزن اجلاف للمجموع اخلضري وحمتوى 
وعدد النورات الزهرية وعدد  األوراقالكلوروفيل ونسبة املادة اجلافة يف 

الزهار بالنورة وعدد الثمار يف النبات ووزن الثمرة وحاصل النبات .
ورقة ،   42.7سم ،  212.65وحاصل املرت املربع وبأعلى قيم بلغت 

% ، spad   ،11.8 45.03غم ،  185.9،  2دسم 172.6
  4.880غم ،  101.8مثرة ،  47.6زهرة ،  11.7، نورة   10.2

بالتتابع ، وهو نفس سلوك معاملة الرش   2كغم.م  16.252كغم و 
( يف مجيع الصفات 1-مل.لرت 30هبيومات البوتاسيوم اذ تفوقت املعاملة )

 180.2ورقة ،  44.4سم ،  226.4على قيم بلغت أعطت أعاله و أ
نورة ،  spad  ،11.8 ، %10.3 46.53غم ،  196.4،  2دسم

 17.862كغم ، و   5.394غم ،  105.5مثرة ،  51زهرة ،  11.7
ظهرت تفوق معاملة أبالتتابع . اما معامالت التداخل فقد  2كغم.م

هيومات   1-مل.لرت 30+   1-.لرتMnملغم  40الرش بتوليفة من )
 على القيم جلميع الصفات اعاله .أعطائها إالبوتاسيوم ( و 

 منغنيز ، هيومات البوتاسيوم ، الطماطم ، شهرية ية:الكلمات المفتاح
 

_____________ 
 التقنية العسيلة الفرات جامعة*

 التقنية املصعب كلية**
 

 DR. Hassan Hadi Alkarawi * 
**DR.Hameed Kadhim Abdulameer 

 

Abstract 

Afield experiment was conducted in a plastic house 

in Al-wattifiyah / Babylon Province during 

2016/2017 season , soil texture was Loamy Sand 

with 3 levels of manganese element (0 , 20 , and  40 
mg .L

-1
) using MnSO4.4H2O, and 4 levels of  

potassium humate (0 ,10 , 20, and 30 ml.L
-1

) , and 

their interaction on some vegetative and yield  

parameters of tomato plant Shahira  variety. Four 

spraying date among 20 days each, The experiment 

design was according to RCBD with three 

replicates, means were  compared using L.S.D at 
0.05 probability level. 

 The result showed, the treatment (40 mg Mn .L
-1
) 

has significant increases in plant height , total leaf 
number , leaf area , plant dry matter , leaf content 

from chlorophyll, leaf dry matter percent , 

inflorescence number per plant , and number of 
flowers per  inflorescence, number of fruit per plant 

, fruit weight , total yield of plant , and total yield 

per m
2 

 gave high value was 212.65 cm , 42.7 leaf , 

172.6 ds
2
 , 185.9 gm , 45.03 spad , 11.8 % ,10.2 

inflorescence , 11.7 flowers , 47.6 fruits , 101.8 g m 

, 4.880 kg , and 16.252 kg.m
2
 respectively . While 

potassium humate  spraying  treatment 30 ml.L
-1

 
gave high value to same parameters above with 

226.4 cm , 44.4 leaf , 180.2 ds
2
 , 196.4 gm. , 46.53 

spad , 11.8 inflorescence , 10.3 flowers , 51 fruits , 

105.5 gm. , 5.394 kg , and 17.862 kg.m
2 
respectively 

. The interaction treatment (40 mg Mn .L
-1  

+ 30 

ml.L
-1
 potassium humate) shows the highest value 

of all parameters mentioned  above.  
 

 

Key words  Manganese , Potassium humate , 
Tomato , Shahira 
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 ةــدمــمق

 تاجهاأن إلى من المزارعين الكثير دفع عليها الطلب ازدياد أنو  ، العراق في والرئيسة المهمةالخضر  محاصيل من مالطماط تعد  

في المنطقة الوسطى والجنوبية   العراقية خصوصا  ميل درجة تفاعل الترب  أن الدراسات نتجت، واست المحمية الزراعة ظروف تحت

تثبيت معظم العناصر الغذائية  إلىالقاعدية وذلك الحتوائها على نسب مرتفعة من كاربونات الكالسيوم مما تساهم هذه الحالة  إلى

يعد  . ( 1 )ذه الحالة النبات للتغلب على ه أوراقرش العناصر على  إلىالصغرى ومنها المنغنيز ، لذلك يلجأ الكثير  وخصوصا  

، فهو في العمليات الحيوية داخل النبات ا  ومؤثر  كبيرا   المنغنيز من العناصر الغذائية الصغرى الضرورية لنمو النبات فهو يؤدي دورا  

ركة عنصر قليل الح هأنوبما ، كسدة داخل النبات ألحماض العضوية وعمليات األيساهم في تحويل النترات وتكوين الكلوروفيل وا

هذا  أنالقاعدية ف إلىالعراقية تميل  ةدرجة تفاعل الترب أنافؤ( بدرجة تفاعل التربة ، وبما وتتأثر جاهزيته )منغنيز ثنائي التك

رش هذا العنصر على النبات مباشرة  إلىصورة غير جاهزة لنمو النبات )صورة ثالثية التكافؤ( لذلك يتم اللجوء  إلىالعنصر يتحول 

حالة  في شدأ بدرجة عنصربهذا ال التسميد ضرورة إلى الدراسات نتائج شارتأو .  (2)ه داخل النبات بصورة جيدة داء دور أ أنلضم

 محاصيل تاجيةأن زيادة في يسهم سوف التربة في جاهزة بصورة توفره نإف لذا. االعتيادية الزراعةب قياسا    محميةال البيوتالزراعة ب

وبتركيز  نانبات الباذنج أوراقرش عنصر المنغنيز على  أن إلى (4)شارأ . (3) المحمية اعةالزر  ظروف في المستغلة ومنها الخضر

د الثمار في النبات ووزن الثمرة والحاصل اعدأد التفرعات و اعدأفي متوسطات ارتفاع النبات و زيادة معنوية  إلى دىأ 1-لترملغم. 50

جزء بالمليون من  50الذي يحتوي على  35م السماد الورقي الميكرونيت استخدا نإ.  1-ملغم.لتر 25و  0بالتركيزين  الكلي قياسا  

 األوراقزيادة معنوية في متوسطات ارتفاع النبات وعدد  إلىدى أمل  2.5ن وبتركيز انبات الباذنج أوراقعنصر المنغنيز على 

 .  (5)يت البالستيكي وعدد التفرعات والمساحة الورقية وعدد الثمار للنبات ووزن الثمرة والحاصل الكلي للب

استخدمت المخصبات العضوية مثل )أحماض الهيومك( بتراكيز منخفضة لتحسين خواص التربة وتغذية النبات واإلسراع في النمو 

تشارا ، وهي أنواع المواد الهيومية أنأحماض الهيومك هي نواتج تحلل المادة العضوية وتعد الهيومات أكثر  أن .(6) تاجنوزيادة األ

 أنرجح فأل% من الحوامض الهيومية والفولفية وعلى ا60الذي يحوي  Leonarditeجات تجارية محضرة عادة من الليونارديت منت

 (7)كن وجودها في مناجم الليونارديت الهيومات التجارية تتكون من مزيج من الهيومات والفولفات والهيومين وبعض المواد التي يم

تقالها خصوصا  أنتصاص المغذيات من قبل النبات إذ تعمل على جاهزية العناصر و مابي في ايجإأحماض الهيومك لها تأثير  نإ

 ، (8)السالب وتحسين جاهزيتها للنبات  صاص ايون الفوسفاتتمجموعة األمين في أحماض الهيومك االمغذيات الصغرى ويمكن لم

دورا   يؤدي( الذي IAAزيادة نشاط االوكسين ) إلىمما يؤدي  (IAA Oxidase)زيم أنأحماض الهيومك تثبط من نشاط  أنكذلك 
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أحماض الهيومك تحسن من سعة مسك العناصر في التربة عن طريق ارتباطها بالصوديوم  أنفي تحفيز نمو النبات والجذور كما 

افة الحوامض إض أن (7) مما يساعد النبات على تحمل التراكيز العالية لهذا العنصر والحماية من السمية ومشاكل االزموزية

ه بالعناصر الغذائية وزيادة مقاومة النبات للجفاف والحرارة المرتفعة بدرجة كبيرة كذلك ئغناإ إلىالتربة أو النبات يؤدي  إلىالهيومية 

 زيادة في نمو النبات والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري  . (9) . فقد وجد زيادة نمو المجموعة الجذرية وتحسينها إلىتؤدي 

عند إضافة حامض الهيومك للتربة  مووزن الثمرة وحاصل الثمار للنبات ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في عصير ثمار الطماط

 منبات الطماط أوراقعلى  1-مل.لتر 20رش هيومات البوتاسيوم بتركيز  أن (10)بينت عدة مرات.  1-لتر.مل 20والرش بتركيز 

الكلي وعدد العناقيد الزهرية وعدد االزهار الكلي ونسبة العقد ووزن  األوراقوسطات طول النبات وعدد زيادة معنوية في مت إلىدى أ

 . مالثمرة وحاصل النبات ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في عصير الطماط

( 72،  36حراوية وبتركيز )صنف هتوف في الزراعة الص ماستخدام هيومات البوتاسيوم في تسميد نباتات الطماط أن إلى11) )بين 

بية وعدد النورات الزهرية وعدد أنالكلي وعدد التفرعات الج األوراقطول النبات وعدد زيادة معنوية في متوسطات  إلىدى أ 1-كغم.هـ

د عدم بمعاملة المقارنة عن وحموضة الثمار قياسا   Cزهار الكلي للنورة ووزن الثمرة وحاصل النبات والحاصل الكلي وفيتامين ألا

 ضافة السماد .إ

معرفة تأثير عنصر المنغنيز والسماد العضوي السائل هيومات البوتاسيوم وتداخلها في نمو وحاصل نباتات  إلىتهدف الدراسة 

 صنف شهيرة والمزروعة في البيت البالستيكي غير المدفأة. مالطماط

       المواد وطرائق العمل 

ــة منطقــة نفــذت التجربــة فــي  ثنــاء أ 2م 450بمســاحة الحــد مزارعــي المنطقــة البيــت البالســتيكي محافظــة بابــل داخــل  شــمالالوطيفي

هـو و  ، (F1) عتـه فـي العـراق وبـذوره مـن الجيـل األولالمعتمد زرا شهيرة مهجين الطماط باستعمال  2017-2016الموسم الزراعي 

فــي ، ثـم غمــر الوسـط بالمـاء  1:3والبيتمـو  بنسـبة ليـة المزيجيــة التربـة الرميمثــل وسـط زراعـي  عملغيـر محـدود النمــو . اسـتنبـات 

مايكرون ولمدة شهرين لغرض تعقيمه بالطاقة الشمسـية . أخـذت  150ثيلين سمكه أشباع وغطي برقائق البولي إللحد ا 2016تموز 

ختبــر قســم ســم ومزجـت العينــات جيــدا  ثـم اخــذت عينــة للتحليـل فــي م 30 - 0عينـات عشــوائية مــن ثـالث منــاطق بعمــق يتـراو  بــين 

 . 1و نتائج التحليل موضحة في الجدول  (13)و  (12) بموجب الطرق الواردة فيعلوم التربة في المعهد التقني/المسيب 
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 50سم ) مقسمة على  عرض قناة المصطبة  150مصاطب عرض كل منها  5 إلىقسمت أرض البيت البالستيكي بعد التعقيم 

حدى إفي  ويت ألمصاطب قبل يومين من الزراعة ثم زرعت الشتالت المنتجة محليا  سم( ، ور 100عرض الممشى  أنسم ، فيما ك

 17/10/2016بي المصطبة بتأريخ أنحقيقية( على ج أوراق 4-3وبعد تكوين  يوما   35المزارع الخاصة في المنطقة  )بعمر 

ومة الري فوق ممشى المصطبة وعلى نباتات. ، وثبتت منقطات منظ 10سم فيما بينها، وخصص للوحدة التجريبية  40وبمسافة 

م في بداية البيت البالستيكي ونهايته . أجريت عمليات الخدمة كالترقيع والعزق 1 سم من موقع الشتلة وتركت مسافة 10مسافة 

 ية .المسنة بصورة متماثلة لجميع الوحدات التجريب األوراقبية و نافرع الجألوالتقليم والتربية على ساق واحدة وذلك بإزالة ا

 مواصفات التربة المستعملة في التجربة :1جدول 

 القيمة وحدة القيا  الصفة

 2.8 1-ديسي سيمنز.م التوصيل الكهربائي

 7.6 --- تفاعل التربة

 17.6 تربة 1-غم . كغم المادة العضوية

 15.4 تربة 1-سنتي مول . كغم السعة التبادلية

 17.5 تربة 1-غم . كغم كاربونات الكالسيوم

 النتروجين الجاهز

 تربة 1-سنتي مول. كغم

19.4 

 6.2 الفسفور الجاهز

 38.9 البوتاسيوم الجاهز

 1.38 3-ميكاغرام . م الكثافة الظاهرية

  الرمل

 تربة 1-غم . كغم

692.3 

 203.5 الغرين

 104.2 الطين

 رملية مزيجة  النسجة
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مـن السـوبر فوسـفات الثالثـي وعلـى  ¹‾ونـم. د كغـم 100األمونيـوم و  ريتـاتكبمـن  1-دونـم.كغم 225ضيف السماد المعدني بمعدل أ

عبـارة  ةمعاملـ 12. شـملت الدراسـة  (1) ثناء النمـو الخضـري والزهـري وكمـا متبـع فـي زراعـة المحصـول فـي البيـوت المحميـةأدفعتين 

ملغـم  40،  20)صـفر ، يوم ريتـات البوتاسـكبعنصـر المنغنيـز تراكيـز مـن  ةثالثـول ألذ تضـمن العامـل اإعن التوافق بين عـاملين ، 

،  20،  10وأربعة مستويات من المادة العضوية )هيومات البوتاسيوم( )صـفر ،   ائيةالم المنغنيز كبريتات ستعمالبا( ¹‾منغنيز.لتر

قبــل  15/11/2016ولـى بتـأريخ ألت الرشــة انـاوك ومـا  ي 25بينهــا  مـدةال، ربــع مـرات أجريـت عمليــة الـرش بمعـدل أ . (¹‾مـل.لتر 30

تقـال محلـول الـرش بـين المعــامالت ، أنعــدم  أنعـازل بالسـتيكي بــين الوحـدات التجريبيـة عنـد الـرش لضـم عملزهـار ، واسـتألظهـور ا

ت عمليــة الــرش تجــرى فــي الصــبا  البــاكر يســبقها ري أنــت مرشــات بالســتيكية يدويــة ســعة لتــرين خاصــة لكــل معاملــة ،  وكعملواســت

وبثالثـة مكـررات ، (  RCBD)القطاعـات تامـة التعشـية  تصميمتفتح الثغور ، ونفذت التجربة ضمن  أنضمالحقل في اليوم السابق ل

، فيمـا اسـتخدم البرنـامج (14)% 5( على مستوى احتمـال  L.S.Dقل فرق معنوي) أالمتوسطات حسب اختبار  رنتاقو وحللت النتائج 

 .  (15) اتنالتحليل البي SASحصائي إلا

مــن كـل وحــدة تجريبيــة ووضــعت  :اختيــرت ســتة نباتـات عشــوائيا  والحاصـل والزهــري مؤشــرات النمـو الخضــري  /الصـفات المدروســة  

 تية  :آلات لمؤشرات النمو الخضري اأنعالمات دالة عليها لغرض تسجبل البي

ميـة للنبــات القمـة النا إلـىنبـات )سـم( : قـي  هـذا المؤشـر فـي نهايـة موسـم النمــو مـن منطقـة اتصـال السـاق بالتربـة طـول ال .1

 بوساطة الشريط المتري . 

 على الساق الرئيسة ولنهاية موسم النمو .  األوراق/نبات :حسب عدد وراقالعدد الكلي لأل .2

 3(: قيســت المسـاحة الورقيــة للنباتــات المعلمــة لكــل وحـدة تجريبيــة وذلــك بحســاب مســاحة  2دســم المسـاحة الورقيــة للنبــات) .3

ذ تــم إ،    Planimeter ســتخدام جهــاز قيــا  المســاحةاالنبــات ووســطه واســفله وبة مــن قمــة مكتملــة النمــو مــأخوذ أوراق

 النبات . أوراقالنبات بجهاز االستنساخ  ثم ضرب معدل مساحة الورقة الواحدة في عدد  أوراقاستنساخ 

ربائي  م في فرن كه   70-65الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم( :جفف المجموع الخضري للنباتات عند درجة حرارة  .4

 حسا  .  أنولحين ثبات الوزن ثم قي  الوزن الجاف بوساطة ميز 

وعلى النبات  موقعيا    SPADنوع    Chlorophyll meter ( : قدر بجهاز   SPAD Unitمحتوى الكلوروفيل )  .5

 مباشرة وذلك بأخذ معدل ثالث قراءات لكل ورقة .

م في    70-65النبات معلومة الوزن عند درجة حرارة  أوراقة من : جففت مجموع األوراقالنسبة المئوية للمادة الجافة في  .6

 حسا  . نافرن كهربائي  ولحين ثبات الوزن ثم قي  الوزن الجاف بوساطة ميز 
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 د النورات الزهرية للنبات : حسبت عددها معدل ستة نباتات لكل وحدة تجريبية ولنهاية موسم النمو.داعا .7

االزهار للنورات الزهرية  سا  عددأوحسب معدل ستة نباتات لكل وحدة تجريبية وعلى زهار في النورة الواحدة : ألد ااعدا .8

 الخمسة االولى للنبات.

 خذ المتوسط لكل معاملة .أجنية( وللنباتات المؤشرة و  12د الثمار للنبات : وحسبت من حاصل جميع الجنيات )اعدأ .9

وزن الحاصل على عدد الثمار للحصول  تجنيات ثم قسمالمتوسط لل تخذأوزن الثمرة غم : وزنت الثمار في كل جنية و  .10

 على متوسط وزن الثمرة للنبات .

 المتوسط لحاصل النبات الواحد  تالثمار للجنيات جميعها وللنباتات المؤشرة واستخرج ناوز أحاصل النبات كغم : جمعت  .11

فــي عــدد  مضــروبا  لنبــات الواحــد ســا  حاصــل اأوأســتخرج حاصــل المتــر المربــع الواحــد علــى  حاصــل المتــر المربــع كغــم : .12

 : كاآلتيوالمحسوب من معادلة الزراعة بأكثر من خط  3.33النباتات في المتر المربع الواحد  

x= a+b ( n-1) / n * c 

 المساحة التي يشغلها النبات الواحد  xحيث : 

       a   )المسافة بين كل مجموعتين لخطي الزراعة )عرض ممشى المصطبة 

       b  طبة(صالمسافة بين خطي الزراعة ضمن المجموعة الواحدة )عرض قناة الم 

       n                      عدد الخطوطc  المسافة بين النباتات  

 النتائج والمناقشة

 للنبات األوراقطول النبات وعدد  .1

وعدد ير في صفة متوسط طول النبات وجود فروقات معنوية بين مستويات رش عنصر المنغنيز في التأث 2يالحظ من الجدول  

و سم  212.65على القيم وحققت أ( (1-ملغم.لتر 40عطت معاملة الرش )أذ إ، خرى ألالت امعامالب قياسا   في النبات األوراق

 ويشيرورقة بالتتابع  ،   39.5سم  و  201.20قل القيم بلغت أفيما أعطت معاملة المقارنة )بدون رش( ،  ورقة بالتتابع 42.7

لة ذ تفوقت معامإ،  الكلية  األوراقالنبات وعدد  طولزيادة معنوية في صفة  إلىبهيومات البوتاسيوم ادى الرش  أننفسه الجدول 

عطت معاملة المقارنة أورقة بالتتابع ، بينما  44.4سم  و  226.40بلغت على القيم أ عطتأ( و 1-مل.لتر 30بتركيز )الرش 

 ثر معنويا  أالتداخل بين العاملين  أنات ناوبينت نتائج تحليل البي.ورقة بالتتابع  37.3سم و  182.76قل القيم بلغت أ)بدون رش( 

ملغم  40)منغنيز وهيومات البوتاسيوم ال من عنصر عطت معاملة الرش بتوليفةأ، فقد األوراقالنبات وعدد  توسط طولفي زيادة م
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Mnلهاتين  توسطقل مأ ناخرى كأ، من جهة  تابعبالت ورقة 45.8  وسم  231.8 تعلى القيم بلغأ(  1-مل.لتر 30+   1-.لتر

 هما.عند عدم الرش بالصفتين 

 الكلي األوراقالنبات وعدد  طول  توسطوتداخلهما في م منغنيز وهيومات البوتاسيوم. تأثير ال2جدول 

هيومات  

 البوتاسيوم

 1-مل.لتر

 1-.نباتوراقالعدد الكلي لل   النبات  سم طول

 1-تركيز  المنغنيز ملغم .لتر   1-لمنغنيز   ملغم.لترتركيز ا

 المعدل 40 20 صفر  المعدل 40 20 صفر

 37.3 39.8 36.5 35.7  182.76 191.6 181.3 175.4 صفر

10 195.3 202.4 207.2 201.63  38.1 40.2 41.9 40.1 

20 212.6 218.1 220.0 216.90  41.8 42.3 43.4 42.5 

30 221.5 225.9 231.8 226.40  42.4 44.1 45.8 44.4 

  42.7 40.8 39.5   212.65 206.93 201.20 المعدل

LSD 

.05 

Mn   5.42       HK  7.11    التداخل  

11.52 

 Mn  1.62        HK   1.87       

 3.24 التداخل 

 

 معدل المساحة الورقية والوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات.2

المساحة الورقية وجود فروقات معنوية بين مستويات رش عنصر المنغنيز في التأثير في صفة متوسط  3 يالحظ من الجدول  

 172.6على القيم وحققت أعطت أو  معنويا  ( (1-ملغم.لتر 40معاملة الرش )تفوقت ذ إ،  والوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات

بالتتابع  غم  153.3و   2سمد 158.5قل القيم بلغت أة )بدون رش( بالتتابع ، فيما أعطت معاملة المقارن غم 185.9و   2سمد

 30ذ تفوقت معاملة الرش بتركيز )إ،  عالهأالصفات زيادة معنوية في  إلىدى أالرش بهيومات البوتاسيوم  أن نفسه ويشير الجدول

 168.8قل القيم بلغت رنة أملة المقاعطت معاأبالتتابع ، بينما  غم 196.4و   2سمد 180.2على القيم بلغت أعطت أ( و 1-مل.لتر

في زيادة متوسط المساحة الورقية  ثر معنويا  أالتداخل بين العاملين  أنات ناوبينت نتائج تحليل البيبالتتابع .  غم 157.8سم و 

 1-.لترMnملغم  40عطت معاملة الرش بتوليفة من عنصر المنغنيز وهيومات البوتاسيوم )أوالوزن الجاف للمجموع الخضري ، فقد 

اتين الصفتين قل متوسط لهأ ناخرى كأغم بالتتابع ، من جهة  207.4و    2دسم 189.4على القيم بلغت أ(  1-مل.لتر 30+ 

 عند عدم الرش بهما.



8 
 للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر، العدد األول أنمجلة عجم

 في متوسط المساحة الورقية والوزن الجاف للنبات . تأثير المنغنيز وهيومات البوتاسيوم وتداخلهما3جدول 

هيومات  

 البوتاسيوم

 1-مل.لتر

 غم     1-الوزن الجاف . نبات  2المساحة الورقية  دسم

 1-تركيز  المنغنيز ملغم .لتر   1-تركيز المنغنيز   ملغم.لتر

 المعدل 40 20 صفر  المعدل 40 20 صفر

 157.8 167.4 156.2 149.8  153.3 162.4 149.8 147.6 صفر

10 155.3 159.1 167.3 160.6  164.6 163.9 173.5 167.3 

20 161.5 165.2 171.4 166.0  171.7 173.8 195.4 180.3 

30 169.7 181.6 189.4 180.2  189.3 192.6 207.4 196.4 

  185.9 171.6 168.8   172.6 163.9 158.5 المعدل

LSD .05 
Mn 6.21      HK  7.35    التداخل 

12.47 

 Mn  5.89        HK  6.77         التداخل 

13.08 

 

  األوراقنسبة المادة الجافة في و من الكلوروفيل  األوراقمعدل محتوى .3

من  األوراقمحتوى وجود فروقات معنوية بين مستويات رش عنصر المنغنيز في التأثير في صفة متوسط  4يالحظ من الجدول  

  spad 45.03على القيم وحققت أعطت أو  معنويا  ( (1-ملغم.لتر 40الرش )تفوقت ذ إ ، وراقلألنسبة المادة الجافة الكلوروفيل و 

بالتتابع  ، ويشير   %9.95و   spad  42.08قل القيم بلغت أبالتتابع ، فيما أعطت معاملة المقارنة )بدون رش(  %11.80و 

( 1-مل.لتر 30ذ تفوقت معاملة الرش بتركيز )إ، عاله أات صفالزيادة معنوية في  إلىدى أالرش بهيومات البوتاسيوم  أنالجدول 

قل القيم بلغت أعطت معاملة المقارنة )بدون رش( أبالتتابع ، بينما  %11.80و   spad  46.53على القيم بلغت أعطت أو 

40.80 spad   بالتتابع . %  9.78و 
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 وراقلألنسبة المادة الجافة فيل و رو يوم وتداخلهما في متوسط محتوى الكلو تأثير المنغنيز وهيومات البوتاس :4جدول 

هيومات  

 البوتاسيوم

 1-مل.لتر

 %   األوراقالمادة الجافة في   محتوى الكلوروفيل

 1-تركيز  المنغنيز ملغم .لتر   1-تركيز المنغنيز   ملغم.لتر

 المعدل 50 25 صفر  المعدل 40 20 صفر

 9.78 10.33 9.75 9.25  40.80 41.9 41.2 39.3 صفر

10 40.5 42.7 43.9 42.37  9.88 10.09 11.67 10.55 

20 43.4 45.1 46.1 44.87  10.22 11.09 12.08 11.13 

30 45.1 46.3 48.2 46.53  10.43 11.84 13.12 11.80 

  11.80 10.69 9.95   45.03 43.83 42.08 المعدل

LSD 

.05 

Mn  1.08     HK  91.4     التداخل  

2.11 

 Mn  10.5           HK   0.63       التداخل 

1.06 

 

في زيادة متوسط محتوى الكلوروفيل ونسبة المادة الجافة في  ثر معنويا  أالتداخل بين العاملين  أنات ناوبينت نتائج تحليل البي

(  1-مل.لتر 30+   1-.لترMnملغم  40وتاسيوم )المنغنيز وهيومات الب عطت معاملة الرش بتوليفة من عنصرأ، فقد  األوراق

 فتين عند عدم الرش بهما.قل متوسط لهاتين الصأ ناخرى كأبالتتابع ، من جهة  13.12%و    spad 48.2على القيم بلغت أ

 زهار بالنورةأل معدل عدد النورات الزهرية وعدد ا.4

عدد النورات الزهرية المنغنيز في التأثير في صفة متوسط  وجود فروقات معنوية بين مستويات رش عنصر 5يالحظ من الجدول  

بالتتابع ، فيما زهرة  11.7نورة  و  10.2على القيم وحققت أ( (1-ملغم.لتر 40ذ أعطت معاملة الرش )إ ، زهار في النورةألوعدد ا

الرش بهيومات البوتاسيوم  أنالجدول  زهرة بالتتابع  ، ويشير 9.9نورة  و  9.1قل القيم بلغت أ)بدون رش(  أعطت معاملة المقارنة

نورة   10.3على القيم بلغت أعطت أ( و 1-مل.لتر 30ذ تفوقت معاملة الرش بتركيز )إزيادة معنوية في الصفات أعاله  ،  إلىأدى 

وبينت نتائج  زهرة بالتتابع . 10.0نورة و  8.8قل القيم بلغت أعطت معاملة المقارنة )بدون رش( أزهرة بالتتابع ، بينما  11.7و 

عطت معاملة الرش بتوليفة أزهار ، فقد األي زيادة متوسط عدد النورات وعدد ف ثر معنويا  أالتداخل بين العاملين  أنات ناتحليل البي

زهرة  13.2نورة  و   11.5على القيم بلغت أ(  1-مل.لتر 30+   1-.لترMnملغم  40من عنصر المنغنيز وهيومات البوتاسيوم )

 .هاتين الصفتين عند عدم الرش بهماقل متوسط لأ ناخرى كأمن جهة  بالتتابع ،
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 زهارألتأثير المنغنيز وهيومات البوتاسيوم وتداخلهما في متوسط عدد النورات وعدد ا :5جدول 

هيومات  

 البوتاسيوم

 1-مل.لتر

 1-عدد االزهار.نورة  1-عدد النورات . نبات

 1-المنغنيز ملغم .لترتركيز     1-تركيز المنغنيز   ملغم.لتر

 المعدل 50 25 صفر  المعدل 40 20 صفر

 10.0 10.7 9.8 9.6  8.8 9.3 8.7 8.4 صفر

10 9.1 9.5 9.7 9.4  9.8 10.2 11.1 10.4 

20 9.3 9.8 10.1 9.7  9.9 10.5 11.7 10.7 

30 9.6 9.8 11.5 10.3  10.3 11.6 13.2 11.7 

  11.7 10.5 9.9   10.2 9.5 9.1 المعدل

LSD .05 
Mn  0.32      HK   0.47  التداخل  

0.68  

 Mn  0.41           HK   0.56     التداخل  

0.88 

 

 متوسط عدد الثمار للنبات ووزن الثمرة .5

عدد الثمار ووزن وجود فروقات معنوية بين مستويات رش عنصر المنغنيز في التأثير في صفة متوسط  6يالحظ من الجدول  

بالتتابع ، فيما أعطت  غم 101.8و   ثمرة 47.6على القيم وحققت أ( (1-ملغم.لتر 40عطت معاملة الرش )أذ إ،  الواحدة الثمرة 

الرش بهيومات  أننفسه بالتتابع  ، ويشير  الجدول  غم 94.9و   ثمرة 42.1قل القيم بلغت أمعاملة المقارنة )بدون رش( 

على أعطت أ( و 1-مل.لتر 30ذ تفوقت معاملة الرش بتركيز )إ، عدد الثمار ووزن الثمرة زيادة معنوية في صفة  إلىدى أالبوتاسيوم 

 غم 93.1و  ثمرة 40.1قل القيم بلغت أعطت معاملة المقارنة )بدون رش( أبالتتابع ، بينما  غم 105.5و  ثمرة 51.0القيم بلغت 

 بالتتابع . 
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 لهما في متوسط عدد الثمار للنبات ووزن الثمرةتأثير المنغنيز وهيومات البوتاسيوم وتداخ :6جدول 

هيومات  

 البوتاسيوم

 1-مل.لتر

 وزن الثمرة  غم  1-عدد الثمار.نبات

 1-تركيز  المنغنيز ملغم .لتر   1-تركيز المنغنيز   ملغم.لتر

 المعدل 50 25 صفر  المعدل 40 20 صفر

 93.1 95.1 92.8 91.4  40.1 43.3 38.9 38.2 صفر

10 39.4 41.5 44.1 41.7  93.2 94.9 97.5 95.2 

20 43.2 44.8 48.4 45.5  95.1 98.6 103.4 99.0 

30 47.6 50.7 54.7 51.0  99.8 105.2 111.5 105.5 

  101.8 97.8 94.9   47.6 43.9 42.1 المعدل

LSD .05 
Mn  2.34     HK   3.09  التداخل  

5.21 

 Mn  3.28        HK   3.89      داخلالت  

6.94 

 

عطت معاملة أثر معنويا في زيادة متوسط عدد الثمار ووزن الثمرة ، فقد أالتداخل بين العاملين  أنات ناوبينت نتائج تحليل البي

  ثمرة 54.7على القيم بلغت أ(  1-مل.لتر 30+   1-.لترMnملغم  40المنغنيز وهيومات البوتاسيوم ) الرش بتوليفة من عنصر

 اتين الصفتين عند عدم الرش بهما.اقل متوسط له أنتتابع ، من جهة اخرى كغم بال 111.5 و

 2م متوسط حاصل النبات والحاصل الكلي.6

حاصل النبات الواحد وجود فروقات معنوية بين مستويات رش عنصر المنغنيز في التأثير في صفة متوسط  7يالحظ من الجدول 

و  كغم 4.880على القيم وحققت أ( (1-ملغم.لتر 40عطت معاملة الرش )أذ إ، وحاصل المتر المربع من البيت البالستيكي 

بالتتابع    2كغم.م 13.217و   كغم 4.006قل القيم بلغت أبالتتابع ، فيما أعطت معاملة المقارنة )بدون رش(   2كغم.م 16.252

 30ذ تفوقت معاملة الرش بتركيز )إ،  عالهأات صفالزيادة معنوية في  إلىدى أالرش بهيومات البوتاسيوم  أنويشير نف  الجدول 

قل أعطت معاملة المقارنة )بدون رش( أبالتتابع ، بينما   2كغم.م 17.862و   كغم 5.394على القيم بلغت أعطت أ( و 1-مل.لتر

في زيادة  عنويا  التداخل بين العاملين أثر م أنات ناوبينت نتائج تحليل البيبالتتابع .   2كغم.م 12.328و  كغم 3.740القيم بلغت 

ملغم  40متوسط حاصل النبات وحاصل المتر المربع ، فقد أعطت معاملة الرش بتوليفة من عنصر المنغنيز وهيومات البوتاسيوم )
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Mnقل متوسط أ ناخرى كأبالتتابع ، من جهة  2كغم.م 20.310كغم  و   6.099على القيم بلغت أ(  1-مل.لتر 30+  1-.لتر

 م الرش بهما.لهاتين الصفتين عند عد

 مستويات عاملي الدراسة )الرش بالمنغنيز وهيومات البوتاسيوم ( أثرا   أن( 7،  6،  5،  4،  3،  2بينت النتائج في الجداول )  

( 1-.لترMnملغم  40في زيادة متوسطات مؤشرات النمو والحاصل ، فقد تفوق مستوى الرش بعنصر المنغنيز بتركيز ) معنويا  

من  األوراقفي النبات والمساحة الورقية والوزن الجاف للمجموع الخضري ومحتوى  األوراقطول النبات وعدد  في زيادة معنويا  

زهار في النورة وعدد الثمار ووزن الثمرة وحاصل النبات ألوعدد النورات الزهرية وعدد ا وراقالكلوروفيل ونسبة المادة الجافة لأل

 وحاصل المتر المربع .

 2-نغنيز وهيومات البوتاسيوم وتداخلهما في متوسط حاصل النبات وحاصل متأثير الم :7جدول 

هيومات  

 البوتاسيوم

 1-مل.لتر

 2-الحاصل الكلي  كغم.م  حاصل النبات   كغم

 1-تركيز  المنغنيز ملغم .لتر   1-تركيز المنغنيز   ملغم.لتر

 المعدل 50 25 صفر  المعدل 40 20 صفر

 12.328 13.713 11.913 11.520  3.740 4.118 3.610 3.491 صفر

10 3.672 3.938 4.300 3.970  12.118 12.995 14.319 13.144 

20 4.108 4.417 5.005 4.510  13.556 14.576 16.667 14.933 

30 4.750 5.334 6.099 5.394  15.675 17.602 20.310 17.862 

  16.252 14.271 13.217   4.880 4.325 4.006 المعدل

LSD .05 
Mn  0.43      HK  0.57    التداخل 

0.91 

 HK         1.89  Mn التداخل        2.21  

3.42 

 

الصـورة ب هتـوفر  أنكمـال النبـات دورة حياتـه بصـورة طبيعيـة و إلعنصـر المنغنيـز مـن العناصـر الضـرورية  أن إلـى السـبب يرجـع وقـد

. فهـو يسـاهم فـي تحويـل النتـرات وتكـوين  سـهولة امتصاصـه داخـل النبـات  ىإلـدى أالنبـات قـد  أوراقالجاهزة عند رشه مباشرة علـى 

ــات و ألالكلوروفيــل وا ــات االكســدة داخــل النب ــادة  مــن ثــمحمــاض العضــوية وعملي ــا والمســاهمة فــي تكــوين أنيســاعد فــي زي قســام الخالي

 رش عنصـر المنغنيـز أن مـن ناالباذنجـ نبـات علـى (4،11) نــــم كل اوجده ما نف  وهذا (16)البروتينات مما ينعك  على نمو النبات 

 األوراقوعـدد النبـات  ارتفـاع مـن معنويـا   زاد النبـات مباشـرة  أوراقو علـى شـكل سـماد ورقـي يحتـوي هـذا العنصـر علـى أ بشكل سائل
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دى أكمـا  بـات .عكـ  ذلـك فـي زيـادة حاصـل النأنزهار ومحتوى الكلوروفيل وعـدد الثمـار ووزن الثمـرة و أللنبات وعدد ال الجاف والوزن

دور الهيومـات  إلـىيعـود  أنعـاله وهـذا يمكـن أزيـادة معنويـة لجميـع المؤشـرات  إلـى( 1-مـل.لتر 30رش هيومات البوتاسيوم بتركيز )

تقالهــا خصوصــا  المغــذيات الصــغرى ويمكــن أنيجــابي فــي امتصــاص المغــذيات مــن قبــل النبــات إذ تعمــل علــى جاهزيــة العناصــر و إلا

ــات  امتصــاصحمــاض الهيومــك لمجموعــة األمــين فــي أ أحمــاض  أنكــذلك   .(8،20)ايــون الفوســفات الســالب وتحســين جاهزيتهــا للنب

دورا  فــي تحفيــز نمــو  يــؤدي( الـذي IAAوكســين )ألزيــادة نشــاط ا إلــىممــا يـؤدي  (IAA Oxidase)زيم أنــالهيومـك تثــبط مــن نشــاط 

فــي التربــة عــن طريــق ارتباطهــا بالصــوديوم ممــا يســاعد أحمــاض الهيومــك تحســن مــن ســعة مســك العناصــر  أنالنبــات والجــذور كمــا 

إضــافة الحــوامض  أنومــن المفيــد  (7،19)زموزيــة ألالنبــات علــى تحمــل التراكيــز العاليــة لهــذا العنصــر والحمايــة مــن الســمية ومشــاكل ا

الحـرارة المرتفعـة بدرجـة كبيـرة كـذلك غناءه بالعناصر الغذائية وزيادة مقاومة النبات للجفاف و إ إلىالتربة أو النبات يؤدي  إلىالهيومية 

عن دور عنصر البوتاسيوم الذي يعـد مـن العناصـر الضـرورية فهـو يعمـل  ، فضال   زيادة نمو المجموعة الجذرية وتحسينها إلىتؤدي 

كم بالضـغط زيمـات والـتحنزمـوزي وعمليـة التـنف  وتمثيـل البـروتين وتحفيـز األألعلى تنظيم وتحفيز الخاليا ويساهم فـي تنظـيم الجهـد ا

ضـافة سـماد هيومـات إعنـد  ( 21و18 )وجـده  وهـذا يتفـق مـع مـا( 17)زموزي للخاليا الحارسة وبذلك ينظم عمليـات غلـق وفـتح الثغـور ألا

المزروعــة تحــت ظــروف الزراعــة المحميــة وفــي تربــة رمليــة وجــود زيــادة معنويــة فــي صــفات النمــو  منبــات الطمــاط إلــىالبوتاســيوم 
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 دراسة تحليلية مقارنة التوجهات المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية واألجنبية:
Contemporary orientations of Educational Research in Arab and Foreign Journals: A 

Comparative analytical study 

 

 د. محمد عبد الرؤوف عطية السيد.أ *

 ملخص
املوضوعية واملنهجية التوجهات  حتليل ا البحثهذ استهدف

العربية واألجنبية، اجملالت كل من املعاصرة للبحوث الرتبوية يف  
املوضوعية أوجه التشابه واالختالف بني التوجهات  مع بيان

واألجنبية.  العربيةاملعاصرة للبحوث الرتبوية يف اجملالت واملنهجية 
، من خالل وثائقياملنهج ال ولتحقيق هذه األهداف، مت استخدام

االعتماد على أسلوب حتليل حمتوى مجيع البحوث الرتبوية 
ذات معامالت املتضمنة يف كل أعداد اجملالت العربية واألجنبية 

. وبعد حتليل 2018،  2017خالل العامني التأثري األعلى 
حبثًا تربويًا باجملالت  94حبثًا تربويًا باجملالت العربية و 173

النتائج بالنسبة للتوجهات املوضوعية  األجنبية، أوضحت
 العربيةاجملالت  كل من  لبحوث الرتبوية يفاملعاصرة: تركيز ا

واألجنبية على قضايا التعلم والتعليم، وكان تركيز اجملالت 
%( أكرب من تركيز اجملالت العربية 43.16األجنبية عليها )

%(. كما أظهرت النتائج بالنسبة للتوجهات 25.23عليها )
نهجية املعاصرة: سيادة التوجه الممي للبحوث الرتبوية امل

%(، وكان أكثر املناهج 89.02باجملالت العربية بنسبة )
%(، وكان 76.62املستخدمة املنهج الوصفي املسحي بنسبة )

%(. أما 51.27االعتماد على االستبانة هو األكثر بنسبة )
بحوث اجملالت األجنبية، فقد غلب عليها التوجه النوعي لل

%(، وكان أكثر املناهج املستخدمة 69.15الرتبوية بنسبة )
%(، وكان االعتماد على 36.92املنهج التحليلي بنسبة )

أسلوب ما بعد التحليل هو األكثر توظيفًا يف هذه البحوث 
 %(.30.39بنسبة )

الملمات املفتاحية: توجهات، البحث الرتبوي، اجملالت العربية 
 ثري.واألجنبية، معامل التأ
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze the 

contemporary thematic and methodological 

orientations of educational research in both Arab 

and foreign journals, as well as identifying 

similarities and differences between these 

orientations. To achieve these aims, the 
documentary method was used, based on 

analyzing the content of all educational 

researches included in all numbers of Arabic and 

foreign journals with the highest impact factor 

during 2017 and 2018. After analyzing 173 of 

educational researches in Arabic journals and 94 

of educational researches in foreign journals, 

results showed that contemporary thematic 

orientations of educational researches in both 

Arab and foreign journals focus on issues of 

learning and education, and the focus of foreign 
journals on them was (43.16%) or more than the 

focus of Arab journals on them (25.23%). The 

results also showed that contemporary 

methodological orientations of educational 

researches in Arabic journals focus on 

quantitative orientation (89.02%), and the most 

used method was descriptive survey method 

(76.62%), and the dependence on the 

questionnaire was the most (51.27%). For 

foreign journals, the qualitative orientation of 

educational researches was dominated (69.15%), 

and the most used method was analytical one 
(36.92%), and dependence on the post-analysis 

approach was the most employed in these 

researches (30.39%) 

.Keywords: orientations, educational research, 

Arabic and foreign journals, impact factor. 
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 مقدمة 
 السابقة الدراساتكما تعكسها  البحثمدخل لمشكلة 

التنمية  ّد البحث العلمي أحد أهم الدعائم األساسية لتطور المجتمعات اإلنسانية وتقدمها، والسبيل لتحقيقع  
الشاملة فيها لما يقدمه من أفكار وحلول للمشكالت المختلفة، فهو يسعى من ناحية إلى تحديد المشكالت في 

، باإلضافة إلى وضع الحلول المالئمة لعالجها، ويسهم من علمياا  المجتمع، وترتيب أولوياتها وتحليلها تحليالا 
الميادين، فضالا عما يسهم به البحث العلمي في معرفة ناحية أخرى في تقديم المعرفة العلمية في مختلف 

 (1)(2002لمستقبلية السريعة )جرادات، التصورات والتنبؤات ا

ذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتماماا كبيراا للبحث العلمي، فذلك يرجع إلى أنها أدركت أن البحث العلمي ميدان  وا 
التالي تحقيق رفاهية شعوبها والمحافظة على مكانتها الدولية. خصب ودعامة أساسية القتصاد الدول وتطورها، وب

وهذا ال يعني أن البحث العلمي مقصور على ميادين العلوم الطبيعية، أو محصور في مجال معين من 
المجاالت؛ بل هو ضروري لكل مجاالت الحياة والنشاط اإلنساني، كما أن أهميته في المجال التربوي ال تقل عن 

غيره من العلوم، بل ربما يكون في المجال التربوي أكثر أهمية ألن العملية التربوية هي في حقيقتها أهميته في 
 عملية بناء اإلنسان الذي تقوم عليه عملية التطور في كافة المجاالت األخرى.

ن وتتضح أهمية البحث العلمي في المجال التربوي من قيامه بتطوير النظريات العلمية التربوية، وتحسي
الممارسات التربوية، باإلضافة إلى فهم المشكالت التربوية وقضايا المجتمع الحالية والمستقبلية، وزيادة القدرة على 

كما تكمن القيمة الحقيقية للبحث التربوي في مدى قدرته على دفع عجلة التقدم  ، (2)(2007حلها )عطوي، 
، وتوجيه ، وأكثر عمقاا ى رؤية جديدة أكثر وضوحاا العلمي نحو مزيد من البحث واالستكشاف بهدف الوصول إل

البحث التربوي إلى موضوعات وظيفية يحتاجها التعليم، وتحقيق التكامل والتعاون بين مجاالت البحث المختلفة، 
 .(3)(1996مما يجعل كل مجال يثري اآلخر بطريقة أكثر فاعلية )الحبيب، 

وع العلم، وتعددها فيما يعرف بالتخصصات البينية أو التعليم ونظراا لالنفجار المعرفي المتسارع، واتساع فر 
المتبادل بين عدة مواضيع، تزداد الحاجة إلى التدقيق في اختيار الموضوعات البحثية ومنهجياتها بطريقة مقننة، 

هام فضالا عن ضرورة تميزها بالجدة واألصالة واالبتكار، حتى يسهم البحث التربوي في اإلثراء المعرفي واإلس
 العلمي.

يتم من فترة ألخرى فحص النتاج  ، ينبغي أنالبحث التربويوحاجة ماسة لتطوير وفي ضوء ما ذكر من أهمية 
العلمي والفكري بهدف التعرف على توجهات البحث فيه، وجوانب القوة والضعف في هذه البحوث، والموضوعات 

بالكثير من االهتمام، ومدى مواكبة الباحثين للجديد في العلم والمعرفة،  ي ب حثت بكثرة، وتلك التي لم تحظ  الت
سواء في  ،لخروج بمقترحات يمكن االستفادة منهاذلك من أجل اواستخدام المناهج البحثية المالئمة في بحوثهم، و 

 المصنفة.ربوية النشر في المجالت العلمية والتتطوير البحث التربوي وتحسين نواتجه، أم في التوعية بأهمية 
غياب التنسيق بين الكليات دبيات من حيث  األويبرز أهميته، ما أكدته نتائج بعض  البحثومما يزيد من أهمية 

والمراكز واألقسام التربوية في مجاالت البحث التربوي، وضعف الصلة بين األكاديميين في الجامعة والممارسين 
وجود ضبط وقلة االهتمام بختيار موضوعات البحث التربوي، الرؤية تجاه ا في الواقع التربوي، وضبابية

أو  ببليوجرافي للبحوث التربوية على المستوى الوطني، ونمطية إجراء البحوث، والتكرار في الموضوعات البحثية
وجود خطط مستقبلية مقترحة  مع إغفال الموضوعات المهمة والحيوية، وندرةالعشوائية واالرتجال في تناولها 

وضعف إنتاج البحوث التربوية لمعارف جديدة، وندرة ، المجتمعية ث التربوي تتماشى مع أهداف التنميةللبح
االعتماد على نتائج البحوث التربوية لمواجهة مشكالت المجتمع أو التخاذ القرارات التطويرية للعملية التعليمية، 
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 واالنتقادات الكثيرة التي توجه لبحوث االستباناتوغلبة التصميم الوصفي للدراسات الميدانية، فضالا عن المآخذ 
الذيابي، )و، (7)(2015الثبيتي، )و، (6)(هـ1435المحمودي، )و، (5)(هـ1428الشايع، )، و(4)(2008عوض، )

 .(10)(2019الموسى، )، و(9)(2018الجاسر، )و ،(8)(2015
التي قامت بتحليل الدراسات  (11)(1993الصاوي (مثل هذه النتائج، دراسة ومن الدراسات السابقة التي أظهرت 

إلى  1969التي نشرت في دوريات ومجالت وزارة التربية القطرية وجامعة قطر ومركز البحوث خالل الفترة 
، وقد أظهرت نتائجها أن أغلب الدراسات اعتمدت المنهج الوصفي، وأن أكثر أدوات جمع البيانات 1989

 س الكمية.استخداماا كانت االستبانة ثم المقايي
التي استهدفت معرفة االتجاهات والتغيرات وتحديدها في  Coorough & Nelson)(12)  (1997أما دراسة

في مجال التربية، فقد أبرزت نتائجها أن الرسائل الجامعية في  1990 – 1950البحث خالل الفترة ما بين 
ت أوضحت زيادة التصميم الوصفي خاصة في مجال اإلدارة التعليمية األكثر تكرراا عبر السنوات، وأن الملخصا

% من الرسائل الجامعية لم تتضمن أي تحليل إحصائي، خاصة 24الدراسات الميدانية، وقد اتضح أن أكثر من 
في مجال الدراسات التاريخية، أما الدراسات التي استخدمت التحليل اإلحصائي فقد ركزت على استخدام نموذج 

 تحليل التباين.
التي هدفت إل التعرف على توجهات البحوث التربوية ومعوقاتها في  - (13)(2000الشريع (دراسة كذلك توصلت 
إلى العديد من النتائج، أهمها  ندرة البحوث في مجال المتفوقين والموهوبين والتربية النوعية، وقلة  –دولة الكويت 

ة دور التعليم األهلي والقطاع الخاص في البحوث التي تناولت دول الخليج العربي، وكذلك عدم االهتمام بدراس
 مجال التعليم ، وندرة البحوث من نوع دراسة الحالة كنوع من الدراسات العميقة.

التي هدفت إلى تحليل األبحاث التي نشرت في مجلة دراسات  – Salmons)(14)   (2000 بينما أظهرت دراسة
يمثل على الدوام وبشكل كامل هموم الممارسين، وأن  أن البحث التربوي ال -تربوية التي تصدر في أستراليا 

هناك ضعفاا في الصلة بين األكاديميين في الجامعة والممارسين في المدارس، ولكن الباحثين لم يتقدموا خطوة 
 أخرى لعرض تطبيقات عملية، مما يدل على ضعفهم.

رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال التعليم بسلطنة عمان في  265بتحليل  (15)(2004عطاري (كما قامت دراسة 
، وكشفت نتائجها قلة استخدام مناهج البحث التاريخي والتحليلي، وغياب دراسات الحالة 2002إلى  1970الفترة 

ت المالحظة تماماا، مع اعتماد الغالبية العظمى من الرسائل على االستبانة، مقابل االبتعاد عن استخدام أدوا
 والمقابلة.

التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات البحث التربوي في  – (16)م(2007اللحيدان (كما أظهرت نتائج دراسة 
أن الدراسات والبحوث المعنية بالموضوعات والقضايا التربوية  -مجال أصول التربية في جامعة الملك سعود 
ثيالا لمجال أصول التربية، يليها الدراسات والبحوث المعنية ذات العالقة بالتعليم والتنمية هي األكثر تم

بالموضوعات والقضايا التربوية ذات العالقة بالتعليم وقضايا المجتمع، ثم الدراسات والبحوث ذات العالقة بإعداد 
 المعلم، وفي المرتبة الرابعة جاءت الدراسات ذات العالقة بسياسات التعليم.

رسالة في تخصص أصول التربية بالجامعات السعودية خالل  291التي حللت  (17)(2012النوح (وفي دراسة 
هـ، أوضحت نتائجها قلة الموضوعات البحثية في مجال التربية اإلسالمية والمقارنة ومجال 1433   1411الفترة 

 الرتباطي، وأخيراا تعليم الكبار والتعليم المستمر، وشيوع استخدام المنهج المسحي، ثم الوثائقي، ثم التاريخي وا
 المنهج التجريبي وشبه التجريبي، كذلك كانت االستبانة هي أكثر األدوات استخداماا.
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دراسة لتحليل محتوى اتجاهات البحوث التربوية المنشورة في الفترة من  (18)(2012وآخرون  Goktas )كما أجرى
مجلة تركية من حيث  19بحثاا منشوراا في  2115. وتمثلت عينة البحث في تحليل محتوى 2009إلى  2005

الفئات اآلتية  مجال الدراسة، المنهج، الموضوع، أسلوب البيانات المستخدم، أدوات الدراسة، أساليب تحليل 
البيانات. وأظهرت نتائج التحليل أن أكثر البحوث التربوية في المجالت التركية تنتمي إلى مجاالت  تقنيات 
التعليم، وتعليم العلوم، والتوجيه واإلرشاد، وتعليم الرياضيات. كما تبين أن أكثر البحوث اعتمدت على األساليب 

 .الكمية، والمناهج الوصفية، وأدوات جمع البيانات الكمية
تحليل رسائل الدكتوراه الصادرة من الجامعات السعودية، وتوصلت  (19)هـ(1432الثبيتي )واستهدفت دراسة 

% من إجمالي الرسائل، 55الدراسة إلى عدد من النتائج منها  أن نسبة الرسائل الموجهة للتعليم العام بلغت 
ية واقتصاديات التعليم وتطوير اإلشراف تناولت جوانب تطويرية كالتطوير التنظيمي ونظم المعلومات اإلدار 

% كانت عن التخطيط االستراتيجي وتطوير األقسام 36التربوي، وأن نسبة الرسائل الموجهة للتعليم العالي بلغت 
األكاديمية، والتطوير المهني لرؤساء األقسام العلمية، وغيرها من الموضوعات، وأن نسبة الرسائل الموجهة للتعليم 

% ، وهناك قلة وندرة في الرسائل الموجهة إلى البحث العلمي والتعليم المهني 4واألهلي بلغت  األهلي العام
 والفني.
رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال أصول التربية بكلية البنات  97بتحليل  (20)(2013هاشم )دراسة  قامت كذلك

، وأظهرت نتائجها أن رسائل اإلدارة التربوية كانت 2010   2000بجامعة عين شمس في مصر خالل الفترة 
األكثر أكثر المجاالت البحثية، يليها اجتماعيات التربية، وأقلها التربية المقارنة، وكان المنهج الوصفي هو 

 استخداماا من خالل االستبانات كأداة لجمع البيانات.
رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال أصول التربية بكلية التربية بجامعة  77بتحليل  (21)(2014بدران )كما قام 

، وقد بينت النتائج غلبة االتجاه الكمي على البحوث، وانحصارها 2013   1965اإلسكندرية بمصر خالل الفترة 
في المنهج الوصفي، وأن أغلب الموضوعات كانت مقتصرة في قضايا فنية وجزئية في النظام التعليمي ولم 

 تناقش قضايا الواقع التربوي الملحة.
أطروحات الدكتوراه بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بكلية أطروحة من  126بتحليل  (8)(2015الذيابي))كما قام 

عن تركيز هذه  كشف عن توجهاتها الموضوعية والمنهجية، وأسفرت نتائج الدراسةلل التربية بجامعة أم القرى
األطروحات على مجاالت  السلوك التنظيمي، والتعليم الحكومي، ووزارة التعليم العالي، كما كانت معظم 

 األطروحات من نوع البحوث الكمية المعتمدة على االستبانات.
رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال أصول التربية بكلية التربية  98 (22)(2016عبد العال )كما حللت دراسة 

، وبينت النتائج أن تركيز معظم الرسائل كان في مجالي 2014   1990بجامعة بني سويف بمصر خالل الفترة 
 ية المستمرة.اإلدارة التعليمية، ثم مجال اجتماعيات التربية، وأخيراا مجاالت اقتصاديات التعليم وتعليم الكبار والترب

رسالة ماجستير في مجال أصول التربية في كليات  332بتحليل  (23)(2016الهوساوي )كذلك قامت دراسة 
هـ، 1430   1420من  الفترة في لجامعات أم القرى والملك سعود واإلمام محمد بن سعود وطيبة التربية التابعة

بالمرتبة األولى، ثم مجال األصول االجتماعية وأوضحت النتائج أن مجال األصول اإلسالمية للتربية جاء 
 والثقافية، وأخيراا مجال األصول السياسية.

رسالة جامعية في مجال التربية البيئية في األردن والدول  25التي حللت  (24)(2016عويس )وفي دراسة 
ي الرسائل الجامعية، وأن العربية، أظهرت النتائج أن منهجية البحث الكمي غير التجريبي كانت األكثر اتباعاا ف
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المناهج والكتب والوثائق هي أكثر الفئات المستهدفة ثم الطالب، كما كانت البحوث التحليلية والوثائق ذات 
 الصلة وتقييمها أكثر أهداف الرسائل تكراراا.

رسالة ماجستير ودكتوراه في  126أسلوب تحليل الوثائق لتحليل  (25)(Beldag 2016 )كما استخدمت دراسة
، وكشفت النتائج عن وجود ضعف في نسبة 2015   1999جامعة تركية خالل الفترة  44مجال تعليم القيم من 

 رسائل الدكتوراه المنشورة في هذا المجال، وكانت األساليب الكمية المعتمدة على االستبانات هي المستخدمة غالباا 
 ، ثم كان التوجه فيها نحو األساليب النوعية في األعوام األخيرة.2011في هذه الرسائل حتى 

التي استهدفت رصد اتجاهات البحث العلمي االجتماعي في دولة اإلمارات  - (26)(2017مضوي )وفي دراسة 
جلة شؤون اجتماعية عدد في م 100العربية المتحدة من خالل تحليل جميع البحوث والدراسات المنشورة في 

، وأن أوضحت نتائجها غلبة البحوث الميدانية المعتمدة على المنهج الوصفي – 2008   1983خالل الفترة 
 أكثر مجاالتها ينتمي لعلم االجتماع، وأكثر موضوعاتها كان عن الطفولة وحقوق اإلنسان والمرأة.

دراسة منشورة في مجلة تعلم  145تم تحليل   Cherrstrom, Robbins, & Bixby)(27) (2017) وفي دراسة
، 2015   2006الكبار التي تنشر بالتعاون مع الرابطة األمريكية لتعليم الكبار والتعليم المستمر خالل الفترة 

أن دراسات نظريات تعلم الكبار جاءت في المرتبة األولى، ثم نظريات تعليم الكبار، وأن الغالبية  وأظهرت النتائج
من هذه الدراسات اعتمدت على األساليب النوعية، مقابل نسبة قليلة جداا استخدمت األساليب الكمية، ثم العظمى 

 المختلطة. 
في تخصصي أصول التربية رسالة ماجستير  153بتحليل محتوى  (28)(2018الرميضي (بينما قامت دراسة 

، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن سيادة 2017   2007خالل الفترة  واإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الكويت
تركيز رسائل الماجستير على مجالي النظام التربوي واإلدارة المدرسية، وغلبة االتجاه الكمي واستخدام المنهج 

 الوصفي المعتمد على االستبانات.
ه في تخصص اإلدارة التربوية من رسالة ماجستير ودكتورا 1779بتحليل محتوى  (9)(2018الجاسر (كما قام 

هـ، وقد أوضح 1436   1396جامعات  الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وأم القرى خالل الفترة 
التحليل غلبة البحث الميداني على هذه الرسائل العلمية، وأن النسبة األعلى من هذه الرسائل استهدفت التعليم 

دارة الموارد العام، ثم التعليم العالي، أم ا مجاالت هذه البحوث فركزت على  االتجاهات اإلدارية الحديثة، وا 
البشرية، والسلوك التنظيمي، والتطبيقات اإلدارية، والقيادة التربوية، والتخطيط التربوي، واإلدارة المدرسية، 

 ي.واقتصاديات التعليم، واإلشراف التربوي، واإلدارة الجامعية، والفكر اإلداري التربو 
وانطالقاا من هذه النتائج، أكدت أكثر هذه الدراسات السابقة في توصياتها على ضرورة مراجعة وتحليل توجهات 

للوقوف على الجهود السابقة والتعرف على موضوعاتها التي أ شبعت بحثاا وتلك التي  التربويةالبحوث والرسائل 
عن دور  ذ كر سابقاا ما فإذا أ ضيف لذلك  والرسائل.ندر التطرق لها، من أجل تطوير وتوجيه مسار هذه البحوث 

البحث التربوي في تطور المعرفة وتقدم المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والتخطيط للمستقبل، تظهر الحاجة 
لبحوث التربوية على المستوى لالتوجهات الموضوعية والمنهجية للتعرف على واقع  الحالي البحثالماسة إلى 

نقل وتطبيق  ، أمالا في اإلفادة من هذا التحليل المقارن فيالعالمي على المستوىه بمثيلة هذا الواقع ومقارنالعربي 
 لمحققة للتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.أفضل الممارسات البحثية العالمية الداعمة لبناء مستقبل أفضل، وا
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 في سعيه لإلجابة عن األسئلة اآلتية  البحثيمكن تحديد مشكلة :  البحثأسئلة 
 ما التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية؟ .1

 ما التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت األجنبية؟ .2

رة للبحوث التربوية في ما أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاص .3
 المجالت العربية واألجنبية؟

 إلى ا البحث هذ سعىي : البحثأهداف 
 .التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية تحليل .1
 .التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت األجنبيةتحليل  .2
أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في  بيان .3

 .المجالت العربية واألجنبية
التوجهات العالمية في توجيه البحث التربوي العربي في ضوء  هايمكن اإلفادة من وضع رؤية مقترحة .4

 .المعاصرة
 أهميته من  ا البحث ستمد هذي :البحثأهمية 
التي تتناول مقارنة توجهات البحوث التربوية المعاصرة  –في حدود علم الباحث  - األبحاثأولى كونه  .1

 .واألجنبيبجميع تخصصاتها على المستويين العربي 
للموضوعات والمنهجيات التي تناولتها البحوث التربوية المعاصرة في كافة التخصصات  كونه مرجعاا  .2

 التربوية.

ومناهجه وأدواته وأساليبه البحث موضوعات إلى التنوع في العربية توجيه البحوث التربوية إسهامه في  .3
 .، تفادياا للتكرار وتعزيزاا لإلسهام العلمي واإلثراء المعرفيالتي لم ي تطرق لها كثيراا 

حثية التي ينبغي الب والخرائط باألولوياتكليات التربية والمراكز البحثية التربوية والمجالت التربوية  تهإفاد .4
 توجيه البحوث التربوية إليها.

 الباحثين التربويين بكيفية توظيف أنماط مختلفة من تحليل المحتوى في البحوث النوعية.إفادته  .5

فكرة العمل التعاوني التكاملي بين الباحثين؛ فيبدأ الباحث من حيث ما انتهى إليه السابقون،  ئهإثرا .6
ضافةفتكون البحوث أكثر جودة و   إيجابية. ا 

 ومحدداته البحثمنهجية 
"المنهج  المقارن الوصفي التحليليا البحث هذستخدم ي، ومن ثم اإلجابة عن أسئلته، البحثلتحقيق أهداف 

من خالل االعتماد على الطرق غير الكمية /  -الوثائقي"، والذي يهدف إلى الفهم المعمق للظاهرة المدروسة 
. ومن ثم، سيعتمد (29)(Bhattacharya, 2008وفقاا لسياقها وظروفها المختلفة ) –النوعية لجمع البيانات 

ا والتي ي قصد بها في هذ – document content analysisالوثائق" محتوى "الباحث على أسلوب تحليل 
  جميع البحوث التربوية المتضمنة في كل أعداد المجالت العربية واألجنبية ذات معامالت التأثير األعلى البحث

 .2018،  2017خالل العامين 
 على الخطوات المنهجية اآلتية ا البحث رتكز هذيوبناءا على هذا، 

 ات معامالت التأثير األعلى على المستوى العربي.تحديد المجالت التربوية ذ .1

 تحديد المجالت التربوية ذات معامالت التأثير األعلى على المستوى األجنبي. .2
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بناء أداة لتحليل محتوى هذه المجالت بهدف الكشف عن توجهاتها البحثية، من خالل المؤشرات أو  .3
 أدوات البحث. الفئات اآلتية  موضوع البحث، أسلوب البحث، منهج البحث،

 .البحثقيد تحليل محتوى المجالت تقنين األداة )حساب صدقها وثباتها( قبل البدء في  .4
مقارنة التوجهات المعاصرة في البحوث التربوية العربية بالتوجهات المعاصرة في البحوث التربوية  .5

 األجنبية إلبراز أوجه التشابه واالختالف بينهما.

 في توجيه البحوث التربوية العربية لمواكبة التوجهات العالمية المعاصرة.تقديم مقترحات إجرائية تسهم  .6

جراءات تحقيق أهدافه وأسلوبه وأداته البحثتحديد منهج وبعد  عنه  ىنفي  حدد له حدود وأن ي  ، فإنه من المهم أن وا 
أو المقاالت أو مراجعات الكتب أو  تعرض للبحوث النفس تربويةيالحالي لن  فالبحثماال يرتبط بالهدف منه، 

نما س ،التربوية ملخصات أطروحات الماجستير والدكتوراه قتصر علي تحليل محتوى جميع البحوث التربوية يوا 
)في تخصصات أصول التربية واإلدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم( المتضمنة في كل 

قتصر يوسوف  .2018،  2017ذات معامالت التأثير األعلى خالل العامين  أعداد المجالت العربية واألجنبية
فهرسة المجالت ذات معامالت التأثير األعلى كل ب يقومعلى هذين العامين فقط؛ ألن معامل التأثير  البحث

 األصلي، كما سيتضح الحقاا. البحثهما مجتمع  (2018،  2017الماضيين ) العامينكان فعامين، 
 البحثمصطلحات 

جمع توجه، وهو عملية تحديد مسار أو مسلك أو موضع شخص أو شيء ما  Orientations: التوجهات
  التركيز على مجاالت بحثية معينة . كما تعني أيضاا  ميل األبحاث نحو(30)(2013)السيد، 
التفكير، وتكون  . وعرفت كذلك بأنها  النواحي التي يركز عليها العقل، ويصوب إليها(31)هـ،(1429)المعثم، 

بأنها   (7)(2015،الثبيتي(. كما عرفها (32)،(2005محور اهتمام واضع خطة البحث )سالم والبشر، 
الموضوعات والمجاالت البحثية التي يتم التوصل إليها من خالل تحليل الواقع واتجاهات التطور في البحث 

 التربوي.
نظم الذي يهدف إلى زيادة المعرفة واستخدامها في   يعرف البحث عامة بأنه  العمل المResearch البحث

بأنه  "خطوات منظمة ودقيقة، تقوم على  (34)(2009شحاتة ). كما عرفه (33)(Lovat, 2003تطبيقات جديدة )
الدراسة واالستقصاء بغية االكتشاف أو حل مشكلة أو التوصل إلى تعميمات". ويقصد به أيضاا  السعي المنظم 
نحو الفهم أو االستقصاء الدقيق الناقد الشامل، المدفوع بحاجة أو صعوبة، والموجه نحو مشكلة ما تتجاوز 

بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو مراجعة نتائج مسلم بصحتها وفق معايير موضوعية  االهتمام الشخصي المباشر،
 .(35)(2001معدة لذلك )كنعان، 

هو  األداة أو األسلوب أو الطريقة التي يّتبعها الباحث للوصول إلى  Method  إذا كان المنهج المنهجية
كافة مراحل البحث المنتظمة التي تعني   Methodologyغرضه أو غايته أو إلى نتائج معيّنة؛ فإن المنهجية 

)السيد،  يتعين على الباحث اتباعها إلنجاز بحثه، سواء أكانت تتعلق بالمنهج أم الموضوع، أم بالشكل
2014)(30). 

"توجهات البحوث التربوية" إجرائياا بأنها  المسارات التي سلكتها أو انتهجتها على ما سبق، يعرف الباحث  وبناءا  
التربوية في المجالت العربية واألجنبية ذات معامالت التأثير األعلى من حيث  موضوع البحث الرئيس البحوث 

 حال معالجة تلك البحوث. والفرعي، أسلوب البحث، منهج البحث، أدوات البحث، المستخدمة

رغم الفارق  أو التداخلبين التوجهات واالتجاهات منعاا للبس  –بداية  –يرى الباحث أنه ال بد من التفريق  ،وعليه
في مجال التربية الداللة على التيارات السائدة للتطور، وتتحدد  Trends باالتجاهاتقصد ي  الكبير بينهما؛ ألنه 
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في مجال السياسة العالمية وتأثيرها القوي  بالممارسات التربوية للدول الكبرى والمتقدمة باعتبارها ثقالا  فيها العالمية
 في مجريات األمور في العالم. وبذلك تصبح الكلمة في مدلولها تعني الممارسة التربوية المشتركة في العالم

(Grant & Ladson-Billings, 1997)(36) ،االتجاهات على أنها جملة األفكار الرائدة تدل . ومن ثم
ة والبارزة، والتي تكون في مجملها تياراا أو اتجاهاا بصرف النظر عن خبرة دولة والممارسات التربوية المشترك

 .ا البحثعن معنى التوجهات المقصودة في هذ –بالتأكيد  –، وهذا يختلف بعينها
 الثالثة الرئيسة التالية محاور السير في إطار يس البحثوبعد هذا العرض المفاهيمي، فإن 

 ويشمل عنصرين  ،النظري اإلطار المحور األول:
 :: أهميته، أهدافه، أنماطه، مجاالتهالبحث التربوي أواًل:

يجاد الحلول  يعد البحث التربوي أحد ميادين البحث العلمي الذي يسعى إلى التعرف على المشكالت التربوية وا 
  مساعدتهالمناسبة لها. وتنبع أهمية البحث التربوي من 

  المشكالت وتحديدها، والتخطيط الالزم للتغلب عليها، وتلبية متطلبات التنمية صناع القرار على معرفة
 االجتماعية واالقتصادية.

 .النظم التعليمية على تحسين أساليب اإلدارة التربوية وتطوير التقنيات التعليمية 

  (37)(2013تطوير طرائق التعليم والتعلم وفقاا لالتجاهات التربوية المعاصرة )عزب، على. 
يهدف إلى تطوير الواقع أو النظام التربوي  -بصفة عامة  -ومن هذه األهمية، يمكن القول بأن البحث التربوي 

ليتالءم مع متغيرات العصر، بل وأن تصبح التربية عامة والتعليم بصفة خاصة المحرك األساسي لتحديث 
 عدداا من أهداف البحث التربوي على النحو اآلتي  (38)(2013السيد )المجتمع. وقد أورد 

  االستكشاف، فيسعى البحث التربوي إلى الكشف عن المعرفة الجديدة واستخدامها في تقديم الحلول
والبدائل التي تساعد علي تعميق فهم األبعاد المختلفة للعملية التربوية، ورسم سياساتها، واتخاذ القرارات 

 التربوية المناسبة له.

  الوصف، حيث يهدف البحث التربوي إلى وصف الظواهر والمشكالت التي يعاني منها النظام
التعليمي، ثم تفسيرها وذلك بغية التوصل إلي أفكار علمية وابتكارات جديدة تساعد علي فهم تلك 

 .الظواهر وحل هذه المشكالت
  حل مشكلة تعليمية، بل يتعدى التنبؤ، فال يقف الهدف من البحث التربوي عند فهم ظاهرة تربوية أو

 ذلك إلى التنبؤ بالظواهر والمشكالت التربوية التي قد تواجه التعليم مستقبالا.

  التأثير، ويعني ذلك ضرورة تطبيق نتائج البحث التربوي كمحاولة أساسية لإلصالح والتطوير والتجديد
 التربوي.

 النظام التعليمي صورة من المجتمع الكبير  بحث العالقة المتبادلة بين التعليم والمجتمع باعتبار أن
  وبقدر ما يتحقق للتعليم من تحسين بقدر ما يتقدم المجتمع.

  اكتشاف صيـغ تعليميـة جديـدة تحقـق الترابط والتكامـل بين التعليم ومؤسـسات المجتمع باعتبار أن
مما هو العصر المتسارعة و  الصيغ القديمة ال تلبي الحاجات التربوية المتجـددة التي تفرضهـا تغيرات

جدير بالقول، أن أهمية البحث التربوي وأهدافه ليست قاصرة على نوع أو نمط واحد من أنواع البحث 
 )(38)2013السيد، ) التربوي، بل إنها تشترك في جميع أنماط البحث التربوي، والتي من أبرزها
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  البحوث في وتتمثل أنواع هذه تصنيف البحوث التربوية وفق الهدف:  .1
  ما وضع نظريات جديدة، وهي بحوث أساسية أو نظرية  والهدف منها إما تأكيد نظريات موجودة فعالا ، وا 

 تسهم في نمو المعرفة العلمية بصرف النظر عن تطبيقاتها العملية.
 .بحوث تطبيقية  والهدف منها تطبيق نظريات معينة، وتقويم مدى نجاحها في حل المشكالت التربوية 

 وتتمثل أنواع هذه البحوث في تصنيف البحوث التربوية وفق المنهج:  .2
  بحوث تاريخية  وت جرى بهدف دراسة األحداث الماضية للوصول إلى استنتاجات تتعلق بمعرفة أسبابها

وآثارها. كما تفيد البحوث التاريخية في دراسة اتجاهاِت أحداٍث ماضيٍة للوصول إلى شرح مناسب ألحداث 
 لتنبؤ بأحداث المستقبل.حاضرة، وا

   بحوث وصفية  وت جرى بهدف اإلجابة عن أسئلة أو اختبار فرضيات باستخدام أدوات من قبيل
 االستفتاءات المسحية أو المقابالت الشخصية أو المالحظة.

  بحوث تجريبية  وت جرى هذه البحوث بهدف معرفة أثر متغير مستقل واحد على األقل على واحد أو
 تغيرات التابعة.أكثر من الم

 .بحوث ارتباطية  وتستهدف معرفة العالقة أو معامل االرتباط بين متغيرين أو أكثر 
 وتتمثل أنواع هذه البحوث في : مداخل دراسة الظاهرةحسب تصنيف البحوث التربوية  .3

 .بحوث ذات مدخل واحد، وهي المعنية بدراسة مشكلة تربوية من ب عد واحد من األبعاد 
  مداخل متعددة، وهي المسؤولة عن دراسة مشكلة تربوية من أبعاد مختلفة، من مثل  بحوث ذات

 تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، ثقافي، وعالقتها بغيرها.
 وتتمثل أنواع هذه البحوث في حسب عدد القائمين بها: تصنيف البحوث التربوية  .4

  احد. بحوث فردية، وهي التي يقوم بها فرد واحد، وهي جزئية ذات مدخل و 
 بحوث جماعية، وهي التي يقوم بها أفراد متعددون، يختلفون في التخصص والفهم، ويتفقون في الهدف. 

 ,Creswell)وتتمثل أنواع هذه البحوث في  وفق أسلوب جمع البيانات:تصنيف البحوث التربوية  .5

2003,)(39) 
 خالل استعمال أدوات قياس كمية، من  البحوث الكمية  ويقصد بها تلك البحوث التي تعني بجمع البيانات

يجري تطويرها بحيث يتوافر فيها الصدق والثبات، وتطبق على عينة من األفراد تمثل المجتمع األصلي، وتتم 
معالجة البيانات الكمية بأساليب إحصائية تقود في النهاية إلى نتائج يمكن تعميمها على المجتمع األصلي 

 ث الكمية في بنائها األساسي على المتغيرات.ضمن درجة ثقة معينة. وتعتمد البحو 
  البحوث الكيفية أو النوعية  وهي البحوث التي تعتمد على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية باعتبارها

مصدراا مباشراا للبيانات، وتستخدم الكلمات والصور وليس األرقام للتعبير عن بيانات البحث، وقد تتم عملية جمع 
حظات أو بالمقابالت. وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تصنيف تلك البحوث إلى بحوث األثنوجرافيا، البيانات بالمال

 البحوث النظرية، البحوث التحليلية.
  البحوث المختلطة  ويقصد بها تلك البحوث التي تمزج بين األساليب الكمية وكذا األساليب النوعية عند دراسة

 .الظاهرة التربوية
بعالقات وثيقة بعدد من العلوم، األمر الذي أدى إلى تعدد ترتبط  ماط أن البحوث التربويةيتضح من هذه األن

ميادينها. وتعددت باآلتي مجاالت البحث التربوي، وقد شاع بين رجال التربية تقسيم البحوث التربوية إلى 
  )(28)2018الرميضي، (و )(38)2013)السيد،  المجاالت أو الميادين اآلتية
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يتناول البحث التربوي في ميدان أصول التربية جوانب و   Foundations of Education التربيةأصول  .1
 متعددة، ويمكن حصر تلك الجوانب فيما يأتي  

  الدراسات األصولية، وهي الدراسات التي تعتمد على الموضوعات المستنبطة من األصول والمصادر
 نبوية الشريفة.األساسية للتربية وهي القرآن الكريم والسنة ال

  دراسات الفكر التربوي، وهي الدراسات التي تبحث في إسهامات العلماء أو وجهات النظر المختلفة التي
 يبديها المفكرون بصدد قضايا التعليم ومفاهيم التربية.

 الدراسات التاريخية، وهي الدراسات التي تتناول تاريخ التربية أو تطور المؤسسات أو األفكار والمفاهيم 
 أو األدوار أو التطبيقات التربوية على مر العصور.

  الدراسات الفلسفية، وهي الدراسات التي تتناول موضوعات مثل  فلسفة التربية وعالقتها بأهداف
 المجتمع، والسياسات التربوية التي تسترشد بها العملية التعليمية.

 أو  أو تشخيصاا  لواقع التربوي القائم وصفاا الدراسات التطبيقية، وهي التي يتجه الباحث فيها إلى دراسة ا
، سواء أكانت تلك الدراسات تتعلق باألصول االجتماعية أو األصول الثقافية أو األصول أو تطويراا  تعديالا 

 النفسية أو األصول االقتصادية أو األصول السياسية للتربية.

  صورة مستقبلية للواقع التربوي.الدراسات المستقبلية، وهي الدراسات التي تسعى إلى اقتراح أفضل 

  الدراسات المنهجية، وهي تلك الدراسات التي يحاول الباحثون من خاللها تحديد أو نقد أو تقويم المفاهيم
 والمناهج األساسية للتعامل مع التربية.

  الدراسات المقارنة، وهي التي تتناول موضوعات مثل  دراسة نظام التعليم في البلد األم )أي بلد
دارس( ويقارنها بتنظيماتها في بلدان أخرى؛ وذلك لمعرفة االقتراحات المعمول بها في تلك البلدان؛ لمواجهة ال

مشكالت التعليم ودراسة إمكانية تطبيقها في البلد األم. كما يمكن أن تتعدد المقارنة إلي الفلسفات أو المؤسسات 
 اختالف.أو المفكرين أو غير ذلك من متغيرات يجمعها أوجه شبه و 

  نما تحاول أن الدراسات البينية، وهي تلك الدراسات التي ال تتقيد بمجال واحد من المجاالت السابقة، وا 
 تجمع بين أكثر من مجال من هذه المجاالت.

  ويتناول البحث التربوي في هذا الميدان موضوعات مثل   Educational Administrationاإلدارة التربوية .2
دراسة عمليات تنظيم وتنسيق المؤسسات التربوية على اختالف أشكالها وأنواعها، ودراسة أفضل أساليب اإلدارة 
 والتنظيم وأحدثها، ودراسة نظم التربية الرسمية وغير الرسمية أو المقصودة وغير المقصودة. ونظراا لتعدد مجاالت
اإلدارة والتخطيط، اتفق خبراء هذا التخصص على أن هذا الميدان يشتمل على ستة مجاالت تندرج تحتها مجاالت 
فرعية كثيرة، وهي  إدارة التعليم العالي، إدارة التعليم العام، القيادة التربوية، اإلشراف التربوي، اقتصاديات التعليم، 

 .(7)(2015التخطيط التربوي  )الثبيتي، 
ويتطرق البحث التربوي في هذا الميدان   Teaching & Curriculum Methods  المناهج وطرق التدريس .3

موضوعات إلى  بعض الجوانب العملية التعليمية كالمنهج المدرسي من حيث محتواه، ومدى مناسبته للدارسين 
لمقررات المدرسية وتصنيفاتها وكيفية في المراحل المدرسية والعمرية المختلفة، وبناء المناهج المدرسية، وأهداف ا

وعلى . التعامل معها، وأساليب التدريس، والعوامل التي تساعد في تفعيل عملية التدريس، واستخدام تقنيات التعليم
المناهج الدراسية، األهداف  هذا، يمكن القول أن المجاالت الفرعية لمجال المناهج وطرق التدريس تتضمن 

توى، تصميم األنشطة، طرق التدريس، تقنيات التعليم، أساليب التقويم، استراتيجيات تفعيل التدريسية، بناء المح
 تقويم األداء التدريسي.قويم مدى مناسبة المنهج للدارسين، تعملية التدريس، 
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وبتحليل ما سبق عرضه حول مجاالت البحوث التربوية ، يمكن القـول إن تلك المجاالت تتسع لتشمل األسس 
ة، واألهداف التعليمية، والمنـاهج الدراسية، وطرق وأساليب التدريس، ووسائل وتكنولوجيـا التعلـيم، واإلدارة التربوي

التربوية، واإلشراف التربوي، كما تشمل دراسة التعليم فـي عالقتـه بإعـداد القوى العاملة. كما يهتم البحث التربوي 
المهنية، ومسائل تمويل التعليم وتكلفته واألولويات التعليمية. كما بمسائل تربية المعلمين وتدريبهم ورفع كفايتهم 

تشمل مجاالت البحث التربوي أيضاا دراسة المتعلمين وخصائص نموهم وحاجـاتهم والفروق الفردية بينهم، ودراسة 
مجاالت البحث  طبيعة عملية التعلم وكيفيـة تـوفير ظـروف أفضل إلحداث تعلم أكثر فعالية وأبقى أثراا، كما ترتبط

التربوي بالتصميمات الهندسية لألبنية المدرسية وخصائص حجرات الدراسـة لتـوفير ظروف فيزيقية جيدة، وزيادة 
 .ف رص التفاعل االجتماعي بين المتعلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين معلميهم من جانب آخر

 ثانيًا: المجالت التربوية ذات معامالت التأثير األعلى
العديد من ترتيبات الجامعات سواء على مستوى العالم أو على مستوى إقليم معين أو على مستوى بلد يوجد 

 Education and Social Sciences معين، ومن الممكن الرجوع إلى مكتبة التربية والعلوم االجتماعية

Library  على الموقع اإللكتروني للمكتبة على الرابط التالي 
http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm  يبات المتعددة توذلك للتعرف على هذه التر

والمتنوعة، والتي منها على سبيل المثال  الترتيب األكاديمي لجامعات العالم )جامعة شنغهاي بالصين 
(ARWU قع اإللكتروني للجامعة ، والترتيب القائم على قياس المو"Webometrics" وترتيب مجلس اعتماد ،

، (Times)وتقويم التعليم العالي بتايوان لألبحاث العلمية لجامعات العالم، وترتيب مجلة التايمز البريطانية 
  Leidenليدنوالترتيب الببليومتري لجامعات العالم والذي يصدر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة 

ولعل أبرز المعايير المشتركة بين كل هذه الترتيبات العالمية هو تصنيف الجامعات وترتيبها على أساس  بهولندا.
 أدائها البحثي، وذلك من خالل القياس الكمي والنوعي ألبحاثها العلمية المنشورة إلكترونياا على مواقعها

 . (40)(2008)محمد،  

 المؤشرات البحثية لتصنيف الجامعات أو ترتيبها. ومما ي ؤخذ به في هذه المؤشراتوبهذا، يعد األداء البحثي أهم 
 (41)(2018)بدوي ومصطفى، 

 . SCI ،SSCI ،Scopus ،Nature & Scienceفي المنشورة البحوث أعداد .1
 العلمية المقاالت ونشر ،البحوث في الباحثين راطانخ مدى وهي، Research Productivity البحثية اإلنتاجية .2

 األصلية، األدلة وتحليل وجمع فيها، فصول أو الكتب وتأليف رات،المؤتم ووقائع المحكمة المجالت في
 ،البحثية المنح على والحصول سية،راالد والمشاريع األطروحات في العليا ساتراالد طالب مع والعمل

 إلخ....و خيص،راوالت عرااالخت ءاتابر  على والحصول

 من االقتباس  Citation باالستشهاد يقصد، و االستشهادات وعدد التدريس هيئة أعضاء من لكل تراالمنشو  معدل .3
 منهم وقبول نرااألق قبل من فرااعت يمثل وهو المؤلف، لنفس الذاتي غير االقتباس وخاصة، منشور،
 يمكن ال بحيث صعب عمل أنه  إما يعني االقتباس فعدم. جودته ترامؤش أهم مناا واحد يعد بما، بالمنشور

ما أنه ذو  نادر، أمر وهو ،رهوتقدي فهمه نرالألق  .عنه النقلعدم استحقاق  نهراأق هراي بحيث منخفضة نوعيةوا 
يزيد من سمعة البحوث، ويجعل المؤسسة أو الدورية أو المجلة المنشورة فيها تلك  – اا إذ –ستشهادات فعدد اال

الذي  Impact Factorعالية التأثير، وهذا هو المراد بمصطلح معامل التأثير البحوث )الم ستشهد بها كثيراا( 
من  ISIصاحبة أول وأهم تصنيف للمجالت هي . وقد كانت مؤسسة تومسون رويترز IFيشار إليه اختصاراا 

جلة معامل التأثير الذي يعكس مدى إشارة األبحاث الجديدة إلى األبحاث التي ن شرت سابقاا في تلك المخالل 

http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm
http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm
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، وبذلك تكون المجلة التي يتم االستشهاد أو اإلشارة إلى أبحاثها بشكل أكبر مجلة مهمة وي عتمد واالستشهاد بها
مقياس لفهرسة  المعيار، يعد معامل التأثير هو أشهر ا. وعلى أساس هذعليها ألنها ذات معامل تأثير عال

 .(http://arabimpactfactor.com) وفقا لعدد االستشهادات وتصنيفها -سنتين كل  -المجالت 
معامل التأثير كان في بدايته مرتبطاا بالمجالت العلمية الصادرة باللغات األجنبية فقط، إال أنه بدأت ورغم أن 

تحركات في المنطقة العربية منذ سنوات هدفها ضرورة كسر هذا االحتكار، فبدأت فكرة معامل التأثير العربي 
العربية في كل المجاالت البحثية بكل الدول العربية. وبدأ مشروع معامل التأثير  للمجالت التي تصدر باللغة

كبير من المجالت د وتم إصدار تقارير عن معامل التأثير العربي لعد ،فعلياا  هكفكرة، ثم تم إطالق AIFالعربي 
ى معامل التأثير للحصول عل -سنوياا  -المقدمة  عداد المجالتأتزداد ، ومن حينه ٢٠١٥ عام ذالعربية من

( مجلة عربية، بينما احتوى التقرير 31) 2015فمثالا، ضم التقرير األول لهذا المشروع والذي صدر في  .العربي
( مجلة عربية، 167) 2017( مجلة، بينما ضم التقرير الثالث الصادر في 53على ) 2016الثاني الصادر في 

ة تحت التقييم والمتابعة بهدف إدراجها في المشروع وحصولها واآلن توجد أعداد كبيرة جداا من المجالت العربي
عربية من أجل الوصول إلى  مجلة 1250على معامل التأثير العربي كي يصل إجمالي عدد المجالت إلى 

 .(42)(2018المستويات العالمية )عبد العاطي والدهشان، 
 التحليلية. جراااتاإل المحور الثاني:
، اتبع الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية واألجنبيةالتوجهات للتعرف على 

 و  (43)(Saldana 2016) :كل من أثناء عملية التحليل بناءا على نموذج اإلجراءاتمجموعة من  البحث
 (2016 (44)(Zhang & Wildemuth والذي يمكن توضيحه من خالل الخطوات اآلتية ،  

 :Prepare the dataإعداد الوثائق وتجهيزها 

والمجالت األجنبية ، (http://arabimpactfactor.com)المجالت العربية كل من  بتحديدقام الباحث 
(http://www.scimagojr.com المعنية بالبحوث التربوية، والتي لها معامل تأثير في آخر عامين )2017  /

مجلة أجنبية. وبعد ترتيب هذه المجالت ترتيباا  1025مجلة عربية، و 36وكان عدد هذه المجالت م. 2018
عينة في  - الباحث اقتصر وفي إطاره النظري، البحثبما سبق بيانه في محددات  لتزامتنازلياا، وفي ضوء اال

هذه  ، وقد بلغتعلى المجالت ذات معامالت التأثير األعلى والواقعة في اإلرباعي األعلى من الترتيب -التحليل 
  1الجدول  هايبينمجلة  18جالت العربية واألجنبية الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arabimpactfactor.com/
http://www.scimagojr.com/
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  2017منذ يناير  ذات معامالت التأثير األعلىواألجنبية المجالت العربية التحليلية من  البحثعينة   1جدول 
 2018حتى ديسمبر 

 Foreign journals المجالت العربية

معامل  االسم
 التأثير

 Issues Country IF Name اإلصدارات البلد

 السعودية 2.295 رسالة الخليج العربي 
2 6 

U.S.A. 8,241 

Review of 

Educational 

Research 

مجلة جيل العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية 

 لبنان 2.180
12 3 

Netherla

nds 4.973 

Educational 

Research 

Review 

مجلة عجمان للدراسات 
 والبحوث 

 9 2 االمارات 2.145

U.S.A. 4,000 

Educational 

Researcher 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
 اإلنسانية واالجتماعية 

 اإلمارات 2.065
2 4 

United 

Kingdom 3,347 

Internet and 

Higher 

Education 

 اإلمارات 2.000 مجلة شؤون اجتماعية 
2 5 

U.S.A. 3,180 

Journal of 

Teacher 

Education 

 اليمن 1.920 مجلة الدراسات االجتماعية 
2 4 

U.S.A. 2.900 

Sociology of 

Education 

مجلة الزرقاا للبحوث 
 والدراسات اإلنسانية 

 األردن 1.860

3 4 

U.S.A. 2.486 

Educational 

Evaluation 

and Policy 

Analysis 

مجلة العلوم االجتماعية 
 جامعة الكويت 

 الكويت 1.840

2 3 

U.S.A. 2.462 

American 

Educational 

Research 

Journal 

المجلة التربوية بكلية التربية  
 جامعة سوهاج 

 مصر 1.700
12 6 

U.S.A. 2,781 

Harvard 

Educational 

Review 

( بحثاا 94( بحثاا باللغة العربية، و)173( بحثاا، منهم )267)وقد بلغت البحوث التربوية المتضمنة في هذه المجالت والتي تم تحليلها 
 .باللغة اإلنجليزية

 
 

http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7752&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7752&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7814&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7814&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7624&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7624&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7634&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7634&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7631&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7631&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7813&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7813&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=140&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=140&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=51&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=51&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=58&date=2018
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=58&date=2018
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 :Define the categories of analysisتحديد فئات التحليل 2. 
استقراء توجهات البحث التربوي من حيث المجاالت واألساليب والمناهج واألدوات البحثية، من خالل أدبيات  بعد

بتصنيف هذه التوجهات إلى فئتين رئيستين  فئة التوجهات ، قام الباحث البحثالبحث التربوي المرتبطة بموضوع 
ن الفئات الفرعية. وقد راعى الباحث في الموضوعية، وفئة التوجهات المنهجية، ويندرج تحت كل فئة عدد م

الفئات الفرعية التي تندرج تحت كل من التوجهات الموضوعية والمنهجية شموليتها ومالءمتها لكل تخصصات 
 .البحثالبحث التربوي في كافة المجاالت التي حددها 

والقيمية، السياق االجتماعي للتربية، فتضمنت فئة التوجهات الموضوعية تسع فئات فرعية، هي  القضايا الفلسفية 
السياسات التربوية، الصيغ الحديثة في التعليم الجامعي، ميدان تكوين المعلم، قضايا التعلم والتعليم، تنمية 

العلمي. كما تضمنت فئة  المنهجية أو البحث، ميدان واالتجاهات الحديثة المهارات، المجاالت التطويرية
)وصفي،  البحث   أسلوب البحث )كمي، نوعي، مختلط(، منهج، هيفئات فرعيةثالث التوجهات المنهجية 

 .تاريخي، تجريبي، ...(، أدوات البحث )استبانة، مقابلة، مالحظة، تحليل محتوى، ...(
ومما تجدر اإلشارة إليه، أن الباحث لم يصنف فئات التحليل حسب التخصص )أصول تربية، إدارة وتخطيط، 

، وألن ه بل حسب اهتماماته البحثيةعظم المجالت األجنبية ال ت عرف الباحث حسب تخصصمناهج و...(؛ ألن م
يقوم بها أكثر من جماعية بحوث  –وهذا هو األهم  –الغالبية العظمى من البحوث التربوية في هذه المجالت 

 .مختلفة دول ومؤسسات، وربما من (بينيةمتعددة )تخصصات  منباحث، 
ت في أداة تحليل محتوى البحوث التربوية بالمجالت العربية واألجنبية، تم تقديمها إلى ثالثة وبعد تحديد هذه الفئا

وذلك لغرض التعرُّف  - البحثاألربعة المحددة في  -محكمين في كل تخصص من مجاالت البحث التربوي 
(، 12لتخصصهم. وبعد تحليل آراء المحكمين ) ءمتهاعلى آرائهم حول موافقتهم على شمولية هذه التوجهات ومال

 اتضح أن استجاباتهم كلها أكَّدت على صالحية هذه األداة وصدقها في قياس ما و ضعت من أجله.
 Test scheme coding on a sample ofالوثائق النصوص/اختبار نظام ترميز الفئات على عينة من .3

text: 

حدى المجالت األجنبية في هذه الخطوة، اختار الباحث إحدى ال بطريقة  –قيد التحليل  –مجالت العربية وا 
قام ، بشهر تقريباا عشوائية، ثم قام بترميز البحوث التربوية المتضمنة بهاتين المجلتين. وبعد االنتهاء من التحليل 

عدد  x 2)[من خالل معادلة هولستي = ، وذلك للتأكد من ثبات تحليل، البحوث ذاتهاالباحث بإعادة ترميز 
)عدد الحاالت التي تم ترميزها في المرة األولى + عدد الحاالت  /الحاالت التي ا تفق عليها في مرتي الترميز( 

 %.100بلغت وبحساب هذه المعادلة، اتضح أن نسبة معامل الثبات  .]التي تم ترميزها في المرة الثانية(

 :Code all the textترميز جميع النصوص/الوثائق .4
( المتضمنة في 267البحوث التربوية )التحليل الكمي لجميع بالترميز أو  –في هذه الخطوة  –الباحث قام 

. لتسهيل عملية التصنيف Excelعن طريق استخدام ملف اكسل  –قيد التحليل  –المجالت العربية واألجنبية 
قد ٌيرمز في عدة فئات إذا تعددت  وهنا يود الباحث أن يلفت النظر إلى أن عنوان الموضوع أو البحث الواحد

 هذه اإلجراءات وقتاا وجهداا كبيراا أثناء تطبيقها.كل استغرقت وقد  متغيراته المستقلة.
 :Conclusions from the coded drawاستخالص االستنتاجات .5

المئوية، بهدف بالتحليل اإلحصائي الوصفي المعتمد على التكرارات والنسب  –في هذه الخطوة  –قام الباحث 
 استخراج النتائج، ثم قراءتها وتحليلها ووضع التفسيرات المنطقية لها.
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 :Report the findingsكتابة النتائج ومناقشتها .6
قيد ؛ البحوث التربوية المتضمنة في المجالت العربية واألجنبية نتائج تحليل جميعيتم عرض  ،هذه الخطوةوفي 
(؛ ألنه أكثر شموالا وتفصيالا. وفيما 5الباحث سيفسر هذه النتائج عقب جدول ) ، علماا بأن، ثم مناقشتهاالبحث

  وفقاا لترتيب أسئلته البحثيأتي عرض نتائج 
 السؤال األول: ما التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية؟

أكثر ( بحثاا تربوياا متضمناا بالمجالت العربية ذات أعلى معامل تأثير أن 173الكمي لـ)اتضح من خالل التحليل 
"الصيغ الحديثة في التعليم  ت، بينما كان"قضايا التعلم والتعليم"موضوعات هذه البحوث كانت تركز على 

والمنهج  "الكمي"وب أقل الموضوعات التربوية بحثاا. كما اتضح تركيز معظم هذه البحوث على األسل الجامعي"
كأداة رئيسة لجمع البيانات، مقابل قلة البحوث التي تستخدم "الوصفي المسحي" الذي يعتمد على "االستبانة" 

 يوضح ذلك  2. والجدول المختلط أو النوعياألسلوب 

  العربيةلتوجهات الموضوعية والمنهجية للبحوث التربوية في المجالت التكرارات والنسب المئوية ل  2جدول 
 2018/ 2017في الفترة  ذات معامالت التأثير األعلى

 النسبة المئوية التكرارات فئات التحليل
 
 
 

 التوجهات
 الموضوعية

 %6.54 14 القضايا الفلسفية والقيمية
 %19.63 42 السياق االجتماعي للتربية

 %4.67 10 السياسات التربوية
 %3.27 7 الصيغ الحديثة في التعليم الجامعي

 %14.02 30 ميدان تكوين المعلم
 %25.23 54 قضايا التعلم والتعليم

 %12.62 27 تنمية المهارات
 %8.41 18 المجاالت التطويرية واالتجاهات الحديثة

 %5.61 12 العلمي المنهجية أو البحثميدان 
 
 
 
 

 التوجهات
 المنهجية

 أسلوب
 البحث
 ومنهجه

 %89.02 154 كمي
 %6.36 11 نوعي
 %4.62 8 مختلط

 
 
 

 أدوات
 البحث

 %51.27 101 استبانة
 %4.06 8 مقابلة

 %5.08 10 مالحظة
 %6.09 12 تحليل )محتوى(

 %16.24 32 اختبار
 %11.68 23 مقياس
 %3.05 6 برنامج

أدوات أخرى 
 )سوت/دلفاي/استطالع(

5 2.54% 
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الموضوعية للبحوث التربوية في المجالت العربية ذات معامالت التأثير يتضح من هذا الجدول أن التوجهات 
( 54تركز بصورة كبيرة على قضايا التعلم والتعليم حيث تكررت هذه القضايا ) 2018/ 2017األعلى في الفترة 

( 42%(، ثم تبع ذلك الموضوعات التي تختص بالسياق االجتماعي للتربية حيث تكررت )25.23مرة بنسبة )
الصيغ الحديثة في التعليم ـ"%(. أما أقل الموضوعات التربوية تناوالا، فكانت ما يتعلق ب19.63رة بنسبة )م

( مرات 10%(، ثم موضوعات السياسة التربوية التي تكررت )3.27( مرات بنسبة )7حيث تكررت ) "الجامعي
 (.%4.67بنسبة )

في المجالت العربية ذات معامالت التأثير األعلى في الفترة أما فيما يتعلق بالتوجهات المنهجية للبحوث التربوية 
من هذه البحوث اعتمد على األسلوب  -%( 89.02بنسبة ) –( بحثاا 154، فاتضح أن )2018/ 2017

بنسبة  –( أبحاث 8استخدم األسلوب النوعي، بينما و جد ) –%( 6.36بنسبة ) –( بحثاا 11الكمي، مقابل )
 سلوبين الكمي والنوعي.جمعت بين األ –%( 4.62)

وهذا يبين أن الغالبية العظمى من البحوث التربوية المنشورة في المجالت العربية ذات معامالت التأثير األعلى 
فكما يتضح من الجدول تركز بصورة رئيسة على األدوات الكمية لجمع البيانات،  2018/ 2017في الفترة 

ت االستبانات أو المقاييس أو االختبارات التحصيلية، بينما %( من تلك البحوث استخدم79.19السابق أن )
، ودراسة واحدة استخدمت أسلوب دلفاي وأخرى SWOT( أبحاث فقط استخدمت تحليل سوت 3و جدت )

 استعانت باستطالع الرأي.
 السؤال الثاني: ما التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت األجنبية؟

أن أكثر  ذات أعلى معامل تأثير جنبيةت األمجالاا بالتضمنم ( بحثاا تربوياا 94اتضح من خالل التحليل الكمي لـ)
مجالي "السياسات التربوية، وميدان ، بينما كان "قضايا التعلم والتعليم"موضوعات هذه البحوث كانت تركز على 

أقل الموضوعات التربوية بحثاا. كما اتضح تركيز معظم هذه البحوث على  ماه العلمي" المنهجية أو البحث
كأداة رئيسة لجمع البيانات، مقابل قلة الذي يستخدم "ما وراء التحليل"  "التحليلي"والمنهج  "النوعي"األسلوب 

 يوضح ذلك  3. والجدول الكميةدوات األو  المختلطالبحوث التي تستخدم األسلوب 
 

  الموضوعية والمنهجية للبحوث التربوية في المجالت األجنبيةرات والنسب المئوية للتوجهات التكرا  3جدول 
 2018/ 2017في الفترة  ذات معامالت التأثير األعلى

النسبة  التكرارات فئات التحليل
 المئوية 

 
 
 

 التوجهات
 الموضوعية

 %5.98 14 القضايا الفلسفية والقيمية
 %10.26 24 السياق االجتماعي للتربية

 %4.70 11 السياسات التربوية
 %5.13 12 الصيغ الحديثة في التعليم الجامعي

 %11.54 27 ميدان تكوين المعلم
 %43.16 101 قضايا التعلم والتعليم

 %8.55 20 تنمية المهارات
 %5.98 14 المجاالت التطويرية واالتجاهات الحديثة

 %4.70 11 العلمي المنهجية أو البحثميدان 
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النسبة  التكرارات فئات التحليل
 المئوية 

 
 
 
 

 التوجهات
 المنهجية

 أسلوب
 البحث
 ومنهجه

 %12.77 12 كمي
 %69.15 65 نوعي
 %18.09 17 مختلط

 
 

 أدوات
 البحث

 %11.76 12 استبانة
 %8.82 9 مقابلة

 %2.94 3 مالحظة
 %70.59 72 (محتوى)تحليل 
 %4.90 5 مقياس
 %0.98 1 برنامج

ذات معامالت التأثير  األجنبيةيتضح من هذا الجدول أن التوجهات الموضوعية للبحوث التربوية في المجالت 
تركز بصورة كبيرة على قضايا التعلم والتعليم حيث تكررت هذه القضايا  2018/ 2017األعلى في الفترة 

قضايا حيث تكررت  تكوين المعلمبمجال %(، ثم تبع ذلك الموضوعات التي تختص 43.16( مرة بنسبة )101)
ميدان "كل من %(. أما أقل الموضوعات التربوية تناوالا، فكانت ما يتعلق ب11.54( مرة بنسبة )27)هذا المجال 

بنسبة  ة( مر 11)موضوعات كل منهما كررت " حيث تالسياسة التربويةومجال "" العلمي المنهجية أو البحث
(4.70.)% 

ذات معامالت التأثير األعلى في األجنبية أما فيما يتعلق بالتوجهات المنهجية للبحوث التربوية في المجالت 
من هذه البحوث اعتمد على األسلوب  -%( 69.15بنسبة ) –( بحثاا 65، فاتضح أن )2018/ 2017الفترة 
بنسبة  – مختلطاا  بحثاا ( 17)و، الكمياستخدم األسلوب  –%( 12.77بنسبة ) –( بحثاا 12، مقابل )النوعي

 جمع بين األسلوبين الكمي والنوعي. –%( 18.09)
ذات معامالت التأثير األعلى  األجنبيةوهذا يبين أن الغالبية العظمى من البحوث التربوية المنشورة في المجالت 

ضح من الجدول لجمع البيانات، فكما يت الكيفيةتركز بصورة رئيسة على األدوات  2018/ 2017في الفترة 
، بينما المتنوعة أساليب التحليلأو  المقابلةأو  المالحظة%( من تلك البحوث استخدمت 87.25السابق أن )

البرنامج التدريبي، ولم توجد أي دراسة استخدمت االختبار التحصيلي أو تحليل و جدت دراسة واحدة استخدمت 
 سوت أو أسلوب دلفاي أو استطالع الرأي.

ث: ما أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية السؤال الثال
 في المجالت العربية واألجنبية؟

لبيان أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت 
قام الباحث بترتيب هذه التوجهات تنازلياا، وتوضيحها في أشكال بيانية حتى  - البحثقيد  –العربية واألجنبية 

 يبين ذلك بصورة مجملة  4تسهل المقارنة بينها. والجدول 
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أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية   4جدول 
 بصورة مجملة 2018/ 2017التأثير األعلى في الفترة  واألجنبية ذات معامالت

 المجالت األجنبية المجالت العربية فئة

عية
ضو

مو
ت ال

جها
لتو

ا
 

  

حث
 الب

يب
سال

أ
 

  

حث
 الب

وات
أد

 
  

الموضوعية والمنهجية البحوث التربوية يتضح من األشكال البيانية المدرجة بالجدول السابق الفروق بين توجهات 
 .المجالت العربية واألجنبية في كل من

في  –فبالنسبة للتوجهات الموضوعية، يتضح أن البحوث التربوية في كل من المجالت العربية واألجنبية تركز 
%( أكبر من تركيز 43.16على قضايا التعلم والتعليم، لكن كان تركيز المجالت األجنبية عليها ) –المقام األول 

. كذلك كان تركيز المجالت األجنبية على الموضوعات المتعلقة بكل من  %(25.23المجالت العربية عليها )
%( أكبر من تناول المجالت العربية 4.70%(، والسياسات التربوية )5.13الصيغ الحديثة في التعليم الجامعي )

وعلى العكس من ذلك، كان تناول المجالت  %( على التوالي.4.67%( و)3.27لهما حيث كانت نسبتهما )
%(، وميدان تكوين المعلم 19.63السياق االجتماعي للتربية )لعربية للموضوعات المتعلقة بكل من  ا
%(، 8.41%(، والمجاالت التطويرية واالتجاهات الحديثة )12.62%(، ومجال تنمية المهارات )14.02)

%( أكبر من تناول المجالت 5.61العلمي ) المنهجية أو البحث%(، وميدان 6.54والقضايا الفلسفية والقيمية )
%(، 5.98%(، )8.55%(، )11.54%(، )10.26األجنبية لهذه الموضوعات حيث كانت نسبتها )

 %( على التوالي.%4.70(، )5.98)

3.27% 

4.67% 

5.61% 

6.54% 

8.41% 

12.62% 

14.02% 

19.63% 

25.23% 

 …الصيغ الحديثة في 
 10=السياسات التربوية
 …البحث /ميدان المنهجية

 …القضايا الفلسفية 
 …المجاالت التطويرية 

 27=تنمية المهارات
 30=ميدان تكوين المعلم

 …السياق االجتماعي 
 54=قضايا التعلم والتعليم

4.70% 

4.70% 

5.13% 

5.98% 

5.98% 

8.55% 

10.26% 

11.54% 

43.16 

 11=السياسات التربوية
 …البحث /ميدان المنهجية

 …الصيغ الحديثة في 
 …القضايا الفلسفية 
 …المجاالت التطويرية 

 20=تنمية المهارات
 …السياق االجتماعي 

 27=ميدان تكوين المعلم
 …قضايا التعلم 

89% 

6% 
5% 

 8=مختلط 11=نوعي 154=كمي

13% 

69% 

18% 

 17=مختلط 65=نوعي 12=كمي

2.54% 

3.05% 

4.06% 

5.08% 

6.09% 

11.68% 

16.24% 

51.27% 

 5=أخرى
 6=برنامج
 8=مقابلة

 10=مالحظة
 12=تحليل
 23=مقياس
 32=اختبار
 101=استبانة

0.98 

1.96 

2.94 

4.9 

8.82 

11.76 

12.75 

25.49 

30.39 

 1=برنامج-
 2=السرد الروائي-

 3=مالحظة-
 5=مقياس-
 9=مقابلة-

 12=استبانة-
 13=تحليل وثائق-
 26=تحليل محتوى-

 31=ما وراء التحليل-
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البحثية واألدوات أما ما يخص تصاميم البحوث التربوية المنشورة في المجالت العربية واألجنبية أو األساليب 
( 154سيادة األسلوب الكمي على البحوث التربوية بالمجالت العربية حيث استخدم ) يها، فقد اتضحالمتبعة ف

األدوات الكمية لجمع البيانات، مثل االستبانة التي كان لها النصيب األكبر بنسبة  –%( 89.02وبنسبة ) -بحثاا 
%(. أما باقي البحوث 11.68ة )%(، ثم المقاييس بنسب16.24%( ثم االختبارات التحصيلية بنسبة )51.27)

%(؛ 6.36بحثاا بنسبة  11)وعددها  ( بحثاا، فإما أنها كانت بحوث نوعية19وعددها ) المجالت العربيةبالتربوية 
ما أنها كانت بحوث 4.06%( أو المقابلة )5.08%( أو المالحظة )6.09تعتمد على تحليل المحتوى ) %(، وا 

 %(؛ أي تجمع بين أداتين إحداهما كمية واألخرى كيفية.4.62أبحاث بنسبة  8وعددها مختلطة )
بحوث نوعية البحوث التربوية بالمجالت األجنبية  أن أكثروعلى النقيض من ذلك، يتضح من الجدول السابق 

أساليب التحليل المتنوعة لجمع البيانات، مثل  الكيفيةاألدوات  –%( 69.15( بحثاا بنسبة )65)اعتمد  حيث
التي كان لها النصيب األكبر بنسبة و  (، السرد الروائيتوى، مراجعة الوثائق، ما وراء التحليل)تحليل مح

%(. أما باقي البحوث التربوية بالمجالت 2.94بنسبة ) المالحظة%(، ثم 8.82بنسبة ) المقابلة%( ثم 70.59)
%(؛ تعتمد على 12.77سبة بحثاا بن 12)وعددها  كمية( بحثاا، فإما أنها كانت بحوث 29وعددها ) األجنبية
ما أنها كانت بحوث مختلطة )وعددها (%4.90) المقياس%( أو 11.76) االستبانة بنسبة  بحثاا  17، وا 
 %(؛ أي تجمع بين أداتين إحداهما كمية واألخرى كيفية.18.09

أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات أما تفسير كل ما سبق من نتائج مجملة، فيحتاج أوالا إلى بيان 
الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية واألجنبية بشكل أكثر تفصيالا، وهذا ما 

  5يبينه الجدول 
أوجه التشابه واالختالف بين التوجهات الموضوعية والمنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية   5جدول 

 بصورة مفصلة 2018/ 2017واألجنبية ذات معامالت التأثير األعلى في الفترة 
 األجنبية العربية المجالت

 % # % # فئات التحليل

عية
ضو

مو
ت ال

جها
لتو

ا
 

ية 
سف

الفل
ايا 

قض
ال

مية
لقي

وا
 

 14.29 2 21.43 3 تحليل المفاهيم/النظريات/الفلسفات 

 14.29 2 7.14 1 تحليل العناصر الفلسفية في المناهج 

 21.43 3 0.00 - مجتمع الفالسفة والمفكرين 

 0.00 - 14.29 2 النزاهة والشفافية 

 14.29 2 14.29 2 المسؤولية المجتمعية 

 0.00 - 28.57 4 الحرية واالستقاللية 

 0.00 - 14.29 2 أخالقية(-جمالية-القيم والمبادئ )قيادية 

 7.14 1 0.00 - الحياة الفاضلة وجودة الحياة 

 21.43 3 0.00 - المعرفة المهنية 

 7.14 1 0.00 - قيم االستدامة البيئية 

ي 
ماع

الجت
ق ا

سيا
ال

ربية
للت

 

  8.33 2 4.76 2 التسامحمنع العنف في المؤسسات التربوية وتعزيز 

 4.17 1 21.43 9 األمن الفكري ومواجهة التطرف 

 8.33 2 0.00 - التربية النقدية 

 20.83 5 0.00 - العدالة االجتماعية والتعددية 
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 األجنبية العربية المجالت
 % # % # فئات التحليل

 4.17 1 14.29 6 المواطنة وحقوق اإلنسان 

 8.33 2 0.00 - قضايا التمثيل العنصري 

  8.33 2 0.00 - الالجئينقضايا الهجرة وتعليم 

 )12.50 3 7.14 3 الهوية الثقافية )االهتمام بالدين/اللغة/التاريخ 

 4.17 1 2.38 1 العمل التطوعي 

 )8.33 2 2.38 1 محو األمية المجتمعية )تعليم الكبار 

 4.17 1 35.71 15 اإلعالم الجديد وتأثيره على المجتمع 

 8.33 2 4.76 2 المجتمعي )حل مشكالته( التنمية المستدامة واإلصالح 

 0.00 - 7.14 3 التنشئة االجتماعية ورعاية الطفولة 

وية
ترب

ت ال
سا

سيا
ال

 

 27.27 3 10.00 1 اقتصاديات / تمويل التعليم 

 9.09 1 20.00 2 القانون والتربية 

 27.27 3 10.00 1 سياسات التعليم 

 0.00 - 40.00 4 القيادة واإلدارة وفي التعليم 

 0.00 - 20.00 2 تقييم النظام التعليمي في ضوء الرؤى االستراتيجية 

 36.36 4 0.00 - المساعدات/المنح المالية وتأثيرها في التعليم/البحث 

عي
جام

م ال
علي
 الت
في
ثة 
حدي

غ ال
صي

ال
 

 16.67 2 14.29 1 الجامعات المرتبطة بسوق العمل 

 0.00 - 14.29 1 الجامعات المنتجة 

 16.67 2 0.00 - الجامعات البحثية 

 25.00 3 14.29 1 جامعات ريادة األعمال 

 0.00 - 14.29 1 جامعات الشركات 

 25.00 3 14.29 1 تسويق الخدمات الجامعية 

 )16.67 2 28.57 2 الميزة التنافسية وتعزيزها )إدارة التميز 

علم
 الم

وين
 تك
دان

مي
 

  7.41 2 10.00 3 االتجاهات المعاصرةإعداد المعلم وفق 

 11.11 3 26.67 8 الكفايات/الجدارات واالحتياجات المهنية 

 7.41 2 6.67 2 أدوار المعلم المهنية 

 3.70 1 3.33 1 الترخيص المهني واإلجازة 

 18.52 5 16.67 5 التنمية المهنية وتطوير األداء 

 14.81 4 0.00 - إعداد معلمي اللغات 

 11.11 3 26.67 8 تقويم )تقييم/تطوير( األداء والممارسة المهنية 

 )18.52 5 10.00 3 الرضا واإلثراء الوظيفي )دوران المعلمين 

 العالقة بين كليات التربية والمؤسسات التعليمية 

 - 0.00 2 7.41 
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 األجنبية العربية المجالت
 % # % # فئات التحليل

عليم
والت
لم 
لتع
يا ا
ضا

ق
 

 10.89 11 22.22 12 توظيف التقنيات في التعليم 

 4.95 5 1.85 1 البيئات االفتراضية للتعلم 

  الشراكة/توطيد العالقة بين بيئات التعلم الرسمية غير
 الرسمية

1 1.85 4 3.96 

 4.95 5 1.85 1 التعلم الوجداني واالجتماعي 

 0.00 - 1.85 1 التعلم النشط 

 5.94 6 3.70 2 تقييم عملية التعلم/التعليم/التدريس 

  1.98 2 11.11 6 الوعي وتنميتهقياس 

 3.96 4 1.85 1 صعوبات التعلم 

 )5.94 6 5.56 3 مشكالت التعلم والتعليم والتدريس )الضبط/اإلرجاء 

 9.90 10 1.85 1 تطوير التعليم والتحسين المدرسي 

 3.96 4 0.00 - مجتمعات الممارسة 

 1.98 2 1.85 1 منظمات التعلم 

  2.97 3 0.00 - التعليم والتدريبالتكامل بين 

 )2.97 3 0.00 - التعلم اإلجرائي )العمل/االستفسار 

 0.00 - 1.85 1 جامعة الطفل 

 6.93 7 3.70 2 استراتيجيات التقويم الحديثة 

 7.92 8 24.07 13 طرائق التدريس الحديثة )تعلم تشاركي( ومهارات توظيفها 

  3.96 4 7.41 4 المتعلمينتنمية مواهب ومهارات 

 )0.99 1 5.56 3 تقويم األداء المؤسسي )التميز المؤسسي 

 6.93 7 1.85 1 دعم جودة مخرجات ونواتج التعلم 

 8.91 9 0.00 - مراعاة خلفيات الطالب وخبراتهم واحتياجاتهم من التعلم 

رات
مها
ة ال

نمي
ت

 

 10.00 2 7.41 2 المهارات الحياتية 

  20.00 4 48.15 13 التفكير وحل المشكالتمهارات 

 25.00 5 3.70 1 مهارات التأمل واالستفسار 

  10.00 2 3.70 1 مهارات البحث العلمي 

 5.00 1 0.00 - المهارات الناعمة والصلبة 

 25.00 5 14.81 4 مهارات التواصل واالتصال 

 المهارات القيادية واإلدارية 

 
 
 

6 22.22 1 5.00 



22 

       مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ، العدد األول
 

 األجنبية العربية المجالت
 % # % # فئات التحليل

يثة
حد
ت ال

اها
التج

ة وا
ويري

لتط
ت ا

جاال
الم

 

 21.43 3 0.00 - البحوث االبتكارية في مجال التقنيات 

 7.14 1 5.56 1 مجال ريادة األعمال 

 7.14 1 5.56 1 مجاالت االستدامة المالية 

 0.00 - 5.56 1 مجاالت خدمة االقتصاد الوطني 

 21.43 3 0.00 - إدارة الموارد البشرية 

 0.00 - 27.78 5 الجودة 

 0.00 - 11.11 2 االعتماد 

 21.43 3 11.11 2 اقتصاد المعرفة 

 21.43 3 11.11 2 إدارة رأس المال المعرفي 

 0.00 - 11.11 2 إدارة األزمات والكوارث 

 0.00 - 11.11 2 الحوكمة / اإلدارة اإللكترونية 

ن 
ميدا

حث
 الب
 أو
جية

منه
ال

 
مي
العل

 

  27.27 3 75.00 9 البحث العلمي واتجاهاته وتطويرهواقع 

 27.27 3 0.00 - تفعيل البحث اإلجرائي 

 18.18 2 0.00 - قيم وأخالقيات التميز البحثي 

 27.27 3 0.00 - العالقة بين البحث والسياسة والتطبيق 

 0.00 - 8.33 1 اإلنتاجية البحثية 

 0.00 - 8.33 1 االنتحال العلمي 

 0.00 - 8.33 1 الكراسي البحثية 

جية
منه
ت ال

جها
لتو
ا

جه 
منه
ث و

لبح
ب ا

سلو
أ

 

مي
ك

 

 8.33 1 2.60 4 البحث التجريبي 

 25.00 3 20.13 31 البحث شبه التجريبي 

 8.33 1 0.65 1 البحث االرتباطي 

 58.33 7 76.62 118 البحث المسحي 

عي
نو

 

 9.23 6 0.00 - البحث االثنوجرافي 

 20.00 13 9.09 1 دراسة الحالة 

 6.15 4 0.00 - البحث اإلجرائي 

 3.08 2 0.00 - البحث األساسي 

 4.62 3 0.00 - البحث التاريخي 

 0.00 - 9.09 1 البحث االستنباطي 

 9.23 6 36.36 4 البحث المقارن 

 10.77 7 0.00 - البحث النقدي / التحليل الفلسفي 

  الوصفي التحليلي / الوثائقيالبحث 

 5 45.45 24 36.92 
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 األجنبية العربية المجالت
 % # % # فئات التحليل

تلط
مخ

 

 11.76 2 100.0 8 البحث التوفيقي 

 64.71 11 0.00 - البحث التفسيري 

 23.53 4 0.00 - البحث االستكشافي 

حث
 الب
وات

أد
 

 11.76 12 51.27 101 استبانة 

 8.82 9 4.06 8 مقابلة 

 2.94 3 5.08 10 مالحظة 

  25.49 26 5.58 11 محتوىتحليل 

 12.75 13 0.51 1 تحليل الوثائق/المستندات 

 1.96 2 0.00 - السرد الروائي 

 30.39 31 0.00 - ما وراء التحليل 

 0.00 - 16.24 32 اختبار تحصيلي 

 4.90 5 11.68 23 مقياس 

 0.98 1 3.05 6 برنامج تدريبي/إرشادي 

  0.00 - 2.54 5 رأي/دلفاي(أدوات أخرى )سوت/استطالع 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي 
للتوجهات الموضوعية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية واألجنبية ذات معامالت بالنسبة   أوالً 

البحوث التربوية في كل من المجالت العربية واألجنبية تركيز تضح ا، 2018/ 2017التأثير األعلى في الفترة 
أكبر من  %(43.16) على قضايا التعلم والتعليم، وكان تركيز المجالت األجنبية عليها -بالدرجة األولى  –

المبينة في  –ويمكن تفسير هذا في ضوء كون مثل هذه القضايا . %(25.23) تركيز المجالت العربية عليها
المجتمع من ناحية، فضالا عن كونها هي أكثر القضايا التي يهتم بها جميع أفراد  –الجدول السابق تفصيالا 

 أخرى.  من ناحية تعد أهم مؤسسات التربيةالوظيفة األولى واألساسية لكل المؤسسات التعليمية التي ترتبط ب
ذا كانت  .اأكبر من تناول المجالت األجنبية لهاألخرى لموضوعات معظم اكان تناول المجالت العربية لكذلك  وا 

؛ إال (19)هـ(1432الثبيتي (و ،Goktas) 2012)(18)و ،(16)(2007اللحيدان )مع نتائج دراسة تتفق هذه النتيجة 
أكثر من عدد في المرة  رصدِ ت  قد أن ينبغي التنويه عن أنه إذا و ضع في االعتبار أن معظم المجالت العربية 

( أكثر من 194العربية )عدد البحوث التربوية بالمجالت ومن ثم كان الواحدة، وأن بعضها يصدر شهرياا، 
 مميزاا الجانب الكيفي في تناول الموضوعات بالمجالت األجنبية ، لكن كان (94مثيالتها في المجالت األجنبية )

لم تتطرق إليها المجالت العربية مثل ما يتعلق بمجتمعات ، حيث تناولت موضوعات عنه في المجالت العربية
يب، والتعلم اإلجرائي، ومراعاة خلفيات الطالب وخبراتهم واحتياجاتهم من الممارسة، والتكامل بين التعليم والتدر 

التعلم. كذلك كان التميز الكمي في المجالت األجنبية من حيث تناول الموضوعات الحيوية، مثل ما يتعلق 
ة التعلم، بتوطيد العالقة بين بيئات التعلم الرسمية غير الرسمية، والتعلم الوجداني واالجتماعي، وتقييم عملي

وعالج صعوبات التعلم، وتطوير التعليم والتحسين المدرسي، وتطبيق استراتيجيات التقويم الحديثة، ودعم جودة 
 مخرجات ونواتج التعلم.
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  بالنسبة للتوجهات المنهجية المعاصرة للبحوث التربوية في المجالت العربية واألجنبية ذات معامالت التأثير ثانياً 
 ، يتضح ما يلي 2018/ 2017 األعلى في الفترة

  وكانت أكثر المناهج المستخدمة 89.02سيادة التوجه الكمي للبحوث التربوية بالمجالت العربية بنسبة ،%
%. 51.27%، وكان االعتماد على االستبانة هو األكثر بنسبة 76.62هي المنهج الوصفي المسحي بنسبة 

تحتاج إلى مهارات خاصة لدى الباحثين،  لبحوث النوعية التيإلى صعوبة معالجة البيانات في اولعل هذا ي عزى 
تستهلك وقتاا أكبر مقارنة بالبحوث الكمية،  في البحث؛ مما يجعلها كما أنها تتطلب توظيف قدرات التفكير العليا

فضالا عن المشكالت التي تواجه البحث النوعي عند تحليل البيانات وكتابة التقرير عنها. وعلى العكس من 
وتطبيقها أو تطويرها لك، فإن البحوث الوصفية المسحية المعتمدة على االستبانات تتميز بسهولة بنائها ذ

مكانية إجرائها في زمن قصيريوتحل ، لذا كانت الثقافة المهيمنة على البحوث وكلفة مادية أقل لها إحصائياا وا 
النوعي الذي يحتاج إلى إعداد وتدريب طويل وليس البحث  التربوية في المجالت العربية هي ثقافة البحث الكمي
. وتتفق هذه النتيجة مع أكثر الدراسات السابقة التي ذ كرت قد ال يتوفر في معظم برامج إعداد الباحثين التربويين

 ، Goktas) 2012)(18)، و(17)(2012النوح (، والتي منها  دراسة البحثفي مقدمة 

 .(28)(2018، والرميضي )Beldag (2016)(25) و، (8)(2015، والذيابي )(20)(2013هاشم )
  وكانت أكثر المناهج المستخدمة 69.15سيادة التوجه النوعي للبحوث التربوية بالمجالت األجنبية بنسبة ،%
%، وكان االعتماد على أسلوب ما وراء التحليل هو األكثر توظيفاا في هذه 36.92المنهج التحليلي بنسبة  وه

في  (1)كما هو مبين بجدول رقم  كون أعلى مجلتين تربويتين%. ولعل هذا ي عزى إلى 30.39البحوث بنسبة 
، واألخرى تصدر ثالث مرات سنوياا والتي أوالهما تصدر ست مرات سنوياا  –معامل التأثير على مستوى العالم 

 سلوب.هذا األالبحوث التي تعتمد على  إالال يقبال  –

وكما اتضح من بحوث المجلتين، ي عد هذا األسلوب طريقة بحثية منظمة لمراجعة األدب النظري بهدف تجميع 
ودائماا تهدف  الختبار.نتائج الدراسات السابقة لتحديد الوضع الحقيقي للمعرفة ذات العالقة بالظاهرة موضع ا

التي تتداخل وتؤثر فيها  إلى الكشف عن نوع العالقة التي تربط بين المتغيراتا األسلوب ستخدم هذالبحوث التي ت
تحديد معدل حجم األثر لمعالجة متغير ما كما أظهرته نتائج الدراسات إلى أو عوامل متعددة على مجتمع معين، 

ء التجريبية التي تعزى للصدفة، أو أخطاء المعاينة، أو األخطاء المنهجية للتقليل من األخطا، وذلك السابقة
 ,Basuللوصول إلى الحقيقة )البحثية، أو للتخلص من المعلومات الكثيرة والمربكة وتكوين نظرة شاملة 

2017)(45). 
العظمى من البحوث التي أظهرت أن الغالبية  )Cherrstrom (27)وآخران 2017)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع 

 دراسة أيضاا  وهذا ما أكدته المنشوررة في مجلة تعلم الكبار األمريكية تعتمد على األساليب النوعية.

,  (2018 (46)(Bell, Rubin & McClelland   من أن بحوث علم النفس في أمريكا بدأ يتزايد اعتمادها على
بتحليل األساليب )Zhu, Sari, & Lee  (47) 2018)طرق البحث النوعي بشكل كبير. كذلك قامت دراسة 

بحثاا تجريبياا أو شبه تجريبي في مجال "المقررات المفتوحة التي تقدم عن بعد" خالل الفترة  146المنهجية لــ 
من هذه البحوث التجريبية وشبه %( 18.5. وقد أظهرت نتائج المراجعة لهذه األدبيات اعتماد )2017   2014

 .ألسلوب المختلطمنها على ا%( 35.6لوب النوعي، و)ألسالتجريبية على ا
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 اكبة التوجهات العالمية المعاصرةالمحور الثالث: رؤية مقترحة لتوجيه البحوث التربوية العربية لمو 

هادفة إلى   - البحثلها  منطلقة من النتائج التي توصل –يسعى الباحث في هذا المحور لتقديم رؤية علمية 
 وفي الوقت ذاته ي توقع من تطبيقها تحقيق النواتج اآلتية تحقيق ما يلي، 

 فهم المتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تواجه المجتمع وانعكاساتها التربوية. .1

تقديم المعرفة التربوية في مجاالتها التخصصية المختلفة عبر خطة معرفية تكاملية يرتبط فيها البحث بالتدريس  .2
 وياا.ارتباطاا عض

 إنتاج المعارف الجديدة في العملية التربوية. .3

 خطيط البرامج المهنية والتعليمية.في ت البحثية المشاركات .4

 تنمية الممارسات التربوية الفعالة المرتكزة على نتائج البحث العلمي. .5
وحل مشكالت توظيف النظريات والبحوث التربوية في تحقيق التكامل بين المعارف، وتطبيق الجودة الشاملة،  .6

 مجتمع الممارسة.

 تحسين العمل التربوي على المستويين النظري والميداني. .7

 تقييم السياسات التربوية وتطويرها. .8

 بالدراسات والبحوث التي تواكب التوجهات العالمية المعاصرة. ات التربويةإثراء التخصص .9

 من خالل اآلليات اآلتية  ومن الممكن تحقيق هذه األهداف والنواتج المتوقعة من تنفيذ الرؤية

التوازن بين البحوث األساسية والتطبيقية، والبحوث الكمية والكيفية والمختلطة، وبحوث المشروعات والبحوث  .1
 الفردية.

 إجراء البحوث البينية بين التخصصات المختلفة لمعالجة الظاهرة من كافة أبعادها. .2

 فلسفة البحث وتوجهاته الموضوعية والمنهجية المعاصرة.عقد دورات تدريبية وتوجيهية متقدمة تغطي محاورها  .3

 إتاحة كافة الموارد البشرية والتسهيالت العلمية والمادية واإلدارية الميسرة لتميز البحث التربوي. .4

 التواصل مع المجتمع من خالل إبرام عقود بحثية )البحوث التعاقدية( وتقديم خدمات استشارية. .5

 في تمويل البحوث وتطبيق أدواتها وتسويق نتائجها.عقد شراكات مجتمعية تساهم  .6

 وضع خرائط بحثية مقترحة في مختلف مجاالت البحث التربوي وفق التوجهات العالمية المعاصرة. .7
الحالي في تحقيق هذه التوصية؛ تأسيس أولى لبنات مثل هذه الخرائط، يقدم الباحث خريطة  البحثسهم يوحتى 

مقترحة في بعض مجاالت البحث التربوي مؤسسة على ما قدمته نتائج التحليل الخاصة بالتوجهات الموضوعية. 
ستخلصة من نتائج تحليل ضرورة التعريف بأهم التوجهات المنهجية المعاصرة والم -بداية  –إال أن الباحث يرى 

  ة الباحثين باآلتيالبحوث التربوية بالمجالت األجنبية، وذلك من خالل توصي
التوجه نحو البحوث النوعية التي تعتمد على االستقصاء الطبيعي للظاهرة أو معايشة العينة، مثل  البحث  .1

؛ فمثل هذه البحوث Actionائية ، والبحوث اإلجر case studies، ودراسات الحالة Ethnographyثنوجرافي اال
تبحث ميدانياا في التصورات واألنماط الثقافية لمجموعة معينة من األفراد، أو تستهدف جمع بيانات ومعلومات 

وليس في بيئة وضعها  -شاملة عن حالة واحدة أو عدد محدود جداا من العينات، كما تبدو في حالتها الطبيعية 
بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة المدروسة، عن طريق جمع البيانات  -الباحث في ظروف شديدة الضبط 

عن الوضع الحالي للظاهرة المدروسة، وكذلك ماضيها، وعالقاتها من أجل فهم أفضل للمجتمع الذي تمثله الحالة؛ 
للميدان أو  وذلك من خالل المالحظات الواقعية )المشاهدة الفعلية للظاهرة المدروسة، ومعايشة الباحث الفعلية
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الحقل موضوع الدراسة( والمقابالت الشخصية التي تستهدف تحليل وتسجيل العمليات كما تحدث بشكلها الطبيعي 
 وفي المشاهد االجتماعية التفاعلية بين األفراد والجماعات.

تحليل المحتوى ، و Meta-analysisبحوث ما وراء التحليل االهتمام بالدراسات والبحوث التحليلية، مثل   .2
content  وتحليل المستندات ،documents والتحليل السردي ،Narrative والتحليل الفلسفي ،

philosophical مثل هذه البحوث من فهم حقيقي للمعاني التي يبنيها األفراد للمشاركة في ؛ وذلك لما تقدمه
 الحياة االجتماعية ولجعل معنى للحياة التي يعيشونها.

  التي تعني باألسس النظرية، وتنمية األفكار والمفاهيم، وتطوير basicاستخدام البحوث األساسية  التركيز على .3
 النظرية التربوية، والتأصيل الفلسفي للممارسات التربوية.

وعمقا من    وتتطلب تلك البحوث تداخالInterdisciplinaryالتوجه نحو دراسة الظاهرة التربوية من أبعاد متعددة  .4
تربوية متعددة أو من تخصصات مختلفة من بينها التربية. وبمعنى آخر، يعني هذا  التوجه نحو تخصصات 

الدراسات والبحوث المعتمدة على أسلوب الفرق البحثية لتنفيذ الدراسات والبحوث الجماعية بين التخصصات 
 البينية.

معات البحثية، أو كما ي عرف بأسلوب التوجه نحو استخدام أسلوب تعددية األدوات وتنوع المصادر وتباين المجت .5
ثالثة تصميمات مختلفة وفقاا  mixed"تعدد اتجاهات بحث النقطة الواحدة". ولمثل هذه الدراسات المختلطة 

 لألساليب البحثية المستخدمة، وهي 

  األسلوب التوفيقيTriangulated approach حيث تستخدم األدوات الكمية والكيفية معاا ، – 
 .بغرض جمع معلومات صحيحة تؤكد فهم المشكلة وحلها –كمصادر متكافئة 

  األسلوب التفسيريExplanatory approachفي  ثم الكيفية أوالا  ، حيث تستخدم األدوات الكمية
 .مرحلة الحقة بهدف المساعدة في تفسير أعمق وأدق للبيانات الكمية

  األسلوب االستكشافيExploratory approachأوالا الكتشاف الظاهرة  الكيفية ت جمع البياناتيث ، ح
 .العالقات الموجودة بين البيانات الكيفية وتفسيرها في مرحلة الحقة لشرح الكميةت جمع البيانات ثم  وتفسيرها،

من  -التنبؤ بالمستقبل وتشكيله  فيهذه الدراسات االستشرافية، وذلك لما تسهم به  المستقبلية بالبحوث االهتمام .6
وذلك في ضوء معطيات  –خالل تقديم تصورات مقترحة أو سيناريوهات ممكنة الحدوث أو استراتيجيات مستقبلية 

 الحاضر.

في صورة خريطة بحثية  –وبناءا على هذه التوجهات المنهجية المعاصرة، يقترح الباحث الموضوعات اآلتية 
حليل الخاصة بالتوجهات والتي تعتمد على ما قدمته نتائج الت –التربوي مقترحة لبعض مجاالت البحث 

 الموضوعية 
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 خريطة بحثية مقترحة في بعض مجاالت البحث التربوي وفق التوجهات العالمية المعاصرة

 مقترحات بحثية لموضوعات البحث التربوي التوجه المنهجي المعاصر المجال

فية
لس

 الف
ات

راس
الد

 

االهتمام بالبحوث  -
 األساسية.

 التأصيل الفلسفي للنظريات والممارسات التربوية بالتعليم الوطني. -
مفهوم الحرية في الفلسفات الحديثة وتطبيقاتها في الواقع التربوي  -

 المعاصر.
 فلسفة التعليم في المخطوطات التربوية.  -
 ية.التوجهات الفلسفية للسياسات التربوية في الدول العرب -
األبعاد الفلسفية واالجتماعية والثقافية لبعض نظريات التعلم  -

 المعاصرة.
مكانية تأسيس نظرية  - اآلراء التربوية عند الفالسفة المعاصرين وا 

 للتعلم االجتماعي في ضوئها.

ربية
 للت

عي
تما

الج
ق ا

سيا
ال

 

التوجه نحو دراسة الظاهرة  -
 من أبعاد متعددة.

 النوعي.التوجه نحو البحث  -
التوجه نحو بحوث فرق  -

 العمل.
التوجه نحو استخدام  -

 أسلوب تعددية األدوات.

العوامل المؤثرة في العنف المدرسي وديناميات التعامل معه في  -
 ضوء النظريات االجتماعية المعاصرة.

 التطبيقات التربوية لبعض النظريات االجتماعية المعاصرة. -
عض المشكالت المجتمعية في ضوء استراتيجيات التعامل مع ب -

 النظرية التفاعلية الرمزية.
الجدوى االجتماعية للبحوث التربوية في البالد العربية والغربية   -

 دراسة مقارنة.
واقع ممارسة المؤسسات التربوية لقيم العدالة االجتماعية /  -

 المواطنة وحقوق اإلنسان / مبادئ التربية متعددة الثقافات.

يم 
تعل

بار
الك

 
التوجه نحو بحوث فرق  -

 العمل.
التوجه نحو استخدام  -

 أسلوب تعددية األدوات.
 التوجه نحو البحث النوعي. -
االهتمام بالبحوث  -

 األساسية.
التوجه نحو دراسة الظاهرة  -

 من أبعاد متعددة.

 تحليل فاعلية الكلفة في نظم تعليم الكبار ومحو األمية. -
 وتعليم الكبار في تحقيق التنمية الشاملة. دور برامج محو األمية -
 واقع تعليم الكبار في المجتمعات العربية  دراسة مقارنة. -
تطوير نظم وأساليب برامج تعليم الكبار وفق االتجاهات العالمية  -

 الحديثة.
 الكفايات والحاجات التدريبية لمعلمي الكبار. -
 يم الكبار.األهمية االجتماعية واالقتصادية لبرامج تعل -
 المشاركة المجتمعية في تمويل برامج تعليم الكبار. -
 التوجيه الفلسفي لنظريات وأساليب تعليم الكبار ومحو األمية. -
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 مقترحات بحثية لموضوعات البحث التربوي التوجه المنهجي المعاصر المجال

جية
منه

ت ال
راسا

الد
 

االهتمام ببحوث تحليل  -
 المحتوى والمستندات.

التوجه نحو استخدام  -
 أسلوب تعددية األدوات.

التوجه نحو دراسة الظاهرة  -
 أبعاد متعددة.من 

الضوابط المنهجية لتصميمات البحث النوعي في ضوء تحليل  -
 أبحاث الواقع واستشراف المستقبل.

 أساليب تقنين البحوث النوعية ومعالجة بياناتها. -
قواعد/مناهج البحث العلمي في عصور النهضة اإلسالمية بين  -

مكانية التطبيق.  التأصيل الفلسفي وا 
في التخصصات التربوية وفق خطط التنمية  بناء خرائط بحثية -

 الوطنية / االحتياجات المجتمعية / التوجهات المعاصرة.

رية
طوي

 الت
ات

راس
الد

 

التوجه نحو بحوث فرق  -
 العمل.

التوجه نحو استخدام  -
 أسلوب تعددية األدوات.

التوجه نحو دراسة الظاهرة  -
 من أبعاد متعددة.

 كصيغة بديلة للتعلم.اقتصاديات التعلم االلكتروني  -
 تطوير  التعليم الفني والتقني في ضوء احتياجات سوق العمل. -
 االتجاهات الحديثة في اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم. -
توظيف التقنيات المعاصرة في نظم التعليم وعالقته باقتصاد  -

 المعرفة.
قيق دور الشراكات البحثية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع في تح -

 التنمية المستدامة.
دور التربية في إعادة التشكيل األخالقي لإلنسان العربي المعاصر  -

 في سياق هيمنة القيم الغربية.

مية
قوي

 الت
ات

راس
الد

 
التوجه نحو البحث  -

 اإلجرائي.
االهتمام ببحوث تحليل  -

 المحتوى والمستندات.
التوجه نحو بحوث فرق  -

 العمل.
 التوجه نحو استخدام -

 أسلوب تعددية األدوات.
التوجه نحو دراسة الظاهرة  -

 من أبعاد متعددة.

 دور كليات التربية في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى طالبها. -
 واقع الحرية األكاديمية في الجامعات العربية وطرق تنميتها. -
درجة توفر أبعاد المسؤولية المجتمعية لدى معلمي التعليم قبل  -

 الجامعي.
 تحليل فاعلية الكلفة في إدارة االمتحانات بالمؤسسات التعليمية. -
السلوك التنظيمي في األقسام األكاديمية وعالقته بكفاءة النظام  -

 التعليمي.
 األمانة العلمية لدى طالب الدراسات العليا  الواقع والمأمول. -
وح انخراط الشباب الجامعي في األعمال التطوعية وعالقته بتنمية ر  -

 االنتماء لديهم.
دور المؤسسات التعليمية في غرس األمن الفكري وتحصين الشباب  -

 من االنحرافات.
انعكاسات التزام المعلمين بأخالقيات المهنة على التنمية المجتمعية  -

 المستدامة
صعوبات إجراء البحوث النوعية من وجهة نظر طالب الدراسات  -

 العليا.
المعاصرة في جودة العملية التعليمية وبناء دور أساليب التقويم  -

 مجتمع المعرفة.
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 مقترحات بحثية لموضوعات البحث التربوي التوجه المنهجي المعاصر المجال

لية
تقب

مس
ت ال

راسا
الد

 

التوجه نحو بحوث فرق  -
 العمل.

االهتمام ببحوث األسلوب  -
 االستكشافي.

التوجه نحو استخدام  -
 أسلوب تعددية األدوات.

التوجه نحو دراسة الظاهرة  -
 من أبعاد متعددة.

ية إلى منظمات تعلم ومجتمعات متطلبات تحول كليات الترب -
 ممارسة.

 استراتيجيات مقترحة لتحسين جودة الحياة في مجتمعات التعلم. -
آليات تطبيق االعتماد / الترخيص المهني لبرامج إعداد المعلم في  -

 كليات التربية.
 بدائل مقترحة لتمويل التعليم الجامعي في ضوء الخبرات الدولية. -
اديميين نحو تبني الصيغ المعاصرة لتطوير تصورات الخبراء األك -

 التعليم الجامعي.
الدور المتوقع من المؤسسات التعليمية في إكساب الطالب مهارات  -

 القرن الحادي والعشرين وعالقته بتنمية الموارد البشرية.
آفاق مستقبلية لتطوير دور القدرات البشرية في االستثمار في  -

 البحث العلمي.

ت 
سا

سيا
ال

وية
ترب

ال
 

االهتمام ببحوث تحليل  -
 المحتوى والمستندات.

التوجه نحو بحوث دراسة 
 الحالة.

االهتمام بالبحوث  -
 .األساسية

 إسهام البحث التربوي في صنع السياسات التعليمية. -
المعارف والقيم والمهارات المتضمنة في السياسة التعليمية وواقع  -

 ا.إسهام البرامج التعليمية في تحقيقه
مدى مواكبة السياسة التربوية في المجتمع العربي بالمتغيرات  -

 والمستجدات المعاصرة.
التحديات التي تواجه وضع وتطوير السياسات التربوية  دول  -

 الخليج أنموذجاا.
النظريات الموجهٍّة لبناء السياسات التربوية والممارسات المهنية  -

 المرتبطة بها.
معل

ن ال
كوي

ت
 م

نحو البحوث  التوجه -
 البينية.

التوجه نحو بحوث فرق  -
 العمل.

التوجه نحو البحث  -
 اإلجرائي.

التوجه نحو استخدام  -
 أسلوب تعددية األدوات.

 مدى تمكن الطالب المعلم من مهارات البحث اإلجرائي. -
تقييم دور كليات التربية في متابعة خريجيها وتحقيق التنمية المهنية  -

 المستدامة.
 ير برامج إعداد المعلم في ضوء االتجاهات الحديثة.تطو  -
تقويم برامج التنمية المهنية للمعلمين في ضوء المداخل الحديثة  -

 للتنمية.
 االتجاهات التربوية المعاصرة في إعداد معلمي اللغات. -
تطوير إعداد المعلمين للمجتمع الديمقراطي في ضوء خبرات بعض  -

 الدول.
داد في كليات التربية في ضوء الكفاءة المهنية تقييم برامج اإلع -

 للمعلم.
 

 بناء من أجلهذا المجال يحتاج لدراسات أكثر تكشف عن توجهات البحوث التربوية في األقسام والمجالت المختلفة، مثل ، فما زال وأخيراا 
 .البحوث المستقبليةتحدد مسار  دوريةخرائط 
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 تاسع عشر،العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد ال

 التعلم القائم على المشكالت في تعليم الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية وتصور مقترح لمعمل

 تفاعلي للتعلم المرتكز على المشكالت    
Problem-based Learning in Social Service Education in Saudi Arabia and a Proposal for an 

Interactive Laboratory for Problem-based Learning 

 د. صالح سامي جاد*

 ملخص
يتناول هذا البحث قضية مهمة مرتبطة بتعليم اخلدمة 
االجتماعية واملتمثلة يف التعلم املرتكز على املشكالت يف 
تعليم اخلدمة االجتماعية باململكة العربية السعودية ، حيث 

دمة االجتماعية اخلطبق البحث على أعضاء هيئة تدريس 
، ا  (عضو  124معات السعودية والذين بلغ عددهم )باجلا

وحاول البحث التعرف على واقع تطبيق التعلم املرتكز على 
املشكالت يف تدريس مساقات اخلدمة االجتماعية، 
واملعوقات اليت حتول دون تطبيق التعلم املرتكز على 
املشكالت يف التدريس واستخدم الباحث أداة االستبيان 

لم املرتكز على املشكالت يف تدريس لقياس عملية التع
املساقات، وتعترب الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، 
وتوصلت الدراسة إىل تقدمي تصور مقرتح ملعمل تفاعلي 
جمتمعي تعليمي يف تدريس مساقات اخلدمة االجتماعية 
باململكة العربية السعودية يقوم على استخدام املشكالت  

من املوضوعات التقليدية املستخدمة  كوسط تعليمي بدال  
 يف تدريس املساقات. حاليا  
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Abstract 

This research paper deals with an 

important issue related to social work 

education represented by problem-

based learning in social service 

education in the Kingdom of Saudi 

Arabia. One hundred and twenty four 

members of the faculty of social 

service in Saudi universities 

participated in this research. The aim 

of this research is to identify the reality 

of the application of problem-based 

learning in teaching social service 

courses and the obstacles that prevent 

the application of problem-based 

learning in teaching. A questionnaire 

was used to measure the problem-

based learning process in teaching 

courses. This research is a    
descriptive, analytical study, which     

submitted a proposal for the perception 

of an interactive community-based 

educational laboratory for teaching 

courses in social work in the Kingdom 

of Saudi Arabia. It is the use of the 

problems of education rather than the 

traditional topics currently used in 

teaching courses. 
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 ة ــدمــمق

والعمل في مجموعات صغيرة، وتعلم  ،على استخدام المشكالت كسياق تعليمي للطالب PBLالمشكالت التعلم القائم على يقوم 

 وزيادة معارفهم، وتقوية المهارات الحياتية للتعامل بعد التخرج. ،مهارات حل المشكالت

واستبدال المحاضرات التقليدية بالتعلم المرتكز على  ،تعزز التعلم النشط  يقوم على توفير بيئة تعليمية التعلم القائم على المشكالتو 

ير في دور عضو هيئة التدريس من مقدم للمعرفة إلى ميسر وموجه ومرشد للطالب يسهل عملية التعلم من خالل يالطالب، وتغ

مة االجتماعية من أجل إثارة اهتمام الطالب، معلومات الحالة التي تحاكي مشاكل الحياة الحقيقية التي قد يتعامل معها طالب الخد

واستفادتهم من خبراتهم الشخصية ومعرفتهم في تحليل المشكلة وتحديد المشكالت التعليمية التي يحتاجون إليها لمواصلة دراستهم 

جية الحديثة مثل أفراد، مستخدمين في ذلك الوسائل التكنولو  5-3شكل مجموعات من  علىمن خالل توزيع المهام وتقسيم الطالب 

 نترنت والتطبيقات الحديثة.إلا

داخل األقسام العلمية بالجامعات و ويزيد من جودة التعليم  ،مميزات لعملية التعليم والتعلمقد يضيف  التعلم القائم على المشكالتو 

 .المجتمعرتبط بمشكالت وي عملي وتطبيقي وواقعيويجعل التعليم والتعلم ممتع وسهل و  كاديمية،األوالمؤسسات 

على المشكالت في تعليم الخدمة االجتماعية، وذلك ألن مهنة الخدمة االجتماعية مهنة  القائمبالباحث إلى دراسة التعلم  احدوهذا ما 

التعلم عملية تطبيقية تهدف في األساس إلى التعامل مع المشكالت المجتمعية اآلنية والملحة التي يعاني منها المجتمع، وبالتالي ف

 يحسن من النظرية ويعزز من الممارسة المهنية لخريجي الخدمة االجتماعية. م على المشكالتالقائ

لذا فإن استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعلم المرتكز على المشكالت وعمل الطالب في معامل تعليمية مرتكزة على التعلم 

ممارستها المهنية بتخريج أخصائيين اجتماعيين محترفين في بالمشكالت كنوع من المحاكاة قد يقوي من تعليم الخدمة االجتماعية و 

 .العمل المهني مستقبالا 

في تعليم الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية،  التعلم القائم على المشكالتعلى ممارسة  الدراسة التعرف هل هذيحاتلذا 

 وفقاا للتجارب العالمية. للتعلم المرتكز على المشكالت  تفاعلياا  معمالا ومحاولة تصميم 

     مشكلة الدراسة

إن النجاح في القرن الحادي والعشرين يبدأ بنظام تعليمي قوي يضم أعضاء هيئة تدريس بارعين يكرسون أنفسهم لمهنتهم، وتحديد 

دارة المشاريع التعليمية؛ إضافة إلى قدرتهم على االستخدام الفاعل ألدوات العالم الحقيقي من أجل تحديد  األولويات؛ والتخطيط وا 

دارة المعرفة الضرورية لحل المشكالت.  وجمع وا 
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وتحسين تصنيف الجامعات السعودية لتحقيق الريادة العالمية وتحسين  بتطوير التعليمالتي نادت  2030مع رؤية المملكة  تماشياا و 

مية والعملية في سبيل البناِء االقتصادي واالجتماعي المخرجات التعليمية من خالل التجديِد واالبتكاِر في الوسائِل واألساليِب العل

 . مما زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة لتحسين العملية التعليميةللفرِد والوطن

 .بالمملكة بالجامعات والمؤسسات األكاديمية وتطويرها

ماسة اآلن إلى تنوع طرق التعليم والتعلم، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي  الجامعات والمؤسسات األكاديمية في حاجةلذا فإن 

وتزايد االتصال والتطبيقات التكنولوجية، كما أنها في حاجة ضرورية أيضاا نحو تكييف برامجها بما يتماشى مع تنوع احتياجات 

جودة من جهة، وزيادة قدرات ومهارات التعلم الطالب ومتطلبات سوق العمل، وذلك لتحقيق التميز، والسعي نحو الحصول على ال

 .(1) (2017يحياوي،و  والتعليمية )منصوريمن جهة أخرى، وبالتالي تنوع في البدائل العلمية 

وأن تقدم أي مهنة من المهن اإلنسانية في أي مجتمع من المجتمعات تتوقف على تقدم األكاديميين المسؤولين عن تعليم هذه 

يتوقف بدوره على مدى ممارستهم ألفضل الطرق في توجيه طاقاتهم وتسخيرها في عملية التعلم الجيد. التعلم المهن، وهذا التقدم 

فالمتتبع والمطلع على  ، وتحسين المخرجات التعليميةبالممارسةالقائم على ربط المعرفة بمشكالت وقضايا المجتمع لدمج النظرية 

ية يالحظ نقصاا شديدااا في بحوث ودراسات تطوير تعليم الخدمة االجتماعية خاصة االتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة االجتماع

 في الدول النامية.

أصبحت عملية تطوير تعليم الخدمة االجتماعية وفقاا الحتياجات العمالء ومواجهة المشكالت المعقدة ضرورة  الوقت الحاليفي ف

جتماعية تحديات أكثر صعوبة على نحو متزايد في المرحلة التمهيدية أساسية، حيث يواجه أعضاء هيئة التدريس في الخدمة اال

يواجه الطالب اآلن حاالت ممارسة معقدة للغاية تتطلب معرفة تحديات النظم البيئية المعقدة و لعمل الطالب في العالم الحديث. 

ولوية الحتياجات المجتمع وقوته. وقد في والسياسي وغيرها، مع إعطاء األالمستويات مثل الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقا

حاول تعليم الخدمة االجتماعية التقليدية مواجهة هذا التحدي من خالل سيناريوهات الحالة القصيرة، ولسوء الحظ قد تكون هذه 

 لمهنياالسيناريوهات المبسطة غير كافية لتعليم الطالب كيفية حل التحديات المعقدة للغاية والتي تنتظرهم في المستقبل 

(Sandra& Bosch,2008) (2).  

، فالمجتمع يتغير باستمرار ثابتةفالخدمة االجتماعية مهنة أساسية تقوم على المعرفة والقيم والمهارات. لكن هذه المعرفة ليست 

حت هونج كونج دخلت اليوم مرحلة التحول السياسي واالقتصادي، وأصب معرفة الجديدة بشكل مستمر، فمثالا تطوير ال يويجر 

على  لتمكين الطالب من الحصولدة بشكل متزايد. وبالتالي ما الذي يمكن أن تفعله الخدمة االجتماعية ت االجتماعية معقالمشكال

االجتماعيين من  لألخصائيينوتقترح السياسة التعليمية واالعتماد ضمان الكفاءة المستمرة  .أكفاء المعرفة الكافية لجعلهم أخصائيين
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 Council on Social Work)(3) والممارسينوير المهني المستمر للطالب وأعضاء هيئة التدريس خالل تعزيز التط

Education,2001) 

 .و الممارسة فقطأ، ومع ذلك ال يمكن تحقيق نجاح الممارسة بمجرد توفير المعرفة فقط كاديميةويتم ذلك من خالل المؤسسات األ

(4)(Hoyle&John, 1995).  روح التطوير المستمر والممارسة المهنية السليمة كجزء من تعليم الخدمة نحن بحاجة إلى غرس

 . (5) (Eraut,1994) االجتماعية

يعد مطلباا منطقياا وأساسياا  االجتماعية، ألنهإضافة أساسية متوقعة لخريجي الخدمة  التعلم القائم على المشكالتوبالتالي يصبح 

التعلم القائم على التوجهات الحالية للبحوث في تعليم الخدمة االجتماعية نحو استخدام للنمو المهني وبما يساير متطلبات العصر و 

 كاديمية للخدمة االجتماعيةفي المؤسسات األ المشكالت

 (Advisory Committee on Social Work Training and Manpower Planning,2002)(6). 

التعلم في السنة األولى لبرنامج الماجستير في الخدمة االجتماعية، وعام م هذا النوع من 1999واستخدمت جامعة هونج كونج عام 

 في تعليم الخدمة االجتماعية في العام الثاني لبرنامج بكالوريوس الخدمة االجتماعية. التعلم القائم على المشكالتم تم دمج 2000

لنظرية والممارسة في حاالت المحاكاة التي تشبه تلك لديه جاذبية واضحة في تعليم الخدمة االجتماعية ألنه يفسر ا PBLإن منهج 

على أهمية استخدام المواقف األصيلة التي يواجهها  (Williams2002)(7) التي يواجهها الطالب في الحياة الحقيقية. وشدد

يا التي تنطوي عليها الممارسون المحترفون كحافز أولي لنشاط تعلم الطالب، ألن ذلك يساعد الطالب على فهم تعقيد، وتعدد القضا

 المشكالت االجتماعية والحاالت الفردية.

بطرق مختلفة وبمصطلحات مختلفة في برامج الخدمة االجتماعية. على سبيل المثال، اعتمدت جامعة بريستول  PBLتم تطبيق  

ية، والدبلوم العالي في برامج في المنهج الدراسي الكامل لبرنامج الماجستير في الخدمة االجتماع PBLفي المملكة المتحدة مدخل 

 .(8) (Burgess,1992االجتماعية )الخدمة 

التعلم القائم على ، وقد طورت نموذجها الفريد الخاص بها في التعلم القائم على المشكالتودمجت بقوة جامعة نيوكاسل في أستراليا 

 .(9) (Gibbons& Grey 2002,في تعليم الخدمة االجتماعية ) المشكالت

، والتوسع في تعليم الخدمة الواسعهو استراتيجية تعليمية بديلة تم تطويرها في إطار التحليل  م القائم على المشكالتالتعلف

التدريس خلق عضاء هيئة أيجب على  األساسية أوالا:على بعض العناصر  يقوم لتعليم الخدمة االجتماعية مدخلاالجتماعية، فهو 

 .  لدى الطالب كافياا لحل المشكلة ا تعرض هذه المشكلة يجب أال يكون مستوى المعرفةعندم: ثانياا .  مشاكل عملية واقعية

حل المشكالت نيابة عن ب وال يقومونو استشاريين يوجهون عملية حل المشكالت، أيعمل أعضاء هيئة التدريس كموجهين : ثالثاا 

لة معينة، وبالتالي يجب أن يكون أعضاء هيئة يجب أن يعمل الطالب معاا في مجموعات صغيرة لحل مشك: رابعاا .  الطالب
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و التعرف أو توفير مصادر للحصول على الموارد ، أالتدريس في الخدمة االجتماعية قادرون على تسهيل تطوير المجموعات، 

 . (10)(Altshuler&Lois,2003)على االجراءات التقييمية وتوقعات التعلم

ذي يحصل من خالله الطالب على المعرفة الالزمة لحل المشكلة، بما في ذلك التفكير وبالتالي تصبح المشكلة نفسها هي الوسط ال

   (Walton& Matthews, 1989)(11) .الذاتيالناقد ومهارات التعلم 

 التعلم القائم على المشكالتأربعة أهداف تعليمية يحققها  التعلم القائم على المشكالت مبتكر (12)(Barrows 2000) ويقترح 

الواقع الحقيقي )المعرفة في سياق عملي من خالل مشكالت في العالم  اكتشافتتمثل في: ساليب التقليدية أكثر فعالية من األبشكل 

الطالب  ليكونتطوير مهارات التعلم الموجه ذاتياا و  التفكير المنطقي الفعال الذي يدمج وجهات النظر الشاملة للمشكلة.و  المجتمعي(.

زيادة الدافع من خالل عرض المشكالت و  عمال، إلى جانب الموارد المتاحة وسبل الحصول على المعلومات.قادرين على القيام باأل

 ذات الصلة بالتخصص.

تطوير العملية التعليمية لطالبها لتحسين جودة معارفها وتعزيز لتحاول جاهدة  كغيرها من المهن اإلنسانية الخدمة االجتماعيةو 

التعلم القائم على . فاالنساق المختلفةعلى استراتيجيات تعليمية تزيد من فاعليتها المهنية في العمل مع  االعتمادبممارستها المهنية 

بشكل لديهم  ، والمهارات، والقيم المهنيةالتعليمية التي تزيد من قدرة الطالب على تنمية المعارف المداخليعتبر من  المشكالت

من خالل ربط المعارف المهنية بالمشكالت المجتمعية، وزيادة مساهمة  الجتماعيةللخدمة اأفضل، وتحسن من الممارسة المهنية 

يساعد في الربط بين النظرية والتطبيق داخل القاعات  التعلم القائم على المشكالتالطالب في حل المشكالت. وبالتالي فإن 

األفراد واألسر ن ممارستهم المهنية في العمل مع وتحسي ،للخدمة االجتماعية بالمشكالتالنظري  اإلطارالدراسية واكساب الطالب 

 .ممتعة وبتفكير منطقي عملية بسهولة ويسر وبطريقة والجماعات والمجتمعات والمنظمات

توصلت نتائجها إلى أهمية  والتي في التعليم بصفة عامة التعلم القائم على المشكالتتناولت  الدراسات التيرغم وجود العديد من و 

 (SavinBaden&Major,2004)(13)  بين المعرفة والممارسة في الربط م القائم على المشكالتالتعلوفاعلية 

(14)(Krogh&A.Jensen,2013) (15)(Laursen,2013) (16)(Catherine et all,2007) . 

والخدمة صفة عامة ب العلوم االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالت في دراسات اا واضح اا ن الباحث يجد افتقار أإال 

 العربي. مصر والوطنفي  والعلوم االنسانية كاديمية للخدمة االجتماعيةسسات األداخل المؤ  بصفة خاصة االجتماعية

سواء في تعليم الخدمة االجتماعية تعليم في تطوير  التعلم القائم على المشكالتألهمية  الدوليةهذا على الرغم من كثرة المناداة 

، أو في مجاالت الخدمة االجتماعية العمل مع المنظمات والمجتمعاتو أ، العمل مع الجماعاتو أأو األسرة،  دالعمل مع األفرا

ز يعز من خالل دمج النظرية والممارسة المهنية في المناهج الدراسية بما يحقق من كفاءة المعرفة المطلوبة و  والسياسة االجتماعية

  بالمشكالت.وذلك من خالل التعلم  قضايا المجتمع الحقيقيةالممارسة المستهدفة للتعامل مع مشكالت و 
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في  وتنفيذ ممارسات الجودة ،تحقيق أهدافها، و وتعزيز أقسامها العلمية االجتماعيةالخدمة  كليات سالةر رؤية و  تحقيق وبالتالي فإن

استخدامهم لالتجاهات الحديثة في تعليم بالتالي فإن عضاء هيئة التدريس، و أيقع على كاهل  بالمملكة العربية السعودية التعليم

 الطالب.المهنة يساهم في تطوير العملية التعليمية لمهنة الخدمة االجتماعية وتعزيز الممارسة المهنية لدى 

 :التاليةالنقاط  ترتيبًا على ما سبق فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة فيو 

  ؟مقررات الخدمة االجتماعية يستدر تعليم و  في التعلم القائم على المشكالت ممارسةما 

 ؟الخدمة االجتماعية تعليم في التعلم القائم على المشكالت معوقات ما 

 ؟الخدمة االجتماعية وتعليم تدريس في التعلم القائم على المشكالت تفعيل مقترحات ما 

  بالمملكة  لخدمة االجتماعيةكليات اأقسام و  للتعلم المرتكز على المشكالت فيمختبر تفاعلي ما التصور المقترح لتصميم

 ؟العربية السعودية

 الدراسة: أهمية

 أهمية مهنية:أ. 

أهمية نشاط طالب الخدمة االجتماعية في عملية ب.أهمية مسايرة االتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة االجتماعية والتي تنادي 1

 جتماعية.تعلمه ولتطوير أساليب التدريس المستخدمة في تدريس مقررات الخدمة اال

في تعليم الخدمة االجتماعية إلعداد طالب الخدمة االجتماعية لمواجهة تحديات  التعلم القائم على المشكالت. االهتمام العالمي ب2

 كسابهم المعرفة والمهارات والقيم الخاصة بالخدمة االجتماعية بطريقة عملية تربط بين المعرفة والتطبيق.إالعصر من خالل 

يساهم في ربط مقررات الخدمة االجتماعية بالمشكالت الواقعية اآلنية، مما يعزز من الممارسة  ئم على المشكالتالتعلم القا. 3

 المهنية للخدمة االجتماعية.

 أهمية تخصصية:ب.

عليم تفي  التعلم القائم على المشكالتاستخدام ممارسة و األبحاث التي تحاول التعرف على واقع  أوائل الدراسة من هعتبر هذت.1

 .في حدود علم الباحث() الخدمة االجتماعية

 بطريقة ممتعة وسهلة وبشكل عملي. الخدمة االجتماعيةفي تدريس  التعلم القائم على المشكالت. يساعد 2

في تحسين الممارسة  التعلم القائم على المشكالتألهمية  الخدمة االجتماعيةنظر أعضاء هيئة تدريس  الدراسة تلفت. نتائج هذا 3

 .للخدمة االجتماعيةالمهنية 
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 بكليات وأقساممما يسهم في تطوير العملية التعليمية  الخدمة االجتماعيةتطوير أساليب تدريس  الدراسة في هساعد هذت. قد 4

 في الوطن العربي بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة كاديمية للخدمة االجتماعيةبالمؤسسات األ الخدمة االجتماعية

 خاصة.

 كليات الوتصميم معمل تفاعلي ب التعلم القائم على المشكالتاستراتيجية تعليمية قائمة على  يتبن الدراسة في هسهم هذت. قد 5

للخدمة ألهميته في ربط المحتوى العلمي بالسياق المهني في المستقبل، وتطبيق المعرفة العلمية  للخدمة االجتماعيةقسام العلمية واأل

 للتعامل مع حاالت المشكالت المعقدة التي عادة ما تكون في العالم الحقيقي.   االجتماعية

 فيما يلي: فروض الدراسةيمكن تحديد  :فروض الدراسة

بين متوسط درجات استخدام أعضاء هيئة التدريس بإقسام وكليات الخدمة االجتماعية للتعلم  ال توجد فروق دالة إحصائياا  .1

 توسط الفرضي على االستبانة؟المرتكز على المشكالت والم

قسام وكليات الخدمة االجتماعية في معوقات أبين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس ب ال توجد فروق دالة إحصائياا  .2

 في تعليم الخدمة االجتماعية والمتوسط الفرضي على االستبانة؟ التعلم القائم على المشكالت

 التعلم القائم على المشكالتمقترحات تفعيل ت أعضاء هيئة التدريس في ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجا .3

 ؟والمتوسط الفرضي على االستبانة بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالسعودية في تدريس مقررات الخدمة االجتماعية

 أهداف الدراسة فيما يلييمكن تحديد  أهداف الدراسة:

  تعليم الخدمة االجتماعية بأقسام وكليات يس للتعلم المرتكز على المشكالت في التعرف على استخدام أعضاء هيئة التدر

 . الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية

 بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالمملكة  الخدمة االجتماعية تعليم في التعلم القائم على المشكالت تحديد معوقات

 .العربية السعودية

 بأقسام وكليات الخدمة  الخدمة االجتماعية مقررات تدريس في التعلم القائم على المشكالت لتفعيل قترحاتالتوصل الى م

 .االجتماعية بالمملكة العربية السعودية

  التوصل إلى مجموعة من المؤشرات لتصميم معمل للتعلم المرتكز على المشكالت لتعلم الخدمة االجتماعية بأقسام

 المملكة العربية السعودية.بجامعات عية وكليات الخدمة االجتما

 

 



 8 للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر،العدد األول مجلة عجمان

 

 مفاهيم الدراسة:

 (PBL) المشكالتالتعلم القائم على مفهوم 

للمعرفة والفهم والتعليم يختلف اختالفاا عميقاا عن المفهوم األكثر  :يمكن النظر إلى التعلم القائم على حل المشكالت على أنه مفهوم

 .(Margetson,1991,6)(17) الموضوعئم على اعتيادية الذي يستند إليه التعلم القا

 ،طريقة تعليمية تتميز باستخدام المشاكل كسياق لتعلم الطالب، والعمل في مجموعات صغيرة، وتعلم مهارات حل المشكالت وهو

 (18)((Albanese& Mitchell,1993,54) معرفتهموزيادة 

التعاوني  الذاتية، والتعلملم إلى الطالب ويعتمد على الدراسة شير إلى تحول في مسؤولية التعلم من المعتهو فلسفة وطريقة و 

 (Savin-Baden,2000) ;(20) ;(Bou&Felatti,1997) (19) للتعليمالجماعي الصغير، بدالا من المحاضرات، كطريقة 

(Schwartz, et all,2001) (21)  التعلم القائم  ة فيالمنطق المعرفي، ومبادرة الطالب، ومهارات االستفسار هي متطلبات أساسيو

  .(Abrandt et all,2001) (22)على المشكالت

عدادهم للممارسة في ا  و  ،والتدخالت اإلبداعية ،مجموعة من التفسيراتبنشط للتعليم والتعلم الذي يزود الطالب  أيضاا مدخلهو و 

  (Savery,2006,12)(23)  المؤكدةوغير  ،المعقدة المواقف

التعلم التجريبي المنظم الذي يهدف إلى تنظيم المعرفة وشرحها والتحقق منها لحل مشاكل ذات  :هو التعلم القائم على المشكالت

 . (12) ((Torp and Sage,2002) (24) ;(Barrows,2000مغزى )

. ويتعلمون ما يحتاجون إلى معرفته لحل مشكلة ما ،في مجموعات تعاونية صغيرة التعلم القائم على المشكالتويعمل الطالب في 

لتوجيه تعلم الطالب من خالل سيناريو المشكلة، وتحديد العوامل واألسباب، وصياغة الفروض،  كموجه عضو هيئة التدريسويعمل 

 .-wadani&khan,2014,1) (25) الحلولالتوصل لالستنتاجات، وأخيرا تقويم و تطبيق المعرفة الجديدة، و تحديد المعرفة الناقصة، و 

مع مطالبة الطالب بحل المشاكل باعتبارها الشكل األساسي  ،العالم الحقيقي لمواقفى إعداد الطالب طريقة تعليمية تهدف إل وهو

عزز نتائج تعلم الطالب من خالل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تطبيق المعرفة، وحل المشكالت، وممارسة التفكير عالي ويللتعليم، 

  (Hung,2013) (27) ;(Cindy&Hmelo,2014) (26) الذاتيالمستوى، والتوجيه 

استثارة تصميم أو على  ةوالمستند ،مجموعة من اإلجراءات التعليمية" في هذه الدراسة التعلم القائم على المشكالتبالباحث ويقصد 

تقديمها و ، الخدمة االجتماعيةمقررات أو قضية ذات عالقة بمفردات  مشكلة أو سؤالل الخدمة االجتماعيةأعضاء هيئة تدريس 

 ، ومساعدتهم في تحديد وتقييم الحل ، واقتراح الحلول المناسبة لتلك المشكالتوتقييمها جمع المعلومات إلى مهوتوجيه ب،للطال
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أيضاا بالدرجة التي يحصل عليها المبحوثين على  إجرائياا  للمشكلة. ويعرف ، والتوصل إلى االستنتاجات النهائيةاألمثل للمشكلة

 استبانة الدراسة.

 السابقة:الدراسات 

تفوق على األساليب يمدخل تعليمي  التعلم القائم على المشكالتوالتي أشارت إلى أن  (Marjorie et all2001) (28) دراسة

، وهو منهج مبتكر لتعليم the University of Missouri-Columbiaالتعليمية التقليدية في جامعة ميسوري بكولومبيا 

ن في المجال الصحي متعدد التخصصات، ويساعد في تنمية معارف ومهارات الطالب وتدريب الطالب كأخصائيين اجتماعيي

لتنمية أعضاء الفريق الطبي في المجال  التعلم القائم على المشكالتللعمل بفعالية في إطار الفرق المتنوعة، حيث تم استخدام 

التعلم شكل فعال، وتوصلت الدراسة إلى فعالية الصحي بدور الخدمة االجتماعية، واالستفادة من خدمات الخدمة االجتماعية ب

 في تنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكالت في المجال الطبي. القائم على المشكالت

في تعليم الخدمة االجتماعية خاصة في  التعلم القائم على المشكالتقابلية التي بينت  Altshuler&Lois2003)))(10)دراسة و 

حت الدراسة إلى أن الطالب أكثر نشاطاا في تعلمهم، ونفذ على مقررين من مقررات الخدمة االجتماعية المجال المدرسي، ووض

على مستوى الدراسات العليا، وأتفق غالبية الطالب في نهاية الدراسة إلى أن نموذج التعلم القائم على المشكالت ساعد في فهم 

 للتعلم. المقررات بشكل أكثر فاعلية، وأنه استراتيجية محفزة

في تعليم المحتوى والتفكير،  التعلم القائم على المشكالتأهمية  التي وضحت(Cindy&Hmelo-Silver 2004)(26)دراسة و 

، ويجعل الطالب يتعلمون بالتجربة حل التعلم القائم على المشكالتوأشارت الدراسة إلى ماذا وكيف يتعلم الطالب من خالل 

لفعاليته في تعليم الطالب النظرية والتطبيق داخل  التعلم القائم على المشكالتاستخدام المشكالت،وأوصت الدراسة بضرورة 

 الفصول الدراسية.

لتدريس أربع مقررات  التعلم القائم على المشكالتتصميم برنامج قائم على التي حاولت (Debbie et all 2006) (29)دراسة و 

عية في جامعة هونج كونج وهي: نظرية الخدمة االجتماعية، الممارسة األولى دراسية في السنة الثانية لبرنامج الخدمة االجتما

والثانية، ومهارات الخدمة االجتماعية األولى والثانية، وتوصلت الدراسة إلى فعالية التعلم القائم على المشكالت في تدريس 

ادت مهاراتهم ، واكتسبوا قيم الخدمة وتعليم الطالب، حيث عبر جميع الطالب عن زيادة معارفهم ووعيهم االجتماعي، وز 

االجتماعية، كما ساعدهم على اكتشاف أفضل للمعرفة ، واكتساب قدرة أعلى في التطبيق، وأوصت الدراسة إلى ضرورة وجود 

ع لفعاليتها في ربط المحتوى بالواق التعلم القائم على المشكالتاستراتيجية تعليمية في برامج الخدمة االجتماعية تقوم على 

 المجتمعي.
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في تعليم الخدمة االجتماعية من  التعلم القائم على المشكالتإلى أهمية   Donna 2007&(Debbie(30))وأشارت دراسة 

( طالباا في السنة الثانية ممن تلقوا مقررات أساسية في نظرية 132خالل دراسة نتائج تعلم الطالب، وكان عدد المشاركين )

( بنداا لقياس المعارف، المهارات، والقيم المرتبطة بالخدمة 40ات، وتم استخدام مقياس مكون من )الخدمة االجتماعية، والمهار 

االجتماعية وفقاا للمقررات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نتائج التعلم كانت إيجابية، وتحققت مكاسب كبيرة وهامة في المعرفة، 

التعلم القائم على للتعلم أكثر، وحصلوا على استفادة كبيرة من برنامج والمهارات، والقيم، وأن الطالب أصبح لديهم دوافع 

 .المشكالت

في برامج ماجستير الخدمة  التعلم القائم على المشكالتإلى استخدام  (31)(Veronica et all 2007)أشارت دراسة و 

البحوث التي أجريت كجزء من تطوير االجتماعية لتحسين نتائج التعلم، وقدمت هذه الدراسة مراجعة علمية عميقة من خالل 

مناهج الماجستير في برنامج الخدمة االجتماعية في جامعة هونج كونج، وقد تقرر تحويل أربعة مقررات من أصل خمسة 

، ، وأشارت نتائج الدراسة إلى مكاسب كبيرة على مدار التعلم القائم على المشكالتمقررات أساسية إلى طريقة تعتمد على 

اسي في معظم المجاالت المذكورة، كما توصلت الدراسة إلى تفضيل الطالب لهذا المدخل الجديد في التعليم ألنه العام الدر 

 المدخل األكثر نشاطاا في تعلم الطالب الصينيين.

في تعليم الخدمة االجتماعية، حيث تم  التعلم القائم على المشكالتإلى تطبيق  (Sandra&Bosch 2008)(2)أشارت دراسة و 

في تعليم الخدمة االجتماعية على مستوى الدراسات العليا، وطبق على مقررات السياسة  التعلم القائم على المشكالتنفيذ ت

باستبدال مشكلة إلى سيناريو  التعلم القائم على المشكالتالعامة المدرسية، والمهارات، وتم إدخال بعض التعديالت في برنامج 

ساعد بدرجة كبيرة على  التعلم القائم على المشكالتاالجتماعية، واتفق غالبية الطالب على أن لتناسبها أكثر مع تعليم الخدمة 

تعلمهم، كما أنه منهج محفز للتعلم في الخدمة االجتماعية أكثر من الطرق التقليدية، وأوصت الدراسة في النهاية إلى ضرورة 

% من 20الخدمة االجتماعية، ويقضي بها الطالب ما يقارب  إنشاء معامل للتعلم المرتكز على المشكالت ضمن برامج تعليم

 الساعات التدريسية.

تقييم مقرر إدارة الخدمة االجتماعية بجامعة والية كاليفورنيا الذي استخدم التقييمية ل (Bruce & Aubrey 2008)(32)دراسة و 

ر الطالب في مشروع الفصل الدراسي، حيث منهجاا تعليمياا قائماا على حل المشكالت باستخدام تحليل نصوص أوراق تفكي

عمل الطالب مع مجموعة من األفراد الذين ليس لديهم منازل لتطوير منظمة رسمية لرعايتهم، وأسفرت نتائج الدراسة عن سبعة 

ولية وهي: األخالقيات، مفاهيم اإلدارة، تنمية المسؤ  التعلم القائم على المشكالتموضوعات تتعلق بتعلم الطالب باستخدام 

التعلم القائم الذاتية، التطبيق مقابل النظرية، الهيكل التنظيمي، المشاركة، والصراع الداخلي، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام 
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يعزز من المعارف المهارات،  التعلم القائم على المشكالتفي تدريس مقرر اإلدارة في الخدمة االجتماعية ألن  على المشكالت

الخاصة بالمقرر أكثر من الفصول الدراسية التقليدية للخدمة االجتماعية ، كما يمكن طالب الخدمة االخالقيات، والقيم 

 االجتماعية من توظيف المعرفة في الممارسة المهنية.

في تعليم الخدمة االجتماعية  التعلم القائم على المشكالتتوضيح أثر  (Debbie O. B. Lam 2009)(33)حاولت دراسة و 

يساهم في تحسين معرفة الطالب وزيادة خبراتهم للتعامل مع  التعلم القائم على المشكالتود(، وبينت الدراسة أن )النمو والحد

التعلم القائم على التحديات الجديدة في الممارسة، وطبقت الدراسة على مجموعتين من طالب الخدمة االجتماعية لمعرفة تأثير 

 ة إلى أن هناك نمواا متنامياا لدى الطالب في مجال المعرفة والممارسة.على أداء الطالب، وتوصلت الدراس المشكالت

في كلية الخدمة االجتماعية  التعلم القائم على المشكالتإلى تطبيق  (34)(Sabrina & Valerie 2009)دراسة وأشارت 

ونفذت  School of Social Work, Indiana University Bloomingtonبجامعة أنديانا بالواليات المتحدة االمريكية 

على مقرر األسس النظرية لممارسة الخدمة االجتماعية، ومقرر مهارات الممارسة المهنية  التعلم القائم على المشكالتالدراسة 

أسابيع من الفصل الدراسي األول، وتوصلت الدراسة إلى  5-4للخدمة االجتماعية، حيث أمض الطالب في كل مقرر من 

 في تدريس وتعليم الخدمة االجتماعية. التعلم القائم على المشكالتجابية حول فاعلية نتائج نوعية وكمية إي

على أهمية إشراك العمالء ومستخدمي الخدمة في نموذج قائم على التعليم والتعلم في  Liz & Tom2009))(35)أكدت دراسة و 

في تعليم وتطبيق الخدمة االجتماعية من خالل  تالتعلم القائم على المشكالالخدمة االجتماعية، وأكدت الدراسة على أهمية 

السيناريوهات، وأهمية رؤية الطالب لحاالت عملية قد تساعدهم في رؤية الممارسة الحية للمهنة ومعرفة خصائص الحاالت 

ص في التي يمكن أن يدرسوها ويتعاملون معها في المستقبل بعد التخرج، واستنتجت الدراسة موضوعين رئيسيين األول: يتلخ

التعلم التعلم التعاوني بين الطالب، والثاني صعوبة الفصل بين المحتوى والعملية في تعليم وتعلم الخدمة االجتماعية في إطار 

 .القائم على المشكالت

تقييم المناهج الدراسية وفقاا للتعلم المرتكز على المشكالت، حيث يعتبر ذلك والتي ساهمت في  Woei 2011))(36)دراسة و 

التعلم القائم أهم المجاالت التي تسهم في الربط بين النظرية وتطبيقها في الواقع، وخلصت الدراسة إلى أهمية دمج وتنفيذ من 

في المقررات الدراسية لفاعليته عن التعليم التقليدي، كما أنه يحقق نتائج تعليمية ايجابية تتوافق مع اإلطار  على المشكالت

 النظري للمقررات.

في تدريس الخدمة االجتماعية  التعلم القائم على المشكالتمراجعة وتقييم   (James et all 2012)(37)اسةتناولت در و 

التعلم القائم على تشمل استراتيجيات بجامعتي جنوب وشرق الواليات المتحدة، و العسكرية في برنامج الخدمة االجتماعية 

 التعلم القائم وتوصلت الدراسة إلى فعالية ، ة في المجال العسكريفي تدريس الممارسة المهنية للخدمة االجتماعي المشكالت
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في تدريس مقررات الخدمة االجتماعية العسكري، مما زاد من معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، كما زادت  على المشكالت

مفيد لممارسة الخدمة  شكالتالتعلم القائم على المقدراتهم على أداء المهام المحددة مع العسكريين، وأوصت الدراسة بأن 

االجتماعية العسكرية نظراا لتركيزه على استخدام المشكالت الواقعية التي تتحدى الطالب على دمج المناهج وتطبيقها على 

 عميل أو مجتمع عسكري.

مسؤولياتهم، واستفادة الطالب، وتوضيح أدوارهم و  التعلم القائم على المشكالت (38)(Emily et all 2014)تناولت دراسة و 

استراتيجية تستخدم على نطاق واسع في تعلم العديد من التخصصات  التعلم القائم على المشكالتوبينت الدراسة إلى أن 

يساعد على  التعلم القائم على المشكالتوالمهن داخل الكثير من الكليات األكاديمية مثل الطب، وتوصلت الدراسة إلى أن 

كثر انفتاحاا، ويساعد أعضاء هيئة التدريس على اكساب الطالب النظرية والممارسة بشكل إتقان التخصص، وجعل الطالب أ

 جذاب وممتع. 

على طالب الماجستير في الخدمة  التعلم القائم على المشكالتتقييم عائد التي حاولت  (Anne et all2014)(39)دراسة و 

في التدريس والتعلم لدى طالب الدراسات العليا في  ى المشكالتالتعلم القائم علاالجتماعية، وذلك من خالل اكتشاف تأثيرات 

بغيرهم من  التعلم القائم على المشكالتبرنامج ماجستير الخدمة االجتماعية، وتمت مقارنة الطالب الذين شاركوا في مشروع 

بكندا  Wilfrid Laurier Universityالطالب الذين لم يشاركوا في المشروع بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة ويلفريد لورييه 

وذلك وفقاا لخمسة مجاالت: المعرفة، القيم، المهارات، الثقة في مهارات الممارسة، الثقة في مهارات التعلم، وتوصلت الدراسة 

ير في مساعدة الطالب على تعلم مهارات الخدمة االجتماعية، والمعرفة، والقيم، وتطو  التعلم القائم على المشكالتإلى فاعلية 

 مهارات الممارسة المهنية بشكل أفضل وبجودة أعلى، كما أنه يمثل نقطة تحول في تعليم الخدمة االجتماعية.

، وأوضحت التعلم القائم على المشكالتتحليالا لميزات وخصائص التي قدمت  (40) (Ceker& Ozdamli 2016)دراسة 

إعداد الطالب للعالم الحقيقي من خالل الممارسة، وتنمية مهارات مدخل يسهم في  التعلم القائم على المشكالتالدراسة إلى أن 

يعزز من  التعلم القائم على المشكالتالطالب على  حل المشكالت باعتبارها الشكل األساسي للتعلم، ووصفت الدراسة أن 

سة التفكير، والتوجيه نتائج تعلم الطالب من خالل تعزيز قدراتهم، ومهاراتهم في تطبيق المعرفة، وحل المشكالت، وممار 

في تعليم وتدريس التخصصات المختلفة ألهميته في ربط  التعلم القائم على المشكالتالذاتي، وأوصت الدراسة بأهمية استخدام 

 أهداف التعلم بأهداف المجتمع.

علم االجتماع في تدريس مقررات  التعلم القائم على المشكالتإلى استخدام  (Merete & Anne 2017)(41)أشارت دراسة و 
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University, Aalborg  وحاولت الدراسة استكشاف كطريقة واعدة للدمج بين التعلم االكاديمي وممارسة الخدمة االجتماعية ،

التعلم القائم ستير في بيئة تعليم الخدمة االجتماعية الدانماركية، حيث يتم استخدام نتائج التعلم لدى الطالب على مستوى الماج

التعلم القائم على في تعليم الخدمة االجتماعية نظرياا وعملياا، وأوصت الدراسة إلى ضرورة التوسع في استخدام  على المشكالت

 ( في تعليم طالب الخدمة االجتماعية.PBL)المشكالت

 سات السابقة ما يلي:يتضح من الدرا

التعلم في تعليم الخدمة االجتماعية والعلوم األخرى، كما أتفقت معظم الدراسات على مفهوم  التعلم القائم على المشكالتأهمية 

، كما اعتمدت غالبية الدراسات على والتخصص والمهنة وأعضاء هيئة التدريس للطالبوأهميته بالنسبة  القائم على المشكالت

الكليات  ببعض الطالبن أغلب هذه الدراسات طبقت على أ، واستخدامها لالستبانة ، و  والتجريبي لوصفي التحليليالمنهج ا

، كما إن هذه الدراسات تناولت بعض المتغيرات التي اإلناثو الذكور الطالب ، وكذلك تناولت على مستوى العالموالجامعات 

 مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في أقسام وكليات الخدمة االجتماعية تختلف عن متغيرات الدراسة الحالية والتي تتناول

، حيث ال للتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية بالمشكالت بالمملكة العربية السعودية

 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس منفي تعليم الخدمة االجتماعية  التعلم القائم على المشكالتتوجد دراسة تناولت 

عداد وبناء ا  وتكمن االستفادة من الدراسات السابقة في: بناء إطار نظري يتناول مفاهيم البحث، وتصميم وبناء أدوات الدراسة، و 

تقوم عليه الدراسة، واختيار األسلوب اإلحصائي المناسب، وصياغة فروض البحث،  الذيمنهج ال، وتحديد استبانة الدراسة

 تفسير النتائج ووضع التوصيات.و 

 للدراسة  اإلطار النظري   

وظروف منطقية  افتراضاتمدخل تعليمي تطبيقي يقوم على  التعلم القائم على المشكالت: التعلم القائم على المشكالتمفهوم 

وتوجيه الطالب لجمع  وتدريب ،وضاع حقيقية، يقوم فيها عضو هيئة التدريس بتصميم مشكلة غير مكتملة ال تحتمل حل واحدأو 

 للخدمة االجتماعيةسس النظرية والمهنية األ إطارلى استنتاجات في إوالتوصل  ،مثلوتحديد الحل األ ،واقتراح الحلول ،المعلومات

 خصائيين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع المشكالت المجتمعية التي يواجهونها مستقبالا.ألتخريج 

 الخدمة االجتماعيةلتعليم  تالتعلم القائم على المشكالعناصر 

يمكن من خاللها فهم التعلم القائم على حل المشكالت. و  عدة عناصر يمكن تمييزها إلتاحة التعّلم القائم على حل المشاكل،هناك 

 المجاالت هي كما يلي:و 

المشكالت بدالا من  والذي يشتمل على تنظيم المناهج الدراسية حولالمشكالت الخصائص األساسية للتعلم القائم على حل  .1

 ز على المهارات المعرفية.يرك متكامل،منهج ك ،الموضوعات
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العنصر وظيفة تحفيزية في أن يدرك الطالب أهمية  اوهذا العنصر ينطوي على حل مشكلة حقيقية غير منظمة. ويتيح هذ

كن للتعليمات القائمة على . كما يم(Barrows,2000)(12) المستقبلمعرفة المحتوى في سياقهم المهني أو الشخصي في 

حل المشكالت تحفيز الطالب على تعلم الموضوع بسبب الطبيعة البشرية للفضول ومواجهة التحديات. من خالل عملية 

ا ببناء  فحسب،ال يقتصر الطالب على اكتساب معرفة المجال و حل المشكلة،  في الذاكرة  المعرفةبل يقومون أيضا

التعلم القائم على . والمشكالت المستخدمة في (Kolodner et al,2003)(42)تقبل السترجاع فعال للمعرفة في المس

فإن المشاكل غير المنظمة تتميز بأنها تحتوي على  (Jonassen&hung 2008)(43) غير منظمة. ووفقاا  المشكالت

اهيم أو المبادئ وغموض حول المف معقولة،وحلول متعددة  معروفة،وعناصر متعددة غير  مبهم،حاالت غامضة بشكل 

للمفاهيم  إلزاميوترتيب  مستهدفة،في حين أن المشكالت المنظمة بشكل جيد تمتلك حساا جيداا. وحاالت  لحلها،الالزمة 

غير  مشكالت يقوم على ،التعلم القائم على المشكالتوحل واحد صحيح ال يتجزأ. في حين أن  المستخدمة،والمبادئ 

قدراتهم على تطبيق معارفهم بشكل تكيفي للتعامل مع حاالت المشكالت المعقدة  مساعدة الطالب على تطويرلمنظمة 

 .(44) (Gijselaers& Wilkerson,1996)التي عادة ما ُترى في أوضاع العالم الحقيقي 

والتوجيه  الصغيرة،مثل المجموعات  (،المجموعات المتعاونةالمشكالت )الشروط التي سهلت التعلم القائم على حل  .2

  (45) (1978)وكما قالحيث يعمل الطالب في مجموعات صغيرة.  التعاوني،التعلم  ويهدف إلى والتعلم النشط. ،يميالتعل

Vygotsky    وكذلك نتيجة للتفاعل مع أفراد آخرين  وتاريخية،فإن معرفة الفرد هي دالة على عوامل اجتماعية وثقافية

 غرس الجانب االجتماعي في تعلم الطالب داخل البيئة. وهكذا، فإن صيغة عمل مجموعة صغيرة ت

(Hmelo,2004-Silver)(46) . 

أنه عندما تتجمع مجموعة من األفراد لتحقيق هدف مشترك، يمكن  Roschelle &Teasley1995))(47)كما ناقش 

ل مناقشة . من خالالمحتملة داخل المجموعة تسريع تأثير التعلم ومضاعفته نتيجة التحفيز على تحقيق الهدف والعالقات

ما هي المشكلة ويولدون بشكل جماعي قضايا  التعلم القائم على المشكالتجماعية والعمل بشكل تعاوني، يقرر طالب 

هداف لتعلمهم الذاتي. باإلضافة إلى ذلك، يساعد التفاعل االجتماعي للعمل في مجموعات الطالب على ممارسة وأ

صل وتعريفهم بثقافة المهنة. باختصار، بدافع التحدي المتمثل في حل تعاونهم ومهاراتهم الشخصية ومهاراتهم في التوا

المشكالت الحقيقية، يعمل الطالب بشكل تعاوني ويشتركون في العمليات المعرفية الضرورية التي تساعدهم على توجيه 

 (.ذاتي نشط )في مقابل المعلم المباشر
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باإلضافة  والدوافع،لقائم على حل المشكالت مثل تطوير المهارات النتائج)المشاركة( التي تم تسهيلها من خالل التعلم ا .3

 إلى تطوير القدرة على التعلم مدى الحياة.

 الخدمة االجتماعيةتعليم في  التعلم القائم على المشكالت خطوات

ا باسم عملية  التعلم القائم على المشكالت خطوات :  من، تتكون التعلم القائم على المشكالتوالمعروفة أيضا  

(43)(Barrows&Tamblyn,1980  ( (49) )Barrows&Kelson,1995 ( (12) )Barrows,2000( (24)(Torp&Sage,2002)   

(46)(silver-Hmelo,2000) (50)(Gallagher et all1992)  (7)( Williams,2002(7)) 

   .عرض سيناريو مشكلة ما على الطالب 

   الطالب بصياغة وتحليل المشكلة من خالل تحديد الحقائق ذات يقوم الطالب بصياغة وتحليل المشكلة: حيث يقوم

 الصلة بسيناريو المشكلة. وتساعد خطوة تحديد الحقائق هذه الطالب على تمثيل المشكلة. 

   .إنتاج الفرضيات: عندما يفهم الطالب المشكلة بشكل أفضل، فهم يولدون فرضيات حول الحلول الممكنة 

  التعلم بمعروفة  الخطوةهذه الخطوات هو تحديد الحقائق المعرفية المتعلقة بالمشكلة. هذه  التوجيه الذاتي: جزء مهم من

 (. Self-directed learningالموجه ذاتياا )

   تحديد المعارف الناقصة: وهي مهمة جدا حيث يحاول الطالب معرفة جوانب النقص التي يجب عليهم استكمالها لحل

 لديهم معارف جديدة.المشكلة المطروحة، وبذلك تتكون 

   تطبيق التوجيه الذاتي للتعلمSDL ،حيث يقوم الطالب بتطبيق معرفتهم الجديدة وتقييم أوضاعهم في ضوء ما تم ذكره ،

بينما يساعد أعضاء هيئة التدريس الطالب على تعلم المهارات المعرفية الالزمة لحل المشكالت. نظراا ألن الطالب 

د ارة أهدافهم واستراتيجيات التعلم الخاصة بهم لحل المشكالت غير المنظمة التي يقوم بها يخضعون للتوجيه الذاتي، وا 

ا المهارات الالزمة للتعلم مدى الحياة من  د)ال يوجد حل واح التعلم القائم على المشكالت صحيح(، فإنهم يكتسبون أيضا

 .التعلم القائم على المشكالتخالل 
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 الخدمة االجتماعية تعليم في التعلم القائم على المشكالت

على منهج يتمحور حول الطالب ويقوم فيه بإجراء البحوث ودمج النظرية والممارسة، وتطبيق  التعلم القائم على المشكالتيعتمد 

 .(Savery,2006,12)(23) والمهارات لتطوير حل قابل للتطبيق لمشكلة محددة" ،المعرفة

ه. يتلقى الطالب أجزاء هتي يتلقاها الطالب هي سيناريو عميل يمثل وضعاا واقعياا قد يواجه، فإن "المشكلة" الالخدمة االجتماعيةفي 

التعلم القائم على في كل مرة، مما يؤدي إلى تكرار عملية التعامل مع الحالة في مجال معين. باإلضافة إلى ذلك،  من الحالة قسماا 

 (17)كتساب المهارات العملية ال يقل أهمية عن استيعاب المحتوى هو علم أصول التدريس استناداا على فرضية أن ا المشكالت

(Margetson,1991)(17). 

ويواجهون تحديات  ،خصائيون اجتماعيون في المجالأباستخدام التعلم القائم على المشكالت، يتم تقديم سيناريوهات للطالب كأنهم 

مكن ألعضاء هيئة التدريس وي .الطالب اآلخرين ل مع زمالئهمللعثور على المعلومات وتطبيق المعرفة المكتسبة مسبقاا والعم

  (Middendorf & Pace,2005) (51) .كمحترفينالتفكير  مساعدتهم في تعلم عملية

التعلم القائم على الحالة مع االختالف األساسي بينهما وهي الطريقة التي يتم بها تقديم المعلومات  التعلم القائم على المشكالتيشبه 

الصلة بالقضية أو المشكلة للطالب. عادةا، يقدم أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون تقنيات التعلم المستندة إلى الحالة ذات 

دراسة حالة كاملة لمجموعات الطالب بدالا من األجزاء المنفصلة المستخدمة في التعلم القائم على المشكالت. يساعد مدّرسو 

 في الوضع الحاليراءات التي قد يتخذها المحترف ، وتحديد اإلجكلة، والنظر في الحلولالمشالمقررات الطالب على تحليل 

(Herreid,1994) (52). 

فقد تم استخدام التعليم القائم على المشكالت على نطاق واسع في المدارس  االجتماعية،في تعليم الخدمة  باإلضافة إلى استخدامه

 ، والتعليم(54)(Spencer,2003)، والطب(53)(Saatci,2008)ال األعمإدارة بما في ذلك  األخرى،المهنية 

 (Edwards and Hammer,2005)(55) ،تأفاد. في الخدمة االجتماعية Lam2004))(56)  برامج مستوى استخدامه على

عن راسةدكانوا أكثر كفاءة في ال PBLوجدت أن الطالب الذين تلقوا تعليمات و  ،BSWاالجتماعية في الخدمة  البكالوريوس

 PBLأن الخريجين من وحدة تدريب   (Chan & Ng2012)(57)المعلومات وفي تحمل مسؤولية تعلمهم. وعلى غرار النتيجة، ذكر

اا  وجدوا أكثر ذاتية و   .بداعا
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 (58)(Goodnough,2005)في حين أن مؤلفين آخرين كتبوا عن تعديل تقنيات التعلم القائمة على المشكالت 

(59) (Baldwin et al,2002)   إجراؤها. تم تطوير طريقة  تمال يبدو أن هناك توحيداا في التعديالت التي وأشاروا إلى أنه

قسماا من  PBL، يتلقى الطالب الذين يستخدمون الخدمة االجتماعية ( في تعليمPBLالستخدام التعليم المعتمد على المشكالت )

 PBLيقوم طالب  أيضاا  .بالتدريج هيدية أساسية في البداية ويتعلم أكثرالحالة في كل مرة. حيث يكون الطالب لديه معلومات تم

المدربين  أعضاء هيئة التدريسمجموعاتهم الخاصة مع  PBLالعمل في مجموعات من أجل تبادل المفاهيم والمعرفة. ويقود طالب 

سئلة من النوع الذي يقود الطالب على طرح أ أعضاء هيئة التدريسالعمل مع كل مجموعة من الطالب. يتم تدريب و  ،PBLعلى 

عن طريق تعليم الطالب أن  :أوالا  المشكالتتعديل برنامج التعلم القائم على  تمإلى استكشاف أكثر عمقاا والتفكير كمحترفين، فقد 

ه تفكيرهم. قدم باتباع كل قسم من الحاالت بنوع من األسئلة التي يستخدمها المحترفون لتوجي :وثانياا  ،يكونوا قادة في مجموعاتهم

والمواد الجديدة التي تم العثور  ومعرفتهم،المعلمون االستشارات والتوجيه لمجموعات الطالب حيث استخدموا خبراتهم في الحياة 

 عليها عن طريق إجراء األبحاث لملء فجوات المعلومات لمناقشة أسئلة الحالة واإلجابة عليها.

خالل فصلين في أربعة أقسام  PBLفي جامعة شرق واشنطن بتجربة استراتيجيات  ، قامت هيئة التدريسفي الواليات المتحدة

ا إلعداد الطالب ليصبحوا  دراسيين يعملون في المدارس  أخصائيين اجتماعيينعلى مستوى الدراسات العليا تم تصميمهما خصيصا

إلى أن استخدام برنامج التعليم من أجل ، خلص الباحثون . في جامعة ميسوري كولومبيا(10) (Altshuler,lois,2003العامة )

( لتدريب األخصائيين االجتماعيين في فرق متعددة التخصصات ساعد األخصائيين التعلم القائم على المشكالتالتربية )

 الخدمة االجتماعيةاالجتماعيين على تعلم العمل الجماعي والطالب من التخصصات األخرى لتقدير دور 

 (Sable et al,2001) (60) .استراتيجيات  كما تستخدمPBL  كندا.في برامج العمل االجتماعي في 

الخدمة  بكالوريوسأن طالب ، الخدمة االجتماعيةفيما يتعلق بالمعرفة والقيم والمهارات في أفاد باحثون في جامعة هونج كونج 

مما  التعلم القائم على المشكالتهاء من دورة تصورات إيجابية أكثر بكثير عن نتائج التعلم هذه بعد االنت لديهم BSW االجتماعية

أسفرت دراسة موازية مع طالب السنة و  (Wong&lam,2007) (62) ;(Lam et al,2006) (61) . البرنامجكانوا عليه عندما بدأوا 

 (Bolzan &Heycox1997) (64أعلنو . (Pearson et al,2007)(63)عن نتائج مماثلة  جكون جالدراسية األولى في جامعة هون

في أستراليا  BSW في برنامج البكالوريوسالسنة األولى  مقرراتنتائج إيجابية في المكاسب المعرفية للطالب المسجلين في  عن

 .التعلم القائم على المشكالتوالتي تم تصميمها باستخدام مفاهيم 
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أفاد معظم الطالب في و م. يتدريس والتعلال في تالتعلم القائم على المشكال بحاث تأثير مناهجأكانت رائدة في جامعة هونج كونج 

وذكرت . (Wong&Lam,2007)(62)(Lam et all2006)(61) التعليميةنهاية سنتهم الثانية عن توسيع مجموعة مهاراتهم 

Lam(2008)  أنPBL  وجدت و متعددة وأهداف التعلم المتقدمة والعمل الجماعي. الحفز النمو في استخدام موارد التعلم

Pearson et al 2007)) (63)  أن طالبMSW  أظهروا تغيرات إيجابية كبيرة في إدراكهم لنتائج التعلم بما في ذلك مهارات حل

بما في ذلك  المهنية،كفاءتهم  زيادةوالتغيرات اإليجابية الكبيرة في  المعرفة،ومهارات بناء  الذاتي،ومهارات التعلم  المشكالت،

 المهارات والمعرفة.

من شأنه أن يمنحهم و  الخدمة االجتماعية،أفضل من المحاضرات التقليدية لتعليم  PBLمن الطالب إلى أن استخدام أشار عدد  

 والعملفائدة إضافية تتمثل في تعزيز تفاعل الطالب الجماعي  وله والقيم.والمهارات  الخدمة االجتماعيةقاعدة صلبة في معرفة 

ا في الممار  ،يالفريق   (Wilson, &  Pierrie,1990) (66) (Tynjala,1998) (65)المهنيةسة وهو أمر ضروري أيضا

 في المملكة المتحدة في الخدمة االجتماعيةفي التدريب  التعلم القائم على المشكالت استخدم

        Burgess&Taylor,2005) )(8) (9)استراليا وفي(Gibbons&Grey,2002); (67) (Smith,1985) . وفي الواليات

كانت تعليقات الطالب وردود  عام،بشكل و  (Altshuler&Bosch,2003;)(10) (Sable et al 2001)(60)االمريكية  المتحدة

 .(Lam,2004)المدرسين على هذه التجارب المختلفة إيجابية

 بالمشكالت الخدمة االجتماعيةم يتعل

خالل الخبرة العملية وكمحاولة لوضع عملية التعلم في من  الخدمة االجتماعيةعلى المشكالت يساهم في تطوير تعليم القائم التعلم  

"االبتكار" األكثر  التعلم القائم على المشكالت. وقد اعتبر (20)((Savin,2000؛ Silver)Hmelo,2004-(46)مهمة ذات معنى )

ريفاا مفصالا ودقيقاا تع (HmeloSilver2004)(46). قدم (19) (Boud&Feletti,1997,1pأهمية في التعليم للمهن لسنوات عديدة" )

  المشكالت:للتعلم المرتكز على 

. ويتمركز تعلم الطالب فيه التعلم القائم على المشكالتهو أسلوب تعليمي يتعلم فيه الطالب من خالل حل المشكالت الذي يسهلها 

ا يحتاجون إلى تعلمه لحل حول مشكلة معقدة ال تحتوي على إجابة واحدة صحيحة. ويعمل الطالب في مجموعات تعاونية لتحديد م

 مشكلة ما.

عضو هيئة تعلموه. يعمل  فيما( ثم يطبقون معرفتهم الجديدة على المشكلة ويتأملون SDLينخرطون في التعلم الموجه ذاتيا )و 

  .(46) (HmeloSilver,2004) المعرفةمن توفير  لتسهيل عملية التعلم بدالا  التدريس
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من و ، الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتمن الجوانب من حيث استخدام يتم تمييز العديد  السياق،وفي هذا 

 ستخدم مشاكل الحياة الحقيقية. من خالل ا، الخدمة االجتماعيةالمهم أن تكون المشكلة المعقدة هي نقطة بداية تعلم 

الطالب خارج الفصل  مشروعات تخرجوجهة للمشاكل، وفي في المحاضرات الم التعلم القائم على المشكالتيمكن استخدام برنامج و 

تحديد المشكلة من قبل في الشكل األول يمكن حيث مشروعات القائمة على حل المشكالت؛ التوجد عدة أشكال من و الدراسي. 

 .ل الثانيوهذا هو الشك مشكلةمشروع ال، أو قد تترك المشكلة مفتوحة أمام الطالب لتحديد (المشكلةعضو هيئة التدريس )

(19)(Boud&Feletti,1997) (20) (Savin,2000); (68) (De Graaff&Kolmos,2003)  

 بتطويرمن خالل المشكالت بالعديد من المميزات حيث من المتوقع أنه يسمح للطالب  الخدمة االجتماعيةويمكن أن يتميز تعليم 

(68) (De Graaff&Kolmos,2003)مهارات حل مختلفة. وتنمية قها ونقلها إلى سياقات : المعرفة المرنة التي يمكن تطبي

سبيل المثال، المهارات في  ، علىالمشكالت. وصقل مهارات التعلم الموجه ذاتياا المشكالت، باإلضافة إلى المهارات في تحديد 

تقانتية الدوافع الذاوتنمية  .دارة المشاريعا  ، و مهارات التواصل، والتعاونواكساب  .اختيار الموارد التعليمية مستوى أعلى  والتحفيز. وا 

 والممارسة.القدرة على ربط النظرية و  .التفكير النقديو  .من التعقيد التحليلي

االرتباط بمشاكل الحياة الواقعية، ألن مشاكل الحياة الحقيقية تتطلب معرفة تتجاوز الحدود  في التعلم القائم على المشكالتويفيد 

. إن منهج التعليم المرتكز على المشكالت مثمر بشكل خاص في تعليم الخدمة (68)(Graaff& Kolmos,2003  De) التقليدية

في تعليم الخدمة  التعلم القائم على المشكالت. وُيالحظ أن استخدام وتعزيز الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية االجتماعية

 ز التفاوض مع اآلخرين من خالل العمل الجماعياالجتماعية يثري الطالب ذوي المهارات القيادية والقدرات التي تعز 

 (Sable et al,2001) (60) . 

 :التعلم القائم على المشكالتمزايا 

يجعل محتوى المناهج ذات صلة بالممارسة المهنية، ويساعد في التركيز على تعلم المعلومات  التعلم القائم على المشكالتاستخدام 

طالب، ويسهل تدريب الطالب على تعلمهم ذاتياا، وزيادة الدافع لديهم، ويشجعهم على التعمق األساسية والمهمة، وتطوير مهارات ال

 زايام Seng) (70) 2012), Guzelis) (69) , (2012ويضيف بدالا من السطحية في التعلم، واستخدام المنهج التجريبي في التعلم.

على تطوير مهارات حل  عمل داخل المجموعات، ويساعديساعد على تطوير مهارات ال للتعلم المرتكز على المشكالت في:

نشاء معلومات أكثر تذّكراا، و  بناء يساعد على بناء مهارات التعلم، ويساعد على تحقيق مهارات التعلم التعاوني، و المشكالت، وا 

الطالب لمهنية، ويساعد ساسية، وزراعة الصفات األيساعد الطالب على بناء مهارات االتصال والمهارات اأسلوب إيجابي وحافز، 

 .على زيادة مهاراتهم في استخدام مصادر التعلم 
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للمتعلمين تحمل مسؤولية تعلمهم،  PBLالتالي: يتيح برنامج  فيهيئة التدريس والطالب  ألعضاء PBLيمكن إدراج مزايا برنامج و 

المنزلية الفردية تسمح للطالب المتقدمين  وتسمح مشاريع المجموعة للمتعلمين بتطوير كفاءتهم في العمل الجماعي، والواجبات

 ، Guzelis(69))؛  (2012 (Seng,2012)(70)؛ Hung,2013) (27)) بعرض أعلى أداء ومحاوالت القيادة واإلبداع

 . Klegeris  &(71)(Hurren؛  (2006 

  التعلم القائم على المشكالتمعوقات 

م القائم على المشكالت يؤدي إلى فضول الطالب ورغبتهم في حل المشكلة، على الرغم من أن التعليالمعوقات المتعلقة بالطالب: 

مي الذاتي للطالب خالل عمليات التعلم القائم على المشاركة، إال أن عدداا من التقارير كشفت يدامة السلوك التعلا  وبالتالي تحفيز و 

عة ماستريخت رؤى مثيرة لالهتمام. في التقرير ان شامالن من جاميميلى سبيل المثال، قدم تقريران تقيعن بعض المعوقات. ع

والتي  التعلم القائم على المشكالتبعض السلوكيات السلبية للطالب في برنامج  (72) (Dolmans et all 2001)  األول، الحظ

وقات أخرى خالل يكونوا نشيطين في أوقات معينة وغير ذلك في أن الطالب أأطلقوا عليها اسم "السلوكيات الطقسية"، والتي تعني 

 )على سبيل المثال، الربط غير الكافي بين المعلومات الجديدة ومعرفتهم السابقة(. عملية التعلم

 عبر التعلم القائم على المشكالت لتنفيذ الجامعي الحرم مستوى على التقييم كان (Moust et all. 2005) (73) من الثاني التقرير

 مجموعات جلسات قبل القليل واإلعداد الذاتية، للدراسة كفاية الوقتإلى عدم والتي أشارت ، ماستريخت جامعة في والمناهج البرامج

 مناقشات خالل واإليضاح الذهني العصف وتجاوز والمعلومات، األدبيات فيدراسةلل المخصص المالئم غير والوقت الدروس،

 Taylor&Miflin)(75) من كل وأشار تماعية للطالب،وضعف المهارات االج .المشكلة في التحقيق الفائق والتوليف المجموعة،

2008) 

قد يتخلله بعض المعوقات المرتبطة بالغياب المتكرر لبعض  أنه على التعلم القائم على المشكالت لتطبيق استعراضهما في  

بعض الطالب في . واحباط (Moust et al, 2005) (73) الطالب، واهتمام الطالب بالحصول على المعرفة أكثر من الممارسة

 الخطيرة القضية أيضا هو التعلم عملية في للمشاركة والجهد الحافز إلى االفتقار هذا وكانحالة العجز عن إيجاد حل للمشكالت. 

المشكالت،  حل قد تؤثر على تطوير . وهذه(vardi&ciccarelli,2008) (74)األسترالية  الجامعات إحدى في تحديدها تم التي

  الذاتي. التعلم ومهارات

في عملية  أعضاء هيئة التدريسال يقلل من دور ومسؤوليات  PBLالتعلم الذاتي في المعوقات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس: 

وضع نماذج لعمليات  PBL. يجب على ُميسري PBLفي نجاح تنفيذ  محوريا   يلعب أعضاء هيئة التدريس الميسرون دوراا و  التعلم

 اد عمليات تعلم الطالب، والتي تتطلب قدراا كبيراا من الوقت واإلعداد.رشا  حل المشكالت والتفكير و 
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 تعلم عملية أثناء التفكير مسائل لحل وتوجيهات نماذج تقديم في أعضاء هيئة التدريس فشل (Koh et al. 2008) (76) وأشار

التعلم القائم على التدريس على إلى أن عدم تدريب أعضاء هيئة  (Perkins and Grotzer 2000) (77) الطالب. وكما أشار

 (Moust et all 2005) (73) وأشار(Spronken-Smith and Harland 2009) (78) .تضعفهمن المعوقات التي  المشكالت

التعلم القائم على إلى قضية الوقت والجهد، واهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالطرق التقليدية مثل المحاضرات من معوقات 

المرتبطة بتوصيف المقررات والتي تتمثل في  التعلم القائم على المشكالتبعض معوقات  (Glew2003)(79)لخص و  .المشكالت

 فقدان خطط وتوصيف المقررات للتعلم المرتكز على المشكالت.

 :على المشكالت القائملتعلم العالمية لتجارب ال

 :عية بجامعة ألبورغبرامج الخدمة االجتما في التعلم القائم على المشكالت تجربة 1.
في كل من برامج البكالوريوس والماجستير في الخدمة االجتماعية،  التعلم القائم على المشكالتجامعة البورغ الدانماركية تستخدم 

في األطفال  MSWوبرنامج الماجستير البكالوريوس في تعليم الخدمة االجتماعية على مستوى طالب  PBLحيث تشمل دراسة 
والتي تم اعتبارها منذ عام  الدنمارك،شراف جامعة آلبورغ في . وتخضع كل من برامج الماجستير إلرضين للخطروالشباب المع

جراء البحوث. ويتم مناقشة تجارب الطالب الخاصة ا  من منهج التعلم والتعليم و  متكامالا  اا جزء PBL، ويعتبر "PBL"جامعة  1974
 في معظم جوانب التدريس الجامعي. PBLحيث تم دمج برنامج  PBLـ في سياق يكون فيه الطالب على دراية ب PBLبـ 

يتم تخصيص  الجامعات،وفي بعض  " PBL، والذي يحمل اسم "نموذج ألبورغ PBLوتمثل جامعة آلبورغ تبايناا منظماا في مشروع 

٪ من وقت الطالب 50م في حين أن العمل في مشروع جامعة ألبورغ يمثل بشكل عا المشروع،٪ من وقت الطالب للعمل في 20
(68)(De Graaff&Kolmos,2003) وغيرها من  واإلعداد، التقليدية،. ويتم تخصيص الباقي من وقت الطالب للمحاضرات

 التمارين والواجبات.

عضاء هيئة تدريس أمع  إشرافيةاجتماعات  ويتخللها، ب مشكلة )ضمن إطار موضوع مفتوح(يحدد الطال المشروع،في عمل 

يقوم الطالب بجمع البيانات التجريبية لمعالجة المشكلة التي قاموا بتحديدها. يمكن للطالب  المشاريع،اسي. وفي معظم الفصل الدر 

السكن أوالا؟" ؛  توفير"لماذا توجد زيادة في التشرد في الدنمارك على الرغم من  المثال،على سبيل  للغاية،معالجة مشاكل متنوعة 

المزمنة لآلباء على األطفال؟" ؛ أو "كيف يمكن لألمهات ذوي الخلفية العرقية أن يختبروا األبوة ،  ثار األمراض الجسديةآ"ما هي 

يحدد الطالب مجال التركيز وما هو  ،الدراسة هذهوما هي التحديات التي يتم التعبير عنها في سردهم؟". ومع العمل على أسئلة 

وما  الالزمة،يانات التجريبية المستخدمة من أجل الحصول على المعرفة وما هي الطرق والب السابقة،معروف من خالل األبحاث 

والتعلم  العمل،فإن األساس في عمل المشروع مهم من حيث تنظيم عملية  وبالتالي،هي األطر النظرية والتحليلية الواجب تطبيقها. 

لمشروع )على الرغم من حصول الطالب على والتقييم الذي يتم في الغالب على أساس مجموعات ا للطالب،الرسمي وغير الرسمي 

 تقييمات فردية(.
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ا أوجه تشابه.  المسجلين،يختلف البرنامجان )البكالوريوس، والماجستير( من حيث تنظيمهما وأنواع الطالب   أوالا،ولكن لديهم أيضا

ومعظمهم  البكالوريوس،لين على درجة فإنها تستهدف الطالب الحاص لذلك،يقدم البرنامجان تعليماا أعلى في الخدمة االجتماعية. 

عمل في اليقوم الطالب ب ذلك،. وبناءا على Aalborg PBLيتم تنظيم كال البرنامجين ضمن نموذج  ،ثانياا في الخدمة االجتماعية. 

ي كثير من بأنفسهم بشكل كبير. يتم تنفيذ عمل المشروع ف يحددونهاالمشروع طوال فترة تعليمهم مع التركيز على المشكالت التي 

يجمع كال البرنامجين محاضرات ُمنظَّمة إلى  ثالثاا،. كموجهمشرف يعمل  وهناك دائماا  طالب، (8-2)األحيان في مجموعات من 

ا إلى  9أيام كاملة )محاضرات من الساعة   مساءا( مع عمل المشروع.  3صباحا

   :االجتماعية في الخدمة التعلم القائم على المشكالتفي  تجربة جامعة هونج كونج .2

( في برنامج بكالوريوس PBLفي التعليم القائم على حل المشكالت ) جكون جبدأت جامعة هون ،2001-2000 من في الفترة

 متعلمين مدى الحياة.لخدمة االجتماعية كا محترفين مهنيينعداد إل ، والقيم،والمهارات ،حيث المعرفة ،الخدمة االجتماعية

 ،المشروع٪ من وقت الطالب للعمل في 20ويتم تخصيص  ،االجتماعيةن برنامج بكالوريوس الخدمة السنة الثانية مويطبق في 

ثالثة  من التعلم القائم على المشكالتمنهاج تألف ي. طالباا ( 11-10من )الطالب المشاركين إلى مجموعات مكونة  تقسيم ويتم

مجموعات الطالب تحت إشراف  تنفذهومشروع ميداني  ،المهاراتورش عمل و  ،التعلم القائم على المشكالتحاالت عناصر: 

 (العمل المجتمعياالجتماعية )فيما بعد بالخدمة من المحتمل أن يواجهوها  مشاكلالطالب  ويعرض على. أعضاء هيئة التدريس

 من ستة دروس. كل حالة تتألف ،والممارسات التكاملية

 يكونحالة وتقسيم أنفسهم إلى مجموعات صغيرة لجمع المعلومات. ثم ُطلب من الطالب تحديد قضايا التعلم في سيناريو الي 

مفاهيم أو نظريات أو موضوعات  ومساعدة مجموعتهم في تعلم أي ،الطالب مسؤولين عن تقديم العروض في الدروس الالحقة

 .المتعلقة بالعمل المجتمعي تتعلق بالقضية

 حيثوالزيارات الميدانية.  والمختبراتبما في ذلك اإلنترنت والمكتبات  ات،للمعلومتم تشجيع الطالب على استخدام مصادر متعددة ي

أعضاء هيئة التدريس مسؤولين عن تعليم المجموعات في الحاالت التي تقع ضمن مجال خبرتهم على أساس تناوب بحيث تم 

 مساعدة كل مجموعة من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس مع المعرفة ذات الصلة. 

وكان  ،لم الطالب مهارات عملية مرتبطة بالنظرية وقاموا بتنفيذ مشروع ميداني كان يرتكز على منظمة غير حكومية تعفمثالا: 

جمع الطالب المعلومات ذات  الميداني،للحياة الواقعية. في المشروع  التعلم القائم على المشكالتهدفها هو تعريضهم إلى مدرسة 

 وقاموا في النهاية  كمجموعة،ونفذوا المشروع  للبرنامج،ووضعوا خطة  المشروع،صاغوا أهداف و  لالحتياجات،وأجروا تقييماا  الصلة،
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في األسبوع على  واحد يوم، و التعلم القائم على المشكالتجلسة واحدة في األسبوع على حاالت  تنفيذبتقييم إنجازاتهم وجهدهم. تم 

 ورش عمل المهارات والمشروع الميداني.

 نيةالدراسة الميدا

  االجراءات المنهجية للدراسة :أوالً 

 أهداف مع الحالية الدراسة تستهدفه ما التفاق وذلك التحليلية، الوصفية الدراسات من الدراسة هذه تعتبر:  الدراسة ونوع منهج .1

 في المشكالت على المرتكز للتعلم استخدام أعضاء هيئة التدريس التعرف على إلى  الدراسة هذه تميل حيث الوصفية الدراسات

 ،بكليات وأقسام الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من االجتماعية الخدمة تعليم

 إلى والتوصل ،تعليم الخدمة االجتماعية في التعلم القائم على المشكالت استخدام من تحد التي المعوقات أهم على والتعرف

، ومحاولة التوصل إلى تصور لتصميم مختبر للتعلم الخدمة االجتماعية تعليم في علم القائم على المشكالتالت لتفعيل مقترحات

، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح ام وكليات الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعوديةأقسالمرتكز على المشكالت في 

 الجامعات السعودية.بعض وكليات الخدمة االجتماعية ب مبأقساتدريس الاالجتماعي الشامل لجميع أعضاء هيئة 

بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة  التدريس هيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع يتكون  :الدراسة مجتمع .2

 بلغ والذين الملك فيصل ، وجامعةبنت عبد الرحمن، وجامعة األمام محمد بن سعود االسالمية، وجامعة حائل، وجامعة أم القرى

 .( عضواا 124) عددهم

 الخصائص االجتماعية لمجتمع الدراسة :1جدول رقم 

 المتغيرات
 

 النوع
 الدرجة العلمية

عدد سنوات  
 التدريس

متوسط 
 استاذ مساعد استاذ مشارك استاذ أنثى ذكر لعمرا

 % ك % ك % ك % ك % ك

85 68.5 39 31.
5 

41 33.1 43 34.7 40 32.2 13.76 43.30 

على درجة %(، وأغلبهم 68.5من الذكور وذلك بنسبة ) من أعضاء هيئة التدريسالغالبية العظمى  أن :إلىيشير الجدول السابق 

( سنة مما يشير إلى 13.76) التدريس%(. وبلغ متوسط السنوات التدريسية ألعضاء هيئة 34.7.1ذلك بنسبة )و  مشاركأستاذ 

 ( سنة.43.30) همعمار أ، وجاء متوسط لتدريسخبرتهم الكبيرة في ا
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  :الخدمة االجتماعية تعليم في التعلم القائم على المشكالت ممارسة استبانة :في البيانات جمع أدوات تمثلت: الدراسة أدوات.3

 بناء تم وقد ،ماعيةممارسة أعضاء هيئة التدريس للتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم الخدمة االجت على التعرف إلى هدفتو 

 وتوجيه الطالب، وتقسيم المهام وتحديد المشكلة :أبعاد ثالثة من ويتكون :األول الجزء أجزاء، ثالثة تغطي بحيث االستبانة مفردات

 من دتح التي المعوقات :الثاني الجزء".المشاركة" وتقييمه األمثل الحل تحديد في الطالب مشاركةو  ،"المهام" الحلول القتراح الطالب

التعلم  تطبيقالمقترحات التي تدعم من  في يتمثل :الثالث الجزء .الخدمة االجتماعية تعليم في التعلم القائم على المشكالت استخدام

 االستبانة مفردات عدد يوضح التالي والجدول .الخدمة االجتماعيةفي تعليم  القائم على المشكالت

 االستبانة مفردات عدد يوضح :2 وجدول

 التعلم القائم على المشكالتممارسة  اءاالجز 

 المجموع المقترحات المعوقات
 المشكلة 

 القتراح الطالب توجيه

 (المهام)الحلول

 في للمشاركة الطالب توجيه

 وتقييمه األمثل الحل تحديد
 )المشاركة(

 69 11 22 12 10 14 المبدئية الصورة

 66 10 25 10 9 12 التحكيم بعد

 60 8 25 9 7 11 اخليالد االتساق بعد

 .مفردة، وهي في مجملها تغطي جميع جوانب االستبانة بأجزائها الثالث  (60)يتضح من الجدول السابق أن االستبانة تتكون من 

أمام البديل الذي يرى أنه ينطبق عليه، بحيث  (√)أمام كل مفردة ثالثة بدائل، وعلى كل فرد من أفراد العينة أن يضع عالمة 

   .على الترتيب (دائماا، أحياناا، نادراا )إذا كان وقع اختياره على  (3،2،1درجة )التعطى 

 الخصائص السيكومترية لالستبانة

 الصدق

من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان،  (9)حيث تم عرض األداة على عدد  :الصدق الظاهري

مام محمد بن سعود اإلسالمية، واألميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقد تم ى، واإلأم القر  والمتخصصين في الخدمة االجتماعية بجامعة

عادة صياغة البعضا  تم حذف بعض العبارات و و ، (%80)االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل عن  وبناء  .ضافة عبارات جديدة وا 

 .على ذلك تم صياغة االستمارة في صورتها النهائية

ساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد بالدرجة الكلية وذلك تم ح :االتساق الداخلي
 :والثانية والجدول التالي يوضح ذلك األولىلالستبانة بصورتيها 
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 معامالت صدق االتساق الداخلي لالستبيان: 3جدول 

 صدق االتساق الداخلي التعلم القائم على المشكالتأبعاد 

 **0.870 الطالب وتقسيم المهام وتحديد المشكالت

 **0.701 (المهام)الحلول القتراح الطالب توجيه

 األمثل الحل تحديد في للمشاركة الطالب توجيه

 )المشاركة(وتقييمه

0.782** 

 **0.81 الدرجة الكلية

وهذا يشير إلى أن االستبيان يتمتع  (0.01) وىيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياا عند مست
 .بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي

مفردة  (20)، وذلك لعينة قوامها ةانلقيم الثبات التقديرية لالستب تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات ألفا ـ كرونباخ :الثبات
 :ول التاليوقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجد .من مجتمع الدراسة

 نتائج ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا ـ كرونباخ :4جدول 

 ألفا كرونباخ االبعاد

 0.890 الطالب تقسيمو  المشكالت

 0,884 (الحلول القتراح الطالب توجيه)المهام 

 0.706 وتقييمه األمثل الحل تحديد الطالب لتوجيه المشاركة

معامل ألفا كرونباخ دالة إحصائياا، وهذا يشير إلى أن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من  يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم

 .الثبات، وبذلك يمكن االعتماد على نتائجها وأصبحت األداة في صورتها النهائية

  حدود الدراسة

ة الخدمة االجتماعيسون مقررات ، والذين يدر الخدمة االجتماعيةوتتمثل في أعضاء هيئة تدريس  :ةالحدود البشرية للدراس أ. 

 ( عضواا.124وعددهم )

كلية العلوم  ،( عضواا 47وعددهم ) كلية الخدمة االجتماعية جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن :الحدود المكانية للدراسة  ب.

كلية العلوم  عضواا،( 25وعددهم ) (قسم االجتماع والخدمة االجتماعية)مام محمد بن سعود اإلسالمية إلاالجتماعية بجامعة ا

جامعة  (قسم العلوم االجتماعية)، كلية اآلداب والفنون ( عضواا 25وعددهم ) جامعة أم القرى (قسم الخدمة االجتماعية)االجتماعية 

 .( عضواا 12وعددهم ) قسم الدراسات االجتماعية( جامعة الملك فيصلاآلداب )كلية و ، ( عضواا 15وعددهم ) حائل

 .29/1/2019إلى  1/11/2018تم جمع البيانات خالل العام الجامعي  :ية للدراسةالحدود الزمنج. 

 أساليب التحليل اإلحصائي

 المئوية، والمتوسطالتكرارات والنسب ، وقد استخدمت spss)برنامج )تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام 

 . d)) التأثير، وحجم t-testeومعامل  باخ،كرون ألفا المعياري، ومعامل ثبات الحسابي واالنحراف
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 نتائج الدراسةثانيًا: 

للتحقق من صحة فروض الدراسة تم حساب االلتواء والتفلطح لدرجات كل مفردة من مفردات االستبانة، وقد تراوحت قيمتي االلتواء 

وهذا ما يشير إلى اعتدالية التوزيع ( على الترتيب وهي قيم منخفضة، 0.24، 0.22-( و)0.19، 0.12-بين )والتفلطح لها ما 

مكانية استخدام اختبار "ت" لقياس داللة الفروق، ولمعرفة قوة كل مفردة من مفردات االستبانة من حيث تمثيلها لتحديد ممارسة  وا 

ساب حجم األثر أعضاء هيئة التدريس للتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم الخدمة االجتماعية والحلول المناسبة لتفعيله وتم ح

 فأكثر كبير( 0.8متوسط،  0.5ضعيف،  0.2كالتالي )إلى حجم األثر وتفسر  d* تشير  .*(d)عن طريق حساب قيمة

قسام أبين متوسط درجات استخدام أعضاء هيئة التدريس ب ال توجد فروق دالة إحصائياا  "الذي ينص على  :األول الفرضنتائج .1

قام  وللتحقق من صحة هذا الفرض ."المرتكز على المشكالت والمتوسط الفرضي على االستبانة؟ وكليات الخدمة االجتماعية للتعلم

( لكل مفردة من مفردات االستبانة لقياس داللة t، dوقيمتي )الباحث بحساب المتوسط الحسابي لكل مفردة من مفردات االستبانة 

 :توضح ذلك (7-5التالية )والجداول ( dثير)( وحجم التأ2الفرضي )الفروق بمقارنة متوسط العينة بالمتوسط 

 المشكلة وتقسيم الطالب :5جدول 

عند مستوى معنوية  تدريس الخدمة االجتماعيةلدى أعضاء هيئة حصائيا إدالة  "ت"( أن جميع قيم 5ضح من الجدول السابق )يت

  وتقسيم الطالب. للمشكلةأعضاء هيئة التدريس  الستخدام( 0.01)

 

 d ت س   المفردات م
 0.69 7.795** 2.33 الخدمة االجتماعيةتستخدم المشكالت في تعليم الطالب محتوى  1

 1.01 11.271** 2.50 اآلنية المجتمعية المشكالت اكتشاف على الطالب تحفز 2

 1.12 12.627** 2.56 المحلي بالمجتمع المجتمعية المشكالت دلتحدي الطالب توجه 3

 0.88 9.902** 2.44 معين نظري إطار في المشكلة وضع على الطالب تساعد 4

 0.67 7.563** 2.39 المشكلة حول المعلومات لجمع الطالب توجه 5

 0.36 4.081** 2.25 المقترحة للمشكلة فروض وضع على الطالب تحفز 6

 لمحتوى وفقاا  المشكالت مع للتعامل الخدمة االجتماعية منظور من يناريوهاتس تقدم 7

 المقرر
2.32 **6.725 0.60 

 1.05 11.831** 2.53 مجتمعية قضية أو سؤال أو مشكلة خالل من المقرر محتويات الطالب تعلم 8

 0.33 3.723** 2.61 مجموعات إلى الطالب بتقسيم تقوم 9

 0.76 8.596** 2.44 للمقرر النظري لإلطار طبقاا  المشكلة لدراسة تالمجموعا مهام تحدد 10

11 
بالخدمة  المرتبطة العلمية الحقائق جمعل للرجوع للمصادر المتنوعة الطالب تحفز

 االنترنت، مواقع المراجع، الكتب،) مثل المطروحة المشكلة لطبيعة وفقاا  االجتماعية

 ) البحوث ونتائج

2.48 10.738** 0.96 
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في تعليم  لم القائم على المشكالتالتعمفردات في تمثيلها لتحديد استخدام البين قوة كل مفردة من  "d"كما يوجد اختالف في قيم 

" تعتبر المحلي  بالمجتمع المجتمعية المشكالت لتحديد الطالب توجه، حيث كانت المفردة التي تنص على " الخدمة االجتماعية

 خالل من المقرر محتويات الطالب تعلمتدريس ، ثم جاءت بعدها المفردات التي تنص على "  الأكثر ممارسة ألعضاء هيئة 

 الطالب المفردة "تحفز" و اآلنية  المجتمعية المشكالت اكتشاف على الطالب تحفز المفردة "" و مجتمعية  قضية أو سؤال أو لةمشك

 المراجع، الكتب،) مثل المطروحة المشكلة لطبيعة وفقاا  بالخدمة االجتماعية المرتبط العلمية الحقائق جمعل للرجوع للمصادر المتنوعة

 ".معين  نظري إطار في المشكلة وضع على الطالب تساعد، واخيرا المفردة" (البحوث ئجونتا االنترنت، مواقع

للتعلم المرتكز على المشكالت  الخدمة االجتماعية بالجامعات السعوديةكما يتبين من الجدول السابق ممارسة أعضاء هيئة تدريس 

 الخدمة االجتماعية حيث يعتبر أعضاء هيئة تدريس لها،ناريو ووضع سي ،المشكالت باستخدامفيما يتعلق  الخدمة االجتماعيةلتعليم 

، وقد يرجع ذلك إلى اإلمكانيات الخدمة االجتماعيةكوسط تعليمي في تعليم  للمشكالتفي الجامعات السعودية أكثر استخداماا 

 .التعلم القائم على المشكالتمثل  التكنولوجية وتجهيز القاعات وقلة عدد الطالب، مما يسهل استخدامهم للطرق الحديثة في التعليم

بين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس للمشكلة وتقسيم الطالب والمتوسط الفرضي  وهذا يشير إلى وجود فروق دالة احصائياا 

 متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس على االستبانة لصالح

 (توجيه الطالب القتراح الحلول) المهام :6جدول
 T d س   المفردات م

11.45** 2.51  المقررات لمحتوى وفقاا  الحلول اقتراح على الطالب تحفز 1

4 

1.02 

 0.68 7.7** 2.35 الدراسي المقرر لمضمون طبقاا  للمشكلة الحلول باقتراح للطالب الفرصة تتيح 2

 0.74 8.38** 2.41 للمقرر الجديدة للمعارف وفقاا  للمشكلة جديدة تصورات وضع على الطالب تساعد 3

11.87** 2.56  للخدمة االجتماعية النظري المحتوى إطار في المقترحة للمشكلة الحلول بعرض تسمح 4

2 

1.06 

 النظري لإلطار طبقا الحلول إلنتاج الذهني العصف استخدام على الطالب تحفز 5

     للمقررات

2.49 **10.57

7 

0.94 

 مع للتعامل ة االجتماعيةللخدم المهني التدخل برامج من لالستفادة الطالب توجه 6

  المشكلة

2.41 **9.27 0.82 

 قاعة داخل المقسمة الطالبية بالمجموعات الخاصة االقتراحات كل إلى بعناية تستمع 7

  التدريس

2.46 **10.07

5 

0.90 

للقدرة تدريس ال ممارسة أعضاء هيئة( ل0.01عند مستوى معنوية ) حصائياا إدالة  "ت"( أن جميع قيم 6يتضح من الجدول السابق )

  .بكليات وأقسام الخدمة االجتماعية بالسعودية على توجيه الطالب القتراح الحلول كمكون للتعلم المرتكز على المشكالت
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تدريس بالجامعات السعودية اللممارسة أعضاء هيئة بين قوة كل مفردة من المفردات في تمثيلها  "d"اختالف في قيم كما يوجد 

حيث كانت المفردة التي  ،الخدمة االجتماعيةتعليم وتدريس  إطارفي  للمشكالتوجيه الطالب القتراح الحلول الخاص بت للعنصر

" من أكثر الممارسات لتوجيه للخدمة االجتماعية النظري المحتوى إطار في المقترحة للمشكلة الحلول بعرض تسمحتنص على " 

التعليمية. ثم جاءت بعدها المفردة التي تنص على " تحفز الطالب على  الطالب القتراح الحلول للمشكالت كنوع من المحاكاة

اقتراح الحلول وفقاا لمحتوى المقررات"، وتلتها المفردة التي تنص على " تحفز الطالب على استخدام العصف الذهني إلنتاج الحلول 

قتراحات الخاصة بالمجموعات الطالبية المقسمة داخل لإلطار النظري للمقررات ، ثم تلتها المفردة" تستمع بعناية إلى كل اال طبقاا 

بين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس للمهام والمتوسط الفرضي على  حصائياا إوهذا يشير إلى وجود فروق دالة  قاعة التدريس".

 االستبانة لصالح متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس

 يمهالحل األمثل وتقي مشاركة الطالب في تحديد :7جدول

 T d س   المفردات م

 0.99 11.091** 2.5 المقرر ىلمحتو  وفقاا  المشكلة حول النقدي التفكير على الطالب تحفز 1

 1.02 11.454** 2.51 المشكلة تناول في التعاوني العمل على الطالب تشجع 2

 1.0 11.271** 2.50 للمقرر النظري اإلطار ضوء في للمشكلة المثالية الحلول الطالب مع تناقش 3

 0.61 6.925** 2.32 استنتاجات إلى صحتها المثبت الفروض تحويل على الطالب تساعد 4

5 
 النظري لإلطار وفقاا  المطروحة الحلول بكل الخاصة المبررات بدراسة للطالب تسمح

 للمقرر
2.29 **7.233 0.64 

6 
 لإلطار بقاط بالمشكلة الخاصة والتوصيات االستنتاجات بأهم للخروج الطالب تعين

 للمقرر النظري
2.44 **9.054 0.80 

للخدمة  النظري لإلطار طبقاا  بالمشكلة الخاصة النتائج تحليل في الطالب تساعد 7
 االجتماعية

2.36 **8.093 0.72 

 النظري للمحتوى وفقا المشكلة لمواجهة مقترح تصور وضع على الطالب تساعد 8
 للخدمة االجتماعية

2.47 **10.24 0.91 

 0.98 **11 2.54 .واقعية مشكلة بمحاكاة للخدمة االجتماعية المهنية الممارسة الطالب تعلم 9

تدريس للتعلم المرتكز على المشكالت فيما الأعضاء هيئة  لممارسةحصائيا إ( أن جميع قيم ت دالة 7يتبين من الجدول السابق )

عند  الخدمة االجتماعيةاألمثل للمشكالت وتقييمه كمصدر لتعلم الثالث المتعلق بتوجيه الطالب لتحديد الحل  بالعنصريتعلق 

 (. 0.01مستوى معنوية )

في تعليم وتدريس  التعلم القائم على المشكالتبين قوة كل مفردة من المفردات في تمثيلها الستخدام  "d"كما يوجد اختالف في قيم 

الطالب لتحديد الحل األمثل للمشكلة وتقييمه داخل قاعة الدرس،  الثالث والخاص بتوجيه بالعنصرفيما يرتبط  الخدمة االجتماعية

 ثم المفردة التي تنص على " تشجع الطالب على العمل التعاوني في تناول المشكلة"حيث كانت كل من المفردات التي تنص على
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تحفز  ا المفردة التي تنص على "، ثم جاءت بعدهللمقرر" النظري اإلطار ضوء في للمشكلة المثالية الحلول الطالب مع تناقش" 

للخدمة تعلم الطالب الممارسة المهنية " المقرر " ثم تلتها المفردة  ىلمحتو  الطالب على التفكير النقدي حول المشكلة وفقاا 

بعد  بين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس حول حصائياا إوهذا يشير إلى وجود فروق دالة  بمحاكاة مشكلة واقعية" . االجتماعية

 مشاركة الطالب في تحديد الحل األمثل وتقييمه والمتوسط الفرضي على االستبانة لصالح متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس بإقسام وكليات  "الذي ينص على  :الثاني الفرضنتائج .2

 في تعليم الخدمة االجتماعية والمتوسط الفرضي على االستبانة؟ التعلم القائم على المشكالتالخدمة االجتماعية في معوقات 

( لكل مفردة من مفردات االستبانة لقياس داللة t، dقام الباحث بحساب المتوسط الحسابي وقيمتي ) وللتحقق من صحة هذا الفرض

 :( توضح ذلك11-8) ول التاليةوالجدا (dير)( وحجم التأث2الفروق بمقارنة متوسط العينة بالمتوسط الفرضي)

 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتمعوقات تطبيق  : 8جدول

 T d س   المفردات م

 1.3 14.707 2.6532 كبير وجهد وقت يتطلب 1

 0.68 7.666 2.5081 التدريس هيئة ألعضاء التدريسي العبء 2

 0.34 3.806 2.2258 التدريس قاعات داخل والتفاعالت المجموعات إدارة على القدرة ضعف 3

 0.1 1.558- 2.0968 التدريس هيئة ألعضاء التقنية المهارات صعف 4

 1.03 11.542 2.5645 المحاضرة مثل التقليدية بالطرق التدريس هيئة أعضاء بعض اهتمام 5

 0.84 9.467 2.4516 بالمشكالت للتعليم دريسالت هيئة أعضاء استخدام قلة 6

 0.09 -1.032 2.0806 التعلم القائم على المشكالتب التدريس هيئة أعضاء اقتناع عدم 7
عضاء هيئة ( أل7،4عدا المفردة رقم )( 0.01عند مستوى معنوية ) حصائياا إدالة  "ت"( أن جميع قيم 8يتبين من الجدول السابق )

 السعودية. بالجامعات  بكليات وأقسام الخدمة االجتماعية اعيةالخدمة االجتمتدريس 

للتعلم تدريس الأعضاء هيئة  ممارسةلتحديد معوقات تمثيلها مدى بين قوة كل مفردة من المفردات في  "d"اختالف في قيم كما يوجد 

 وقت يتطلبفردة التي تنص على " حيث كانت الم السعودية،بالجامعات  الخدمة االجتماعيةالمرتكز على المشكالت في تعليم 

الخدمة االجتماعية، ثم تلتها في تعليم وتدريس  التعلم القائم على المشكالتالمعوقات التي تحد من استخدام " من أكثر كبير وجهد

تنص  يالمفردة التي تنص على" اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالطرق التقليدية مثل المحاضرة"، وجاءت بعدها المفردة الت

وهذا يشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسط درجات أعضاء هيئة  على" قلة استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم بالمشكالت".

 التدريس حول المعوقات الخاصة بهم والمتوسط الفرضي لالستبانة.
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 خاصة بالطالبال الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتمعوقات تطبيق  :9جدول

 T d س   المفردات م

 2.58 المشكالت حل في الطالب مشاركة ضعف 1
**13.26

9 
1.18 

 2.58 للطالب االجتماعية المهارات ضعف 2
**12.63

8 
1.13 

 1.97 22.07** 2.79 الطالب لبعض المتكرر الغياب 3

 2.71 البعض بعضهم مع الطالب تعاون ضعف 4
**17.68

5 
1.58 

 2.91 المشكالت لحل الوقت من يداا مز  إلى يحتاج 5
**35.54

6 
3.17 

 2.75 الممارسة من أكثر المعرفة على بالحصول الطالب اهتمام 6
**18.82

1 
1.68 

 0.53 **6.003 2.38 للمشكالت حل إيجاد عن العجز حالة في الطالب احباط 7
تدريس بكليات وأقسام ال( ألعضاء هيئة 0.01نوية )عند مستوى مع حصائياا إ( أن جميع قيم ت دالة 9يتبين من الجدول السابق )

 الخدمة االجتماعية بالسعودية. 

الطالب والتي تحد  التي ترجع إلى معوقاتالبين قوة كل مفردة من المفردات في مدى تمثيلها لتحديد  "d"اختالف في قيم كما يوجد 

حيث كانت  السعودية،بالجامعات  الخدمة االجتماعيةليم تدريس للتعلم المرتكز على المشكالت في تعالأعضاء هيئة  ممارسة من

التي تحد من  المتصلة بالطالب " من أكثر المعوقاتالمشكالت  لحل الوقت من مزيداا  إلى يحتاجالمفردة التي تنص على " 

على" الغياب المتكرر الخدمة االجتماعية، ثم تليها المفردة التي تنص في تعليم وتدريس  التعلم القائم على المشكالتاستخدام 

 .لبعض الطالب" ، ثم المفردة التي تنص على " اهتمام الطالب بالحصول على المعرفة أكثر من الممارسة"

 الخاصة بتوصيف المقرر الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتمعوقات تطبيق  :10جدول

 T d س   المفردات م

 0.99 11.164** 2.62 للطالب المعارف اكساب في المشكالت على المرتكز مللتعل المقرر توصيف افتقار 1

 0.62 6.946** 2.45 للطالب العملية المهارات اكساب في المشكالت على المرتكز للتعلم المقرر توصيف افتقار 2

 0.40 4.57** 2.29 للطالب الحياتية المهارات اكساب في المشكالت على المرتكز للتعلم المقرر توصيف افتقار 3

 1.46 **16.426 2.71 مشكالت الى ومحتوياتها الدراسية المناهج تحويل عدم 4

 1.25 14.001** 2.64 التقييم في التعلم القائم على المشكالت الستراتيجية التوصيف افتقار 5
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الخدمة عضاء هيئة تدريس دى أل( 0.01عند مستوى معنوية ) حصائياا إ( أن جميع قيم ت دالة 10يتبين من الجدول السابق )

 . فيما يتعلق بالمعوقات المتصلة بتوصيف المقررات بكليات وأقسام الخدمة االجتماعية بالسعودية االجتماعية

 توصيف المقررات التي ترجع إلىبين قوة كل مفردة من المفردات في مدى تمثيلها لتحديد المعوقات  "d"اختالف في قيم كما يوجد 

 الخدمة االجتماعيةللتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم  الخدمة االجتماعيةاستخدام أعضاء هيئة تدريس والتي تحد من 

لى مشكالت" من أكثر إعدم تحويل المناهج الدراسية ومحتوياتها  بالجامعات السعودية  ، حيث كانت المفردة التي تنص على

في تعليم وتدريس الخدمة االجتماعية  التعلم القائم على المشكالتخدام المعوقات المتصلة بتوصيف المقررات التي تحد من است

 في التعلم القائم على المشكالت الستراتيجية التوصيف افتقار" بالجامعات السعودية، ثم جاءت بعدها المفردة التي تنص على 

 .كز على المشكالت في اكساب المعارف للطالب"، ثم تلتها المفردة التي تنص على " افتقار توصيف المقرر للتعلم المرت" التقييم 

 الخاصة بإدارة الكلية الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتمعوقات تطبيق  : 11جدول

 T d س   المفردات م

 0.72 8.112** 2.42 الدراسية القاعة داخل الطالب عدد كثرة 1

 2.08 23.264** 2.83 العرض لطريقة التدريس قاعات مناسبة عدم 2

 1.37 15.327** 2.70 الكلية داخل تعليمية معامل توفر عدم 3

 1.33 14.954** 2.64 بالمشكالت للتعلم الكلية إدارة دعم قلة 4

 1.36 15.27** 2.68 المشكالت على المرتكز للتعلم وفقا تعليمية استراتيجية وجود عدم 5

 3.03 33.936** 2.91 المشكالت على المرتكز دريبوالت للتعليم تعليمية معامل توفر عدم 6

تدريس بكليات ال( لدى أعضاء هيئة 0.01عند مستوى معنوية ) حصائياا إ( أن جميع قيم ت دالة 11يتبين من الجدول السابق )

 . بإدارة الكليةوأقسام الخدمة االجتماعية بالسعودية فيما يتعلق بالمعوقات المتصلة 

والتي  إدارة الكليةبين قوة كل مفردة من المفردات في مدى تمثيلها لتحديد المعوقات التي ترجع إلى  "d"يم اختالف في قكما يوجد 

بالجامعات السعودية  ، حيث  الخدمة االجتماعيةتدريس للتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم الأعضاء هيئة  ممارسةتحد من 

" من أكثر المعوقات  المشكالت على المرتكز والتدريب للتعليم بالكلية تعليمية معامل توفر عدمكانت المفردة التي تنص على " 

الخدمة االجتماعية، ثم تلتها المفردة التي تنص في تعليم  التعلم القائم على المشكالت استخدامالتي تحد من و  بإدارة الكليةالمتصلة 

 .ردة التي تنص على" عدم توفر معامل تعليمية داخل الكلية"المف على" عدم مناسبة قاعات التدريس لطريقة العرض" وجاءت بعد

بين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس في مقترحات  ال توجد فروق دالة إحصائياا  "الذي ينص على  :الثالث الفرضنتائج  .3

ماعية بالسعودية والمتوسط في تدريس مقررات الخدمة االجتماعية بأقسام وكليات الخدمة االجت التعلم القائم على المشكالتتفعيل 



 32 للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر،العدد األول مجلة عجمان

( لكل مفردة من t، dقام الباحث بحساب المتوسط الحسابي وقيمتي ) وللتحقق من صحة هذا الفرض ." الفرضي على االستبانة؟

 :وضح ذلكي والجدول التالي (d( وحجم التأثير)2مفردات االستبانة لقياس داللة الفروق بمقارنة متوسط العينة بالمتوسط الفرضي)

 الخدمة االجتماعية مقررات تدريس في التعلم القائم على المشكالت تفعيل مقترحات : 12جدول

 T d س   المفردات م

 4.39 49.183** 2.95 والتعلم التدريس جودة معيار في التعلم القائم على المشكالت دمج 1

2 
ة بكليات الخدم التعلم القائم على المشكالت على قائمة تعليمية استراتيجية وضع

 االجتماعية
2.92 **39.644 3.54 

 1.20 13.499** 2.71 مقررات الخدمة االجتماعية توصيف ضمن التعلم القائم على المشكالت دمج 3

 2.67 29.896** 2.87 التعلم القائم على المشكالت في تدريبية دورات تنظيم 4

 4.39 49.183** 2.95 الجتماعيةبكليات وأقسام الخدمة ا المشكالت على المرتكز للتعلم معمل إنشاء 5

6 
 مقررات تدريس مع بالتوازي التعلم القائم على المشكالت لممارسة وقت تخصيص

 الخدمة االجتماعية
2.88 **31.087 2.78 

7 
 لحل قسام وكليات الخدمة االجتماعيةأب المشكالت على المرتكز للتعلم مشروع تصميم

 4.39 49.183** 2.95 الطالب على بالتركيز المجتمع مشكالت

8 
 العليا والدراسات البكالوريوس لطالب المشكالت على المرتكز للتعلم مقرر تصميم

 3.03 **33.882 2.90 بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية

في  التعلم القائم على المشكالت( لمقترحات تفعيل 0.01عند مستوى معنوية ) حصائياا إأن قيم "ت" دالة  (12)يتضح من الجدول 

 .بالجامعات السعودية الخدمة االجتماعيةتعليم 

التعلم القائم بين قوة كل مفردة في مدى تمثيلها لتحديد المقترحات والحلول التي من شأنها تفعيل "  dكما يوجد اختالف في قيم " 

نت كل من المفردات رقم تدريس بالجامعات السعودية، حيث كااللدى أعضاء هيئة  الخدمة االجتماعيةفي تعليم  على المشكالت

إنشاء معمل للتعلم المرتكز  في معيار جودة التدريس والتعلم" والمفردة" التعلم القائم على المشكالت" دمج ( والتي تنص على7،5،1)

قسام وكليات أتصميم مشروع للتعلم المرتكز على المشكالت ب والمفردة " على المشكالت بكليات وأقسام الخدمة االجتماعية " 

وضع استراتيجية تعليمية قائمة  "، ثم تلتها المفردة التي تنص على"الخدمة االجتماعية لحل مشكالت المجتمع بالتركيز على الطالب

 على المرتكز للتعلم مقرر تصميم"المفردة التي تنص على و  بكليات الخدمة االجتماعية "  التعلم القائم على المشكالتعلى 

من أكثر المقترحات تفعيالا للتعلم المرتكز على " بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية العليا والدراسات سالبكالوريو  لطالب المشكالت

بين متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس  حصائياا إوهذا يشير إلى وجود فروق دالة  الخدمة االجتماعية.المشكالت في تعليم 

 سط درجات أعضاء هيئة التدريس.للمقترحات والمتوسط الفرضي على االستبانة لصالح متو 
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 نتائج الدراسةمناقشة : ثالثاً 

أقسام وكليات في  الخدمة االجتماعيةلتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم ل ممارسة أعضاء هيئة التدريسأظهرت نتائج الدراسة 

تعلم المرتكز على المشكالت في للتدريس ستخدام أعضاء هيئة الايجابية إالخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك 

. حيث يستخدم أعضاء هيئة التدريس المشكالت في تعليم المحتوي العلمي الخدمة االجتماعيةتعليم المحتوي العلمي لمقررات 

سية ، وتوجيه الطالب أيضاا الكتشاف وتحديد المشكالت المجتمعية التي يمكن دراستها داخل الفصول الدراللخدمة االجتماعية

 بالخدمة االجتماعيةكمصدر لربط النظرية بالتطبيق، وكمحاكاة للواقع، كما يحفزون الطالب على جمع الحقائق العلمية المرتبطة 

وفقاا لطبيعة المشكلة المطروحة مثل )الكتب، المراجع، مواقع االنترنت، ونتائج البحوث(، ويساعدون الطالب على وضع المشكلة 

ق مع طبيعة المشكلة، ويعلمون الطالب محتويات المقرر من خالل مشكلة أو سؤال أو قضية مجتمعية في إطار نظري معين يتف

 كل من: وهذا يتفق مع دراسة

 (12)(Barrows2000); (11)(Walton&Matthews,1989) (68)(DeGraaff&Kolmos,2003); 

 (2) (Sandra& Bosch,2008); (26) (Cindy & Hmelo,2004); (29) (Debbie O. B. et all,2006) ;  

(30) (Donna& Debbie,2007); (32) (Bruce & Aubrey,2008); (43) (Jonassen,2008);  

(33) (Debbie O. B. Lam,2009); (34) (Sabrina & Valerie,2009). 

 عن الموضوعات والتي أشارت إلى أهمية استخدام المشكالت كوسط تعليمي مهم وضروري في تعليم محتوى المقررات بدالا 

 الخدمة االجتماعيةفالمشكلة تعتبر وسط تعليمي مهم في  .هيئة التدريس كمقدم للمعرفة فقط المعرفية النظرية التي يقدمها عضو

كما أن استخدام التعلم بالمشكلة  Debbie O. B. et all,2006); (41)(Merete& Anne,2017))(29)لربط النظرية بالتطبيق 

 .(Emily et all,2014)(38)دراسة  أشارت إليهاتقان التخصص وهذا ما  يساعد في

، إال أن المالحظ من نتائج الدراسة استخدامهم للتعلم التعلم القائم على المشكالتتدريس لبعض جوانب الورغم استخدام أعضاء هيئة 

حيث  تكز على المشكالتفردي يفتقد في بعض جوانبه لألسس العلمية والمنهجية للتعلم المر اجتهادي المرتكز على المشكالت بشكل 

إلى تنفيذ أعضاء هيئة التدريس للتعلم المرتكز على المشكالت بشكل فردي (Cindy & Hmelo,2004)(26) أشارت نتائج دراسة 

، حيث أن غالبية أعضاء هيئة التدريس قد صيلة في تعليم الطالب المحتوى العلميألعشوائي دون مراعاة لألسس المنهجية وشروطه ا

تحفيز الطالب عدم و (، 0.33ذلك بحجم أثر ضعيف بلغ )و تقسيم الطالب إلى مجموعات عدم عض جوانب القصور مثل: يمارسون ب

(. حيث جاء استخدام هذه الجوانب من قبل أعضاء هيئة 0.36قدره)ضعيف على وضع فروض للمشكلة المقترحة وذلك بحجم تأثير 

 حيث جاءت هذه الجوانب  الخدمة االجتماعيةفي تعليم  م القائم على المشكالتالتعلعلى فعالية  تدريس ضعيف مما قد ينعكس سلباا ال
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جتماعية خاصة في الوطن طريقة جديدة بالنسبة للخدمة اال التعلم القائم على المشكالتبحجم تأثير ضعيف. وقد يرجع ذلك إلى أن 

سس العلمية والمنهجية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على وفق األ التعلم القائم على المشكالتمما يستوجب ذلك ضرورة تطبيق العربي. 

 .وعناصره وأسسه المنهجية استخدامه

توجيه الطالب القتراح ل بالمهام تدريس للتعلم المرتكز على المشكالت ارتباطاا بالبعد الخاصالأعضاء هيئة  بممارسةما فيما يتعلق أ

في تدريس الشديد لتوجيه الطالب القتراح الحلول للمشكالت المطروحة الهيئة  الحلول للمشكالت، فقد بينت نتائج الدراسة حرص أعضاء

( ، مما أنعكس 1.06-0.68كوسط تعليمي وبحجم تأثير متوسط إلى كبير تراوح ما بين )إطار المحتوى النظري للخدمة االجتماعية 

احة الفرصة للطالب القتراح الحلول للمشكلة طبقاا لمضمون تا  و ،  اتمقرر الوفقاا لمحتوى على تحفيز الطالب على اقتراح الحلول  يجابياا إ

السماح بعرض الحلول للمشكلة و مساعدة الطالب على وضع تصورات جديدة للمشكلة وفقاا للمعارف الجديدة للمقرر، و المقرر الدراسي، 

لإلطار  لذهني إلنتاج الحلول طبقاا تحفيز الطالب على استخدام العصف او ، للخدمة االجتماعيةالمقترحة في إطار المحتوى النظري 

للتعامل مع المشكلة، واالستماع بعناية إلى كل  للخدمة االجتماعيةتوجيه الطالب لالستفادة من برامج التدخل المهني و ، للمقررالنظري 

 :ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل مناالقتراحات الخاصة بالمجموعات الطالبية المقسمة داخل قاعة التدريس. 

 (12) (Barrows2000,(; )(47) Roschelle&Teasley,1995 ((44);)Gijselaers&Wilkerson,1996(; 

)(26) Cindy&Hmelo,2004(; )(32) Donna&Debbie,2007(; )(10) Altshuler&Bosch,200((25);)wadani&khan,2014( 

)(40) Ceker&Ozdamli,2016). 

دريس للتعلم المرتكز على المشكالت فيما يتعلق بالبعد الثالث المرتبط بتوجيه أعضاء هيئة الت استخدامأظهرت نتائج الدراسة أيضاا كما 

عضاء هيئة ألتحديد الحل األمثل وتقييمه الستخالص التصور النهائي للمشكلة، مما يدل على استخدام الطالب أعضاء هيئة التدريس 

لى المشكالت لتوجيه الطالب لتحديد الحل األمثل وتقييمه كطريقة تدريس بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالسعودية للتعلم المرتكز عال

تعليمية وتجريبية تفيد الطالب في تعليمهم مدخل حل المشكالت، حيث جاءت غالبية الجوانب المرتبطة بتوجيه الطالب لتحديد الحل 

( وتمثل هذه 1.02-0.61م التأثير ما بين )تدريس وتراوح حجاللدى أعضاء هيئة تراوح ما بين متوسط إلى مرتفع األمثل بحجم تأثير 

(، ومناقشة الطالب الحلول 1.02تشجيع الطالب على العمل التعاوني في تناول المشكلة وذلك بحجم تأثير قدره)العناصر المرتفعة: 

 النقدي حول المشكلة وفقاا تحفيز الطالب على التفكير (، و 1المثالية للمشكلة في ضوء اإلطار النظري للمقرر وذلك بحجم تأثير كبير بلغ)

بمحاكاة مشكلة واقعية وذلك  للخدمة االجتماعيةتعلم الطالب الممارسة المهنية  ،( 0.99وذلك بحجم تأثير مرتفع قدره ) المقر ىلمحتو 

جتماعية للمحتوى النظري للخدمة اال ومساعدة الطالب على وضع تصور مقترح لمواجهة المشكلة وفقاا  (،0.98بحجم تأثير متوسط بلغ )

  لإلطار النظري للمقرر مساعدة الطالب للخروج بأهم االستنتاجات والتوصيات الخاصة بالمشكلة طبقاا (، و 0.91وبحجم تأثير كبير بلغ)
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مساعدة الطالب على وضع تصور مقترح في حين جاءت الجوانب التالية بحجم تأثير متوسط:  ،(0.80وذلك بحجم تأثير مرتفع بلغ)

الطالب على  مساعدة. في حين جاءت العناصر التالية بحجم تأثير متوسط:   للخدمة االجتماعيةلة وفقا للمحتوى النظري لمواجهة المشك

للطالب بدراسة المبررات الخاصة بكل  السماح(، و 0.61تحويل الفروض المثبت صحتها إلى استنتاجات وذلك بحجم تأثير متوسط بلغ)

، ومساعدة الطالب على تحليل النتائج الخاصة (0.64ري للمقرر وذلك بحجم تأثير متوسط بلغ)الحلول المطروحة وفقاا لإلطار النظ

الجوانب العملية  أن بعضمما يدل على (.0.72بالمشكلة طبقاا لإلطار النظري للخدمة االجتماعية وذلك بحجم تأثير متوسط بلغ)

الخدمة طار إوالتوصل إلى استنتاجات وتصور مقترح للمشكلة وفق دراسة مبررات الحلول و  لى استنتاجات إبتحويل الفروض  المرتبطة

حتى بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية تحتاج إلى تركيز أكبر من جانب أعضاء هيئة التدريس  االجتماعية

 (Harreid,1994)(52) ق مع نتائج دراسة كل منوهذه النتائج تتف نستطيع تقديم نموذج متكامل للتعلم المرتكز على المشكالت للطالب

hmelo.2004); (51)(Middendorf & Pace,2005); (43)(Jonassen,2008). .(26)(cindy&  

تدريس بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية الوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين متوسط درجات استخدام أعضاء هيئة 

 ستبانة لصالح درجات أعضاء هيئة التدريس.والمتوسط الفرضي لال بالجامعات السعودية

، إال أن هناك معوقات قد أثرت الخدمة االجتماعيةتدريس للتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم وتدريس الورغم استخدام أعضاء هيئة 

 .الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتو قد تؤثر على استخدام أ

قضية الوقت والجهد الذي  فقد أظهرت نتائج الدراسة أن أنفسهم،فقد أشارت نتائج الدراسة أن هناك معوقات ترتبط بأعضاء هيئة التدريس 

بأقسام وكليات  الخدمة االجتماعيةمن أكثر المعوقات التي تحد من استخدام أعضاء هيئة تدريس  التعلم القائم على المشكالتقد يحتاجه 

اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالطرق التقليدية مثل  يعتبركذلك (. و 1.3بلغ )الجتماعية بالسعودية وذلك بحجم تأثير كبير الخدمة ا

عف المهارات ض(، و 1.03بلغ )كبير  تأثيرالمحاضرة في التعليم من المعوقات التي تحد من استخدام التعلم بالمشكالت وذلك بحجم 

وذلك  الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتالمعوقات التي قد تؤثر على استخدام الث ثالتقنية ألعضاء هيئة التدريس 

 ;(Moust et,2005)(73) ;(Perkins and Grotzer 2000)(77) مع نتائج دراسةتتفق هذه النتيجة و  (.0.1) بلغ كبير بحجم تأثير

 (76)(Koh et al,2008). 

شكالت تدريس للتعلم المرتكز على الماللمعوقات المرتبطة بالطالب والتي قد تؤثر على استخدام أعضاء هيئة وتوجد أيضاا مجموعة من ا

فالوقت الذي قد يحتاجه لحل المشكالت يعتبر من أول المعوق المرتبط بالطالب وذلك بحجم تأثير مرتفع  ،الخدمة االجتماعيةفي تعليم 

 الطالب بالمعرفة أكثر من الممارسة  (، واهتمام1.97بلغ )ب يمثل عائق بحجم تأثير كبير (. والغياب المتكرر لبعض الطال3.17بلغ )
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ضعف تعاون الطالب ، وكذلك (1.68ذلك بحجم تأثير مرتفع بلغ )يعتبر من المعوقات المرتبطة بالطالب و  للخدمة االجتماعيةالمهنية 

 (.1.58بلغ )مع بعضهم البعض وبحجم تأثير كبير 

قد تحد من استخدام أعضاء هيئة التدريس و  الخدمة االجتماعيةمقررات  التي ترجع إلى توصيفمجموعة من المعوقات اا أيضوهناك 

، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن عدم تحويل المناهج الدراسية ومحتوياتها إلى الخدمة االجتماعيةللتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم 

وذلك بحجم تأثير مرتفع جداا  للتعلم بالمشكالت عوقات التي تحد من استخدام أعضاء هيئة التدريسمشكالت تعليمية من أكبر الم

ثاني المعوقات وبحجم تأثير  كساب المعارف للطالبإ(، كما يعتبر  افتقار توصيف المقرر للتعلم المرتكز على المشكالت في 1.46بلغ)

المعوقات المتصلة بتوصيف المقررات  ثالثفي التقييم  تعلم القائم على المشكالتالوافتقار التوصيف الستراتيجية  ،(1.25مرتفع بلغ)

 وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (.0.99وذلك بحجم تأثير مرتفع جداا بلغ)

 Dolmans et al,2001) )(72)(vardi&ciccarelli,2008) (74) 

في تعليم الخدمة  التعلم القائم على المشكالتالكلية قد تحد من تطبيق  بإدارة متصلةأن هناك معوقات  أيضاا  وقد بينت نتائج الدراسة

التعلم القائم على من أكثر المعوقات التي تحد من استخدام  واألقسام االجتماعية ، حيث يعتبر عدم توفر معامل تعليمية داخل الكلية

وكذلك عدم مناسبة قاعات التدريس لطريقة العرض (، 3.03وذلك بحجم تأثير كبير جداا بلغ) الخدمة االجتماعيةي تعليم ف المشكالت

وعدم توفر معامل تعليمية بصفة عامة باألقسام والكليات و ( 2.08وذلك بحجم تأثير كبير بلغ) التعلم القائم على المشكالتباستخدام 

المعوقات وذلك بحجم  ثالثيعتبر كالت وعدم وجود استراتيجية تعليمية للتعلم المرتكز على المش (، 1.37وذلك بحجم تأثير كبير بلغ)

 (.1.36تأثير كبير جداا قدره)

و أ، إال أن هناك مجموعة من المقترحات الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتورغم وجود معوقات تحد من تفعيل 

 التعلم القائم على المشكالت، حيث يعتبر دمج الجتماعيةالخدمة افي تعليم  التعلم القائم على المشكالتالحلول التي قد تسهم في تفعيل 

نشاء معمل للتعلم المرتكز على المشكالت بأقسام و ، ضمن معايير ضمان الجودة واالعتماد جودة التدريس والتعلمالخاص بمعيار الفي  ا 

كالت لحل مشكالت المجتمع بالتركيز وكليات الخدمة االجتماعية من المقترحات الضرورية، وتصميم مشروع للتعلم المرتكز على المش

، كما يعتبر وضع استراتيجية تعليمية (sandra,2008)(2) ( وهذا ما أشارت إليه دراسة 4.39على الطالب وذلك بحجم تأثير كبير بلغ)

اعية وذلك بحجم تأثير بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية من الحلول لجودة تعليم الخدمة االجتم التعلم القائم على المشكالتقائمة على 

 بأقسام وكليات الخدمة االجتماعيةوتصميم مقرر للتعلم المرتكز على المشكالت لطالب البكالوريوس والدراسات العليا (، 3.54كبير بلغ)

ضاء هيئة من وجهة نظر أع الخدمة االجتماعيةفي تعليم  التعلم القائم على المشكالتالحلول المناسبة لتفعيل  أومن أكثر المقترحات 

  بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالجامعات السعودية.تدريس ال
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تدريس بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالجامعات السعودية الأعضاء هيئة  معنوية الفروق بين متوسط درجاتومن المالحظ أن 
والتي قد تسهم في تعزيز استخدامه في  المشكالت التعلم القائم علىحول أهم المقترحات الخاصة بتفعيل ودرجة المتوسط الفرضي 

وتنمية مهارات الطالب وجعلهم أخصائيين  الخدمة االجتماعية، وذلك ألهميته في تحسين وتطوير تعليم الخدمة االجتماعيةتعلم 
 اجتماعيين محترفين تتوفر فيهم كل مقومات المهنية في المستقبل. 

( بأقسام وكليات الخدمة PBL LABللتعلم المرتكز على المشكالت ) مجتمعي ي تفاعلي: تصور مقترح لتصميم معمل تعليمرابعاً 
 االجتماعية:

التي  الجوانبتقدم مجموعة من الحالية ، فإن الدراسة التعلم القائم على المشكالتالخدمة االجتماعية بتعلم وممارسة لتحسين جودة 
 المرتكز على المشكالت وهي: للتعلم تعليمي تفاعلي مجتمعي معملتبلور في حد ذاتها تصميم 

 أهداف المعمل التفاعلي للتعلم المرتكز على المشكالت تتبلور في:الجانب األول: 

 .استقبال مشكالت المجتمع المحلي للمساهمة في حلها بالتركيز على الطالب 

 تعليم الطالب الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية. 
 تنمية المهارات الحياتية للطالب. 
 .تعليم الطالب مفردات المقررات بالمشكالت وليس بالموضوعات 

 .تحويل المقررات النظرية إلى مشكالت عملية ترتبط باحتياجات ومشكالت المجتمع 

 وخدمة المجتمع. ةالعلمي دراسةتعليم الطالب ال 

 .ربط األهداف التعليمية باحتياجات ومشكالت المجتمع 

 كاديمية والمجتمع المحلي.ألسات ازيادة التالحم والترابط بين المؤس 

 .تدريب الطالب على مهارة حل المشكالت 

 .تعليم الطالب أخالقيات المهنة 

 داعمة لالبتكار واالبداع االجتماعي. بةتوفير بيئة تعليمية جاذ 

  العمل.محاكاة الممارسة المهنية في بيئة 

  تدريس الخدمة االجتماعية.في  التعلم القائم على المشكالتتدريب أعضاء هيئة التدريس على 

مبررات تصميم معمل تعليمي تفاعلي مجتمعي للتعلم المرتكز على المشكالت في تعليم الخدمة االجتماعية الجانب الثاني: 
 بالمملكة العربية السعودية وهي: 

  .يربط بين النظرية والتطبيق 

 ذ.تصبح عملية تعليم الخدمة االجتماعية أكثر إمتاعاا للطالب واألستا 

 .بيئة تعليم الطالب تكون أكثر تحفيزاا للطالب 

 .يشجع على التعاون بين الطالب في حل المشكالت 

 .يعزز المهارات االجتماعية واألساسية )المهارات الحياتية( لدى الطالب خاصة طالب السنة النهائية 

 .يحفز الطالب على االبتكار االجتماعي عند التعامل مع المشكالت 

 تخاذ القرارات لدى الطالب.ينمي مهارات ا 

 .يزيد من الثقة بالنفس لدى الطالب 

 .يربط االحتياجات التعليمية للخدمة االجتماعية باحتياجات المجتمع 

 .يعزز دور الطالب في خدمة المجتمع المحلي 

  يحسن من نتائج التعلم بتخريج أخصائيين اجتماعيين محترفين للعمل المهني مستقبالا. 
 ت المجتمع المحلي.يساهم في حل مشكال 
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 وتتضمن ما يلي: التعلم القائم على المشكالتالتجهيزات األساسية الضرورية لمعمل الجانب الثالث: 

 .قائمة بالمشكالت التعليمية للمقرر تحاكي مشكالت المجتمع اآلنية 

  رشادي للتعلم المرتكز على المشكالت، أدوات التجريب(.إمصادر التعلم )مكتبة، دليل 

 البيانات العالمية. قواعد 

 .أجهزة عرض 

 .فيديوهات لمحاكاة المشكالت للطالب 

 ( الفيديو المتفاعلInteractive Video.) 

 .)التكنولوجيا )أجهزة حاسب آلي داخل المعمل، موقع تعليمي 

  طالب لتقسيم الطالب في شكل مجموعات صغيرة لسهولة التعاون. 5-3طاوالت دائرية تسمح بجلوس من 

 تكنولوجي للمعمل مثل البالك بورد يسمح بتواصل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس. نظام تشغيل 

 .عضو هيئة تدريس ميسر 

 .فني مدرب لتشغيل المعمل لمساعدة عضو هيئة التدريس 

 .شراكة مع مؤسسات المجتمع 

 .)عيادة اجتماعية )افتراضية، وعالجية 

 
 الخدمة االجتماعية بالمعمل المقترح وهي: مقررات تدريس يف التعلم القائم على المشكالت شروطالجانب الرابع: 

  ومعايير التقويم واستراتيجيات التعلم ضمن أهداف المقرر التعلم القائم على المشكالتدمج. 

 .)تطرح مشكالت تدلل على مضمون المقرر )مشكالت غير مكتملة وغير منظمة، ال تحتمل حل واحد صحيح 

 ل صورة. تطرح المشكلة بشكل جذاب في شك 

 .تطرح المشكلة بشكل جذاب في شكل فيديو 

 .تطرح المشكلة بشكل جذاب في شكل قصة 

 .استثارة وتحفيز الطالب الكتشاف مشكالت المجتمع المحلي لتكون مادة  توفير البيئة التعليمية التي تحفز على حل المشكلة
 حقيقية لتعلم الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية.

  هيئة تدريس الخدمة االجتماعية من مقدم ومزود للمعرفة إلى ميسر وموجه ومرشد ومستشار ومساعد تطوير دور عضو
 للطالب في الحصول على المعارف المرتبطة بالخدمة االجتماعية.
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 ي التركيز على المهارات المهنية التي تحتاجها الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية مثل مهارة حل المشكلة كمهارة مهمة ف
 إطار التعلم بالمشكالت.

 .تحويل مقررات ومناهج الخدمة االجتماعية إلى مشكالت وليس موضوعات 
 .تطوير دور طالب الخدمة االجتماعية من متلقي للمعارف إلى باحث عن المعرفة من خالل التعلم الذاتي 
 ناهج بصياغتها الجديدة.تحفيز الطالب على المشاركة والتعاون في حل المشكالت التعليمية المطروحة في الم 
  ضمن معيار جودة التدريس والتعلم. التعلم القائم على المشكالتدمج 
  في توصيف المقررات كطريقة تعليمية للخدمة االجتماعية. التعلم القائم على المشكالتدمج 
  من المشكالت التي تحاكي تصميم مقرر للتعلم المرتكز على المشكالت لطالب البكالوريوس والدراسات العليا يتضمن مجموعة

 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية.
  في تقييم الطالب. التعلم القائم على المشكالتاستخدام 
  من وقت المحاضرات أو الساعات التدريسية للتعلم بالمشكالت في المعمل المقترح، أو  20% أو على األقل 50تخصيص %

وفقا للتجارب  التعلم القائم على المشكالتاألول نظري، والنصف الثاني عملي ب تقسيم الساعات التدريسية إلى نصفين، النصف
 العالمية لتعليم الخدمة االجتماعية

  للمساهمة في تحديد  التعلم القائم على المشكالتتبنى أقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية مشروع
 لها بالتركيز على الطالب.مشكالت المجتمع المحلي والمساهمة في ح

  البصرية مثل الرسومات واللوحات والخرائط، والمواد السمعية البصرية تشمل المواد توفير المواد التعليمية المختلفة داخل المعمل
مثل الفيديوهات والشرائح التعليمية المصحوبة بالصوت، والمواد المطبوعة مثل كتب ومراجع ومصادر ودوريات ومجالت 

ئد اليومية، والمواد غير المطبوعة مثل برامج حاسوبية تعليمية وبرامج إذاعية وصور ومجسمات تعليمية داخل المعلمات والجرا
 لصقل الجوانب العملية لدى الطالب.

  وفقاا للتجارب العالمية للـ  التعلم القائم على المشكالتاستخدام الدعم التكنولوجي لتطبيقاتPBL 

 
 

 الخدمة االجتماعية:  تعليم وتدريس في المشكالت على القائم الفعال التعلم اتالجانب الخامس: متطلب
  لتعلم الخدمة االجتماعية. واحداا  تقديم مشكلة وتصميمها بطريقة غير منظمة وغير مكتملة وال تقبل حالا 

  .تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة داخل المعمل 

 .التركيز على العمل التعاوني داخل المعمل 

 ريب الطالب على مهارة حل المشكلة.تد 

 .عرض المشكالت المجتمعية التي تعكس المقرر بمحاكاتها داخل المعمل 

 .طرح محتويات المقرر الدراسي على شكل مشكالت يتعامل معها الطالب داخل المعمل 

 .تزويد جميع الطالب بالمصطلحات واألفكار الخاصة بالمقرر قبل معالجة المشكلة 
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 لى الطالب والمجموعات وفقاا لمفردات المقرر داخل المعمل.توزع المهام ع 

 .طرح األفكار بحرية داخل المجموعات 

 .تقديم كل مجموعة مقترحاتها بحرية ويسر 

  تخصيص وقت كاف الكتشاف المشكلة وتحليلها واقتراح الحلول ومناقشتها وفقاا إلطار الممارسة المهنية للخدمة
 االجتماعية.

 ليمية داخل المعمل للمناقشات التي يشعر فيها الطالب بالراحة.تهيئة البيئة التع 

  لكتروني إتصميم موقعwebsite  ،للمعمل التفاعلي للتعلم المرتكز على المشكالت على موقع القسم او الكلية
يسمح للطالب والمجتمع باالطالع على انشطته وآلياته، كما يسمح لمؤسسات المجتمع التي لديها مشكلة 

 و الكلية في حل المشكلة.أل فيه لمساهمة القسم بالتسجي

  بداية من السنة الدراسية الثانية، ألنه البداية الحقيقية لتعليم الخدمة  التعلم القائم على المشكالتاستخدام
 االجتماعية ويتماشى مع التجارب الدولية مثل تجربة هونج كونج، وتجربة جامعة ألبورغ.

 من  خدمة االجتماعية للمشكلة في تعليم محتوى الخدمة االجتماعية بدالا استخدام أعضاء هيئة تدريس ال
 الموضوعات.

بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية بالمملكة  التعلم القائم على المشكالتدور عضو هيئة التدريس وفق : السادسالجانب 
 العربية السعودية يتمثل في:

 ة ومنطقية.يساعد الطالب على التفكير بطريقة منهجية وعلمي 

 .يساعد الطالب على معالجة المشكالت بطريقة واقعية تتوافق مع الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 

 .يشجع الطالب على التعبير عن آرائهم حول مشكالت المجتمع المحلي 

 .ن كانت خاطئة  يساعد الطالب على طرح الحلول وا 

 ختلفة.يدرب الطالب على الرجوع لمصادر جمع المعلومات الم 

 .يوجه الطالب لعملية حل المشكلة 

 .يراقب عملية تعلم الطالب لكيفية حل المشكلة والتعامل معها 

 .يسمح بعرض الحلول المختلفة للمشكلة 

 .يقوم بتصويب النتائج ومناقشتها مع الطالب 

 يحفز الطالب على التعلم الذاتي. 

 تقويم الطالب يقوم على:الجانب السابع: 

 مشكلة.مشاركته في حل ال 

 .تنفيذ المهمة المكلف بها 

 .التعاون مع الزمالء 

 .اختبار إلكتروني يتكون من أسئلة تعكس دور الطالب في حل المشكلة 
 المنهج يجب أن يركز على:الجانب الثامن: 

 .تحويل مفردات المقرر النظرية إلى مشكالت عملية 

 .تسلسل المشكالت من األسهل إلى األصعب 

 لى مشكالت المجتمع.تركيز محتوي المقرر ع 

 .تغطيه المشكالت لكافة األهداف واألفكار والمفاهيم والسلوكيات المتضمنة في المقرر 

 توافق المشكالت التي يتضمنها المقرر مع خصائص الطالب وثقافتهم. 
 .الترابط والتكامل بين المشكالت التي يقدمها محتوى المقرر 
 لطالب.تطرح المشكالت التي تراعي الفروق الفردية ل 
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   .تجزئه المشكلة إلى عناصر ومهام قصيرة مترابطة تحقق أهداف التعلم 
 .عرض المشكلة في شكل خطي متتابع وفق خطوا ت متتابعة ومنظمة 
  اا صحيح اا واحد المشكلة التعليمية ال تقبل حالا. 
 اسية.سألتستهدف المشكلة التعليمية الجوانب المعرفية لمحتوى المقررات والمهارات المهنية وا 

 التاسع: الطالب ويجب أن يكون:الجانب 
 فعال ونشط 

 .ال يتغيب بشكل متكرر 

 .المشاركة والتعاون في حل المشكالت التعليمية المطروحة 

 عن المعرفة.دراسةالطالب هو محور العملية التعليمية وال 

 .يجيد استخدام التكنولوجيا 
الستقبال أفراد المجتمع الذين  التعلم القائم على المشكالتداخل معمل  Social Clinicإنشاء عيادة اجتماعية الجانب العاشر:  

يعانون من مشكالت اجتماعية أو نفسية للمساعدة في التخفيف من هذه المشكالت، وتعليم وتدريب الطالب على حل مشكالت 
ل الطالب كأخصائيين اجتماعيين العمالء الحقيقية بإشراف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وكنوع من المحاكاة العملية لعم

 حقيقيين في موقع العمل.

أثناء التدريب والتعليم في المعمل المقترح أو العيادة االجتماعية  التزام الطالب بالميثاق األخالقي للمهنة: الحادي عشرالجانب 
ول الوثيقة األخالقية للمهنة عند دخ فالطالب يوقع على Ethics codeمثل السرية، تقبل العميل كما هو، العالقة المهنية، الثقة 

على سرية المعلومات الخاصة  و الكلية ليكون معلن للجميع لاللتزام به حفاظاا أعالن عن هذا الميثاق داخل القسم إلالمعمل، وا
 و مؤسسة( الذي قد يتردد على المعمل طلباا للمساعدة في حل مشكلته.أ، و مجتمعاا أ، بالعميل سواء كان )فرداا 

المقترح هو محاولة قد تصنع فرقاا في تعليم العلوم االجتماعية  pbl labيمكن القول أن تصميم هذا المعمل  النهايةوفي 
واإلنسانية بصفة عامة والخدمة االجتماعية بصفة خاصة بالجامعات العربية وفقاا للتوجهات والتجارب العالمية، ألن تطبيقه قد 

الت واحتياجات المجتمع، كما قد يساهم في حل الكثير من المشكالت المجتمعية بتدريب يفيد في ربط األهداف التعليمية بمشك
 . الطالب على حلها والتعامل معها، مما يعزز من الممارسة المهنية وتخريج طالب أكفاء في العمل المهني مستقبالا 

نموذج عربي أصيل للتعلم المرتكز على ويأمل الباحث بهذه المحاولة لفت انتباه المسؤولين في الجامعات العربية لوضع 
مكانياته.   المشكالت يتوافق مع نوعية طالبنا واحتياجاتهم التعليمية، ومشكالت المجتمع وا 
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 دراسة تحليلية -تأثير ثقافة ممارسي العالقات العامة على إدارة اتصاالت األزمات في مملكة البحرين

The Impact of Public Relations Practitioners’ Culture on Crisis Communications 
Management in the Kingdom of Bahrain - An Analytical Study 

 

 

 د. ليلى حسن الصقر*
 ملخص

اتصاالت األزمة من خالل دراسة تأثري   يهدف هذا البحث إىل حتليل ثقافة إدارة
ثقافة مدراء وممارسي العالقات العامة على دور العالقات العامة يف إدارة اتصاالت 
األزمات يف مملكة البحرين باستخدام الصورة الثقافية من منوذج الوعي من الداخل 

(In-awareness approach) )(1). لزهرنه (Zaharna, 2001 وتكمن
أمهية الدراسة يف أنه يف ظل تسارع التغيريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والتكنولوجية يف منطقة اخلليج العريب، أصبحت هناك حاجة ملحة لتفعيل حبوث 
إدارة اتصاالت األزمة ملواكبة هذه التغيريات املتسارعة. وتستعرض الدراسة أدبيات 

ألزمة العربية واألجنبية اليت أكدت على أمهية الدور االسرتاتيجي للعالقات إدارة ا
العامة يف املؤسسات املختلفة. واعتمدت الباحثة استخدام املنهج الوصفي التحليلي 
لدراسة جمتمع البحث، وذلك لتحليل تأثري ثقافة ممارسي العالقات العامة على 

ية واخلاصة مبملكة البحرين. ومجعت مفهوم إدارة األزمات يف املؤسسات احلكوم
الدراسة بني املنهجني الكمي والكيفي عن طريق استخدام استبانة مشلت عينة 

من املؤسسات  35تتكون من اثنني وستني من ممارسي العالقات العامة يف 
احلكومية واخلاصة باستخدام منهج كرة الثلج، باإلضافة إىل مقابالت متعمقة مع 

يف مؤسسات حكومية وخاصة مبملكة  مديرا   ةمن مخسة عشر  عينة عمدية تتكون
البحرين. وسلطت الدراسة الضوء على عدة حتديات تتعلق بطبيعة الثقافة البحرينية  
اخلاصة مبمارسي العالقات العامة تتمثل يف الثقافة الالخطية والسياق املرتفع، 

العالقات العامة وعدم التوجه حنو املاضي وصعوبة التنبؤ االسرتاتيجي، هتميش دور 
فهم دورها االسرتاتيجي يف املؤسسة، وحتديات التكنولوجيا والعوملة. وناقشت 

واقرتحت الدراسة الفرص املستقبلية لتطوير دور العالقات العامة يف إدارة األزمات، 
لتطوير اجلانب االتصايل يف إدارة األزمات على صعيد البحث  متكامال   تصورا  

واختتمت الباحثة الدراسة  يف خمتلف املؤسسات يف مملكة البحرين. والتطبيق العملي
 متكامال   بالتوصيات النهائية على صعيد البحث والتطبيق، حيث تقدم تصورا  

لتطوير دور العالقات العامة يف إدارة األزمات يف البحرين بشكل خاص ويف دول 
 اخلليج العريب بشكل عام.

_____________ 

جلائزة راشد بن محيد  35باملركز الثاين يف جمال الدراسات االدارية باملسابقة ال البحث الفائز [ 
 ]للثقافة والعلوم

 جامعة البحرين-قسم اإلعالم والسياحة والفنون -أستاذ مساعد

 *Dr Layla Hasan AlSaqer 

 
Abstract 

This research aims to analyze the culture of crisis 

communication management through studying the impact of 

the culture of public relations managers and practitioners on 

the role of public relations in managing crisis communication 
in the Kingdom of Bahrain using Zaharna’s (2001) cultural 
image of the in-awareness approach. The importance of the 

study lies in the fact that in light of the rapid political, 

economic, social and technological changes in the Arab Gulf 

region, there has become an urgent need to activate crisis 

communication management research to keep up with these 

changes. The study reviews the Arab and Western literature 

on crisis management, which emphasizes the importance of 

the strategic role of public relations in various institutions. 

The researcher uses an analytical approach to analyze the 

impact of the culture of public relations practitioners on the 
concept of crisis management in government and private 

institutions in the Kingdom of Bahrain. The study combines 

the quantitative and qualitative approaches by using a 

questionnaire that includes a snowballing sample consisting of 

sixty-two public relations practitioners in 35 governmental 

and private institutions, in addition to in-depth interviews with 

a purposive sample consisting of fifteen managers in 

government and private institutions in the Kingdom of 

Bahrain. The study highlights several challenges related to the 

nature of Bahraini culture from the perspectives of public 

relations practitioners such as the non-linear and high context 

nature of Bahraini culture, the orientation towards the past 
and the difficulty of strategic prediction, marginalization of 

the role of public relations and lack of understanding of its 

strategic role in the institution, and the challenges of 

technology and globalization. The study discusses future 

opportunities to develop the role of public relations in crisis 

management, and suggests an integrated scenario for 

developing the communication side in crisis management in 

terms of research and practice in various institutions in the 

Kingdom of Bahrain. The researcher concludes the study with 

final academic and practical recommendations and offers an 

integrated picture for developing the role of public relations in 
crisis management in the kingdom of Bahrain in particular 

and in the Arab Gulf countries in general. 

_________________ 
*Assistant Professor- Department of Mass Communication, Tourism 
& Fine Arts- University of Bahrain 
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 مقدمة

متنامي في العصر الحالي في ظل التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  هتمامااألزمات من الدراسات التي تحظى بإدارة تعد 
 حيث أكدفي إدارة األزمات في المؤسسات في الوقت الراهن.  جوهريا   دورا  والتكنولوجية المتزايدة. وتلعب العالقات العامة 

في  في إدارة األزمة لتجنب التطورات غير المرغوبة استراتيجيا   دورا  أن العالقات العامة يجب أن تلعب  (2)(2017الجمال وعياد ) 
ضافة نوعية لبحوث إدارة األزمات ألنها الدراسة األولى من نوعها التي تتناول تأثير الثقافة وتعد هذه الدراسة إ. المؤسسات المختلفة

الدراسة بين البعد اإلداري والثقافي في إدارة اتصاالت البحرينية لممارسي العالقات العامة في إدارة اتصاالت األزمة، حيث تمزج هذه 
باإلضافة إلى  تنقسم الورقة البحثية إلى ثالثة مباحث أساسية: اإلطار المعرفي والنظري، اإلطار المنهجي، ونتائج البحث.و األزمة. 

األزمات في مملكة البحرين بشكل  التاتصا تقديم التوصيات النهائية في شكل تصور متكامل لتطوير دور العالقات العامة في إدارة
 خاص وفي دول الخليج العربي بشكل عام.

 المع في والنظ ي اطر اإلالمبحث األول: 
 النظري والدراسات السابقة. طارالمعرفي، اإل طاراإلثالثة محاور أساسية:  إلىسينقسم هذا المبحث 

 المع في اطر اإل
 أهداف وتساؤالت البحث، وأهم مصطلحات الدراسة.وأهمية الدراسة،  سيتناول هذا المحور تعريف مشكلة

 مشكلة الد اسة     
تناولت الكثير من األدبيات دور العالقات العامة في اتصاالت األزمة على الصعيد العربي واإلقليمي. ولكن على الرغم من  

 نسبيا   حديثا   تصالي إلدارة األزمات ما زال اتجاها  تزايد الدراسات حول دور اإلعالم في إدارة األزمات، إال أن الدور اال
لذلك تسلط ركزت أغلب أدبيات األزمة على استخدام منهج دراسة الحالة  التقليدي لدراسة األزمة.  أيضا  . (3)(2015)المطيري، 

 هذه الدراسة في تحليل تتجلى المشكلة البحثية في  إدارة األزمات، حيثالدراسة الضوء على جانب جديد لم تتناوله أدبيات 
 من وجهة نظر مدراء وممارسي العالقات العامة في البحرين.  األزمات اتصاليا   إدارةمفهوم  علىالثقافة البحرينية  تأثير

 أهمية الد اسة    

دارة األزمات، من نوعها تكمن أهمية الدراسة كونها الدراسة األولى  فهذا التالقح التي تجمع بين مفهوم الثقافة المجتمعية وا 
العلمي يهدف لتقديم إضافة نوعية في مجال إدارة األزمات، ويعطي رؤية أكثر دقة للفرص والتحديات أمام تطوير دور 

 جديدا   حيث يعد الدمج بين النماذج الثقافية واتصاالت إدارة األزمات مدخال   العالقات العامة في إدارة األزمات بمملكة البحرين.
 ألزمات في الدراسات العربية.في أدبيات إدارة ا

وتربطه  سياق عربي خليجيتطبق نموذج زهرنه في سياق إدارة األزمات في  الدراسة األولى التيأهمية الدراسة أنها  كما تتجلى
 ببعض مفردات ثقافية أخرى كنموذج هول وأبعاد هوفستد. 

في األدبيات العربية واألجنبية، كونها جمعت بين األساليب الكيفية والكمية  بحثيا   تأتي هذه الدراسة لتسد فراغا  من جانب آخر، 
في تحليل تأثير الثقافة البحرينية لممارسي العالقات العامة في إدارة اتصاالت األزمة في المؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة 

 نظريا   فهما   تشكيل يسهم في سة العالقات العامةفي درا حيث أكدت الدراسات السابقة الحاجة إلى نهج ثقافي نوعيالبحرين. 
 .(4)(Ki & Ye, 2017)للجوانب ذات الخصوصية الثقافية  جديدا  
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 :إلىتهدف الدراسة :  أهداف الد اسة    
  األزمات في المؤسسات الحكومية  اتصاالت ثقافة مدراء وممارسي العالقات العامة على مفهوم إدارةدراسة تأثير

 والخاصة بمملكة البحرين.
  األزمات بالمؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين. اتصاالت إدارةدراسة  واقع 
  األزمات بمملكة البحرين. إدارةدراسة التحديات والفرص أمام تطوير دور العالقات العامة في 

 تساؤالت كما يلي:تطرح الدراسة عدة :  تسرؤالت الد اسة   
  األزمات في المؤسسات الحكومية اتصاالت  ثقافة مدراء وممارسي العالقات العامة على مفهوم إدارةكيف تؤثر

 ؟ والخاصة بمملكة البحرين
  األزمات بالمؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين؟ اتصاالت إدارةماهو واقع 
  األزمات بمملكة البحرين؟ إدارةما هي التحديات والفرص أمام تطوير دور العالقات العامة في 

 مصاطلحرت الد اسة

  ثقافة أخرى إلىثقافة ما عن أفراد آخرون ينتمون  إلىينتمون  هي البرمجة العقلية التي تميز أفرادا   الثقرفة:

Coombs,Holladay, Hasenauer & Signitzer, 1994))(5).  ويقصد بها في هذه الدراسة المعتقدات، االتجاهات والقيم
األزمات. ويتحقق ذلك بتطبيق عدة نماذج ومفردات ثقافية  إدارةلدى ممارسي العالقات العامة التي تشكل وعيهم فيما يتعلق ب

 .سيتم ذكرها الحقا  
حدث ال يمكن التنبؤ به يهدد توقعات مهمة "ألزمة على أنها ل (Coombs, 2014, 3)(6) تتبنى الدراسة تعريف األزمة:

ألصحاب المصلحة تتعلق بالصحة والسالمة والقضايا البيئية واالقتصادية والتي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على أداء المنظمة 
  نتائج سلبية". إلىوتؤدي 

ات االتصالية، سواء في يستراتيجاألزمة من خالل تخطيط وتنفيذ عدد من اال دارةاالستعداد إليقصد بها  االتصرلية: دا  اإل
الحفاظ على سمعة المؤسسة  إلىوتهدف اتصاالت األزمة  قبل األزمة، أو في مرحلة ما بعد األزمة. المرحلة االستباقية ما

 وخلق بيئة عمل داخلية وخارجية مستقرة وايجابية وقت األزمة.
وستركز  .التصال في إدارة األزماتدورا  ممارسي العالقات العامة بمدراء و وعي  دراسةيقصد بها  ل(:مدخل )الوعي من الداخ

 (Zaharna, 2001)(1)لزهرنه   (In-awareness approach) الوعي من الداخلنموذج الدراسة على الصورة الثقافية من 
   التي تتكون من خمس أبعاد ثقافية سيتم تفصيلها في القسم التالي.

 
 النظ ي اطر اإل

  تصرللل  النمرذج الثقرفية  

حدد قد . و في أدبيات االتصال بين الثقافات من أكثر النماذج الثقافية اقتباسا   (8،7)(1 994؛1984)يعد نموذج هوفستيد 
الجماعية مؤكد، الذكورة واألنوثة، تجنب عدم البين الرئيس والمرؤس،  هوفستيد خمسة أبعاد للثقافة المجتمعية: مسافة القوة

بين الرئيس والمرؤس االختالفات في عدم المساواة  :قوةمسافة الب يقصدو  ."التوجه الطويل األجل"مقابل الفردية، والكونفوشيوسية 
ورة تشير الذك عدم رغبة الثقافات في خوض أي تحدي جديد غير مؤكد. و إلى تجنب عدم المؤكديشير ، بينما عبر الثقافات

المجتمعات التي تكون وأوضح هوفستيد أن " .(7) (Hofstede, 1984)في الثقافات المختلفة الجنسين الفروق بين إلىاألنوثة 
فيها الروابط بين األفراد فضفاضة: فمن المتوقع أن يعتني الجميع بنفسه أو أسرته المباشرة في حين أن" الجماعية تتعلق 

ويشير التوجه  .(8)(Hofstede, 1994) "فصاعدا في مجموعات قوية متماسكة الناس منذ الوالدةبالمجتمعات التي يندمج فيها 
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مكافآت في  أن يتوقعوا الموظفين ينقوية بالعمل التؤدي أخالقيات حيث جل التزامات وتقاليد طويلة األ وجود إلىطويل األمد 
  .Hofstede, 1994(8))) توقع عائدات فوريةأكثر من  المدى بعيدالمستقبل ال

 مرتفعآخر يقوم على فئتين من الثقافات: ثقافة التواصل ذات السياق ال ثقافيا   نموذجا   (9)(Hall, 1976)اقترح من جانب آخر، 
تكون فيها معظم المعلومات موجودة  يكون في الثقافات التيوثقافة االتصال ذات السياق المنخفض. التواصل السياقي العالي 

يعتد على االتصال ، في حين أن اتصال السياق المنخفض السياق المحيط بالرسالة كالشخص والظروف المحيطة بهبالفعل في 
سيتم االسترشاد فيه في تحليل بعض مفردات  مهما   ا  إطار وتشكل هذه النماذج النظرية  .(9)(Hall, 1976) اللفظي المباشر

على الرغم من أن بعض البحوث استخدمت هذه األبعاد الثقافية في بعض السياقات غير الغربية، فإن معظم هذه البحث. ف
 االتصال في الثقافات إدارةلذلك فإن هناك حاجة ماسة لمنهج تحليلي لربط هذه األبعاد بالدراسات استخدمت منهجية كمية. 

 العربية.
 : صو   الثقرفةزه نهل الوعي من الداخل نموذج  

الذي يقوم  (Zaharna, 1995; 2001)(10,1)يستند التحليل الثقافي في هذه الدراسة على نموذج الوعي من الداخل لزهرنه 
االتصال في  إدارةللتعامل مع خصوصية كل ثقافة وتطوير لممارسي االتصال دراك الواعي" على فكرة أنه من المهم تطوير "اإل

 ،على: فهم صورة البنية األساسية للدولة، صورة الثقافةمن ثالثة مستويات بناء   ا  مكون ا  إطار  زهرنهو قدم  العالقات العامة.
ثقافات مختلفة، يمكن تطوير وعي ممارسي العالقات العامة والجماهير في  تحليلمن خالل  ويرى زهرنه أنه. وصورة االتصال

 االتصال في سياق ثقافات مختلفة.

لفهم ماهو مؤثر ألنها تساعدنا على تجاوز الحواجز النفسية  واسعا   ا  إطار أن الصورة المقطعية لثقافة أي دولة توفر  زهرنه ويرى
 وستركز الدراسة على الصورة الثقافية من. (11)(2016هير مختلفة )الجمال، والثقافية لتطوير ممارسة العالقات الدولية مع جما

أبعاد ثقافية أساسية: السياق المرتفع مقابل السياق المنخفض، تجزئة الوقت والنشاط مقابل  ةخمس التي تقوم على ،نموذج زهرنه
الماضي،  عدم تجزئة الوقت والنشاط، التوجه نحو العمل مقابل التوجه نحو الذات، التوجه نحو المستقبل مقابل التوجه نحو

 . وسيتم تلخيص هذه االختالفات فيما يلي:(1)(Zaharna, 2001)لخطية مقابل الثقافة غير الخطية الثقافة ا
 الفرق بين الثقافات التي تعتمد على السياق المرتفع )العوامل الخارجية  : يقصد بهاالسياق المرتفع مقابل المنخفض

طارالمحيطة بالرسالة كاالتصال غير اللفظي ونبرة الصوت و  ، في ومتعدد المعاني الموقف( فيكون االتصال ضمنيا   ا 
 على االتصال اللفظي الواضح المباشر )سياق منخفض(. مقابل الثقافات التي تعتمد 

 تنظيم وتجزئة أنشطتها بشكل منظم، في مقابل  إلىناك بعض الثقافات تميل أن ه : يقصد بهات والنشاطتجزئة الوق
 ثقافات تميل للعشوائية والجمع بين عدة أعمال ومهام في وقت واحد. 

 كفاءة تقان العمل ألهمية ا إلمدى توجه األفراد في ثقافة م : يقصد بهاالتوجه نحو العمل مقابل التوجه نحو الذات
ة األشخاص على أساس المال، والقبيل لشخصنة العمل وربط العمل بأهمية توجه ثقافات أخرى العمل بحد ذاته، مقابل

 والنفوذ. 
 هناك ثقافات تربط أعمالها بالماضي، التاريخ،  :  يقصد بها أنالتوجه نحو المستقبل مقابل التوجه نحو الماضي

ة ياستراتيجووضع خطة  يستراتيجتوجه نحو التخطيط للمستقبل والتنبؤ اال هالديانجازات سابقة، بينما ثقافات أخرى 
 تقوم على التجديد واالبتكار في حل المشاكل.
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 السياق المنخفض مقابل المرتفع، فالثقافات بعد ب : يمكن ربط هذا البعدالثقافات الخطية مقابل الثقافات الالخطية
المباشر، في مقابل الثقافات الالخطية التي تميل للحشو واالتصال الخطية ثقافات واضحة منظمة تميل لالتصال 

 الضمني الغير مباشر، وتميل لعمل مجموعة أعمال في الوقت ذاته.
 السربقة  الد اسرت

 األزمات. إدارةبعد استعراض الجانب المعرفي والنظري في الدراسة، يستعرض هذا القسم أهم الدراسات العربية واألجنبية في 
 الع بية الد اسرت أ. 
هدفت دراسة الدراسات العربية على استخدام مناهج كمية في دراسة إدارة األزمات. على سبيل المثال، لقد  من عديدركزت ال 
األزمات في مراحل مختلفة منفردة  إلى التعرف على اتجاهات األفراد نحو مدى توافر نظام إلدارة (12))2000دقامسة  واألعرجي، (

بها هذه المؤسسة في التعامل مع  لتحديد مدى االستعداد والجاهزية التي تتمتع  أمانة عمان الكبرى، وذلك وصوال   ومجتمعة في
 )287(وقد تكونت عينة الدراسة من . األزمات، وكذلك تحديد مدى العالقة القائمة بين مراحل نظام إدارة األزمات بعضها مع بعض

مستوى مدير دائرة ومنطقة ورئيس قسم )في أمانة عمان الكبرى( . وقد توصلت الدراسة  موظف يعملون في الوظائف اإلشرافية من
إلى توافر نظام إلدارة األزمات في أمانة عمان الكبرى من حيث درجة توافر العناصر األساسية التي تتصف بها اإلدارة الناجحة 

في مراحل )اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، واالستعداد والوقاية، والتعلم(، بينما يتوافر ذلك النظام  لألزمات بدرجة متوسطة نسبيا  
 في مراحل )احتواء األضرار، واستعادة النشاط(. بدرجة عالية نسبيا  

"خطط  بعنوان (13)(2003منهج دراسة الحالة في أدبيات إدارة األزمات،  مثل دراسة )األمير،  استخدمت الكثير من الدراسات أيضا  
دارة األزمات بقطاع البترول:دراسة تطبيقية"، والتي هدفت إلى التعرف على واقع إدارة األزمة في شركات القطاع العام  الطوارئ وا 

 العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، عن طريق إجراء الدراسة على أربع شركات من القطاع العام العاملة في
جراءات الطوارئ في شركات القطاع البترولي التختلف عن بعضها، وأنها ال  المجال المذكور. وقد توصلت الدراسة إلى أن خطط وا 

 من أنواع إدارة األزمات.  من إجراءات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وليست نوعا   ن تكون نوعا   تتعدى أ
دراسة تطبيقية على إدارة األزمات بالمديرية العامة للدفاع المدني. حيث هدفت الدراسة إلى  (14)(2005العمار )تناولت دراسة  أيضا  

التعرف على الدور الذي تلعبه تقنية ونظم المعلومات في إدارة األزمات والكوارث في المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة 
باط المديرية العامة للدفاع المدني من أصل مجتمع الدراسة البالغ من ض 380العربية السعودية . وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام تقنية ونظم المعلومات يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وسرعة أداء األعمال في الوقت   .500
 . األزمات بكفاءة وفعالية المناسب أثناء وقوع األزمات والكوارث. وأوضحت أن وجود قواعد وأنظمة تساعد في إدارة

إلى التعرف على سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وذلك من خالل   (15)(2007دراسة )سليم، وهدفت 
مع  لدراسة هذه السمات ومعرفة مدى جاهزية الوزارة في التعامل إجراء دراسة ميدانية على وزارة المالية الفلسطينية بغزة، وذلك وصوال  

 ( ممن يعملون في الوظائف اإلشرافية في وزارة المالية الفلسطينية بغزة192المتوقعة. وقد تكونت عينة الدراسة من )  األزمات

وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد نظام إلدارة األزمات في وزارة المالية بغزة بحاجة إلى تنمية وتطوير، وهو يركز على مجموعة من .
 .لعالج األزمات فور وقوعها اإلجراءات العالجية

"فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة األزمات دراسة ميدانية في الشركات  (16)(2007وتناولت دراسة )الخشالي والقطب، 
الصناعية األردنية". وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة الشركات الصناعية األردنية  

 ه الشركات على الخطوات العلمية في إدارة األزمات التي تواجههملألزمات التي تتعرض لها، وما هو مدى اعتماد المديرين في هذ

يعملون في هذه الشركات. وقد  ( مديرا  136( شركة صناعية، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )16وتكون مجتمع الدراسة من ).
ة لألزمات التي تواجهها، كما كان تأثير لفاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة الشركات الصناعي ا  توصلت الدراسة إلى وجود تأثير 
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فاعلية نظم المعلومات اإلدارية متفاوتا في كل مرحلة من مراحل إدارة هذه الشركات لألزمات التي تتعرض لها، وأن أكثر العناصر 
اإلنذار، واالستجابة تأثيرا هي: حجم االستخدام، الذي كان تأثيره على جميع مراحل إدارة األزمات، باستثناء مرحلة اكتشاف إشارة 

 . للتغيرات المستجدة الذي كان تأثيره على جميع مراحل إدارة األزمات بإستثناء مرحلة التعلم
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في إدارة األزمات : دراسة تطبيقية  " بعنوان (17)(2009أبو عمر )وأكدت دراسة 

قدرة  في وأثرها المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم مدى فاعلية قياس  على أهميةعلى القطاع المصرفي في فلسطين" 
عناصر وهي:  من ستة مكون تصميم مقياس إدارة أزماتها. وتم فلسطين على في العاملة المصارف

 النظام مدى مالءمة المستخدم، رضا القرارات، المعلومات، سرعة اتخاذ على الحصول سرعة
المحوسبة. وقد تكونت  نظمالمعلومات اإلدارية المعلومات لقياس فاعلية وأمن للتغيرات المستجدة، االستجابة ،اإلدارية للمستويات

نتائج الدراسة: وجود عالقة قوية ذات  أهم من وكان. فلسطين في العاملة المصارف ( موظفا  يعملون في186من ) عينة الدراسة
األزمات. بينما تناولت دراسة  إدارة على فلسطين في العاملة دارية وبين قدرة المصارفداللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإل

لمستوى تطبيق إدارة األزمات في شركة نفط الخليج الكويتية : دراسة تطبيقية من وجهة نظر اإلدارات  تحليال    (18)(2011العجمي )
 العليا و الوسطى. 
"أثر نظام إدارة األزمات في المناخ التنظيمي في المصارف التجارية األردنية: دراسة ميدانية  (19)(2012القطاونة )وقد هدفت دراسة 

من وجهة نظر المديرين" إلى التعرف على أثر نظام إدارة األزمات في المناخ التنظيمي للمصارف التجارية األردنية. وقد شملت 
م استبانة مطورة لغرض جمع البيانات و توزيعها على أفراد العينة الدراسة خمسة مصارف، و لتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدا

لتحليل بيانات االستبانة. وأوصت  (SPSS) ، وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( عضوا  203الذي بلغ تعداده )
المختلفة، و العمل على بناء توليفة مناسبة بين الدراسة بضرورة االهتمام بالمناخ التنظيمي و تفعيل نظام إدارة األزمات بمستوياته 

 نظام إدارة األزمات والمناخ التنظيمي من خالل المراجعة الدورية للوضع القائم.
المعنونة "أثر الحكومة اإللكترونية على قدرة المنظمات العامة فـي إدارة األزمات : دراسة  (20)(2013الوكيل )وتناولت دراسة 

تعايش المنظمات العامة في الفترة الحالية في بيئة تتسم بوجود العديد من المتغيرات المفاجئة  القومي للشباب" تطبيقية على المجلس 
و المؤثرة و التي من الممكن أن تتسبب في حدوث بعض األزمات المؤثرة على تحقيق أهداف هذه المنظمات. وناقشت الدراسة 

اإللكترونية وتضمينها في أنشطة هذه المنظمات واستخدامها كأداة للتعامل مع  ازدياد التوجه إلى ممارسات و تطبيقات الحكومة
تحسين األداء و الخدمات، خاصة أنها تعتمد على التقنيات و البرمجيات الحديثة والتي تتيح درجة كبيرة من المعلومات والبيانات 

  .األمر الذي يتوافق و طبيعة ومتطلبات إدارة األزمات
دور القيادات اإلدارية الناجحة في إدارة األزمة : دراسة تحليلية لعينة من الشركات في وزارة " (21)(2014الكعبي )ة وقد تناولت دراس

العامة لوزارة النقل والمواصالت بالعراق. و قد اعتمد البحث على المنهج  النقل و الموصالت/العراق" دراسة عينة من الشركات
( استمارة على عينة البحث 58الميدانية باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات و قد تم توزيع )الوصفي التحليلي و أسلوب الدراسة 

)مدير عام، و معاونيهم، و رؤساء األقسام(. وقد جاءت النتائج مطابقة لفرضيات البحث فقد تبين وجود  ا  عمديالذين تم اختيارهم 
 ية الناجحة و إدارة األزمة.عالقة ارتباط و تأثير معنويين بين القيادة اإلدار 

بات من الضروري على  أنه اإلدارة االستراتيجية التحدي الجديد إلدارة األزمات" " (22)(2014شتوح ومكيد )وقد أكدت دراسة 
 المؤسسات اليوم، أن تتابع األحداث و التغيرات في بيئتها بصفة مستمرة و دائمة، حتى تتمكن من إجراء التعديالت المطلوبة وقت
األزمات في الوقت المالئم. حيث أن اإلدارة اليوم في حاجة ملحة وماسة إلى طريق منطقي و أسلوب إداري عملي ناجع يمكنها من 
خالله من اتخاذ القرارات الرئيسية، المصيرية والهامة. وأكدت الدراسة أهمية اإلدارة االستراتيجية كآلية متكاملة لالستجابة لهذه 
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ونقطة  لمؤسسة بالوصول إلى القرارات الفعالة في األمد البعيد، و في ظروف عدم اليقين، لتصبح بذلك محورا  المتطلبات، وتسمح ل
 ارتكاز في إدارة األعمال.

 (23)(2015حفيان )تناولت األدبيات العربية المفاهيم المختلفة لألزمة، واستعرضت المراحل المتعددة لألزمة. فقد اهتمت دراسة و 
ول نحو باإلطار المفاهيمي لألزمة بكونها لحظة حاسمة و نقطة تح فعالية إدارة األزمات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" الموسومة "

األفضل أو األسوأ. وركزت الدراسة على أهم خصائص األزمة التي تختلف فيها عن النكبة و الكارثة، إضافة إلى مراحلها المتعددة 
ذات المستويات المختلفة من االضطرابات التي تنتج عن تأثيراتها في المنظمة و إدارتها مما يستوجب إجراءات متنوعة. وقد تناولت 

فات التقليدية لألزمة ذات األساس الواحد باإلضافة إلى التصنيفات الحديثة التي اعتمدت أكثر من معيار. و قد الورقة التصني
في وقت واحد من خالل مداخل  توصلت الدراسة إلى أن األزمة الرئيسة ينتج عنها عدة أزمات مرافقة، ينبغي إدارتها جميعا  

إلى أن التحليل االستراتيجي يعتبر صمام أمان لمعالجة األزمات التي تعرقل استراتيجية و طرق متعددة. وقد توصلت الدراسة 
 زمة إعالمية تتعلق باالتصاالتالمنظمة من مواكبة السوق التنافسي الذي يعتبر أهم ركيزة تستهدفه األزمة في التنظيم سواء كانت األ

ت الورقة البحثية على أهمية تطوير استراتيجية إلدارة أو أزمة ترتبط بالجانب اإلنساني أو أي نوع آخر من األزمات. كما أكد
 .األزمات تعتمد على التحليل االستراتيجي للبيئة التنافسية

يرى وقد ربطت عدد من الدراسات اإلطار المفاهيمي لألزمة بأهمية المدخل االتصالي قي إدارة األزمة. فعلى سبيل المثال، 
اإلعالم يمثل مركز اهتمام الرأي دراسة المفاهيم النظرية لدور اإلعالم في إدارة األزمات" أن في ورقته البحثية " (3)(2015المطيري )

العام عند حدوث األزمات، بما له من دور حيوي في التوعية باألزمات المحتملة، فالتهديدات و المخاطر المرتبطة باألزمة ترفع 
ماد على وسائل اإلعالم يزيد من احتمال وصول التحذير و المعلومة درجة التوتر الالعقالنية بين الجمهور،  لذلك فإن االعت

الصحيحة لحماية الجمهور من الوقوع تحت تأثير الشائعات. فقد ارتكزت هذه الدراسة على محاولة فهم أداء اإلعالمي في تغطية 
اإلشكاليات. حيث تشير األدبيات في مجال األزمات والكوارث ومعرفة اإلشكاليات التي يواجهونها و الكيفية التي يتعاملون بها مع 

إدارة األزمات إلى وسائل اإلعالم بوصفها من أبرز آليات التعامل مع األزمات في المجتمعات الحديثة. وأكدت الدراسة أن األزمات 
لى عنصر تشتمل على ثالثة عناصر يشار اليها بوصفها عناصر األزمة و تتمثل في: التهديد، ومحدودية الوقت باإلضافة إ

المفاجأة، و بسبب هذا المزيج الصعب الذي يجتمع في موضوع األزمة، تحتاج المعالجة اإلعالمية لألزمات إلى أداء يتسم بالتوازن 
في التعامل مع التهديدات و الشمول و التكامل في تناولها. و قد تحددت مظاهر الخلل في المعالجة اإلعالمية لألزمات بالتطفيف 

إن النجاح في إدارة األزمة وقد خلصت الدراسة إلى مبالغة والتهويل والحجر اإلعالمي والتعتيم والتبعية اإلعالمية. اإلعالمي و ال
بمدى إدراك فريق العمل المنوط به التعامل مع األزمة و تناولها من خالل الوسيلة التي يعمل  داخل الجهاز اإلعالمي يكون رهنا  
سس و الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث األزمة، والتي تحددت بثالثة مستويات لدور بها، و هذا يتطلب مجموعة من األ

اإلعالمي إلدارة األزمة وهي: اإلعالم الناقل للتصريحات و البيانات، و اإلعالم الواصف أو الراصد الذي يتبع وقائع الحدث و 
 .تتطوراته، و إعالم الرأي وهو الذي يتخذ شكل التعليقات و التحليال

 

 الد اسرت األجنبية: ب.  
أنه في الوقت  (Jaques, 2009)( 24)أكد  ، فقدركزت العديد من الدراسات األجنبية على الجانب االستراتيجي في إدارة األزمة

عمليات إدارة األزمات داخل المنظمة، ودراسات واسعة النطاق حول منهجيات االستجابة مثل  الذي توجد فيه أدبيات مكثفة عن
االعتذار، واستعادة الصور، والخطاب المباشر بعد التعافي من األزمة ، لم ُيكتب إال القليل عن التحدي طويل األجل بعد 

مرحلة ما بعد األزمة التقليدية، فسوف تواجه خطر الفشل  عالوة على ذلك ، إذا بقيت المنظمات فياألزمة، والتعلم من األزمة. 

http://e-marifah.net.libweb.uob.edu.bh/kwc/f?p=1139:6:6383468652173::NO::P6_ISN,P6_SDP_ID,P6_CURRENT_ROWNUM,F_FULLTEXT:599716,4,12,0.803
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قبل أن  تقترح هذه الورقة البحثية إدارة القضايا استباقيا  كما  في وضع عمليات مناسبة لفترة أطول إلدارة القضايا ما بعد األزمة.
  ثار ما بعد األزمة على المدى الطويل.تتطور إلى أزمات باعتبارها النظام العملي األكثر فعالية لتحديد األزمة واالستجابة آل

 الدراسات أهمية توقيت إدارة األزمة االستباقي في السيطرة على األزمة.  فقد أكد العديد منوقد تناولت 
 (Claeys & Cauberghe, 2012)(25) على سمعة المنظمة في مرحلة  على األهمية التي يلعبها توقيت االستجابة لألزمة

وتقترح الدراسة أهمية استخدام استراتيجية )سرقة الرعد( عن طريق إفصاح المؤسسة عن المشكلة بشكل ما بعد األزمة.  
  موضوعي قبل إثارة أي ضجة إعالمية حولها، مما يزيد مصداقية المؤسسة ويحافظ على سمعة المؤسسة وقت األزمة.

ت قد بدأت بالتركيز على إدارة األزمات الشركاعلى أن  (26)(Kádárová, Mihalčová, Kádár & Vida, 2015)وأكد 
االستباقية كأحد األركان األساسية لالتصال باألزمات ، وقد اقترحت الدراسة خريطة استراتيجية االتصاالت إلدارة األزمة تقوم 

 على الجمع بين اإلدارة االتصالية واإلدارة الميدانية، والتي تبدأ من التخطيط المسبق.
التي تقوم استراتيجية "سرقة الرعد" في اتصال األزمات  يجابية الستخدامإلعلى اآلثار ا(Lee, 2016)(27) أكدت دراسة  أيضا  

كشف تقوم من خاللها المنظمة بإصدار معلومات عن األزمة قبل  على التواصل االستباقي مع الجمهور وقت األزمات حيث
سرقة الرعد"  حيث قيم المشاركون ذوي الوالء للعالمة التجارية . وبحثت هذه الدراسة اآلثار المترتبة على "اإلعالم لألزمة

 سرقة الرعد بشكل إيجابي في صورتهم الذهنية عن المؤسسة.استراتيجية 
 دور وسائل اإلعالم الجديد في اتصاالت األزمة، منها دراسة على الحديثة األجنبية األدبيات وركزت

 (28)(Eriksson & Olsson, 2016)  الفيسبوك التي جمعت بين المنهج الكمي والكيفي في تقديم تحليال مقارنا الستخدام
بين المواطنين السويديين ومحترفي تواصل األزمات، كأدوات اتصال األزمات ومصادر المعلومات.  وتويتر في اتصاالت األزمة

تويتر ليست متطابقة ومتسقة بين المجموعتين وقد توصلت الدراسة إلى أن  االستخدام والفائدة المتصورة لكل من فيسبوك و 
مجال اتصال األزمات  في مكانيات الفيسبوكإالمختلفتين. فعلى سبيل المثال، يعتقد المتخصصون في مجال االتصاالت بأن 

 .أعلى من الفائدة المتصورة  أكثر مما يفعل المواطنون
استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية من قبل المنظمات فهم على أهمية  (29)(Roshan, Warren & Carr, 2016)وشدد 

  التصاالت األزمات عن طريق دراسة سبعين منظمة أسترالية كبيرة. واقترحت دراسة
(30)(Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016)   أفضل الممارسات في وسائل اإلعالم االجتماعي للتواصل تطوير

على كيفية (Crijns, Cauberghe, Hudders & Claeys, 2017)(31) كما أكدت دراسة مع األزمات والتعلم واالستجابة. 
تعامل المؤسسات مع تعليقات المستهلكين عبر اإلنترنت أثناء األزمة وأهمية الرد على التعليقات السلبية لحماية سمعة المنظمة. 

الشرطة كقناة اتصالية لتطبيق استراتيجية "سرقة من قبل إدارات تويتر  استخدام(Fowler, 2017)(32)  أيضا تناولت دراسة
 فوائد وقيود استخدام تويتر لسرقة الرعد وملء الصمت. . وقد كشفت النتائج عناالستباقية  الرعد"

دور وسائل اإلعالم االجتماعي في   (Zhu, Anagondahalli & Zhang, 2017)(33)وفي سياق متصل، تناولت دراسة 
حللت هذه الدراسة كيف تقدم حيث  اسة حالة إدارة األزمات في ماكدونالدز وكنتاكي في الصين.ر داتصال األزمات عن طريق 

وسائل اإلعالم االجتماعية التحديات والفرص على حد سواء للشركات متعددة الجنسية في حالة األزمات باستخدام منهج دراسة 
في  2012ي لوسائل اإلعالم االجتماعي إلدارة أزمات في عام الحالة. وقد فحصت الدراسة كيفية استخدام ماكدونالدز و كنتاك

الصين. وأوصت الدراسة إلى أنه ينبغي أن تستند استراتيجيات االستجابة لألزمات إلى فهم دوافع إلقاء اللوم من قبل الجمهور، 
 وأنه يجب فهم دور المستخدمين المؤثرين في وسائل التواصل االجتماعي في سياق الثقافة.
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يهدف لحماية سمعة المؤسسة.  استراتيجيات االستجابة لألزمات الفعالة باستخدام نموذجا   (Park, 2017)(34) دراسة بحثت كما
التي تؤثر على إدراك األزمة التنظيمية من وجهة نظر اإلدارة الداخلية  العوامل (Snoeijers & Poels, 2017)(35) ناقشو 

أنه مازال المدراء في الكثير من المؤسسات ليس لديهم رؤية واضحة بخصوص للمؤسسة، وقد خلصت الدراسة إلى أنه 
اتصاالت األزمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن ادراك األزمة يجب أن يبدأ من أعلى الهرم التنظيمي من خالل اإلدارة العليا 

 لتطوير الوعي الداخلي بالدور االتصالي إلدارة األزمات. 
دور تنمية مهارات العالقات العامة لتطوير استراتيجيات قيادة  على (Martinelli & Erzikova, 2017)(36)وقد أكدت دراسة 

األزمة من خالل عمل المقابالت العميقة الهادفة مع ممارسي العالقات العامة والطالب من خمسة بلدان )البرازيل والصين 
ة توافر: ديناميكية ذاتية )أهمية المهارات الشخصية بين األهل والهند وروسيا والواليات المتحدة( ، وتوصلت الدراسة إلى أهمي

واألقران ومن خالل تلك المدرسة / المنظمات / الجماعات( ، التوجه األخالقي )المستمد من األسرة /القيم الدينية( ، تعاون 
اعالت مع األقران والمعلمين واألسرة المشاريع( ، وبناء العالقات )من خالل التف و الفريق )من خالل األسرة والرياضة والمدرسة

  والمدربين(. 
 إدارةالكثيرمن األدبيات التي تناولت األجنبية هي أن الدراسات راسات العربية و دلتقاء بين الالمن أهم نقاط اوالجدير بالذكر أنه 

، وأساليب  اإلنترنت أزمات الجمهور عبر (37) (Guo, 2017)األزمة استخدمت منهج دراسة الحالة. فقد تناولت دراسة 
( التي تم إصدارها على Boston Athletic Associationمشاركة مؤسسة التنسيق ) إلى اإلضافةب بشكل نوعي،  المواجهة

، 2013( بشكل متقطع في بوسطن خالل شهر واحد بعد تفجير ماراتون بوسطن عام BMFصفحة الفيسبوك ماراثون )
 ( ودراسات التأقلم. كما تناولت دراسةICMلألزمات ) مسترشدة بنموذج رسم الخرائط المتكامل

  (38)(Kitchin & Purcell,  2017) القضايا واالستجابة لألزمات في  إدارة في دراسة مناهج ممارسي االتصاالت الرياضية
واقترحت  االتصال.و فجوة صارخة في أدبيات ه األزمات إدارة فينظرة معّمقة  إلىن االفتقار أ على ، وأكدتيرلندا الشماليةا

 القضايا واتصاالت األزمة في القطاع الرياضي. إدارةالدراسة مجاالت لمزيد من البحث عن 
 يستراتيجالتوجه االPreciado-Hoyos, Nivia-Flórez & Correales-Rivas)(39) , (2017 ةدراسبينما تناولت  

مديرا  تنفيذيا  للعالقات العامة ووكاالت  55من  عينة علىبحث جراء ت استشارات االتصاالت في كولومبيا عن طريق إلشركا
هو السائد في الخدمات التي  يستراتيجتحديد ما إذا كان التوجه اال إلى هدفت الدراسةاستشارات االتصاالت في كولومبيا. و 

 الوكاالت.  تقدمها هذه
 حيث تناول ،األزمة مرحلة مابعد إدارةات ياستراتيج الغربية د من الدراساتيعدالتناولت  أيضا  

  (40)(Arendt, LaFleche & Limperopulos, 2017) والتواصل وتصليح الصور  النوعي لالعتذار، التحليل السردي ،
قامت الدراسة بتحليل  حيثبتواصل األزمات.  المتعلقة األدبياتمن  ثالثين عاما  ل ، من خالل عمل تحليل سرديمع األزمات

ات المستخدمة من يستراتيجاالأنماط و موضوعات اللتحديد  2016عام  إلى 1986عام  دورية مراجعة من 51مقالة في  110
استباقية  اتصالية اتخاذ مبادراتأن ت الدراسة قد وجدالسمعة المهددة. و  األزمات أو قبل المنظمات أو األفراد الذين يواجهون

ة ناجحة ، السيما عندما ياستراتيجار هو أقل . وعلى النقيض من ذلك ، فإن اإلنكتجاوز المؤسسات لألزمات عملية ساعد في
 . من قبل الكثير من المؤسسات األكثر استخدام ا ةيستراتيجومع ذلك ، فإن اإلنكار كان اال قترن بالتهرب من المسؤولية. ت
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 البحثمنهج المبحث الثرني:   
دراسة  الذي يقوم علىاستخدام المنهج الوصفي التحليلي  ت الباحثةاعتمد ،على أسئلة الدراسة إلجابةالبحث والتحقيق أهداف 

تمهيدا  لفهم الظواهر  ا، والتعبير عنها كمّيا  وكيفيا ،المعلومات عنه الظاهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصفا  دقيقا ، وجمع
 إمكانية التحّكم بها إلىوصوال   ناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى،بين عوتحليليها، وتحديد العالقات  وتشخيصها،

هج األخرى في من المنا كثر شيوعا  األ هو لنهج الكمي كانأن ا إلىخلصت الدراسات السابقة وقد  .(41)(2007)طباجة،  
 ة في هذا المجال. المزيد من البحوث التحليلية الكيفي إلىحاجة على ال توشدد في سياق ثقافات مختلفة،بحوث العالقات العامة 

مية في تحليل تأثير جمعت بين األساليب الكيفية والك وتأتي هذه الدراسة لتسد فراغا بحثيا في الدراسات العربية والبحثية كونها
دراسة الحالة  إطار دراسةال  في المؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين. وتجاوزت ممارسي العالقات العامةثقافة 

للتعرف على واقع دور العالقات  انةحيث استخدم االستب األزمة في الدراسات العربية. إدارةالتقليدي الذي طغى على أدبيات 
في  وعي المبحوثينل متعمقا   ثقافيا   تقديم تحليال  على  المتعمقة األزمات بشكل كمي، بينما ساعدت المقابالت إدارةالعامة في 

 األزمات بشكل كيفي. إدارةدور العالقات العامة في 

 وعينة الد اسة مجتمع
المؤسسات من  35ن وستين من مدراء وممارسي العالقات العامة في اثني عينة تتكون من لقد شملت الدراسة استقصاء

الدراسة خمسة  وتضمنت. باستخدام منهج كرة الثلج بمملكة البحرين وكاالت العاالقات العامة المتخصصةو الحكومية والخاصة 
عامة ت عالقات مدراء بأقسام العالقات العامة بمؤسسات حكومية وخاصة ووكاال عينة عمدية من عشر مقابلة متعمقة مع

وعها التي األولى من ن . وتعد هذه الدراسةاألزمة دارةالمفهوم والدور االتصالي إلمدى وعيهم ب للتعرف على بمملكة البحرين 
وكما  األزمات بمملكة البحرين. إدارة مفهوم العالقات العامة في تحليل وعي ممارسيتجمع بين المنهجين الكمي والكيفي في 

من القطاع الخاص  25% ، و59.68بنسبة  37من القطاع الحكومي ستبانة كل التالي فقد بلغ المستجيبون لاليوضح الش
وللحفاظ على سرية المعلومات، لم يتم ذكر أسماء المبحوثين أو المؤسسات بناء على  (.1)الرسم البياني % 40.32بنسبة 
 لما تحمله النتائج من معلومات ذات خصوصية وسرية للمؤسسات. نظرا   ،طلبهم

 

 
 

 
 

       التوزيع العددي للمستجيبين حسب نوع المؤسسة  1 سم بيرني 
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 أدوات البحث
 الشخصيةأدا  المقربلة  أ.

بالقدرة على  وتتميز المقابلة الشخصيةمع مجموعة من األفراد.  يتم إجراءهامفتوحة ومتعمقة  ي مقابلةالمقابلة الشخصية ه
استخدام المقابالت الشخصية المتعمقة في هذه الدراسة في أهميتها في رصد وتكمن أهمية توفير معلومات تفصيلية متعمقة. 

األزمات. وساعدت المقابالت الشخصية في الحصول  إدارةووعيهم بأهمية  الجانب الثقافي في مفهومهموعي المشاركين، وتأثير 
ستطاعت ااألزمة، كما  إدارةرؤى المبحوثين وتجاربهم مع اتصاالت  رصد على اجابات متعمقة حول المشكلة البحثية من خالل

كما أن  االستزادة في بعض المحاور التي تحتاج لتوضيح.الباحثة أن تفسر أي سؤال غير واضح للمبحوثين أو تطلب منهم 
تخص دور الثقافة التي تفاصيل المفتوحة لفهم ت تطلبت أسئلة  مااألز  إدارةفيما يتعلق ب ثقافة ممارسي العالقات العامةتحليل 
نة في و التي تجمع بين وضع محاور لألسئلة مع المر  -وقد ركزت األسئلة الشبه مقننة األزمات بمملكة البحرين. إدارةفي 

، األزمات إدارة ثقافة ممارسي العالقات العامة باتصاالتعلى دراسة  -جديدة تفاصيلضافة إعطاء المبحوث الحرية في إ
من  15م عمل المقابالت مع عينة عمدية من . و تبمملكة البحرين األزمات إدارةووعي المبحوثين بدور العالقات العامة في 

العينة التي يتم اختيارها بتعمد بما يتناسب مع تحقيق هدف بحثي  :مدراء العالقات العامة بالبحرين. ويقصد بالعينة العمدية
 معها تم عمل المقابالتمعين، حيث يتم اختيار المبحوثين النطباق خصائص معينة عليهم. وكانت أهم خصائص العينة التي 

 بالبحرين. ووكاالت العالقات العامة هي أن يكونوا من ممارسي العالقات العامة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة
 

 أدا  االستبرنة . ب
وبناء على  باستخدام االستبانة االلكترونية. من ممارسي العالقات العامة بالبحرين، تم تصميم االستبانة كأداة مساندة على عينة

ية عالمبلغ عدد ممارسي المهن االتصالية واإل بمملكة البحرين، 2017)(42) وزارة العمل والشئون االجتماعية)حصائية إ
إال أنه تعذر وجود إحصائية تضم قاعدة بيانات دقيقة بعدد ممارسي العالقات العامة بالبحرين، لذلك تم  .855المسجلين لديها 

 بسهولةالتي تستخدم عندما تكون العينة ال يمكن الحصول عليها   (snowballing) اعتماد عينة كرة الثلج 
(43)(Dudovskiy,2018, 24) ( من ممارسي العالقات العامة من مملكة البحرين. وبلغ عدد 100توزيع االستبانة على ). وتم
بنسبة استجابة  مؤسسة حكومية وخاصة بالبحرين 35وستين من ممارسي العالقات العامة في  المستجيبين لهذه االستبانة اثتين

    . %62بلغت 
وللتحقق .  %7.25=62/855 ، نجد النتيجة:62وتقسيمه على عدد المستجيبين من العينة وهم  855وبحساب المجتمع الكلي 

( وتقسيمه على عدد 855بحساب المجتمع الكلي للدراسة )  (margin of error)من صدق البحث، تم حساب هامش الخطأ 
مما  .95%( ،confidence level% عند مستوى الثقة )12=62/855(، وكانت النتيجة: 62المستجيبين من العينة وهم )

 .يبين نسبة صدق مرتفعة
من األكاديميين  المحكمينالثبات عن طريق عرض أسئلة المقابلة واالستبيان على مجموعة من و  الصدق تم قياس كما

ثقافة ، واالستفادة من مالحظاتهم في تطوير األسئلة التي تقيس تأثير وعلوم االتصال المتخصصين في العالقات العامة
خضاع نتائج االستبانة للتحليل إثم تم االتصالية لألزمات في مملكة البحرين.  دارةاإلمفهوم  على ممارسي العالقات العامة

  ي بالمقارنة مع الدراسات العربية واألجنبية. الكيفي والكم
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حصائي إل. واستخدمت الباحثة برنامج التحليل االمتعمقة مع المبحوثين وقد وضعت أسئلة االستبانة بناء على نتائج المقابالت
Microsoft Excel بواقع دور العالقات العامة في إدارة العالقات العامة بالمؤسسات  لضمان نتائج كمية حول وعي المبحوثين

التي يعملون بها . ثم تم تحليل نتائج البحث الكمي والكيفي باستخدام النماذج الثقافية وبالربط بالدراسات العربية واألجنبية 
الدراسة، وتم تحديد الحدود المكانية لتشمل لعمل  2018بريل إ إلىالزمنية للدراسة من فبراير تم تحديد الحدود وقد  السابقة.

 ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية، الخاصة، ووكاالت العالقات العامة بمملكة البحرين.

 يمكن تلخيص أهم المعوقات البحثية فيما يلي: المعوقرت البحثية:
 من الكثير من أسئلة  دفاعيا   ن يتخذون وضعا  طبيعة السياق المرتفع للثقافة البحرينية جعلت الكثير من المبحوثي

 يرفضون اإلجابة على بعض األسئلة أو ال يجاوبون بشكل مباشر.  المقابلة، وأحيانا  
 طبيعة البحث التحليلية وقلة عدد أفراد العينة ( أدى إلى عدم وجود روابطcorrelations ذات داللة )حصائية، مما إ

  حصائية متعلقة بأبعاد البحث.إيجاد مؤشرات ذات داللة إحال دون 
  حصائيات دقيقة حول ممارسي العالقات العامة بالبحرين مما جعل الباحثة تستخدم عينة كرة الثلج لتعذر إعدم وجود

 الحصول على أرقام دقيقة حول حجم العينة الفعلي. 
طي رؤية ثقافية لوعي ممارسي على الرغم من هذه المعوقات، فتكمن أهمية هذه الدراسة أنها أول دراسة ميدانية تع

اتصاالت األزمة األزمات بمملكة البحرين، وتخرج بتوصيات عملية وبحثية مهمة حول  إدارةالعالقات العامة بمفهوم 
 اتصاالت األزمات على مستوى مملكة البحرين بشكل خاص، والخليج بشكل عام.  إدارةتطوير 

 نترئج البحثالمبحث الثرلث: 
 للمبحوثين السمرت الشخصية 

ناث العاملين في العالقات العامة، فقد بلغ إلكانت نسبة االستجابة متقاربة بين الذكور وامعالجة نتائج االستبانة احصائيا، بعد 
 (. 2)الرسم البياني  %48.39بنسبة  30ناث إل%، وعدد المستجيبات من ا 51.61بنسبة 32مستجيبين من الذكور عدد ال

وقد بينت الدراسة ارتفاع المستوى الدراسي لدى المبحوثين من ممارسي العالقات العامة بالبحرين، حيث كان عدد حملة 
من حاملي الدبلوم بنسبة  7%، ثم 14.52من حاملي الماجستير بنسبة  9%، يليه 69.35بنسبة  43البكالوريوس من العينة 

%. ويرجع ارتفاع االهتمام 1.61من حملة الدكتوراة بنسبة  1%، و3.23بنسبة  2%، في حين بلغ حاملو الثانوية 11.29
 (.3بالمؤهل التعليمي إلى ارتفاع نسبة التعليم في مملكة البحرين )الرسم البياني 

 

 
 
 

    
  

        
   
  

        

     

    

   

التوزيع العددي للمستجيبين حسب النوع 2بيرني  سم   
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ية مرتبطة بالعالقات العامة، إعالم% كانوا من تخصصات 54.84من المبحوثين بنسبة  34أن  إلى( 4)ويشير الرسم البياني 
كانوا من تخصصات غير مرتبطة بالعالقات العامة. وتعد هذه النسب منطقية، في ضوء  45.16بنسبة  من المبحوثين 28بينما

(، وفي 1997ى البكالوريوس في البحرين منذ عقدين )ى مستو والعالقات العامة الذي بدأ عل عالمازدياد االلتحاق بتخصص اإل
 .(44)(AlSaqer, 2016العامة بمملكة البحرين ) دارات العليا بفهوم العالقاتإلالوقت ذاته تفاوت الوعي لدى ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

التوزيع العددي للمستجيبين حسب المستوى الد اسي :3بيرني  سم   

لتوزيع العددي للمستجيبين حسب التخصص الد اسي :  4بيرني  سم   

 ا
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 العلقرت العرمة بمملكة البح ين األزمرت بأقسرم إدا  ة في مفهوم يالثقرفاألبعرد  تأثي تحليل 
 السيرق العرلي مقربل المنخفضأ.  

وكما تم  ثقافات ذات سياق مرتفع وأخرى ذات سياق منخفض. نوعين من الثقافات:  (9)(Hall, 1976) هولاقترح نموذج 
النظري، فإن الثقافات ذات السياق المنخفض تميل لالتصال المباشر والرسائل المحددة الواضحة، في مقابل  طارشرحه في اإل

كان من الصعب الحصول  خالل المقابالت،من ضمني الغير مباشر. الثقافات ذات السياق المرتفع التي تعتمد على االتصال ال
ن عن تكلم المبحوثو حيث  األزمات.  إدارةفيما يتعلق بدور العالقات العامة في من ممارسي العالقات العامة جابة مباشرة إعلى 

األزمات : "يوجد نوع من الخطط ولكنه غير محدد"، "ال نملك خطة  إدارةة كثقافة ذات سياق مرتفع فيما يتعلق بالثقافة البحريني
ة واحدة ألن المشاكل تختلف"، "نحن نخطط ولكن ال توجد خطط اتصالية مكتوبة ألن األزمات تنشأ من مشاكل غير ياستراتيج
خصائص الثقافات  ، وهو أحدتاألزما إدارةفيما يتعلق ب اتبية في الهيكل التنظيمي. وشدد المبحوثون على أهمية التر متوقعة"

مشاركة م وجود فريق أزمات بالمؤسسة، وووضح أغلب المبحوثين أنه رغم عن عد المبحوثين عضوتكلم ب ذات السياق المرتفع.
. وفيما ولكن دور العالقات العامة في اتخاذ القرار ما زال محدودا   ،رئيس قسم العالقات العامة كأحد أعضاء فريق األزمات

وضح أحد المبحوثين: "ما زال هناك عدم وضوح فيما يتعلق بدور العالقات العامة، مازال هناك  ،بثقافة السياق المرتفعيتعلق 
ويمكن ربط ذلك  العليا". دارةاإلدور تنفيذي لسياسات  إلىتهميش لدور العالقات العامة في الكثير من المؤسسات الحكومية 

القبول الكبير لسلطة من هم في قمة الهرم االجتماعي من قبل من هم أقل قوة في  نأ إلىتوصل ذج هوفستد الذي و بنم أيضا  
 عدد منما أكده  هذا (Hofstede, 1984)(7) . لية األقل قوة في اتخاذ القرارثقافات مسافة القوة العالية تعني عدم استقال

ن في المبحوثيبعض العليا وليس مسؤولية العالقات العامة".  بينما أبدى  دارةاإلهو دور  يستراتيج"التخطيط االالمبحوثين: 
من  ،األزمات وأكدوا "بدون وجود خطة اتصالية واضحة دارةة إلياستراتيجأكثر بوضع خطة  وعيا   وكاالت العالقات العامة

لمؤسسات ل األزمات إدارةارات في وكاالت العالقات العامة التي تقدم استش طبيعة إلىالصعب تحقيق األهداف". ويرجع ذلك 
الخاصة الربحية التي تتعامل مع أسواق تنافسية عالمية، ولطبيعة سوق العمل في مملكة البحرين التي تعد بيئة منفتحة 

إلى أن ادراك األزمة يجب أن  (35)(Snoeijers & Poels, 2017)ما توصلت له دراسة وتتماشى هذه النتائج مع  .اقتصاديا  
 األزمات.  دارةالعليا لتطوير الوعي الداخلي بالدور االتصالي إل دارةاإليبدأ من أعلى الهرم التنظيمي من خالل 

أصبح  يستراتيجأكد أغلب مدراء العالقات العامة أن مفهوم التخطيط االفقد وعلى الرغم من السياق المرتفع للمجتمع البحريني، 
 في ظل تحديات مواكبة أسواق العمل المختلفة ومواجهة األزمات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية. أكثر الحاحا  

% من المبحوثين أنه توجد بالمؤسسة خطة مكتوبة لمواجهة المشاكل 75.81بنسبة  47ومن خالل االستبانة، أجاب 
% قالوا أنهم 8.06 بنسبة 5ة، وياستراتيجال توجد خطة ين أجابوا أنه % من المبحوث16.13بنسبة  10االتصالية، في مقابل 

التخطيط  إلىلبحريني . وهذا يوضح توجه أغلب المؤسسات بمملكة اة مكتوبةياستراتيجذا كانت هناك خطة إ ال يعلمون
 (.5)الرسم البياني  يستراتيجاال
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من  68.42بنسبة  38األزمات كان محدودا، حيث بين  إدارةولكن وضح أغلب المبحوثين أن دور العالقات العامة في 
 15 وضح، ودور العالقات العامة مجرد دور تنفيذي، بينما العليا دارةاإلمن اختصاص  اتصاليا   األزمات إدارةالمبحوثين أن 

من اختصاص قسم العالقات العامة، بينما وضح مبحوثون قالئل أن هناك أقسام  األزمات اتصاليا   إدارةأن  %26.32بنسبة 
المخاطر )الرسم البياني  إدارةاألزمات بمؤسساتهم  مثل قسم استدامة األعمال، قسم التسويق والمبيعات، وقسم  إدارةمختصة ب

6.) 
 

 
 
 

 تجزئة الوقت والنشراط مقربل عدم تجزئة الوقت والنشراطب. 
 لكل عمل محددا   تخطيط أنشطتهم بحيث يخصصون وقتا   إلىعرف زهرنه تجزئة الوقت والنشاط على أنه ميل األفراد 

ولكنهم في المؤسسة،  يستراتيجالتخطيط اال . على الرغم من أن المبحوثين أكدوا على أهمية مفهوم(11)(2016 )الجمال، 
وضحوا أن دور العالقات العامة فيها بالدرجة األولى "ردة فعل" بعد حدوث أزمة أو مشكلة اتصالية. بينما لم تكن هناك أنشطة 

"ال توجد خطة استباقية، دورنا في األزمات مستمر في الرد على  لتعامل مع األزمات بشكل استباقي:اتصالية مخططة واضحة ل
ام واألدوار، ولم يكن هناك موظف محدد أو وقت محدد في المه كان هناك تداخال   ". أيضا  عالمأي أزمة تثيرها وسائل اإل

 التوزيع العددي للمستجيبين حسب القسم المختص بإدا   األزمرت بمؤسسرتهم: 6بيرنيسم                        

خاطة است اتيجية بمؤسسرتهم التوزيع العددي للمستجيبين حسب وجود :5بيرني  سم  
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 إدارةعدم تجزئة الوقت والنشاط فيما يتعلق بدور العالقات العامة ب إلىللتعامل مع األزمات. فمازالت الثقافة البحرينية تميل 
وضغط العمل في قسم العالقات العامة  موظفي العالقات العامة المتخصصون عدادقلة أ إلىاألزمات. وأرجع المبحوثون ذلك 

وأكد  ؤسسة.داخل الم اتصالي تخصيص وقت محدد لكل نشاطمن الصعب على موظف العالقات العامة  الذي يجعل
األزمات يتطلب التنسيق مع العديد من الجهات مما يشكل تحديا في االلتزام  إدارةن إن دور العالقات العامة في المبحوثو 
األزمات من خالل العمل المشترك بين األقسام  إدارةوعلى الرغم من تأكيد المبحوثين على أهمية العمل الجماعي في  بالوقت.

العالقات العامة التخاذ  دارةإلالمختلفة، إال أن هناك حاجة ماسة لتجزئة العمل والمهام بشكل منظم أكثر، ويعطي فرصة أكثر 
 المشاكل االتصالية في المؤسسة. إدارةالقرارات فيما يتعلق ب

 
 الذاتالتوجه نحو العمل مقربل التوجه نحو ج. 

في  ،تقيم انجاز األفراد بعملهم القابل للقياس بغض النظر عن منصبهم أو طبقتهم االجتماعية التي ثقافاتالفرق زهرنه بين 
في الثقافة  . كان واضحا  (11)(2016 تقيم أهمية العمل بذوات األشخاص الذين يتبنون العمل )الجمال، التي ثقافاتالمقابل 
العليا في تحديد دور قسم العالقات العامة في  دارةاإل، ودور التوجه نحو الذات في تقييم المشاكل االتصالية للمبحوثين ةالبحريني
 ه، وأنة لمملكة البحرين"يستراتيجمستمد من الرؤية اال يستراتيج"مفهوم التخطيط االأن  المبحوثون حيث أكد األزمات. إدارة

دور  العليا" في دارةاإل زمات" ولكن األمر يعتمد على "وعياأل إدارةمازال هناك "عدم ثقة بعمل العالقات العامة بحد ذاته في 
 التخطيطأهمية العليا ب دارةاإلمان مرتبط بإي يستراتيجوم التخطيط االالتخطيط لألزمات. فمازال مفه العالقات العامة في

 ةاريعالقات العامة كمجرد ردة فعل تنفيذية لألوامر اإلد، لذلك تكلم عدد من المبحوثين عن تهميش عملهم في اليستراتيجاال
 أكبر، ويوليها اهتماما   بعض األزمات بشخصيات مهمة يعطيها زخما   أوضح عدد من المبحوثين أن ارتباط . أيضا  وقت األزمات
الية مع الجمهور كونها غير العليا، وهذا يفسر عدم حل قسم العالقات العامة لبعض المشكالت االتص دارةاإلأكبر من قبل 

االهتمام بالمشاكل والقضايا ، و العليا دارةاإلاتخاذ القرارات هو مسؤولية مهم بالنسبة بالمؤسسة. ف ياستراتيجبجمهور  مرتبطة
في الكثير  ا  لذلك كان دور بحوث الرأي العام محدود أكثر من أهمية المشكلة ذاتها. للمؤسسة مرتبط بأهمية صاحب المشكلة

% من المبحوثين أن قسم العالقات العامة يقوم بالبحوث، بينما 46.77بنسبة  29من خالل االستبانة، أجاب من المؤسسات. ف
 (.7رسم البياني قات العامة ال يقوم بعمل البحوث )ال% بأن قسم العال52.23بنسبة  33أجاب 

 

 
التوزيع العددي للمستجيبين حسب قيرم قسم العلقرت العرمة بعمل البحوث :7بيرني  سم    
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 ثقرفة الزمن المرضي مقربل ثقرفة المستقبلد. 
التفاصيل التاريخية وتكرار األنشطة الماضية الناجحة، وثقافات  إلىثقافات الزمن الماضي التي تميل  إلىقسم زهرنه الثقافات 

تتطلب  . ومن خالل الدراسات السابقة،يستراتيجالوقت والتنبؤ االوجدولة  يستراتيجالتخطيط اال إلىالزمن المستقبل التي تميل 
العديد من األدبيات  فقد أكدتي لألزمة. األزمات رؤية الثقافات ذات الزمن المستقبل للتنبؤ باألزمات والتخطيط االستباق إدارة

ولكن من خالل . (Claeys & Cauberghe, 2012)(25)األزمة االستباقي في السيطرة على األزمة  إدارةأهمية توقيت 
عن  األزمات، حيث تحدث أغلب المبحوثين مفهوم اتصاالتفي  ة بتبنيها ثقافة الزمن الماضيبحرينيالمقابالت ، تتسم الثقافة ال
، وركزوا بعد عن كيفية التنبؤ بأزمة لم تحدث المبحوثين بعض، وتساءل ألزمة بعد حدوثهادة فعل" لدور العالقات العامة كر 

"كيف ندير أزمة لم  . على سبيل المثال، وضح أحد المبحوثيناألزمات إدارةفي مجال  على أهمية تكرار التجارب الناجحة
، تحدث عدد الدفاع عن سمعة المؤسسة بعد حدوث األزمة". ومع ذلكهو تحدث بعد؟ إن دور العالقات العامة بالدرجة األولى 

أغلب مدراء العالقات وضح لألزمات، ولكن  يستراتيجعن أهمية الدور االستباقي والتخطيط اال من ممارسي العالقات العامة
 إلى. وأرجعوا ذلك األزمات، فمازال دور العالقات العامة فيها محدودا   إدارةب خاصا   لك قسما  تالتي تم حتى المؤسسات هأن العامة
على أهمية وأكد مدراء العالقات العامة  فيذي في الكثير من المؤسسات.دور تن إلىدور العالقات العامة ل العليا دارةاإل تهميش

لذلك أكد عدد من  العليا في الكثير من المؤسسات. دارةاإلاألزمات، ولكنها كانت مسؤولية  دارةة إلياستراتيجوجود خطة 
وربطها بدور العالقات العامة االستباقي في  اتصاالت األزمةفي  يستراتيجالمبحوثين على أهمية وجود ثقافة التخطيط اال

أصبحت حتمية، الرتباطها برؤية  يستراتيجطيط االمؤسسات مملكة البحرين. حيث وضحوا أنه على الرغم من أن ثقافة التخ
كثير من المدراء ال يؤمنون بالدور االتصالي االستباقي للعالقات العامة، ألنها مازالت مهمشة ة، إاال أن اليستراتيجلبحرين االا

 العليا. دارةاإلوظيفة تنفيذية تتلقى األوامر من  إلىفي الكثير من المؤسسات 
 

 
 
 
 
 
 

التوزيع العددي للمستجيبين حسب وعيهم برلدو  االتصرلي للعلقرت العرمة في إدا   األزمرت :8ال سم البيرني   
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بنسبة  3% أن للعالقات العامة دور اتصالي بالمؤسسة ، بينما وضح 95.16بنسبة  (59) وقد اتفق غالبية المبحوثين
 .(8)الرسم البياني  األزمات التي قد تحدث بالمؤسسة إدارةتصالي في دورا  أنه ال يوجد للعالقات العامة % من المبحوثين 4.84
، % من المبحوثين بأن دور العالقات العامة يكمن في الدفاع عن المؤسسة بعد حدوث األزمة53.23بنسبة  33وضح  ولكن
ج توضح أن العالقات وهذه النتائاألزمة بالمؤسسة.  إدارةفي  را  دو % أن العالقات العامة ال تلعب 3.23بنسبة  2أوضح بينما 

 إدارةفي  ا  محدودمازال دورها االستباقي  في العديد من المؤسسات، بينما )ردة فعل( لألزمات، على العامة مازال دورها مقتصرا  
طبيعة الثقافة العربية التي لديها توجه نحو تكرار التجارب الناجحة ومحاولة حل  إلىويرجع ذلك  ،المشاكل قبل أن تحدث

والتخطيط االتصالي لألزمات. ولكن النتائج توضح وجود تطور  يستراتيجالمشاكل التي حدثت في الماضي أكثر من التنبؤ اال
هو  % بأن دور العالقات العامة43.55بنسبة  27في وعي المؤسسات في أهمية التخطيط االستباقي لألزمة حيث أوضح 

 (.9وضع خطة قبل أن تحدث األزمة )الرسم البياني 
 

 
 
 

 الثقرفرت الخاطية مقربل الثقرفرت اللخاطيةه. 
شكل مشوش وغير ، بينما تعبر الثقافات الالخطية بالخطية باالتصال اللفظي الواضح للتعبير عن المشكالتتمتاز الثقافات 
ويتجلى تأثير الجانب الثقافي للثقافة الالخطية في  للسياق الضمني في تفسير األحداث. من األحيان كثيرفي مباشر، وتلجأ 

للكثير من  شاعات مما يشكل تحديا  إله طبيعة عاطفية تميل لتصديق االذي لدي األزمات على طبيعة المجتمع البحريني إدارة
األزمات بشكل استباقي في طور  إدارةاألزمات. وقد أكد عدد من مدراء العالقات العامة أنه تكمن أهمية  إدارةالمؤسسات في 

 عالمتنتشر عبر وسائل اإل شاعات" و"تضخيم المشاكل" خاصة التيإل"تصديق ا إلىالمشكلة بسبب ميل المجتمع البحريني 
في الحد ذاته للكثير من المؤسسات.  وفرصا   االجتماعي تشكل خطرا   عالمإلالجديد. وقد شدد أغلب المبحوثين على أن وسائل ا

ساءة للمؤسسة التي تحمل األسلوب الضمني في اإل ويكمن التحدي في سهولة انتشار الرسائل الغير خطية ذات السياق المرتفع
ة غير بحرينيال أكبر بالنسبة للثقافة زمات تحديا  األ اتصاالت إدارةشكل الجديد. لذلك ت عالمعبر وسائل اإل شائعاتونشر ال

ما يتم تضخيم المشاكل عبر وسائل  : "كثيرا  ين قائال  فقد أكد أحد المبحوثالجديد.  عالمالخطية خاصة مع انتشار تأثير وسائل اإل
 . يحاول استغالل المشكالت لتحقيق نصر شخصي " الجديد وخاصة عندما يتبنى أحد قادة الرأي المشكلة و عالماإل

   التوزيع العددي للمستجيبين حسب وعيهم برلدو  االست اتيجي للعلقرت العرمة في إدا   األزمرت:  9 بيرنيسم       
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ات ياستراتيجهذا ما يؤكد على أهمية وجود  نحو الذات. عالي مرة أخرى، هذا يؤكد طبيعة الثقافة العربية التي يكون فيها توجه 

 كما أكدت الدراسات السابقة. الجديد عالمللتعامل مع وسائل اإلواضحة 

 
 األزمرت في مملكة البح يناتصرالت  إدا  التحديرت أمرم 

األزمات في مملكة  اتصاالت إدارةبعد استعراض نتائج الدراسة، سيركز هذا القسم على تحليل أهم التحديات التي تواجه 
 البحرين من خالل مدخل ثقافي.

 خاطية والسيرق الم تفعالثقرفة الل. أ

للعالقات العامة  يستراتيجأمام ممارسة الدور اال جوهريا   تحديا   الالخطية تشكل البحرينية نستخلص من النتائج أن طبيعة الثقافة
 عدم تفعيلقبل األزمة عن طريق  رحلة ماماري للعالقات العامة في اإلدوضوح في الدور  عدمفمازال هناك  ،األزمات إدارةفي 

د ، أوضح المبحوثون أن معرفة المشاكل االتصالية بالمؤسسة يعتم. في المقابلفي أقسام العالقات العامة بحوث الرأي العام
والبحوث الغير رسمية. مازال هناك فصل في الكثير من مؤسسات مملكة  ، التجارب السابقةعلى الحدس، الخبرة الشخصية

ناك عدم وضوح في توزيع األدوار، ومركزية في اتخاذ القرارات البحرين بين قسم العالقات العامة وقسم البحوث. أيضا كان ه
البحريني  يتعلق بطبيعة المجتمع آخرا   من جانب آخر، تطرح الثقافة الالخطية تحديا  . العليا في حالة األزمات دارةاإلمن قبل 

 إدارةأكبر لدى المؤسسات في أهمية  حول المؤسسة، مما يشكل تحديا  شاعات إلا وتضخيم العاطفي الذي يميل لتصديق
مما يؤكد ما اقترحته الدراسات السابقة في تفعيل الدور  .أزمات إلىالمشاكل االتصالية في مرحلة القضايا قبل أن تتطور 

  .(25)(Claeys & Cauberghe, 2012)اتصاالت األزمة   إدارةاالستباقي للعالقات العامة في 
 يست اتيجوصعوبة التنبؤ اال التوجه نحو المرضي. ب

أوضح المبحوثون أن العالقات العامة في الكثير من أقسام العالقات العامة تأخذ توجه )رد الفعل( في التعامل مع األزمات. 
ة في الكثير من مؤسسات مملكة البحرين، فمازال دور العالقات العامة تنفيذي في الرد يستراتيجوعلى الرغم من تطور الرؤية اال

في عدد من المقابالت التي تساءل فيها المبحوثون "كيف ندير أزمة لم تحدث أصال؟" وهذا  ذلك واضحا   اعلى األزمات. وقد بد
العليا  دارةاإللدى األقسام االتصالية في المؤسسات وليس على صعيد  يستراتيجيؤكد على أهمية تطوير مفهوم التنبؤ اال

ة تواصل ياستراتيجوهي ة )سرقة الرعد( التي أكدت عليها الدراسات السابقة ياستراتيجويمكن ربط ذلك في أهمية تبني  فحسب.
 .(27)(Lee, 2016) لألزمة عالمكشف اإلاستباقية تقوم من خاللها المنظمة بإصدار معلومات عن األزمة قبل 

 في المؤسسة يست اتيجوعدم فهم دو هر اال تهميش دو  العلقرت العرمة. ج
 ا  استشاري دورا  دور تنفيذي ال يلعب  إلىأحد أهم التحديات التي أثارها أغلب المبحوثين هي تهميش دور العالقات العامة يعد 

دارةفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل االتصالية و  العليا بالدور  دارةاإلقد أكد عدد من المبحوثين أن عدم وعي . فاألزمات ا 
تنفيذية يقتصر دورها في الكثير من  إدارةمجرد  إلى يل قسم العالقات العامةحو ت إلىأدى  للعالقات العامة يستراتيجاال

ويمكن ربط  .محدودا   يستراتيجالمؤسسات على الرد وقت األزمات، بينما مازال دورها في بحوث الرأي العام وفي التخطيط اال
 يستراتيجمحدودية الدور اال إلىالذي أدى  Hofstede, 1984)(7) ) بتفاوت مسافة القوة في الهيكل التنظيمي هذا التحدي

 األزمات في الكثير من المؤسسات. إدارة االستباقي للعالقات العامة في
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 تحديرت التكنولوجير والعولمة. د

األزمات  إدارةالعولمة هي أحد أهم التحديات والفرص في الوقت ذاته التي تواجه دور العالقات العامة في تعد التكنولوجيا و 
الجديد تشكل بيئة خصبة النتشار الشكاوي واالشاعات حول  عالمبمملكة البحرين. حيث وضح أغلب المبحوثين أن وسائل اإل

المؤسسة، وأن أي مشكلة صغيرة يسهل تداولها وبالتالي نشرها عبر هذه الوسائل مما يشكل تحديا أكبر أمام أقسام العالقات 
وهذا ما أكدت عليه  ل.العامة أكثر من أي وقت من قبل. لذلك يجب تفعيل الدور االستباقي للعالقات العامة عبر هذه الوسائ

 طوير اتصاالت األزمات االستباقيةالجديد في ت عالمأغلب الدراسات السابقة في الفرص التي تتيحها وسائل اإل
 (29)(Roshan, Warren & Carr, 2016); (28)(Eriksson & Olsson, 2016); 

 (30)(Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016); (31)(Crijns, Cauberghe, Hudders & Claeys, 2017). 
 

 األزمرت من وجهة نظ  المبحوثين إدا  الف ص المستقبلية لتاطوي  دو  العلقرت العرمة في 

األزمات  إدارةأكد المبحوثون من ممارسي العالقات العامة على عدد من الفرص المستقبلية لتطوير دور العالقات العامة في 
 بمملكة البحرين، نلخصها فيما يلي:

 من المبحوثين بنسبة  32وضح لممارسي العالقات العامة. حيث أ األزمة اتصاليا   إدارةفي  ت التدريبيةدورا  زيادة ال
% من المبحوثين 48.39بنسبة  30األزمات، بينما أوضح  إدارةت تدريبية في دورا  % أنه قد سبق لهم دخول 51.61

( بنسبة 59. وأكد غالبية المبحوثين )(10)الرسم البياني  األزمات إدارةأنهم لم يسبق لهم دخول أي دورة تدريبية في 
بنسبة  3األزمات، بينما أبدى فقط  إدارة% من المبحوثين على رغبتهم في أخذ المزيد من التدريب في 95.16
 (.11األزمات بالعالقات العامة )الرسم البياني  إدارة% عدم رغبتهم في ذلك، وأرجعوا السبب لعدم ارتباط 4.84

 األزمات، واشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة باألزمات. إدارةالعليا بدور العالقات العامة ب دارةزيادة وعي اإل 

 الجديد لحل الكثير من المشاكل االتصالية مع  عالمتخصيص موظف متخصص لرصد القضايا عبر وسائل اإل
 الجمهور في مرحلتها األولى.

 داخل قسم العالقات العامة بالمؤسسة، بحيث ال يتم فصل وحدة البحث عن  تخصيص موظف خاص بعمل البحوث
 العالقات العامة.

 األزمات لتغيير النظرة المحدودة  لدور  دارةتطوير الثقافة الداخلية داخل المؤسسات فيما يتعلق بالدور االتصالي إل
 العالقات العامة بالمؤسسات.

  جراءات البيروقراطية لتقليص إلسسات الحكومية وقت األزمات، وتذليل ازيادة التعاون مع الجهات الخارجية والمؤ
 األزمات. إدارةالوقت المستغرق لألمور التنسيقية المتعلقة ب

  األزمات داخل المؤسسة بحيث يكون دور العالقات العامة  إدارةتفعيل دور مدراء العالقات العامة ضمن فرق
 طريق ردود العالقات العامة.، وليس مجرد دور تنفيذي عن يا  استراتيج
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 لع بيةفي دول الخليج ا ياست اتيجاألزمرت بشكل  إدا  اتصرالت تصو  مقت ح لتاطوي  خرتمة: 
البحرين في تشكيل وعيهم  تعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي تناولت دور ثقافة ممارسي العالقات العامة في مملكة

 إدارةالتصاالت  واضح ياستراتيجتصور تطوير نتائج مهمة تقترح  إلىخلصت الدراسة اتصاالت األزمة. وقد  إدارةبمفهوم 
 تقوم على مايلي:على مستوى مملكة البحرين بشكل خاص ودول الخليج العربي بشكل عام، األزمات 

 
 : على الصعيد األكرديمي والبحثيأوالا 

 والعالقات العامة. عالميد الجامعات ضمن تخصصات اإلاألزمات على صع دارةوجود منهج متكامل إل 
  الكثير من األهمية في  ياألزمات الذي يعد تخصص يول إدارةدعم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجال

 الدول الغربية.

 التوزيع العددي للمستجيبين حسب التحرقهم بدو اات تد يبية في إدا   األزمرت :10 ال سم البيرني

 

التوزيع العددي للمستجيبين حسب  غبتهم بأخذ المزيد من التد يب في إدا   األزمرت: 11بيرني سم   
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  األزمات في مملكة البحرين بشكل  إدارةتطوير اتصاالت  إلىدعم  وتمويل البحوث والدراسات التطبيقية التي تهدف
 خاص، وفي دول الخليج بشكل عام.

 ة ياستراتيجاألزمات بفهم خصوصية المجتمعات الخليجية واحتياجاتها، لبناء  إدارةزيد من البحوث التي تربط عمل الم
 اتصالية تراعي خصوصية المجتمع الخليجي بدل استيراد نماذج غربية جاهزة.

 على صعيد مؤسسرت المجتمع المدني :ثرنيرا 
 وبرامج تدريبية  األزمات وتوفر ورشا   إدارةتتبنى اتصاالت  العربي تدشين جمعيات مهنية على مستوى دول الخليج

 مستمرة لممارسي االتصاالت.

  دارةات واضحة إلياستراتيجتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلي للتعاضد في تطوير 
 .األزمات

 للعلقرت العرمة برلمؤسسرت يست اتيجفة الداخلية لدعم الدو  االعيد تعزيز الثقر: على صثرلثرا    
 األزمات بمملكة البحرين.  اتصاالت إدارةت تدريبية مكثفة في دورا  مدراء وممارسي العالقات العامة ل أهمية التحاق 
 األزمات برؤية اتصالية واضحة يشترك مدراء العالقات العامة  إدارةة للمؤسسات في يستراتيجأهمية ربط الرؤية اال

 بوضعها داخل كل مؤسسة.
 األزمات. بحيث  إدارةللعالقات العامة في  يستراتيجتكوين فريق أزمة اتصالي داخل كل مؤسسة لتطوير الدور اال

يكون هناك توزيع أدوار واضحة. وتقترح الدراسة أن يضم فريق اتصاالت األزمة التابع لقسم العالقات العامة موظفين 
ات واضحة للتعامل مع المشاكل والشكاوي وهي ياستراتيجضع لو  الجديد، يتم تدريبهم دوريا   عالممختصين بالبحث واإل

 في طور القضايا.
  للكثير من  الجديد، التي تشكل تحديا   عالمالقضايا والشكاوي عبر وسائل اإل دارةة واضحة إلياستراتيجوجود

متخصصين يتم تدريبهم على تطوير االتصال في اتجاهين مع الجماهير  المؤسسات بالبحرين، وتخصيص موظفين
 عبر هذه الوسائل.

  شراكها في ا  ألقسام العالقات العامة و  يستراتيجداري االإلالعليا بالمؤسسات المختلفة للدور ا دارةاإلأهمية زيادة تقدير
 اتخاذ القرارات.

 االستشاري لرصد  يستراتيجتفعيل وحدة خاصة بالبحث داخل أقسام العالقات العامة بالمؤسسات لتطوير دورها اال
 المشاكل مع الجمهور وهي في طور القضايا.

 في أقسام  يستراتيجوالعالقات العامة لتطوير الجانب اال معالإلاالفرصة لكوادر شابة متخصصة في  عطاءأهمية إ
 العالقات العامة، ومواكبة أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا.

  ة تطوير المهارات التقنية والعملية لدى ممارسي العالقات العامة في اتصاالت األزمات، والتعامل مع ياستراتيجتفعيل
 الجديد. عالموسائل اإل

 ة تدريب جديدة تدمج الشباب مع ذوي الخبرة في المؤسسة بحيث يتم االستفادة من الخبرة والتجديد في ياستراتيج تدشين
 الوقت ذاته. 

  داخل المؤسسات لتطوير  -االستباقية التصاالت ألزمات دارةاإلالتي تقوم على -ة )سرقة الرعد( ياستراتيجتسويق
ظر المؤسسات هجوم وسائل تثقافة التوجه نحو المستقبل لدى ممارسي العالقات العامة بمملكة البحرين، بحيث ال تن

 عليها، بل تبادر بنشر المعلومات عن المؤسسة لزيادة مصداقية المؤسسة. عالماإل
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 وسائل استثمار العمل الخيري وتنميته ودورها في اإلصالح المجتمعيفي  السُّنة النبويةتوجيهات 
Guidance of the Prophetic Sunnah on methods to invest and develop charitable work and its 

role in community reform 

 د. شهاب الدين حممد علي أبو زهو*
 ملخص

َسلََّطِت السُّنُة النبوية األضواَء الكاشفة على العمل اخلريي، وأوضحْت 
جبالء ُسُبل تطويرِه واستثمارِه وتوظيِفه يف خدمة اجملتمع، وقد اشتمل 

على  -مع الربط كلما أمكن بالتطبيقات املعاصرة  -هذا البحث 
مقدمة، وثالثة مباحث؛ أوهلا: التعريف بالعمل اخلريي، واألحاديث 
الواردة يف الرتغيب فيه، وفيه مطلبان. واملبحث الثاين: وسائُل استثمار 
العمل اخلريي وتنميُته يف السنة النبوية، وفيه تسعة مطالب. وأما املطلب 

يف السُّنة  فإنه: حتليل عام ملا سبق ذِْكرُه من النماذج الواردة ،الثالث
املطهرة لبيان وسائل العمل اخلريي وأثرها يف تنمية اجملتمع، وفيه مخسة 

 مطالب.
فإهنا تتمثل يف أن تطوير جماالت العمل اخلريي  :وأما مشكلة البحث

يستلزم البحث عن طُُرِق استثمارِها، وتنميِتها، حىت تتسع دائرُة 
ًفا وَكم   ا، وِمن هنا فقد جاء هذا عطاءاهتا، وتُ َغطِّي أوسَع مساحة َكي ْ

البحث ليجيب عن عدة أسئلة من أبرزها: ما ُسُبُل تطوير العمل اخلريي 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -واستثمارِه يف السُّنة النبوية؟ وكيف كان النيب 

 يتعامل مع مشاريع العمل اخلريي؟
كان من أبرزها: الوقوُف   ،وقد هدف البحث إىل حتقيق عدة أهداف

رد يف السُّنة املطهرة حول طُُرِق تطويِر العمل اخلريي، وتوظيِف على ما و 
 الطاقاِت املناسبِة وتوجيِهها يف استثماره.

وقد حقق البحث نتائج كثرية هلا أمهيتها، من أبرزها: الكشُف عن مدى 
اهتمام السُّنة النبوية وعنايِتها الواسعة بالعمل اخلريي والت ََّفنُِّن يف الدعوة 

غيب فيه، وسْبُق السُّنِة النبوية إىل تكثري وتشعيب دروِب إليه والرت 
ومظاهِر العمل اخلريي ومشوِل أنواعه املختلفة، وفَ ْتُحها اآلفاَق املتنوعة 
واملتكاملة لرعاية اجملتمع، كما أن البحث قد أبرز جبالٍء عنايَة السُّنِة 

لعمل اخلريي سواء النبوية البالغَة بالوسائل اليت ُتْسِهم يف تطوير وتنمية ا
أَتَ َعلََّقْت بالقائمني عليه أم بالعمل ذاتِه أم بالبيئة اليت ُيصنع فيها العمل 

 اخلريي.
 

 
 

 
_____________ 

 36باملسابقة ال البحث الفائز باملركز األول يف جمال الدراسات الشرعية والقانونية[
 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم

 

جامعة  –كلية الشريعة وأصول الدين   –األستاذ املساعد بقسم السنة وعلومها  *
 السعودية -امللك خالد بأهبا

 *Dr. Shehab Al-Din Mohamed Abou Zahw 

 

Abstract 
The Prophetic Sunnah has clearly given the spotlight on 

philanthropy, and has clearly demonstrated certain 
methods to develop, invest and employ it in the service 

of the community.        This research -linking whenever 

possible to contemporary applications- included an 

introduction and three requirements. 

 The first requirement: introducing the charitable 

work, revealing all the authentic hadiths contained 

therein, and it consists of two demands. 

 The second requirement: the methods of investing 

and expanding charitable work in the Prophetic Sunnah, 

and it consists of nine demands.   

The third requirement: a general analysis of the 
above-mentioned models in the Prophetic Sunnah to 

reveal the methods of charity and its impact on the 

development of society, which consists of five demands. 

 The problem of this research is that the development of 

fields of philanthropy requires searching for methods to 

invest and develop them, so that their bidding cycle 

expands, and covers the widest field possible. Hence 

came this research to answer several questions, the most 

prominent of these questions are:  

-How to develop and invest charitable work throughout 

the Prophetic Sunnah?  

-How The Prophet peace be upon him dealt with the 
projects of the charitable work? 

Therefore, the aim of the research was to achieve several 

goals, the most prominent of these goals was to know 

what was mentioned in the Prophetic Sunnah about the 

methods of developing charitable work, employing and 

directing the suitable energies in its investment. 

Accordingly, the research has achieved many important 

results, the most prominent of which are: Revealing the 

interest of the Prophetic Sunnah and its wide interest in 

charitable work in order of calling people for it, and the 

preaching of the Prophetic Sunnah to the development 
of ways and manifestations of charitable work and the 

coverage of its different kinds, and opening up the 

varied and integrated horizons of community care.  

Thus, the research has also clearly highlighted the great 

interest of the Prophetic Sunnah in methods that 

contribute to the development of charitable work, 

whether it is related to its people, to the work itself or to 

the environment in which charitable work is made 

_______________ 

*Assistant Professor Department of Sunnah and its 

Science, Faculty of Shariah and Islamic Fundamentals, 

King Khaled University, Saudi Arabia. 

 



2 
 المجلد التاسع عشر، العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث 

 مقدمة
 . الدينالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

الغراء قد ُعنيت بالخير عناية فائقة، َفشرعْت لنا األصول والقواعد التي ينطلق على أساسها كل عمل خيري، فتقوم نة النبوية إن الس  
ن وَيْعُظم بنياُنه، وتتنوع ُشَعُبه، وتزكوا ثماره، وتمتد آثاره، وفي هذا للمجتمع ضماٌن، أي  ضماٍن لالستقرار. وكما َأْظَهَر القرآه، أركانُ 

الكريم عناية فائقة في الدعوة إلى العمل الخيري، فإن الس نة المطهََّرة كذلك قد حفلت بأحاديث ال ُتحصى كثرًة في الحث على العمل 
ي والعناية به، كما أن الس نة المشرَّفة قد سلطت األضواء الكاشفة على العمل الخيري، وأوضحْت بجالء سبل تطويره واستثماره الخير 

وتوظيفه في خدمة المجتمع، كل ذلك بوسائل غاية في الكمال والدقة، تشمل الجوانب اإليمانية والوجدانية واالجتماعية والدعوية 
في هذا العصر الذي نعيشه نرى ونسمع عن تسابق الدول والهيئات والمؤسسات وتنافسهم في الجوانب والفكرية واإلعالمية. و 

، وشعار األكثرين منهم في ذلك: مواكبة ركب التحضر، الخيرية والتطوعية التي تخدم المجتمع كل حسب نشاطه وتخصصه
يتخذ في العمل الخيري  .. الخ، فأحببت أن أبين أن اإلسالمومسايرة اآلخرين في مناشطهم، أو الدعاية ألعمالهم وترويج منتجاتهم.

شعاًرا أنبل مقصًدا وأسمى هدًفا وهو: طلب مرضاة اهلل تعالى، وما عنده من األجر العظيم، ثم تحقيق مقتضيات األخوة اإلسالمية 
 خاصة، واإلنسانية عامة، ونفع المجتمعات واإلسهام في خدمتها وُرِقيِّها.

دور الس نة النبوية في االهتمام بالعمل الخيري دعوًة، ليسهم في إبراز  – بتوفيق اهلل تعالى وفضله -ا البحث ومن هنا جاء هذ
براز طرق تنميته وتطويره و وتنميًة واستثماًرا،  رأيت أن ألقي في هذا البحث الضوء على مفهوم العمل الخيري والترغيب فيه، وا 

 بالتطبيقات المعاصرة.  -ما أمكن  -واستثماره من خالل المنهج النبوي الكريم، مع ربط ذلك 
 أهمية البحث

 سلم خاصة واإلنساني عامة.أنه بحث حديثيٌّ لموضوع متعلق بإحدى القضايا المهمة في المجتمع الم .1
أنه يستقرئ األحاديث المتعلقة بالموضوع ويسلط الضوء على المراد منها، مع ربطها بالواقع وتوظيفها في تقديم  .2

 الرؤية الراشدة للمجتمع.
 نة النبوية في مجال العمل الخيري دعوًة ورعاية واستثماًرا.إبراز ما تضمنته وتميزت به الس   .3
الهجمة الشرسة الموجهة ضد اإلسالم ووصفه بأوصاف هو بريء منها بل حقيقته على النقيض اإلسهام في صد  .4

 منها، مثل وصفه بأنه: "دين ليست له رسالة تخدم المجتمعات وتسهم في تطورها وُرِقيِّها".
 مشكلة البحث

ى التطوير الذي يواكب حاجة المجتمع ال يخفى على الباحثين في مجال العمل الخيري والعاملين فيه أنه يحتاج بصفة مستمرة إل
ويلبي مطالبه، وهذا التطوير يستلزم البحث عن طرق استثمار األعمال الخيرية، وتنميتها، حتى تتسع دائرة عطاءاتها، وتغطي 

هذا البحث  ءهذه المشكلة عدة أسئلة جا تفرعت عنفقد هنا أوسع مساحة كيًفا وكمًّا، بل وتمتد عبر األزمنة واألجيال الالحقة، ومن 
 :ها، وهيليحاول اإلجابة عن

 نة النبوية بالعمل الخيري في المجتمعات المسلمة خاصة والبشرية عامة؟ما مدى اهتمام الس   .1
 نة النبوية؟ما سبل تطوير العمل الخيري واستثماره في الس   .2
 يتعامل مع مشاريع العمل الخيري؟ -صلى اهلل عليه وسلم  - كيف كان النبي .3

 اختيار البحثأسباب 
 انتشار الدعوة إلى العمل الخيري في العصر الحديث وحاجة المجتمعات إليه. .1
 براعة المنهج النبوي في الدعوة إلى العمل الخيري. .2
 نة النبوية بالعمل الخيري المجتمعي وفتحها اآلفاق المتنوعة والمتكاملة لرعاية المجتمع.عناية الس   .3
 أنواعه المختلفة. يةب دروب ومظاهر العمل الخيري وشموليوتشع تكثيرَسْبُق الس نة النبوية إلى  .4
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 نة المطهرة.اإلسهام في الكشف عن طرق استثمار العمل الخيري كما بينتها الس   .5
 أهداف البحث

 نة النبوية بالترغيب فيه والحث عليه.التعريف بالعمل الخيري واهتمام الس   .1
 .، وتوظيف الطاقات المناسبة وتوجيهها في استثمارهالعمل الخيري تطويرحول طرق نة المطهرة الوقوف على ما ورد في الس   .2
قامته على أسس من التكافل الذي يشمل  ،ونهضتهوتنميته  المجتمعُرِقيِّ نة النبوية في إلسهام في إبراز الدور العظيم للس   .3 وا 

 المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في الدولة المسلمة.
 منهج البحث

المنهج التأصيلي االستقرائي التحليلي في بحث هذا الموضوع. فأما المنهج التأصيلي، فكان عند تعريف المصطلحات  اتباع
الخاصة بالبحث. وأما المنهج االستقرائي، فيتمثل في اختيار ما صح من األحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع. وأما المنهج 

ية وبيان هداياتها، إلى جانب المنهجية المتبعة في البحوث، مع مراعاة أن مساحة البحث التحليلي، فيتمثل في تدبر األحاديث النبو 
، وبالتالي سوف يختار البحث فقط نماذج من األحاديث للجائزةالمنظمة الكريمة محدودة حسب الشروط المعلنة من طرف الجهة 
 النبوية دون استقصاء الوارد منها في موضوعه.

 الدراسات السابقة
هناك دراسات عديدة تناولت العمل الخيري من نواٍح متعددة، وال شك أن تلك الدراسات لها أهميتها، وتلتقي مع هذا البحث في 
ن كان قد وقع بينها اختالف في طريقة العرض والتناول والتفصيل واإليجاز، وذلك نظًرا لطبيعة كل دراسة منها إْذ  أصل فكرته، وا 

، وبعضها كتاب علمي كبير، وبعضها أبحاث موجزة للترقية أو الشاط العلمي -اجستير أو دكتوراه م -إن بعضها رسالة علمية 
  :ولعل من أهم تلك الدراساتالمجرد، ومع ذلك فقد استفاد الباحث بتلك الدراسات وكان لها فضل الريادة والتوجيه في هذا المجال، 

صفحة، الجامعة  225، إعداد الطالبة رندة محمد زينو، ويقع في ويةالعمل التطوعي في السنة النبرسالة ماجستير بعنوان: 
م، وقد جعلته الباحثة دائًرا على أربعة فصول بدأتها 2007هـ/1428قسم الحديث الشريف،  -اإلسالمية بغزة، كلية أصول الدين 

 ة والخدمية خاصة.ببيان أهمية العمل التطوعي في السنة النبوية، ثم الحديث عن مجاالته عامة، واالجتماعي
صفحة، للدكتور محمد عبد الرازق أسود، منشور في  140، ويقع في مجاالت العمل التطوعي في السنة النبويةوبحث بعنوان: 

م(، وقد جعله في عشرة مباحث تدور 2011مصر،  –جامعة القاهرة  -حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية )كلية دار العلوم 
 .الت العمل التطوعي الخدمي والتعليمي واالجتماعي والتثقيفي والصحي والعسكري... إلخكلها حول ذكر مجا

صفحة، للدكتور يوسف  173ويقع في  ،أصول العمل الخيري في اإلسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةوكتاب بعنوان: 
وقد تناول الباحث الموضوع من عدة جوانب فبدأ ببيان ما يدل على أن  م(،2008القاهرة ) -الطبعة الثانية لدار الشروق  عبد اهلل،

من المقاصد األساسية لشريعة اإلسالم، ثم تكلم عن خصائص العمل الخيري في اإلسالم، ومظاهره وأدلته من السنة  يالعمل الخير 
نماذج تطبيقية من الواقع التاريخي، وبعض للحديث عن المصادر التمويلية للعمل الخيري في اإلسالم، و  النبوية، ثم أفرد فصالً 

 الفتاوى المتعلقة بالعمل الخيري المعاصر.
هـ  ١٤١٨( جمادى اآلخرة ٢٩- ٢٧في الفترة من ) وقد أقامت جامعة أم القرى بمكة "المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعية"

)مفهومها وأهميتها ومجاالتها(. وبحث:  الكتاب والسنةالخدمات التطوعية في وأبرز البحوث التي لها صلة بموضوع بحثي: 
. وكالهما من إعداد الدكتور: محمد سعيد مشروعية الخدمات التطوعية في الكتاب والسنة وُمثلها من سيرة السلف الصالح

 بخاري. والعنوان الثاني نفسه بحث آخر لكل من األستاذ: يوسف الحوطي، واألستاذ: خالد عسيري.
معية البر بالمنطقة الشرقية، اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، بعنوان: "استقطاب المتطوعين وقد أقامت ج

هـ، وأبرز البحوث التي لها صلة بموضوع بحثي:  ١٤٢٤ذي القعدة  ٢شوال إلى  ٢٩الفترة من  للعمل في الجهات الخيرية" في
. من إعداد الدكتور: محمد القاضي. وبحث آخر بالعنوان نفسه. من إعداد الدكتور: إبراهيم األعمال التطوعية في اإلسالمبحث: 

 البريكان.
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ن كانت عن األعمال  وأما عالقة الدراسات السابقة بموضوع البحث: فإنه مما ينبغي التأكيد عليه أن الدراسات السابقة حتى وا 
وسائل استثمار العمل الخيري وتنميته وأثرها "ا وهو لب بحثنَ ا صُ ، خصوصً الخيرية، إال أنها لم تستوف الموضوع من جميع جوانبه

، وجاءت تلك الدراسات مقتصرة على بعض الجوانب فقط إما مفصلة أو موجزة؛ حسب طبيعة األهداف "في اإلصالح المجتمعي
عنها بإفراد الحديث عن وسائل استثمار  التي ُكتبْت ألجلها، وبحثنا هذا يلتقي مع البحوث السابقة في بعض مسائلها إال أنه تميز

العمل الخيري وتنميته وأثرها في اإلصالح المجتمعي، وهو ما لم تتعرض له البحوث المشار إليها، اللهم إال رسالة الماجستير 
ع كل التقدير المذكورة فقد تكلمت عن وسيلتين اثنتين من وسائل تنمية العمل الخيري وهما: العمل المؤسسي، والوقف اإلسالمي. م

 لمن أسهم في هذا المجال، واهلل ال يضيع أجر المحسنين.
 األول: التعريف بالعمل الخيري، واألحاديث الواردة في الترغيب فيه. المبحث

 التعريف بالعمل الخيري.
، وبعيًدا عن اإلغراق في التعريفات بما ال يتناسب مع طبيعة مثل هذا *(1،2،3،4)َعرََّف الباحثون العمل الخيري بتعريفاٍت متنوعة

 :تعاريف متعددة مع اإلضافات الالزمةالذي استقيناه من  اآلتيالبحث الذي بين أيدينا، فإننا نقتصر على التعريف 
خاصة، وأغراض إنسانية أو دينية أو هو بذُل الجهِد اإلنساني، بصورٍة فردية أو جماعيٍَّة لتحقيق مصلحة عامة أو  العمل الخيري:

علمية أو صناعية أو اقتصادية، من خالل عدة موارد، وصرفها في أوجه األعمال الخيرية بقصد نشاط اجتماعي أو ثقافي، بطرق 
ية أو مؤسسة أو الرعاية أو المعاونة ماديًّا أو معنويًّا داخل الدولة وخارجها من غير قصد الربح لفاعليه، سواء ُسمَِّي إغاثة أو جمع

 هيئة أو منظمة خاصة أو عامة.
 هو جهد مبذول، يعتمد على الخبرة، عبر وسائل متنوعة، بقصٍد جلب المنفعة للمجتمع، دون مقابل. أو باختصار:

 عمل اختياري يقوم به صاحبه من تلقاء نفسه، من غير إلزام وال وتتجلى أمامنا معالم العمل الخيري من خالل تعريفه حيث إنه:
إيجاب، بل هو زيادة على الواجبات والفروض الالزمة، والعامل في هذا المجال الخيري لديه من الخبرات واإلمكانات والكفاءة ما 
يؤهله إلتمام العمل الخيري المنوط به في جانٍب معين على الوجه األمثل، من خالل وسائل متنوعة تشمل كافة مجاالت الحياة 

ة والخاصة، فرديًّا أو مؤسسيًّا، يقصد من وراء ذلك توصيل المنفعة لمجتمعه والناس من حوله بل البشرية المادية والمعنوية، العام
 كلها، ال يريد من أحد جزاًء وال شكوًرا، سوة ابتغاء مرضاة ربِّه األعلى، وشعاره في ذلك ما يقوله األبرار حين يفعلون الخير كما جاء

 }وال شكوراً  انما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاءً  َوَأِسيًراَوَيِتيًما اَم َعَلٰى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا عَوُيْطِعُموَن الطَّ في قوله تعالى: }
 [9-8]اإلنسان:

 نماذج من اآليات واألحاديث الواردة في الترغيب في العمل الخيري
نشأته األولى التي كان بناء العقيدة فيها هو المهمة أن نشير إلى أن اإلسالم منذ ظهوره وفي مرحلة  -في هذا الموضع  -َحِريٌّ بنا 

 وقد، ةالكبرى واألساسية قد اهتم بالعمل الخيري، وحث عليه ورغب فيه جنًبا إلى جْنٍب مع البناء الَعَقِديِّ للفرد المسلم واأُلمَّة المسلم
بالعمل الخيري وتحث عليه، وتنهى عن ضده وتحذر  تأمر –ومفصلة مجملة  -وردت اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية 

منه، وتارة تمدح العمل الخيري ذاته، وتدعو إلى المسارعة فيه والتعاون عليه، وأخرى تشكر لفاعليه صنيعهم وتزكيهم، وتذم تاركيه 
  فضل التطوع بالعمل الخيري وجزاء فاعلهوتبين شنيع فعلهم، ونسوق هنا طَرًفا من اآليات القرآنية على النحو التالي: َبيََّن اهلل تعالى 

 
 
 

___________ 
 . ومن خالل المقارنة بين تعريفنا والتعريفات المذكورة في هذه المصادر تتبين الفروق واإلضافات (1،2،3،4المصادر رقم ) ستزادة ومطالعة بعض التعريفات، انظر:الل *
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َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن فقال: }  َف ِبِهَما  ۖ  َشَعاِئِر اللَِّه ِإنَّ الصَّ َفِإنَّ اللََّه  َوَمْن َتَطوََّع َخْيًرا ۖ  َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ
َوَعَلى الَِّذيَن  ۖ  ٰى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعلَ  ۖ  َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت وقال سبحانه: }  [158]البقرة:{ َشاِكٌر َعِليم

والتطوع في  [184]البقرة: {ِإْن ُكْنتُْم َتْعَلُمونَ  ۖ  َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم  ۖ  َفَمْن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه  ۖ  ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن 
 جميع الخيرات وأنواع الِبرِّ والطاعات. هاتين اآليتين عام يشمل

فقال  -عليهم السالم  -أن اهلل تعالى قد جعل أئمتهم في فعل الخير األنبياء  على ُعُلِو شأن العاملين في المجال الخيريومما يدل 
َقامَ  اْلَخْيَراِت  ِفْعلَ  ِإَلْيِهمْ  َوَأْوَحْيَنا ِبَأْمِرَنا َيْهُدونَ  َأِئمَّةً  َوَجَعْلَناُهمْ الى في معرض حديثه عن األنبياء:تع اَلةِ  َواِ  يتَاءَ  الصَّ َكاةِ  َواِ  َلَنا  َوَكاُنوا ۖ   الزَّ

  [73]األنبياء: {َعاِبِدينَ 
ل القرآن الكريم في ذكر بعض المجاالت الخيرية وأنَّ القائم بها من أصقد و  حاب الميمنة الفائزين بالجنة الناجين من النار، فقال َفصَّ

.. يَتِيًما َذا َمْقَربٍَة... أَْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَربٍَة... فَََل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ... َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ... فَكُّ َرقَبٍَة... أَْو إِْطَعاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبَةٍ.تعالى: }

ئَِك أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَةِ ثُمَّ كَ  ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة... أُولََٰ  . [18-11]البلد: {اَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ
 رعايةقرن التخلي عن  أنه حتىوباَلغ في ذلك  يتبين لنا بجالء أن اإلسالم قد سبق في الدعوة إلى العمل الخيري سبًقا بعيًداو 

همال المسكين و   وهما ترك الصالة والتكذيب بيوم الدين، كما في قوله تعالى: بالعقيدة والعبادة، ْين متعلَقْينبأخطر َذنبَ  ،الدعوة إليها 
ذُِّب ِبالدِّيِن  َفَذِلَك الَِّذي َيُدع  َأَرَأْيَت الَِّذي ُيكَ : }وقوله سبحانه،  [44-43]المدثر: {َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكينَ  َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ }

 . [3-1]الماعون: { اْلَيِتيَم  َواَل َيُحض  َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ 
 وثوابه، فإنها كثيرة نسوق هنا طَرًفا منها على النحو التالي:  فضلهالتي تحث على العمل الخيري، وتبين  وأما األحاديث النبوية

َمن نفََّس عن مؤمٍن كربًة من ُكَرِب الدُّنيا »قال:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -أنَّ النبي  -رضي اهلل عنه  -عن أبي هريرة  .1
نفََّس اهلُل عنه كربًة من ُكَرِب يوم القيامِة، وَمن يسََّر على ُمعِسٍر يسََّر اهلُل عليه في الدنيا واآلخرة، وَمن ستر مسلًما 

 ، وفي رواية: «ي الدنيا واآلخرة، واهلُل في عوِن العبِد ما كان العبُد في عوِن أخيهسَتره اهلُل ف
تتعلق بطائفة مهمة من أنواع العمل حديث فيه مسائل متعددة؛ الهذا  ،(5،6) *«ومن كان في حاجِة أخيه كان اهلُل في حاجِته»

 .(7)(َواِسٌع؛ َفِإنَُّه َيْشَمُل إَزاَلَة ُكلِّ َما َيْنِزُل ِباْلَعْبِد َأْو َتْخِفيَفهُ )تَْفِريُج اْلُكَرِب َوُهَو َباٌب : أبرِزها نمِ الخيري، 
ِكيِن، َكالأُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اهلِل، وَ »َقاَل:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِّ .2 َمَلِة َوالأِمسأ َرأ اِعي َعَلى األأ َكالأَقاِئِم السَّ

اِئِم اَل ُيفأِطرُ   .(8))المراد بالساعي: الكاسُب لهما، العامُل لمؤونتهما( **(5،6) «اَل َيفأُتُر، َوَكالصَّ
ِه »َيُقوُل:  -صلى اهلل عليه وسلم-َعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه .3 َدَقِة ِبالأَحقِّ ِلَوجأ ، -َعزَّ َوَجلَّ  -اهلِل الأَعاِمُل ِفي الصَّ

ِجَع ِإَلى َأهأِلهِ  لحصول المشروعية وترتب الثواب  -عليه الصالة والسالم  -، فاشترط (***9،10،11،12)«َكالأَغازِي ِفي َسِبيِل اهلِل َحتَّى َيرأ
، تؤكِّد قيمَة التطو ع والعمِل شرطين: قصد وجه اهلل تعالى، والعمل على وفق المنهج الشرعي. واألحاديث واآلثار في هذا الباب كثيرةٌ 

، والمسارعة إلى الخيراِت، واإلسهام في نفع النَّاس والمجتمع.  الخيريِّ
 الثاني: وسائل استثمار العمل الخيري وتنميته في السنة النبوية المبحث

وال يخفى  ،واألزمات وُتخفف من آثارها اتخذ العمل الخيري وسائل متنوعة، وَسَلَك ُطُرًقا متعددة فرديًة وجماعيًة تتجاوب مع الشدائد
 بوجٍه عام  على الساعين إلحداث نهضة شاملة في أوطانهم، والعاملين في المجال الخيري خاصة أن تنويع وسائل العمل الخيري 

 .ُيسهم في التنمية الشاملة التي تستغل جميع اإلمكانات والطاقات المادية والبشرية
____________________ 

ْكِر َوالد َعاِء أخرج * َباٌب: اَل  -(، والرواية الثانية عند البخاري في "صحيحه" في ِكَتاب الَمَظاِلِم 2699رقم 4/2074) َباُب َفْضِل ااِلْجِتَماِع َعَلى ِتاَلَوِة اْلُقْرآنِ  -ه مسلم في "صحيحه" في كتاب الذِّ
 (.2442رقم 3/128) َيْظِلُم الُمْسِلُم الُمْسِلمَ 

َقاِئقِ في "صحيحه" في  ، ومسلم(6007برقم 8/9) ِكَتاُب اأَلَدِب َباُب السَّاِعي َعَلى اأَلْرَمَلةِ في "صحيحه" في  البخاريأخرجه  ** ْحَساِن ِإَلى اأْلَْرَمَلِة َواْلِمْسِكيِن َواْلَيِتيمِ  - ِكَتاُب الز ْهِد َوالرَّ  َباُب اإْلِ
 .(2982رقم 4/2286)

َدَقِة  -في "سننه" في كتاب الخراج أبو داود (، و 15826قمر  147/ 25أخرجه أحمد في مسنده، ) ***  -كتاب الزكاة  في "جامعه" في ، والترمذي(2938رقم 3/93)باب ِفى السَِّعاَيِة َعَلى الصَّ
َدَقِة ِبالَحقِّ ) َدَقِة ) -كتاب الزكاة  في "سننه" في(، وابن ماجه 645رقم  2/30َباُب َما َجاَء ِفي الَعاِمِل َعَلى الصَّ اِل الصَّ  َحِديٌث َحَسن"(، وقال الترمذي: 1809رقم  1/578َباُب َما َجاَء ِفي ُعمَّ
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نَّ و  َيُعد ون المشاركة فيه من فروض الكفاية الناظر في كتب علمائنا وهم يتناولون قضايا العمل الخيري في مصنفاتهم، يجد أنهم ا 
و توجيه األنظار نحبالمسلمين، ومن أجل ما سبق فقد ُعِنَيت الس نة المطهرة بالعمل الخيري التي يلزم أن يقوم بها جماعة من 

، وقد وردت عشرات األحاديث الشريفة بنماذج االهتمام بوسائل استثمار العمل الخيري وتنميته، وبيان دورها في اإلصالح المجتمعي
بتلبية الحاجات االجتماعية، ومجاراة القدرات، واالستغالل األمثل لإلمكانات  عظيمة لهذه الوسائل التنموية للعمل الخيري، َتَميََّزتْ 

حسنا االستفادة من هذه األحاديث الشريفة، وتوجيه معانيها لما يتوافق مع عصرنا أالمتاحة في كل عصٍر بما يناسبه، ولو أننا 
هام في ُرِقيِّها ونهوضها؛ وذلك ألن الناس يكونون أسرع الحالي لكان لذلك أبلغ األثر وأعظم النتيجة في تنمية المجتمعات واإلس

 استجابًة حينما يأتيهم الخطاب من القرآن الكريم والس نَّة المطهرة.
بما يتناسب مع األزمنة  وَحِري  بنا أن نسجل هنا إلى دعوة الس نة المطهرة لالبتكار والتجديد والتطوير في وسائل العمل الخيري

رضي اهلل  -عن جرير  *(5)اْلَمْرِوي  ويالئم المتغيرات والمستجدات، وذلك ما نلحظه في الحديث الشريف  ،ويواكب أحوالها ،المختلفة
ُر َمنأ َعِمَل ِبَها َبعأَدُه،»قال:  –صلى اهلل عليه وسلم  -أن النبي  -عنه  ُرَها، َوَأجأ اَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأجأ سأ ِمنأ َغيأِر  َمنأ َسنَّ ِفي اإلِأ

ء    «.َأنأ َينأُقَص ِمنأ ُأُجورِِهمأ َشيأ
َمِن »َقاَل:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -: عن َجاِبر ْبن َعْبِد اهلِل: أنَّ َرُسوَل اهلِل ومن األحاديث الشريفة التي تندرج تحت المعنى السابق

َتَطاَع ِمنأُكمأ َأنأ َينأَفَع َأَخاُه َفلأَيفأَعلأ   .**(5)«اسأ
وهو  باإلضافة إلى المعنى المتبادر إلى الذهن -أن التعبير باالستطاعة في هذا الحديث يحمل معنى رائًقا  –واهلل أعلم  –وأرى 

وهذا المعنى الرائق هو اإلبداع والتفنن في ابتكار الوسائل المناسبة لنفع الناس حسب حاجاتهم  -مجرد النفع ولو كان تقليديًّا 
قباله على هذا العمل وشعوره بقيمة ما يبذله.ع المحتسِ الل خبرة هذا المتطوِّ وبيئاتهم من خ خالصه وا   ب، وتبًعا لحماسته وا 

وفيما يلي تعداد لبعض هذه الوسائل الخيرية التي وردت بها األحاديث الشريفة، وبيان لمنهجها في تنمية العمل الخيري، واهلل 
 المستعان.

 واإليمانإدراج العمل الخيري ضمن مفهوم العبادة 
من المهم جدًّا في مسيرة العمل الخيري وضمان تنميته باستمرار أن يتقرر في نفوس العاملين فيه أن َتَطو َعهم بخدمة مجتمعاتهم، 

بادة واإليمان، حينئٍذ يحرصون والقيام بحقوق إخوانهم وأوطانهم، والوقوف معهم في الشدة والرخاء والعسر واليسر = جزٌء من الع
على الخيري بكل سبيٍل ممكنة، ويبذلون أقصى طاقاتهم ألجله على الوجه األمثل؛ ومن هنا فقد اهتمت الس نة النبوية بتوسيع مفهوم 

ان له أعظم العبادة وتخليصه من المعاني القاصرة عن الشمول، فأدخلت فيه القيام بالواجبات االجتماعية واألعمال الخيرية مما ك
 :ومن األحاديث الواردة في ذلكاألثر في اإلقبال عليها واإلسهام في تنميتها، 

ع  َوَسبأُعوَن : »-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  ***(5)ما رواه مسلم في "صحيحه" يَماُن ِبضأ َأوأ  -اإلِأ
ع   ََذى َعِن الطَِّريِق، َوالأَحَياُء ُشعأَبة   -َوِستُّوَن ِبضأ َناَها ِإَماَطُة األأ ُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوَأدأ يَمانِ ُشعأَبًة، َفَأفأَضُلَها َقوأ ففي هذا «.  ِمَن اإلِأ

بين العمل الخيري ممثَّاًل في إماطة بين اإليمان ممثَّاًل في كلمة التوحيد، و  –صلى اهلل عليه وسلم  -الحديث الشريف َقَرَن النبي 
األذي عن الطريق، حيث َعدَّ القيام بتجميل الط رق، واالمتناع عن اإلضرار بالناس فيها إحدى شعب اإليمان، وهذا يدفع المسلم 

 إلى المشاركة في األعمال الخيرية واإلسهام في تنمية مجتمعه الذي يعيش فيه.
______________ 

 .(1017برقم:  3/86)  كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةفي  صحيحه"أخرجه مسلم في "*
ْقَيِة ِمَن اْلَعْيِن َوالنَّْمَلِة َواْلُحَمِة َوالنَّْظَرةِ خرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب السَّاَلِم، أ**  (.2199رقم 4/1426) َباُب اْسِتْحَباِب الر 

 .(35برقم:  46 /1)كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان  في أخرجه مسلم في "صحيحه"***
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 حين أمر بفعل الخير وقرن ذلك باإليمان والعبادة، فقال تعالى:  القرآن الكريم قد وضع األساس اإليماني للعمل الخيريكما أن 

  [77]الحج: {۩ تُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اْلَخْيرَ  َواْفَعُلوا َربَُّكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمُنوا الَِّذينَ َيا َأي َها  }
فأدرجه في معناها الواسع الرحيب،  ومن هنا فقد فطن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل للعالقة الوثيقة بين العبادة والعمل الخيري

وهذا له أبلغ األثر في الحث على القيام بالعمل الخيري، وضمان استمراره وتطويره واإلبداع فيه واإلقبال عليه بإخالص، فقال في 
َيام تعريفه لمفهوم العبادة: )ِهَي اْسم َجامع لكل َما ُيِحبُه اهلل ويرضاه من اأْلَْقَوال واألعمال اْلَباِطَنة  َكاة َوالصِّ اَلة َوالزَّ َوالظَّاِهَرة. َفالصَّ

النَّْهي َعن اْلُمنكر َواْلجَهاد َواْلحج َوصدق الَحِديث َوَأَداء اأْلََماَنة وبر  اْلَواِلدين وصَلة اأْلَْرَحام َواْلَوَفاء بالعهود َواأْلَمر ِباْلَمْعُروِف وَ 
ْحَسان لْلجَ  ار واليتيم والمسكين َواْبن السَِّبيل والمملوك من اآْلَدِمي ين والبهائم َوالد َعاء َوالذكر َواْلِقَراَءة وأمثال َذِلك لْلكفَّار َواْلُمَناِفِقيَن َواإْلِ

 .(13)من اْلِعَباَدة(
 ات فيما يناسبها من العمل الخيريتوظيف الطاقات والكفاء

برات المتنوعة، حيث يتطوع بالقيام به كل  إنساٍن حسب يعتمد نجاح العمل الخيري على المجهودات المبنية على المهارات والخ
دور المؤسسة الخيري أو القائد للعمل الخيري في توجيه هذه التخصصات وتوظيف طاقات تخصصه الذي يتقنه؛ ومن هنا يأتي 

مشرفة على العمل الخيري ؛ فمثاًل عند شيوع الفقر تقوم الجهة الأصحابها فيما يتناسب مع االحتياجات الواجب تغطيتها في المجتمع
وعند تفشي الجهل واألمية  ،جيه جهودهم نحو البيئات الفقيرة ِلَسدِّ حاجاتها، وكفاية أهلهاباه األغنياء وأصحاب األموال وتو بصرف أن

يأتي دور الدعاة والمتعلمين في مواجهة الجهل بالدِّين وأحكامه، وتعليم الناس، ومحو أميتهم الدينية والعلمية حتى يصل ذلك إلى 
دراية ن يكون القائمون على العمل الخيري على أمحو األمية الحاسوبية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث... إلخ؛ وهذا يستلزم 

واسعة بأصحاب الكفاءات والتخصصات، ولديهم قاعدة بيانات قوية لهم، وبذلك المفهوم نستطيع الوصول بالعمل الخيري إلى 
واألحاديث النبوية الواردة في هذا الباب كثيرة، ولكني أكتفي هنا بنموذج نبوي  أفضل استثماٍر في سبيِل تََقد ِم المجتمعات ونهوضها، 

تقانفريد أراه األ  :هساس العملي الذي ُيبَنى عليه في إدارة العمل الخيري وا 
، َوُهَو ُيَؤسُِّس َمْسِجَد اْلَمِديَنِة، َواْلُمْسِلُموَن -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َطْلٍق ْبِن َعِلي  اْلَحَنِفيِّ اْلَيَماِمي، َقاَل: َأتَْيُت َرُسوَل اهلِل 

َأَخْذُت ُأْحِذُق اْلِمْسَحاَة،  ُه، َفَجَعْلُت َأْحِمُل اْلِحَجاَرَة َكَما َيْحِمُلوَن، َفَلمَّا َرَأْيُت َعَمَلُهْم َوُكْنُت َصاِحَب ِعاَلٍج َوَخْلِط ِطيٍن،َيْعَمُلوَن ِفيِه َمعَ 
َذُق »: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ي  َفَخَلْطُت ِبَها الطِّيَن، َفَكَأنَُّه َأْعَجَبُه َأْخِذي اْلِمْسَحاَة  َوَعَمِلي، َفَقاَل النَّبِ  ِإنَُّكمأ َيا َأهأَل الأَيَماَمِة َأحأ

ِلطأ َلَنا الطِّينَ  اَلِط الطِّيِن، َفاخأ ٍء ِبِإخأ ة: وفي رواي -َقدُِّموا الأَيَماِمي ِمَن الطِّيِن، »َفُكْنُت َأْخِلُط َلُهِم الطِّيَن َوَيْحِمُلوَنُه. َفَكاَن َيُقوُل:  «َشيأ
َسِنُكمأ َلُه َمسًّا - ُنوا الأَيَماِميَّ ِمَن الطِّيِن؛ َفِإنَُّه ِمنأ َأحأ َبُطُكمأ ِللطِّينِ »، وفي رواية: «َمكِّ وفي رواية: «. َدُعوا الأَحَنِفيَّ َوالطِّيَن، َفِإنَُّه َأضأ
َلُم ِبَخلأِطهِ » ِلِط الطِّيَن َفِإنََّك َأعأ ُبوا الأَيَماِميَّ ِمَن الطِّيِن؛ َفِإنَُّه ِمنأ »وفي رواية «. ِفيَّ ِلَصاِحُب ِطينٍ ِإنَّ َهَذا الأَحنَ »وفي رواية: «. اخأ َقرِّ

َسِنُكمأ َلُه َمسًّا، َوَأَشدُِّكمأ َلُه َساِعًدا  .*(9،14،15،16،17،18،19،20،21،22)«َأحأ
 

___________________ 
(، وابن حبان في "صحيحه" في كتاب الطهارة 540رقم 1/271في "سننه" في ِكَتاُب الطََّهاَرِة، َباُب َما ُرِوَي ِفي َلْمِس اْلُقُبِل ) (، والدراقطني24009/28رقم  39/463أخرجه أحمد في "مسنده" ) *

 335و 8242مرق 332و 8239مرق 8/331)(، والطبراني في "المعجم الكبير" 1122برقم:  3/404) ، ذكر الوقت الذي وفد طلق بن َعِلي  َعَلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 646رقم 213/ 1، والبيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف )(8254رقم

(: "رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله موثوقون"، 2/9(، قال الهيثمى في "مجمع الزوائد": )1/357(، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" )2/41، وابن قانع في "معجم الصحابة" )(5/552)
 (.457قلت: إسناده حسن، رواته جميعهم ثقات سوى قيس بن طلق فإنه "صدوق" كما في "التقريب" البن حجر )ص:

 
 
 



8 
 المجلد التاسع عشر، العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث 

 :اآلتيويتبين لنا من مجموع روايات هذا الحديث عدة فوائد على النحو 
بصناعة الطين، فَلْم َيْغُفل عن  -عليه الصالة والسالم  -وذلك مستفاد من اهتمام النبي  التمكين يبدأ ِمن رعاية َحقِّ الطِّين: .1

مراقبتها في مرحلة اإلعداد رغم وجود ما هو أهم منها، وهذا يعني أن القائمين على العمل الخيري ينبغي عليهم أن ال يستهينوا 
تقان، فإن األمور اليسيرة هي الطريق إلى األمور العظيمة، فمن باألعمال اليسيرة، بل يعطونها حظها وحقها من االهتمام واإل

 َقصَّر في األولى أساء في الثانية، وكما قيل: معظم النار من مستصغر الشرر.
ِسُن الشيء من أعمال البناء يوكله اإلمام المسئول بعمله: .2  –عليه الصالة والسالم  -وذلك مستفاد من نظر النبي  الرجل ُيحأ

ُكْم َلُه َساِعًدا»وهو يمسك باْلِمَسحاة يخلط الطين، ثم قوله:  إلى َطْلقٍ  ، وهذا «َمكُِّنوا اْلَيَماِميَّ ِمَن الطِّيِن ِمْن َأْحَسِنُكْم َلُه َمسًّا، َوَأَشدِّ
ثم يدعو القائمين على العمل الخيري إلى مالحظة ومراقبة الذين يعملون معهم، والتعرف على خبرة كل واحد منهم ومهارته، 

 إسناد ما يناسبه من األعمال إليه؛ لنضمن سرعة إنجاز األعمال مع التميز واإلتقان.
ُف همته وطاقته إليه: .3 ٍه َطْلٍق  انشغال الرجل بما يتقنه وَصرأ إلى العمل في خلط  -رضي اهلل عنه  -وهذا مستفاد من َتَوج 

ٍه إلى العمل الخيري أن يختار من الطين، رغم ما يالبسه من مشقة، وكوِنه بعيًدا عن األنظار، وفي  ذلك الفعل دعوة لكل ُمَتَوجِّ
العمل ما يعرف من نفسه أنه أهل له، ويتوافق مع إمكاناته وقدراته، حتى لو كان صعًبا ويحتاج إلى بذل المزيد من الوقت 

ن الدراسات لتصنيف العاملين والجهد، وبعيًدا عن األضواء وأنظار الناس، فإنه بذلك يوفر على المؤسسات الخيرية الكثير م
 معهم كل  حسب طاقته.

للعاملين في الطين  -عليه الصالة والسالم  -وهذا مستفاد ٍمْن أْمِره  إخالء الساحة من غير المتقنين أمام المهرة األكفاء: .4
سناد صناعته إلى الماهر فيه المتمكِِّن منه وهو َطْلٌق  ، وبذلك نضمن إزالة العقبات التي -رضي اهلل عنه  -باالنصراف عنه، وا 

 الجودة. تؤخر إتمام العمل الخيري في وقته المحدد، باإلضافة إلى سرعة اإلنجاز وضمان
ِإنَُّكْم : »-عليه الصالة والسالم  -وذلك مستفاد من قوله َلفأُت اأَلنأَباه إلى المتقنين والداللة عليهم، وتشجيعهم بالثناء المناسب:  .5

، وهذل «َنا الطِّيَن؛ َفِإنََّك َأْعَلُم ِبَخْلِطهِ َفاْخِلْط لَ « »ِإنَّ َهَذا اْلَحَنِفيَّ ِلَصاِحُب ِطينٍ »، «َيا َأْهَل اْلَيَماَمِة َأْحَذُق َشْيٍء ِبِإْخاَلِط الطِّينِ 
يمثل دعوة نبوية مهمة للعاملين في مجال العمل الخيري أن يهتموا بالدعم المعنوي للمتقنين في القيام بمهامهم المسندة إليهم، من 

نحو تطوير خبراتهم ومهاراتهم بصفة  خالل كلمات التشجيع والمدح والثناء، فإن لذلك أبلغ األثر في في زيادة نشاطهم، ودْفِعهم
 مستمرة. 

 تعاون والجماعية في العمل الخيريال
ال يخفى على المعنيين بالعمل الخيري أهمية العمل الفردي الذي يمارسه المتطوع، لكن األكثر منه أهمية هو العمل التطوعي 

وقد صار العمل التعاوني في عصرنا ضرورة ملحة ال  المؤسسي؛ حيث يتميز بأنه أدق تنظيًما وأوسع تأثيًرا في خدمة المجتمع،
لها دورها المهم في التنسيق  -الحكومية واألهلية  -سبيل للوصول إلى اإلنجاز واإلتقان بدون،  فالمؤسسات والجمعيات الخيرية 

ِمِن : »-عليه الصالة والسالم  -، وفي هذا المعنى يقول الرسول بين الوجوه المتنوعة للعمل الخيري وتطويرها ِمُن ِللأُمؤأ الأُمؤأ
 .**(23،15)«ِإنَّ َيَد اللَِّه َمَع الأَجَماَعةِ ». ويقول أيًضا: *(5،6)ثُمَّ َشبََّك َبْيَن َأَصاِبِعهِ « َكالأُبنأَياِن، َيُشدُّ َبعأُضُه َبعأًضا

 
______________ 

َلِة 6026رقم 8/12) الُمْؤِمِنيَن َبْعِضِهْم َبْعًضاَباب َتَعاُوِن  -خرجه البخاري في "صحيحه" في ِكَتاب اأَلَدبِ أ * (، ومسلم في "صحيحه" كتاب اْلِبرِّ َوالصِّ
 .(، من حديث أبي موسى األشعري2585رقم 4/1999َباُب َتَراُحِم اْلُمْؤِمِنيَن َوَتَعاطُِفِهْم َوَتَعاُضِدِهْم ) -َواآْلَداِب 

 ( َعْن َعْرَفَجَة ْبِن ُشَرْيٍح اأْلَْشَجِعيِّ 7106رقم 10/18(، والبيهقي في "الش َعب" )4577رقم 10/437خرجه ابن حبان في "صحيحه" )*أ*
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من خالل نماذج كثيرة كان أروعها  أن الس نَّة العملية قد وضعت أول لبنة على طريق العمل المؤسسي الخيري –واهلل أعلم  -وأرى 
حين ثقلت عليه ديوُنه لليهودي الذي َيْمِلكه، وكان سلمان قد  -اهلل عنه رضي  -ما وقع في قصة سلمان الفارسي  -في تقديري  -

كاَتَب هذ اليهوديَّ على ماٍل معيٍن يؤديه إليه، وعمٍل يقوم به ليحصل على العتق والحرية من ربقة الرِّق والعبودية، فَشَكا سلماُن 
ألصحابه الكرام:  –صلى اهلل عليه وسلم  -ن ديون، فقال النبي حاله إلى النبي عليه الصالة والسالم واستعانه على أداء ما عليه م

الدعوة إلى تأسيس أول عمل خيري مؤسسي يلتقي فيه مجتمع المدينة  –عليه الصالة والسالم  -(، وبهذا أطلق النبي َأِعيُنوا َأَخاُكمأ )
ا،  لكني أكتفي منها بموضع الشاهد الطاهر على البذل والعطاء الجماعي، وقصة سلمان قد وردت في الحديث الشريف طويلًة جدًّ

 على موضوعنا: 
َكاِتبأ َيا : "-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -بَّاٍس، َقاَل: َحدََّثِني َسْلَماُن اْلَفاِرِسي  َحِديَثُه ِمْن ِفيِه، َقاَل: )َقاَل ِلي َرُسوُل اهلِل َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن عَ 

 -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْرَبِعيَن ُأوِقيًَّة، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َوِبَأ*(24)" َفَكاتَْبُت َصاِحِبي َعَلى َثاَلِث ِماَئِة َنْخَلٍة ُأْحِييَها َلُه ِباْلَفِقيرِ َسلأَمانُ 
ِبَعْشٍر، ، َوالرَُّجُل ِبِعْشِريَن، َوالرَُّجُل ِبَخْمَس َعْشَرَة، َوالرَُّجُل **(24)َوِديَّةً " َفَأَعاُنوِني ِبالنَّْخِل: الرَُّجُل ِبَثاَلِثيَن َأِعيُنوا َأَخاُكمأ أِلَْصَحاِبِه: "

اذأَهبأ َيا َسلأَماُن : "-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َيْعِني: الرَُّجُل ِبَقْدِر َما ِعْنَدُه، َحتَّى اْجَتَمَعْت ِلي َثاَلُث ِماَئِة َوِديٍَّة، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اهلِل 
َت َفأأِتِني َأُكوُن أََنا َأَضُعَها  " َقاَل: َفَفقَّْرُت َلَها، َوَأَعاَنِني َأْصَحاِبي، َحتَّى ِإَذا َفَرْغُت ِمْنَها ِجْئُتُه َفَأْخَبْرُتُه، َفَخَرَج ِبَيَديَّ َفَفقِّرأ َلَها، َفِإَذا َفَرغأ

ُب َلُه اْلَوِديَّ َوَيَضُعُه َرُسوُل اهلِل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل اهلِل  ِبَيِدِه، َفَوالَِّذي  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمِعي ِإَلْيَها َفَجَعْلَنا ُنَقرِّ
ِبِمْثِل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  - َرُسوُل اهلِل َنْفُس َسْلَماَن ِبَيِدِه، َما َماَتْت ِمْنَها َوِديٌَّة َواِحَدٌة، َفَأدَّْيُت النَّْخَل، َوَبِقَي َعَليَّ اْلَماُل، َفُأِتيَ 

ُخذأ َهِذِه َفَأدِّ ِبَها َما َعَليأَك "، َقاَل: َفُدِعيُت َلُه، َفَقاَل: "َما َفَعَل الأَفاِرِسيُّ الأُمَكاَتُب؟َجاَجِة ِمْن َذَهٍب ِمْن َبْعِض اْلَمَغاِزي، َفَقاَل: "َبْيَضِة الدَّ 
؟! َقاَيا َسلأَمانُ  َها، َفِإنَّ اهلَل َسُيَؤدِّي ِبَها َعنأكَ َل: ""، َفُقْلُت: َوَأْيَن تََقُع َهِذِه َيا َرُسوَل اهلِل ِممَّا َعَليَّ " َقاَل: َفَأَخْذُتَها َفَوَزْنُت َلُهْم ِمْنَها، ُخذأ

 (***9،25،21)َوالَِّذي َنْفُس َسْلَماَن ِبَيِدِه، َأْرَبِعيَن ُأوِقيًَّة، َفَأْوَفْيُتُهْم َحقَُّهْم، َوَعتَْقُت(

وتطورت عبر القرون حيث )اتخذت الصدقة في اإلسالم والدولة  الدولة اإلسالمية وقد برزت فكرة العمل المؤسسي الخيري مع نشوء
اإلسالمية صورة مؤسسية في شكل األوقاف في صورها المختلفة من خالل المساجد، والخالوي القرآنية، والوقف االستثماري لدعم 

 .(26)اإلسالمية(المساجد ودور العلم، كما هو الحال في دواوين الزكاة في العديد من الدول 
 َوْلَتُكنْ ، قوُله تعالى: }ومن اآليات التي ُيستدل بها على الدعوة إلى العمل الخيري المؤسسي

وهذه اآلية الكريمة  [104]آل عمران: {َوُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ۖ   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوَيْأُمُرونَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  ُأمَّةٌ  ِمْنُكمْ 
 تحتمل أن تكون "ِمن" في قوله تعالى: "منكم" للتبعيض كما هو الشائع المتبادر، بمعنى:

ُنوا منكم أمًة أي جماعة قوية مترابطة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف... إلخ، ومقتضى هذا أن يكون في المجتمع المسلم  َكوِّ
ُمَعدٌَّة اإلعداد المالئم، لتقوم بالدعوة إلى الخير، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمخاَطب بهذا األمر  طائفٌة قادرٌة، متمكنٌة،

عانتها ماديًّا  -إيجاد الطائفة المذكورة  -اإللهي  هم جماعُة المسلمين كافة، وأولو األمر خاصة، فعليهم تهيئة األسباب لوجودها، وا 
فإذا لم توجد هذه األمة أو هذه الطائفة المنشودة، َعمَّ اإلثُم جميع المسلمين كُكلِّ َفْرٍض ِكَفاِئي ُيْتِرك  وأدبيًّا لتقوم برسالتها،

 .(27)وُيْهَمل
_______________________ 

 هي الُحْفره التي ُتحَفر لغرس النخل: اْلَفِقيرِ  *
، وهي ِصَغاُر النَّْخل. )انظر:  **  5/170ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر الودية: َواِحَدةُ الَوِديَّ

(: َرَواهُ 9/337(، وقال الهيثمي في "المجمع" )2500رقم 6/462(، والبزار في "مسنده" )23737رقم 147 – 39/140أخرجه أحمد في "مسنده" ) ***
ِحيحِ   َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلهُ ِرَجاُل الصَّ
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حسانه وأداؤه على الوجه األمثلالعمل الخيري و  تجويد تقانه وا   ا 
تقانه، وتحسين  اهتمت الس نة النبوية بالدعوة إلى العمل عموًما، والخيري خصوًصا، ولكن برز اهتمامها أكثر بجودة العمل وا 

حاجياتهم بما يضمن لهم اًل إلى كفاية المواطنين وتلبية و منَتَجاته بما يكفل للمجتمع تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها وص
 مستوًى متميًزا من العيشة الكريمة والحياة المطمئنة.

حسان العمل كثيرة، ِمن أشهرها:  واألحاديث الواردة في الدعوة إلى إتقان وا 

ءٍ ِإنَّ اهلَل َكتَ »، َقاَل: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ما ورد َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس، َعْن َرُسوِل اهلِل  َساَن َعَلى ُكلِّ َشيأ حأ ، وُيستدل *(5)«َب اإلِأ
من ذلك على أن اإلتقان مطلوب في كل شيء يباشره اإلنسان، وال يقتصر على مواطن معينة، واإلتقان واإلحسان معناهما: 

نه: اإلحكام واإلجادة لألشياء والقيام بها على وجهها، وقد أحكم اهلل تعالى كل شيء وأحكمه كما في قوله سبحا
،  [88]النمل: {ِبَما تَْفَعُلونَ  َخِبيرٌ  ِإنَّهُ  ۖ   َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْتَقنَ  الَِّذي اللَّهِ  ُصْنعَ  ۖ   السََّحابِ  َمرَّ  َتُمر   َوِهيَ  َجاِمَدةً  َتْحَسُبَها اْلِجَبالَ  َوَتَرى}

تقان العمل من أهم األمور التي حفل بها القرآن الكريم والس نة المطهرة؛ نما العمل اإلسالم ال َيرضى أن يؤدَّى و  وا  مجرد أداء، وا 
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا يؤدَّى على خيِر وجٍه يحقق الغاية منه؛ ولهذا السبب جاء لفظ "العمل" مقروًنا بكلمة "الصالح"، يقول تعالى: }

اِلَحاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَملً    [30:]الكهف {الصَّ
تقانها واعتبار ذلك عبادًة من العبادات التي تَُقرِّب إلى اهلل بما ُتحقِّق  َرُجل العمل الخيري مطالبٌ ولذلك فإن  بالخدمة في مهمته وا 

ويبذل  ،ويتقنهه دَ وِّ جَ ما يهمه أن يُ  رللناس ِمن َنْفٍع، وبما في إتقان العمل من َتَشب ٍه باهلل الصانع، والمسلم ال يهمه َكم  اإلنتاج بقد
حكامه ومن وسائل ويراه في أي حال من أحواله،  ،لشعوره العميق واعتقاده الجازم أن اهلل يراقبه في عمله ؛أقصى طاقاته إلحسانه وا 

ن ينتفع العامل بالعلم في أسلوب أدائه، وأن يستوعب الجديد في مجاله لتنمية المهارة أ اإلتقان واإلحسان للعمل باإلضافة لما سبق
   (.28)فيه وتطويره

 االهتمام باألنواع الجارية والمستمرة من العمل الخيري
 –معالم العظمة في الس نة النبوية: أنها أرست مبدأ الصدقة الجارية، وَبْذِل األموال وَوْقِفها على مصالح المسلمين ومنافعهم  من

ات والمشكالت التي يواجهها المجتمع في كل عصر، وقد وقد أسهم ذلك في تقديم الحلول الناجحة لألزم –خاصة كانت أو عامة 
ابتغاء  –رضي اهلل عنهم  -األسوة الحسنة في تطبيق نظام الوقف، واقتدى به أصحابه  –صلى اهلل عليه وسلم  -كان النبي 

مان بدأت تتكشَّف القيمة مرضاة اهلل تعالى )ثم سارت اأُلمَّة اإلسالميَّة على درب هؤالء األفذاذ، ومع مرور العصور وتوالي األز 
الحقيقيَّة لألوقاف؛ إذ إنها ساعدْت بل أسهمت بدور حيوي في حلِّ المشاكل التي واجهتها اأُلمَّة عبر تاريخها الحضاري الطويل؛ 

 .(29)(من أدواء مادِّيَّة وأخالقيَّة واجتماعيَّة ونفسيَّة وعلميَّة وعسكريَّة.. وغيرها، وهو ما لم نجده في أي حضارة أخرى!
 ومن األحاديث الواردة في هذا الباب

: َأي  اأْلَْعَماِل َأَحب  ِإَلى اهلِل؟ -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنََّها َقاَلْت: )ُسِئَل النَِّبي   -َرِضَي اهلُل َعْنَها  -ما ورد َعْن َعاِئَشَة  .1

نأ َقلَّ »َقاَل:  َوُمَها َواِ  َوم( * (5،6)ِإَذا َعِمُلوا َعَماًل َأْثَبُتوُه( -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُمَحمٍَّد ، َوَكاَن آُل «َأدأ : أن ومعنى )اأَلدأ
يداِوم عليه فاعُله ويواظب عليه، بخالف العمل الذي يقع منه بعض المرات في بعض األوقات؛ وذلك أنه بالمداومة على 

 ف الكثير الشاق، وربما ينمو القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع، أضعافاً القليل، يستمر العمل وتكثر َبَركته، بخال
 كثيرة.

______________ 
كتاب صالة المسافرين في "صحيحه" في  (، ومسلم6465برقم  8/98كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل )في  أخرجه البخاري في "صحيحه" *

 .(782برقم 2/189الدائم من قيام الليل وغيره )وقصرها، باب فضيلة العمل 
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ِإَذا َماَت اإِلنأَساُن انأَقَطَع َعنأُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمنأ َثاَلَثٍة ِإالَّ »َقاَل:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهلِل  وَأب وأيًضا ما رواه .2
وهذا الحديث هو األصل في باب الصدقة الجارية، وقد وردت  ،*(5)«ِعلأٍم ُينأَتَفُع ِبِه، َأوأ َوَلٍد َصاِلٍح َيدأُعو َلهُ ِمنأ َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأوأ 

 (30)َواْلُكل  َراِجٌع ِإَلى َهِذِه الثَّاَلِث  أحاديث كثيرة في تعداد أنواع الصدقة الجارية،
 تكثير وتفريع ُشَعب العمل الخيري

لعمل الخيري يتناول القليل والكثير، والعظيم واليسير، والمادي والمعنوي، والبدني والنفسي، الفردي والجماعي، اآلِني  التنويع لُشَعب ا
، حتى تتاح الفرصة لكل إنساٍن أن ، الِكَفاِئي  واإلْغَناِئي  مكاناته في عمليات بناء  يساهم والدَّْوِري  بما يستطيعه ويتوافق مع قدراته وا 

في ذلك مبدأ الشعور بقيمة المشاركة الخيرية  –صلى اهلل عليه وسلم  -اعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا...إلخ، وقد أرسى النبي َوَطِنه اجتم
ِقَرنَّ ِمَن الأَمعأُروِف َشيأًئا»مهما كانت يسيرة في عين فاعلها أو عند الناس، فقال:  ، وجعل هذا العمل الخيري  اليسير **(5)«اَل َتحأ

َرٍة، َفِإنأ َلمأ َتِجدأ َفِبَكِلَمٍة َطيَِّبةٍ »لنجاة فاعله من النار والوقاية منها فقال: سبياًل   .***(5،6)«اتَُّقوا النَّاَر َوَلوأ ِبِشقِّ َتمأ
قد رفع سقف التحفيز لإلقبال على العمل الخيري ولو كان شيئا يسيًرا، وَعظَّم من شأنه،  -صلى اهلل عليه وسلم  -بل إن النبي 

َكاَن ِلَرُجٍل ِدرأَهَماِن َتَصدََّق ِبَأَحِدِهَما، »َقاُلوا: َوَكْيَف؟ َقاَل: « َسَبَق ِدرأَهم  ِماَئَة َألأِف ِدرأَهمٍ »ى ال يستهين به أحد من الناس فقال: حت
 .****(9،25،31،32،15،33،17)«َوانأَطَلَق َرُجل  ِإَلى ُعرأِض َماِلِه، َفَأَخَذ ِمنأُه ِماَئَة َألأِف ِدرأَهٍم َفَتَصدََّق ِبَها

دعوة لمشاركة جميع الفئات في األعمال الخيرية واإلسهام بما يقدرون عليه من أجل تحقيق نهضة  ةاألحاديث الشريف هوفي هذ
نفصل مجتمعاتهم، فيشعر الفرد المسلم بقدرته على البذل والعطاء، وَدْوِرِه تجاه وطنه وُأمَّته، وُيِحسَّ بأنه جزٌء من نسيج المجتمع ال ي

 عنه؛ فيعلو عنده الشعور باالنتماء.
أروع الحديث النبوي التالي وهو يوضح للمسلم أنه ينبغي عليه أن ال يخلو من عمل الخير أو المساعدة فيه أو الداللة عليه وما 

 :حتى َعدَّ السكوت عن إعاقته من جملة الخير
ِلٍم َصَدَقة  »َقاَل:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعِن أبي موسى عن النَِّبيِّ  َيعأَتِمُل ِبَيَديأِه »ِقيَل: َأَرَأْيَت ِإْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل « َعَلى ُكلِّ ُمسأ

َقاَل ِقيَل َلُه: َأَرَأْيَت ِإْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َقاَل: « ُيِعيُن َذا الأَحاَجِة الأَملأُهوفَ »َقاَل ِقيَل: َأَرَأْيَت ِإْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َقاَل: « َفَينأَفُع َنفأَسُه َوَيَتَصدَّقُ 
، َفِإنََّها َصَدَقة  »َقاَل: َأَرَأْيَت ِإْن َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل: « ُمُر ِبالأَمعأُروِف َأِو الأَخيأرِ َيأأ » ِسُك َعِن الشَّرِّ  .*****(6,5)«ُيمأ

: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، َماَذا ُيَنجِّي اْلَعْبَد ِمَن النَّاِر؟ َقاَل:  وفي رواية أكثر تفصيال: يَماُن ِباهللِ »َقاَل َأُبو َذر  ُقْلُت: َيا َنِبيَّ اهلِل، ِإنَّ « اإلِأ
يَماِن َعِمٌل، َقاَل:  َضُخ ِممَّا َرَزَقُه اهللُ »َمَع اإْلِ  ]أي تعطى مما َملََّكَك اهلل[ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل َأَرَأْيَت ِإْن َكاَن َفِقيًرا، اَل َيِجُد َما« َيرأ

__________________________ 

 .(1631برقم 5/73أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ) *

 (2626برقم  8/37) كتاب البر والصلة واآلداب، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاءفي  أخرجه مسلم في "صحيحه" **

كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ، ومسلم في "صحيحه" في (6023رقم 8/11كتاب األدب، باب طيب الكالم ) أخرجه البخاري في "صحيحه" في ***
 .(1016رقم 3/86)

 1/506قل )(، والنسائي في "المجتبى" كتاب الزكاة، باب جهد الم8897برقم 15/338(، والبزار في "مسنده" )9051برقم 1875 2أحمد في "مسنده" )أخرجه  ****
(، وابن حبان في "صحيحه" كتاب 2443برقم  4/166(، وابن خزيمة في "صحيحه" كتاب الزكاة، باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته )2527/3، و 2526/2برقم

(، والحاكم في "مستدركه"  كتاب الزكاة، سبق درهم مائة 3347برقم 8/135الزكاة ، ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر )
(، والبيهقي في "سننه الكبير"  كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى إنما يختلف باختالف أحوال 1524برقم: ) 1/416ألف )
 الذهبي. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه (.7873برقم 4/181الناس )

(، ومسلم في "صحيحه" كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 1445رقم 2/115أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة ) *****
 (.1008رقم 3/83كل نوع من المعروف )
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ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، َأَرَأْيَت ِإْن َكاَن َعِييًّا اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيْأُمَر ِباْلَمْعُروِف، َواَل « الأُمنأَكرِ َيأأُمُر ِبالأَمعأُروِف، َوَينأَهى َعِن »َيْرَضُخ ِبِه؟ َقاَل: 
َرقَ »َيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر؟ َقاَل:  َنُع أِلَخأ اَن َأْخَرَق ]هو الجاهل الذي ال يعرف صنعة، يعينه على تعلم صنعة[، ُقْلُت: َأَرَأْيَت ِإْن كَ « َيصأ

ُلوًبا»اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيْصَنَع َشْيًئا؟ َقاَل:  َما ُتِريُد َأنأ »، ُقْلُت َأَرَأْيَت ِإْن َكاَن َضِعيًفا، اَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيِعيَن َمْظُلوًما؟ َفَقاَل: «ُيِعيُن َمغأ
ََذى َعِن النَّاسِ  ِسُك األأ ِلٍم َيفأَعُل »، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل ِإَذا َفَعَل َذِلَك َدَخَل اْلَجنََّة؟ َقاَل: «َتتأُرَك ِفي َصاِحِبَك ِمنأ َخيأٍر! ُتمأ َما ِمنأ ُمسأ

ِخَلُه الأَجنَّ  َه اللَِّه، ِإالَّ َأَخَذتأ ِبَيِدِه َفَلمأ تَُفاِرقأُه َحتَّى تُدأ َلًة ِمنأ َهؤاَُلِء َيبأتَِغي ِبَها َوجأ  .*(16،15،33،23،21)«ةَ َخصأ
ذا يعيش المسلم في مجتمعه ينبوعًا يفيض بالخير والرحمة، ويتدفق بالنفع والبركة، يفعل الخير ويدعو إليه، ويبذل المعروف )وبه

ا  ويدل عليه، فهو مفتاح للخير، مغالق للشر، كما حثه النبي الكريم، وأفُق الخير والنفع الذي يعيش المسلم دائرُته ليس خاصًّ
نما يتسع فيشمل كل كائن حي في الوجود حتى الطير والحيوان، فكل إحسان ُيْسديه إليه، أو أذًى يدفعه عنه  باإلنسان وحده، وا 

 .(34)عبادٌة تقربه إلى اهلل، وتوجب له رضاه(
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  -، أنَّ َرُسول اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  -ولعل هذه الخصال كلها مما يدخل في جملة ما رواه َعْبد اللَِّه ْبن َعْمٍرو 

َلٍة ِمنأَها َرَجاَء َثَواِبَها، َوَتصأ »َقاَل:  –َوَسلََّم  اَلُهنَّ َمِنيَحُة الَعنأِز، َما ِمنأ َعاِمٍل َيعأَمُل ِبَخصأ َلًة َأعأ َبُعوَن َخصأ َخَلُه َأرأ ُعوِدَها، ِإالَّ َأدأ ِديَق َموأ
َماَطِة -هذا الحديث  أحد رجال –َقاَل َحسَّاُن « اللَُّه ِبَها الَجنَّةَ  : َفَعَدْدَنا َما ُدوَن َمِنيَحِة الَعْنِز، ِمْن َردِّ السَّاَلِم، َوَتْشِميِت الَعاِطِس، َواِ 

 .**(6)اأَلَذى َعِن الطَِّريِق، َوَنْحِوِه َفَما اْسَتَطْعَنا َأْن َنْبُلَغ َخْمَس َعْشَرَة َخْصَلةً 
صلى اهلل  -َعَدُد الصدقات اليومية التي رغب الرسول الكريم من حيث  ؛الخيري العملاألولى: كمية ) وهنا نقف مع مالحظتين:

ويخفف عنهم، ويرقي من  هميخدملكافة حاجات الناس، ل هأنواعمن خالل شمول  والثانية: كيفيته:. فيهاالمسلَم  - عليه وسلم
 .(35)شأنهم، ويحسن من أوضاعهم(

 تنويع مصادر التمويل لألعمال الخيرية.
تنوعت مصادر تمويل العمل الخيري بحيث تضمن ديمومته وتغطي مجاالته المختلفة وتواكب التغيرات الحادثة عبر العصور 

فريضة الزكاة، واألزمنة، وقد ورد في القرآن الكريم والس نة المطهرة بيان كثير من هذه المصادر التمويلية للعمل الخيري، منها 
والنذور، واألضحية، والَهْدي، والوصية... إلخ، ولكني أكتفي هنا بأعظمها أثرها واستمرارية، وهو: ، والكفارات والصدقات التطوعية

الرافد األكبر الذي قامت عليه المؤسسات الخيرية عبر عصور الحضارة اإلسالمية، حيث كان من أهم ُسُبل  ألنه الوقف الخيري:
منافعها التي عمرت المساجد، وَشيَّدت القالع والحصون والقناطر والجسور،  الخير وأكثرها نفًعا للمسلمين، فكانت األوقاف َتِدر  

، وأصلحت الط رق، وحفرت اآلبار وأجرت -دينية ودنيوية  -وأسَسْت المستشفيات ودور العلم والمكتبات العلمية العامة والخاصة 
ة والتنظيف، وَبَنْت الفنادق التي يأوي إليها الغرباء، األنهار والقنوات التي تمد الناس بالماء في كل مكان مع تعاهدها بالصيان

وَسيََّرْت القوافل الطبية والعيادات المتنقلة للقيام بجوالت عالج مجانية في كافة األمصار اإلسالمية خاصة القرى النائية، وأقامت 
ا كله أن امتداد فكرة الوقف من المؤسسة الرباطات والقواعد العسكرية واألمنية التي تحمي الثغور اإلسالمية، وتبين لنا من هذ

 الدينية
 
 

______________ 

(، وابن حبان في "صحيحه" كتاب البر واإلحسان، ذكر الخصال التي يستوجب المرء بها الجنان من بارئه جل وعال 1650رقم 2/156الطبراني في "الكبير" )أخرجه  *
يَماِن، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة )373رقم 2/96) (، 3057رقم 5/34قي في "شعب اإليمان" )(، والبيه212رقم 1/63(، والحاكم في "مستدركه" ِكَتاُب اإلِْ

 (: "رجاله ثقات".3/135وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في "المجمع" )

 .(2631رقم 3/166خرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الهبة وفضلها، باب فضل المنيحة )أ **
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كان ابتكاًرا إسالميًّا خالًصا جاءت به الرسالة  –وتقديم المنافع والسلع العامة الذي يشمل الخدمات االجتماعية  -إلى الِبرِّ العام  
 .(29)اإلسالمية الخالدة

اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما: َأْن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َأَصاَب َأْرًضا ِبَخْيَبَر،  هو ما ورد عن َعنِ  :والحديث األصل في مشروعية الوقف
 َقط  َأْنَفَس ِعْنِدي َيْستَْأِمُرُه ِفيَها، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، ِإنِّي َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْيَبَر َلْم ُأِصْب َمااًل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفَأَتى النَِّبيَّ 

َلَها، َوَتَصدَّقأَت ِبَها»ِمْنُه، َفَما تَْأُمُر ِبِه؟ َقاَل:  َقاَل: َفَتَصدََّق ِبَها ُعَمُر، َأنَُّه اَل ُيَباُع َواَل ُيوَهُب َواَل ُيوَرُث، « ِإنأ ِشئأَت َحَبسأَت َأصأ
ْيفِ َوَتَصدََّق ِبَها ِفي الُفَقَراِء، َوِفي الُقْرَبى َوِفي ال َقاِب، َوِفي َسِبيِل اللَِّه، َواْبِن السَِّبيِل، َوالضَّ ِبسأ » :َقالَ  :**(31). وفي رواية*(5،6)رِّ َفاحأ

َلَها َوَسبِِّل الثََّمرَةَ   «.***(24)َأصأ
َدَقَة اْلَجاِرَيَة َعَلى اْلَوْقفِ  الذي يلبي احتياجات المجتمع المسلم كافة في جميع مجاالت العمل  ****(36،37)َوقد َحَمَل اْلُعَلَماُء الصَّ

 .*****(38)الخيري والتنموي
 الدعوة إلى توريث الخبرات في العمل الخيري.

كساب الخبرات الفنية  إن من أروع الوسائل لتنمية العمل الخيري، واستدامة أثره اإليجابي في المجتمع: بناء القدرات البشرية وا 
 لمن توافرت لديهم االستعدادات والدواعي لَتَعل ِمها واحترافها والمهارة فيها.والمهنية 

من نقطة انتهاء  قُ بدأ الالحِ ه، ليَ صِ ص  خَ تجاربه، وعصارة حياته في تَ  ق خالصةَ لالَّحِ  : )يعني أن يقدِّم السابقُ وتوريث الخبرات
إن شاء  -ن معه وبه الزلل والخلل مَ ر الجهود، ويسدد المسيرة، ويؤْ السابق، وهذا التوريث من أهم القضايا على اإلطالق؛ ألنه يوف

الخبرة  ، ومن المؤسف أن تجد المتقنين يغادرون مواقعهم التي مكثوا فيها سنوات، فيأتي َمن ال خبرة له، أو صاحبُ -اهلل تعالى 
 وهذا يؤدي إلى ضعف العمل أو انقطاعه وَتَوق ِفه!،  (39)ط به علمًا كما ينبغي(حِ لم يتقنه، أو لم يُ  الضحلة ليتولى مسؤولية عملٍ 

، وتدل على خيرية من يفعل ذلك ومن األحاديث التي تعتبر أصاًل في باب توريث الخبرات في كافة المجاالت الدينية والدنيوية
 وفضله عند اهلل تعالى:

 .(6)«َخيأُرُكمأ َمنأ َتَعلََّم الُقرأآَن َوَعلََّمهُ »َقاَل:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  - ، َعِن النَِّبيِّ - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  - ما ورد َعْن ُعْثَمانَ  .1
ُر َمنأ : »- عليه الصالة والسالم -وكذلك يدخل تََناُقل الخبرات ضمن قوله  .2 ُرَها، َوَأجأ اَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأجأ سأ َمنأ َسنَّ ِفي اإلِأ

ء  َعِمَل ِبَها َبعأ   .(5)«َدُه، ِمنأ َغيأِر َأنأ َينأُقَص ِمنأ ُأُجورِِهمأ َشيأ
 
 
 

_____________ 
 .(1633رقم 5/73) ومسلم في "صحيحه" كتاب الوصية، باب الوقف، (2313رقم 3/102) كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الوقف ونفقته أخرجه البخاري في "صحيحه" *
 .(3606/2رقم 1/715األحباس، باب حبس المشاع )كتاب أخرجه النسائي في "سننه"  **

 قُ وَسِبيُل اللَِّه عامٌّ يقُع َعَلى ُكلِّ َعمل خاِلٍص ُسلك ِبِه َطِري يًقا َمْطروقًة.َأِي اْجَعْلَها َوْقًفا، َوَأِبْح ثمرَتها ِلَمْن وَقْفتها َعَلْيِه، َسبَّْلُت الشىَء ِإَذا أبحَته، كأنَّك َجَعلت ِإَلْيِه َطرِ  ***
 (.2/339. )ابن األثير، النهاية، التقر ب ِإَلى اللَِّه َتَعاَلى بأداِء الَفَرائض والنَّوافل وأْنواع التَّطوع ات

 .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الدين محمد بن أبي العباس شهاب ،انظر: الرملي ****
الوقف اإلسالمي بين النظرية  ،عكرمة سعيد ،انظر: صبريا واجتماعيًّا وعلميًّا وأمنيًّا وعسكريًّا وصحيًّا، ***** وللتوسع في معرفة األهمية الطبرى لألوقاف اإلسالمية دينيًّ 

 .87-80: صم(، 2008، دار النفائس، األردن، )1ط: والتطبيق، 
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فيما  يةيده خبرَته العلم التحذير الشديد لكل من أهمل توريث من هم تحتوفي مقابل الحث على توريث الخبرات والترغيب فيه نجد 
َم »َقاَل:  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -كما جاء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، عن النَِّبيَّ  ُيحتاج إليه في أمور المسلمين، َلُمُه َجاَء َيوأ َمنأ َكَتَم ِعلأًما َيعأ
 .*(10,11,12,9,15,33) «الأِقَياَمِة ُملأَجًما ِبِلَجاٍم ِمنأ َنارٍ 

تنبهت إلى هذه القضية المهمة في وقت مبكر، وعقدت مجامع، وأسست مراكز،  -شرقًا وغرباً  -)والعجيب أن األمم من حولنا 
وعملت كل ما في وسعها لالستفادة التامة من علمائها وأعالمها، فال يغادرون هذه الحياة إال وقد حصلت االستفادة التامة من 

الجهود المبذولة اليوم ال تكاد تقتصر على مظاهر وشكليات في هذه  نَّ إإلى هذا األمر المهم، إذ  حياتهم غالبًا، فحبذا لو التفتنا
 .(39)القضية، نعم هي مهمة لكن ال ترتقي إلى أن تبلغ المستوى المطلوب من االستفادة والتوريث الحسن(

 ومن النماذج المعاصرة المشرفة في هذا المجال:
علمية واالجتماعية" الذي تأسس بقرار وزاري من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، حيث يخدم جانًبا الصندوق الوقفي للتنمية ال)

عظيًما في حياتنا ومجتمعنا، ويفتح اآلفاق أمام المبدعين وذوي القدرات من شبابنا، فيدعمهم بكل ما يحتاجون إليه ماديًّا ومعنويًّا 
زات بارزة من أهمها: مشروع "ِمْن َكْسِب َيِدي"، وهو مشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل الفئات واجتماعيًّا، وكان لهذا الصندوق إنجا

التى تتقاضى المساعدة االجتماعية من الدولة؛ مثل: المطلقات، واألرامل، والبنات غير المتزوجات، وكذلك اأُلَسر االمتعفَِّفة... 
كسابهن المهارات الالزمة للعمل في المي ادين المختلفة، وذلك من خالل انتسابهن للدورات التدريبية المتنوعة التى وغير ذلك، وا 

ُيِعد ها مشروع "ِمْن َكْسِب َيِدي"؛ لتعينهن على سد حاجاتهن واالكتفاء بذاتهن
(40،12،10،11،31،41،42)

. 
 التحذير من التخذيل عن األعمال الخيرية.

الذي يهدف إلى التغيير نحو األفضل واألحسن، وتطوير العمل واإلنتاج، الَبنَّاء  النقدُ يرتبط تَق د ُم المجتمعات بمقدار ما ينشط فيها 
اِريِّ َأنَّ النَِّبيَّ  **(5)ُأمََّته في الحديث الذي رواه مسلم –صلى اهلل عليه وسلم  -وهذا ما علَّمه النبي  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  -َعْن َتِميٍم الدَّ

ِلِميَن َوَعامَِّتِهمأ »ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: « يُن النَِّصيَحةُ الدِّ »، َقاَل: -َوَسلََّم  ما رواه كذلك ، و «ِللَِّه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأِلَِئمَِّة الأُمسأ
يَتاِء الزََّكاِة،  - َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل َعَليأِه  -َباَيعأُت َرُسوَل اللَِّه »َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقاَل:  ***(5,6)الشيخان اَلِة، َواِ  َعَلى ِإَقاِم الصَّ

ِلمٍ  ِح ِلُكلِّ ُمسأ  «.َوالنُّصأ
حيث يشمل النصح الرفيق المزين  ،يصدر عن نفس زاكية وقلب يحمل الخير لوطنه ومجتمعه والناس من حوله :فهذا النقد الَبنَّاء

ة واألهلية صغيرة كانت أو كبيرة، وحينئذ يكون التغيير إلى األحسن، وتتميز باألدب الراقي لألفراد والجماعات والمؤسسات الحكومي
 المؤسسات باإلنتاجبة الجيدة والمتميزة.

__________________ 
(، 2649رقم 4/387ن العلم )(، والترمذي في "جامعه" أبواب العلم، باب ما جاء في كتما3658رقم 3/360أخرجه أبو داود في "سننه كتاب العلم ، باب كراهية منع العلم ) *

( برقم: 2164 2(، وأحمد في "مسنده" في مواضع منها )266رقم 1/178(، )261رقم  1/175وابن ماجه في "سننه" أبواب السنة، باب من سئل عن علم فكتمه )
(، والحاكم في 95رقم  1/297تاج إليه في أمور المسلمين )(، وابن حبان في "صحيحه" كتاب العلم، ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يح10634)

 (، وقال الترمذي: "َحِديٌث َحَسٌن "، وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي343رقم  1/101"مستدركه" كتاب العلم، من سئل عن علم فكتمه )
 .(55رقم 1/53الجنة إال المؤمنون )أخرجه مسلم في "صحيحه"" كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل  **

ومسلم في "صحيحه" كتاب اإليمان، باب بيان أنه ، (57رقم 1/21أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم الدين النصيحة ) ***
 .(56رقم 1/54ال يدخل الجنة إال المؤمنون )
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فإنه يبدد الجهود، وُيْضِعف الطاقات، ويصيب جدران المجتمع بتصدعات شتى ُتْسِهم في تقويض أركانه وتمزيق  :النقد الَهدَّامأما 
القلوب،  َنِسيجه، وَيُعوُقه عن النهوض والر قي والتنمية الشاملة، وهذا النقد السلبي الَهدَّام ال َيْصُدر إال عن ِضَعاِف النفوس، وَمْرضى

ِرِفي األفكار والتوجهات، إْذ ُيَمثُِّلون عقبًة في طريق اإلصالح المجتمعي، وخنجًرا مسموًما في ظهور العاملين وكاِرِهي الخير، وُمْنحَ 
ِمن أجل بناء مجتمعاتهم، فترى هؤالء اْلُمَخذِِّلين ال يجيدون سوى ِذْكر المساوئ، وتعداد المعايب، ورصد األخطاء، ويتفنون في 

 الخيرات للصد عنها! وحين تسألهم ماذا قدمتم أنتم من أجل تنمية العمل الخيري؟ وماذا أبدعتم وسائل التجريح والقعود على طرق
َذا ِقيَل َلُهْم ال تُْفِسُدوا ِفي  من وسائله؟ تراهم ُصمًّا ُبْكًما ُعْمًيا ال يستطيعون حيلًة وال يهتدون سبياًل، وصدق فيهم قول اهلل تعالى: }  َواِ 

 . [12-11( ]البقرة:ا َنْحُن ُمْصِلُحوَن  َأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُرونَ اأَلْرِض َقاُلوا ِإنَّمَ 
من النقد السلبي الهدام كما في محاورته مع أبي ذر بعد أن عدد له النبي عليه الصالة  -عليه الصالة والسالم  -وقد حذر النبي 

، َفِإنََّها َصَدَقة  : »والسالم أنواًعا من العمل الخيري ثم قال ِسُك ]ِلساَنُه[ َعِن الشَّرِّ ، وهذا يشير إلى معنى رائق له أثره في (5،6)«ُيمأ
تنمية العمل الخيري وهو: إذا لم تستطع فعل الخير فال ُتَخذِّْل غيرك. وبعبارة أخرى: إذا لم تقدر على عمل الخير َفَدِع الناس 

 يعملون، وال تحتقر أعمالهم.
ُمتأ »نى الكريم تؤيده األحاديث األخرى مثل: وهذا المع ِخِر َفلأَيُقلأ َخيأًرا َأوأ ِلَيصأ ِم اآلأ ِمُن ِباهلِل َوالأَيوأ  .*(5،6)«َمنأ َكاَن ُيؤأ

واحتقار الجهود المبذولة فيه خصلة من خصال النفاق،  التخذيل عن العمل الخيريأن  -ًدا ُمَتوعِّ  - وقد حذر القرآن الكريم وأظهر
َدَقاِت َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم َفَيسْ  كما جاء في قوله تعالى: }  ۖ  َخُروَن ِمْنُهْم الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ

عن العمل الخيري ذووا نفوس خبيثة تكره  ية الكريمة أن الُمَخذِِّلين[، فقد أفادتنا هذه اآل79]التوبة:{  اٌب َأِليمٌ َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َوَلُهْم َعذَ 
ذا كان قلياًل احتقروه وسخروا من  فاعليه الخير قلياًل كان أو كثيًرا؛ فإنه إذا كان كثيًرا اتهموا فاعليه بالرياء وطلب السمعة والشهرة، وا 

 وزعموا أنه ال يغني شيًئا!
له الحديُث الشريف التالي َدَقِة، ُكنَّا ُنَحاِمُل -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -األَْنَصاِريِّ : َعْن َأِبي َمْسُعوٍد وهذا ما َفصَّ ، َقاَل: َلمَّا َنَزَلْت آَيُة الصَّ

َعْن َصاِع َهَذا،  اُلوا: ِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ ]َعَلى ُظُهوِرَنا[، َفَجاَء َرُجٌل َفَتَصدََّق ِبَشْيٍء َكِثيٍر، َفَقاُلوا: ُمَراِئي، َوَجاَء َرُجٌل َفَتَصدََّق ِبَصاٍع، َفقَ 
َدَقاِت َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِإالَّ ُجْهدَ   .**(5،6)[ 79ُهْم{ ]التوبة: َفَنَزَلْت: }الَِّذيَن َيْلِمُزوَن الُمطَّوِِّعيَن ِمَن الُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ

يهدف إلى معالجتها، كما نذكر اإليجابيات  بل نذكرها بالنقد الَبنَّاء الذي وليس معنى ذلك أن ال نذكر السلبيات والمساوئ مطلًقا،
فال تضربه على يده وعلى فمه، بل صور له  والمحاسن لتعزيزها وتطويرها، وما أروع قول الشيخ محمد الغزالي: )إذا رأيت مخطئاً 

ن قد صورت نموذجا حسنا ، وُقده إليه قيادة رفيقة. هذا هو النقد البناء، ال تقل للمبطل: دع باطلك، دون أن تكو حسناً  الحق تصويراً 
 .(43)في أحوالنا وفي شؤوننا( - لألسف! -للحق الذي تدعو إليه. لكنني رأيت من ينقد لقصد الهدم، رأيت ذلك 

وذوي الِهَمم الفاترة، والعزائم الخائرة  وينبغي التنبيه هنا ِبِشدٍَّة إلى وجوب تنقية صفوف العاملين في المجال الخيري من اْلُمثَِبِطين
 حتى ال يكونوا عقبات وأحجار في طريق الخير، وال ُيَمثِّلوا عوائق تمنع من ديمومة العمل الخيري واستمراره وتطويره، وَيُحوُلوا بينه

من يقول ائذن لي وال تفتني أال  ومنهم وبين الوصول إلى التنمية الشاملة المنشودة، وهذا التنبيه الخطير نلمحه في قوله تعالى: }
ن جهنم لمحيطة بالكافرين ن كانت قد نزلت في شأن المنافقين حين قعدوا  ، [47]التوبة: { في الفتنة سقطوا وا  وهذه اآلية الكريمة وا 

 القتال فقط،في غزوة تبوك، إال أن هذا ال يبقى له اختصاص بخروجهم إلى  –صلى اهلل عليه وسلم  –عن الخروج للقتال مع النبي 
_____________ 

ومسلم في "صحيحه" كتاب اإليمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم ، (6476رقم 8/100) أخرجه البخاري في "صحيحه"كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان *
 (.48رقم 1/50الصمت إال من الخير وكون ذلك كله من اإليمان )

(، ومسلم في "صحيحه" كتاب الزكاة، باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد َعْن 1415رقم 2/109الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة )كتاب أخرجه البخاري في "صحيحه"  **
 (، والزيادة لمسلم.1018رقم 3/88تنقيص المتصدق بقليل )
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ا: لو انضم اْلُمَخذِّلون واْلُمثَبِّطون إلى صفوف بل هذا عام في جميع األحوال، فيكون المعنى العام لآلية بما يتوافق مع موضوعن 
، العاملين في المجال الخيري ما زادوهم إال شرًّا واضطرابًا فى الرأي، وَضْعًفا وفساًدا فى العمل، وألسرعوا بينهم بالتثبيط والتخذيل

عن القيام بها، ونشر الفرقة في صفوفهم، واألقوال الخبيثة، حال كونهم باغين وطالبين لهم، التشكيك في صحة أعمالهم، والتثبيط 
 وال تخلو صفوف العاملين في المجال الخيري

ن كانوا ال يعلمون حالهم، فيؤدى إلى وقوع شر  بين أهل   من مطيعين لْلُمَخذِّلين، ومستحسنين لحديثهم وكالمهم، يستنصحونهم وا 
 .تكره الخير الخير وفسادٍ كبير؛ ألن هذا هو شأن النفوس المريضة التى

كانت ستترتب على انضمام هؤالء اْلُمَخذِّلين إلى حقل العمل  وبذلك نرى أن اآلية الكريمة قد وضحت أن هناك ثالث مفاسد
وأما المفسدة فهي إفساد النظام والعمل، زيادة االضطراب والفوضى في صفوف العمل الخيري.  أما المفسدة األولى:الخيري: 
فهي الحرص على تفريق كلمة  وأما المفسدة الثالثة:فهي اإلسراع بين العاملين بالتثبيط والتخذيل، واألقوال الخبيثة.  الثانية:

العاملين، واستدراج فئٍة منهم لسماع كالمهم وتشكيكهم في صحة أعمالهم وَجْدَواها. وهذه المفاسد الثالث ما وجدت في عمٍل خيري 
 .*(44)إال َوَأدَّت إلى فشله

لما سبق ذكره من النماذج الواردة في الس نة المطهرة لبيان وسائل العمل الخيري وأثرها في تنمية  تحليل عام الثالث: المبحث
 :المجتمع

وبناء على ما سبق ذكره من النماذج الواردة في الس نة المطهرة لبيان وسائل العمل الخيري وأثرها في تنمية المجتمع، نستطيع أن 
 :اآلتييلها من خالل نقوم بتحل
 لوسائل العمل الخيري وأثرها في قضايا المجتمع وتنمية قدراته:األهمية الكبرى  .1

من خالل: )أنها تعمل على مشاركة المواطنين في  المطهرة بوسائل العمل الخيري تبين بجالٍء األهمية الكبرى لهاالس نَّة  إنَّ عناية
قضايا مجتمعهم، كما أنها تربط بين الجهود الحكومية واألهلية العاملة على تََقد ِم المجتمع، كما أنه من خالل هذه الوسائل الخيرية 

االجتماعية، وتؤدِّي إلى التقليل من أخطار  يمكن التأثير اإليجابي في الشباب، وتعليمهم طريقًة للحياة قائمًة على َتَحم ِل المسئولية
العلل االجتماعية والسلوك المنحرف داخل المجتمع، عن طريق انغماس األفراد في القيام بأعماٍل من شأنها أن ُتشعرهم بأنهم 

دة نفسه، عن طريق مرغوٌب فيهم، ويضاف إلى ذلك أن هذه الوسائل الخيرية المتنوعة ستؤدِّي إلى تنميِة قدرِة المجتمع على مساع
 .(26)الجهود الذاتية التي يمارسها المتطوعون(

 :وأثرها في تنمية موارده البشرية والماديةأهمية التنوع في وسائل العمل الخيري،  .2
 -من خالل النظر في األحاديث النبوية الشريفة التي َبيََّنْت وسائل العمل الخيري المتنوعة، تتجلى لنا أهميُة التنوع في هذه الوسائل 

)في تنمية المجتمِع من خالل ِمْحوريِن  –التي اشتملت على وسائل تتعلق بالموارد البشرية، وأخرى بالموارد المادية والبيئية المتاحة 
 يِن:هامَّ 
حيث يمثُِّل العمُل التطوعي  دوًرا إيجابيًّا في إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمساهمة في  االستفادة من الموارد البشرية: .أ

ِة لدى عمليَّاِت البناء االجتماعيِّ واالقتصادي الالزمة في كلِّ زماٍن ومكان، ويساعد العمُل التطو عي  على تنمية اإلحساس بالمسؤوليَّ 
 المشاركين، وُيشِعُرهم بقدرِتهم على العطاء وتقديِم الخبرة والنَّصيحة في المجال الذي يتميَّزون فيه.

حيث يساهُم العمل التطو عي في تخفيض تكاليِف اإلنتاِج، ويساعُد على تحقيق زيادِة اإلنتاج،  االستخدام األمثل للموارد المتاحة: .ب
َلِع والخدمات من ِقَبِل أفراِد المجتمع، وصعوبة الحصوِل عليها في كثيٍر من األحيان، فإنَّه ُيصِبُح منومع تزاُيِد الطَّلِب على ا   لسِّ

 .(35)األهميَِّة بمكاٍن االعتماُد على جهوِد المتطوِّعيَن؛ لتوفيِر جزٍء من هذه االحتياجاِت(
______________ 

ألسرعوا : الُفَرُج التي تكون بين الصفوف، والمعنى: و والخالل. سرعة السير :واإليضاع االضطراب والمرض الذي يؤثر في العقل كالجنون ونحوه. أو هو االضطراب في الرأي. :الخبالب المرادو  .*
 م .نياهف المسلمين في دينهم أو في دهنا: كل ما يؤدى إلى ضع والمراد بالفتنة بينكم بالوشايات والنمائم واإلفساد.
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 واإلسهام بقوة في اإلصالح المجتمعي تحقيق األهداف العامة والخاصة لألوطان .3
ن هذه الوسائل المتنوعة للعمل الخيري التي َعَرَضْت لها الس نَّة المطهرة ُتْسِهُم بُقوٍة في اإلصالح المجتمعي من خالل تحقيق إ

 تنقسم إلى قسمين؛ أهداٍف عامة وأهداٍف خاصة.، والتي األهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل  األوطان
فمنها: )تقليل وتخفيف المشكالت التي تواجه المجتمع، وتكميل العجز عن الِمَهِنيِّين، وتنمية روح المشاركة في  أما األهداف العامة

المجتمع من المتطوعين في  واإلسراع في التنمية وتعويض التخلف، وأنَّ انغماس مواطني والالمباالةالمجتمع ومواجهة السلبية 
األعمال التطوعية يقودهم إلى التفاهم، واالتفاق حول أهداف مجتمعية مرغوبة، وهذا يقلل ِمن ُفَرِص اشتراكهم في أنشطة أخرى قد 

 تكون مهددًة ِلتََقد ِم المتجمع وَتَماُسِكه.
بالنجاح في القيام بعمٍل ُيَقدُِّره اآلخرون، وتحقيُق الذاِت، والحصوُل على  هفمنها: إشباُع المتطوِّع الحساس وأما األهداف الخاصة

 مكانٍة أفضل في المجتمع، وتكويُن صداقاٍت وعالقاٍت، وتحقيُق االنتماء وأنه جزٌء ِمن ُكل  مما يعطيهم األماَن والِوْجدان الجماعي،
عاني منها الكثيُر من الهيئات والمجتمعات، وأنهم سيبذلون جهوًدا وأن المتطوعين سيعوِّضون النقَص في الُقَوى العاملة التي ت

َش بمعزٍل لتعريف المجتمع اْلَمَحلِّي بهيئاتهم التطوعية، فيستمر تأييُده لها أدبيًّا وماديًّا واجتماعيًّا؛ ألن هذه الهيئات ال تستطيع العي
 .(45)عن أفراد المجتمع الذي تعمل فيه(

 المناشط المادية والمعنويةفي كل الجوانب المجتمعية وأثره في تنمية تعميم الوسائل الخيرية  .4
يتبين لنا أنه يجب أن  من خالل إعمال النظرة الواسعة والرؤية الشاملة على ما أوضحته الس نة المطهرة من وسائل العمل الخيري

تنمية المناشط المادية والمعنوية سواء االقتصادية أو َتُعمَّ هذه الوسائل الخيرية كل الجوانب المجتمعية فتشمل اإلسهام الوافر في 
االجتماعية أو الثقافية أو غيرها، وأنه من الخطأ حصر العمل الخيري في بعض الجوانب المحدودة في المجتمع مثل االكتفاء 

ا العمل الخيري في هذا الجانب برعاية أهل الحاجات المادية من المرضى والمعوقين واألرامل واأليتام والفقراء فقط! فإننا إذا حصرن
فقط أو جعلناه محل االهتمام والتركيز أكثر من غيره فقد أهملنا جوانب أخرى لها أهميتها الكبرى في بناء المجتمع والُرِقيِّ به، إن 

تقليدي لها، وهو ما يستلزم تنويع الس نة المطهرة لهذه الوسائل الخيرية يوجب علينا شمولية النظرة إليها، وعدم َقْصِرها على المفهوم ال
اإلبداع المستمر والتطوير المتواصل لتلك الوسائل حسب البيئة واألشخاص واألحوال، وهنا )تظهر حقيقُة العمل الخيري وُخَطُطه 

نقاذ مصاٍب، أو فيما يمِكُن أن ُتحِدَثه من تأثيراٍت وتغيرات في المجتمِع باتجاه التنمية الشاملِة؛ فهو ليس جهوًدا تُبَذُل وحْسُب إل
ِء عالِج مريٍض، أو أموااًل تنفق لسدِّ رَمِق محتاٍج، بل إنَّ خطط العمِل الخيريِّ يجُب أن تكون في اتجاه التَّنميِة، وفي اتجاه ِبنا

ه ة إلى كلِّ فئاِت المجتمع فرًدا وأسرًة، ومن هنا يمِكُن أن نضع األعماَل في سياِقها الصَّحيِح المنِتِج حينما نخطُِّط للبرامج الموجَّ
 .(46)المجتمع، وعلى رأسها قطاُع الشَّباب(

 وأثره في المناشط الخيرية االعتناء بقاعدة فقه األولويات فهًما وتطبيًقا .5
، ويتجلى ذلك في العديد من ينبغي االعتناء بقاعدة فقه األولويات فهًما وتطبيًقا، ووضوح الموازنات عند تعارض المصالح والمفاسد

 الخيرية مثل:  المناشط
 ؛ كتشجيع تبني مشاريع الوقف؛ كمدخالت ثابتة للعمل الخيري، ومشاريع تشغيل تقديم مشاريع النفع الدائم على النفع المنقطع

 القادرين على العمل؛ كمخرجات نفعها دائم للمحتاجين. 
 مسيرة العلم وتشجيعه، والدعوة إلى اهلل  ، ومن أهم تلك المشاريع: دعمتقديم مشاريع النفع المتعدي على مشاريع النفع القاصر

 تعالى. 
 ؛ كأولوية تقديم المعونة للذين يموتون من تقديم ما يحقق الضروريات للمحتاجين على ما يكون من باب الحاجيات والتحسينيات

 . (47)الجوع، أو يتعرضون لإلبادة الجماعية والتصفية الجسدية، أو أولئك الذي يئنون تحت وطأة الغزو التنصيري
بأن: "َتْرَك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد  -رحمه اهلل  -أبو حامد الغزالي اإلمام المعنى الجليل يقرر  اوحول هذ

يتعين في اإلنسان َفْرَضان؛ أحدهما: َيُفوت، واآلخر: ال َيُفوت، أو َفْضاَلن؛ أحدهما: َيضيق وقته، واآلخر: َيتسع وقته؛ فإن لم 
نما الغامض: تقديم َيْحَفِظ الترتيَب فيه كان مغروًرا، ونظائر ذلك أك ثر من أن تحصى؛ فإن المعصية ظاهرة، والطاعة ظاهرة، وا 
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بعض الطاعات على بعض؛ كتقديم الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض األعيان على فروض الكفاية، وتقديم فرض كفاية ال 
 .(48)م ما َيُفوت على ما ال َيُفوت"قائم به على ما قام به غيره، وتقديم األهم من فروض األعيان على ما دونه، وتقدي

 

 والتوصيات الخاتمة
 يمكن تلخيص نتائج هذا البحث في النقاط التالية:

o   والتفنن في الدعوة إليه والترغيب فيه، وسْبقِ  ،نة النبوية وعنايتها الواسعة بالعمل الخيريكشف البحث عن مدى اهتمام الس 
ها اآلفاق المتنوعة والمتكاملة حِ ومظاهر العمل الخيري وشمول أنواعه المختلفة، وفتْ نة النبوية إلى تكثير وتشعيب دروب الس  

 لرعاية المجتمع.
   سواء أتعلقت بالقائمين عليه أم بالعمل ذاته  ،نة النبوية البالغة بالوسائل التي تسهم في تطوير وتنمية العمل الخيريعناية الس

 صنع فيها العمل الخيري.أم بالبيئة التي يُ 
   حسانه وأدائه على الوجه األمثل، مما يكون له أبلغ األثر وأعظمه في تأكيد الس تقانه وا  نة النبوية على جودة العمل الخيري وا 

 اإلنتاج واإلبداع الخيري.
   كبير بما كان ها الها في استثماره، واهتمامِ الطاقات المناسبة وتوجيهِ  وتوظيفِ  ،العمل الخيري تطويرِ  قِ رُ نة النبوية بطُ عناية الس

األنباه واألنظار إلى األنواع الجارية والمستمرة من العمل  له صفة االستمرار عبر األجيال من أنواع الخير وأعماله، وَلْفِت 
 الخيري.

   ِقه نة النبوية بالعالمية؛ حيث يشمل اإلنساَن بوصفه إنساًنا، بغض النظر عن دينه أو لونه أو ِعرْ َتَمي ُز العمل الخيري في الس
 وِجنسه.

  ٍلما له من جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة، كما أنها تؤدِّي  ؛كبير في سرعة التنمية ُيْسِهم تََنو ُع وسائل العمل الخيري بشكل
المجتمع حسب قدراتهم المتفاوتة، كما تؤدي إلى التقارب بينها وتماسكها وتنمية الروابط بينها، وَسدِّ  فئاتِ  إلى مشاركة كلِّ 

 الفجوات الموجودة في المجتمع.
  أهمية الدعم المادي والنفسي  والمعنوي والتوعوي للعمل الخيري في مختلف المجاالت، والحذر من حمالت التخذيل والتحقير

 كما أوضحت ذلك الس نة النبوية. لها مهما كانت يسيرة
  ة في جميع المجاالت التي تحيط بحياة اإلنسان، فشرحت كيفيَّة َتَطو ِع المسلم في حاالته َقدََّمِت السنَّة النبويَّة ُصوًرا خاصَّ

 المتعددة، وكيف يكون دائًما في مصلحة أمته.
 حيويَة المجتمع المسلم، ويكون في ذاته دافًعا للتنمية يعكس  ،العمل الخيري الفردي والمؤسسي والسعي في مصالح الناس

الشاملة في األمة على المستويات االجتماعية واالقتصادية، والصحية، والعلمية، والثقافية وغيرها، فضاًل عن أنه يعكس 
 ، ابتغاء مرضاة اهلل تعالى.الشعور باالنتماء، والشعور بالمسؤولية التي تدفع األفراد إلى المشاركة والمبادرة بإيجابية وطواعية

 التوصيات المقترحة لتطوير العمل الخيري:
o  قراءة األحاديث النبوية المتعلقة بالعمل الخيري قراءة معاصرة منضبطة وابتكار نماذج جديدة ُيحتذى بها وتكون مواكبة

 لظروف ومتطلبات عصرنا الحديث.
o   نة النبوية بصفٍة متكاملة وبما يواكب عصرنا لتفعيل دورها في تطوير يجب أن تَوظَّف وسائل العمل التطوعي الواردة في الس

 المناشط االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بل والمعنوية أيضًا.
 في مجاالت العمل الخيري وذلك من خالل تكثيف التدريب، وتوريث الخبرات  بناء القدرات البشرية المهنية والفنية واإلدراية

 من السابقين المتقنين كما علَّمتنا الس نة النبوية.
  ِقة العمل الخيري التقليدي، والخروج إلى أرض الواقع واستحداث مناشط خيرية تواكب سعي المجتمع بْ التخلص من التقيد بر

 رة والتقدم المعاصر.المسلم نحو اللحاق بركب الحضا
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  إحياء ُسنة الوقف بتجديد الدعوة إليه من خالل مشاريع ذات أبعاد تنموية تكون قريبة من نفوس الناس، وقادرة على تلبية
 رغباتهم وحاجياتهم.

 ماعي أن تضم البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض المقررات الدراسية التي تركز على مفاهيم العمل االجت
الخيري وأهميته ودوره التنموي ويقترن ذلك ببعض البرامج التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة في نفوس الشباب مثل حمالت 

 تنظيف محيط المدرسة أو العناية بأشجار المدرسة أو خدمة البيئة.
 ن تأدية رسالتها وزيادة خدماتها.دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل الخيري ماديًا ومعنويًا بما يمكنها م 
  ،إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات الخيرية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة

 ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك االستفادة من تجارب اآلخرين في هذا المجال.
 الم المختلفة بدور أكثر تأثيرًا في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل الخيري ومدى حاجة المجتمع إليه مطالبة وسائل اإلع

وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم االحترام الذاتي واحترام 
 اآلخرين.

 د من الدراسات والبحوث العلمية حول العمل االجتماعي الخيري؛ مما يسهم في تحسين تدعيم جهود الباحثين إلجراء المزي
 واقع العمل االجتماعي بشكل عام، والعمل الخيري بشكل خاص.

 تلفزيونية ومسجلة معهم يدلون فيها بما لديهم  اتدعوة ذوي الخبرات والكفاءات في مجاالت العمل الخيري المتنوعة لعمل لقاء
 من جهود مشكورة ليعم نفعها واالستفادة منها للصف الثاني الالحق من بعدهم.
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ،العدد األول

                      
 في ظل المفاهيم النقدية للشعراء المعاصرين اإلبداعي تجليات النص

 " نزار قباني أنموذجا  " 
The Manifestations of the Creative Text in the Light of the Critical Concepts 

of Contemporary Poets: Nizar Qabbani as a Model 

 
 *د. سوسن رجب حسن

 ملخص

يقوم هذا البحث على رصد معامل الوعي النقدي 
عند نزار قباين، ومدى اتساقه مع ممارساته النصية 

دية للشاعر فنًيا القدرات النق اإلبداعية،للكشف عن
مطابقة أحكامه النقدية  ومدى وموضوعًيا،

وانسجامها  نظريًا وتطبيقًيا. وقد طرحت الدراسة 
عدًدا من األسئلة احملورية، مثّلت جوهر البحث 
وإشكالياته، كانت إجاباهتا مدار مباحثها. جاء 
البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة، تناول املبحث 

القضايا واملصطلحات النقدية اليت طرحها األول،أهم 
الشاعر نظريًا ، وتناول املبحث الثاين وقفة نزار قباين 
ناقًدا لقصائده الشعرية اليت يعتقد أهنا مثلت ذروة 
نضجه الفين، كاشًفا عن قدرته النقدية ، ومدى ما 
تتمتع به من عمق وموضوعية، مث خامتة  اشتملت 

من نتائج ، وقائمة على أهم ما توصل إليه البحث 
 باملصادر واملراجع مرتبة ترتيًبا هجائًيا.
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جلائزة  35البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال النقد األديب باملسابقة ال [
 ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم

 ململكة العربية السعودية-أستاذ األدب والنقد املشارك ـ جامعة تبوك *

 

 *Dr. Sawsan Ragab Hassan 

 

Abstract 
This research dealt with the features of 

critical awareness of Nizar Qabbani, and how 

it is consistent with his creative textual 

practices, in order to reveal the poet's critical 

capabilities on the levels of technique and 

content. The research also reveals the extent 

to which the poet's critical judgments are 

theoretically and practically matched.The 

study posed a number of pivotal questions 

forming the core of the research and its 

problems, the answers of which were evident 

throughout its topic.The research consisted of 

an introduction, two sections and a 

conclusion. The first section dealt with the 

most important issues and critical terms 

which were theoretically presented by the 

poet. The second section discussed the status 

of Nizar Qabbani as a critic of his own poems 

that he believed represented the peak of his 

artistic maturity, revealing his critical ability, 

and the extent of its depth and objectivity. 

Finally came the conclusion to include the 

most important results of the research as well 

as a list of sources and references which are 

arranged in an alphabetical order. 

____________ 

DAssociate Professor of Literature and Criticism, 

University of Tabuk, Saudi Arabia 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ،العدد األول

 
 

 مقدمــة
فيه، كما ينبغي لجالِل وجِهِه وعظيِم سلطانِه، والصَّالة والسَّالم على المبعوِث رحمة  امبارك   اطيب   ا كثير  ا الحمُد هلل حمد  

 وعلى آله وصحبه، ومِن اتّبَع سنته إلى يوم الدين.  للعالمين، سيدنا وشفيعنا محمد
 ينّميال والنقد الفعّ ،  ال  ا فعّ نقد   ُيفرزاإلبداع الحقيقي " ذلك ألن  ،تكاملية فالعالقة بينهما مترابط ، النقد واإلبداع كل  
بأنه في أعماق  :لذلك جاز القول، رة حتمية لستقامة العمل األدبيضرو ذاته وهو في الوقت ، "ويكثفها العملية اإلبداعية

  .والحصيلة المعرفية، ة ياوالخبرة والدر  ،بالذائقة ؛كل مبدع ناقد
عديد من الممارسات النقدية لدى الحيث تجلت ُعرفت على مر العصور األدبية ، وظاهرة الشعراء النقاد ظاهرة قديمة، 

من عصر أدبي لتطور نقدية ، أخذت في ا اقدموا من خالله أحكام  رؤيويا   نفسهم طابعا  مجموعة من الشعراء اتخذوا أل
 . (2،3،1)آلخر
ا ، وجدنا عدد  الشعر / النقد؛ ته بتلك الزدواجية اإلبداعية وعالق، المعاصرمن خالل البحث في حقيقة الشاعر الناقد و 

"  همها:، ولعل من أملديهالوعي التنظيري النقدي التي يحتلها  مكانةالكشفت عن مدونات الشعراء المعاصرين  ا منوفير  
صالح عبد الصبور، و" ل "قراءة جديدة لشعرنا القديمو" و" حياتي في الشعر "  ،الشعرية " لعبد الوهاب البياتي تجربتي

و" الحداثة في الشعر" ليوسف  عن الموقف والفن حياتي وقضيتي وشعري" لسميح القاسم، و" زمن الشعر" ألدونيس ،
" ، و" الشعر قنديل و" ماهو الشعر " قصتي في الشعر"و ،حمد عبد المعطي حجازي" الشعر رفيقي " ألو، الخال "

 وغيرهم، .. زار قبانيلن أخضر "..،
ا في الشعرية ا مميز  نموذج  ـ ـعبر مواقفهم النقدية المختلفة ـ ـ مثلوا الذين الشعراء الحداثيين أبرز نزار قباني أحد  عدويُ  

بداع تنظيرا   ؛ من خالل محاولته الربطالحديثة العربية  ا ا واسع  فتح باب   حيثالتنظير النقدي، و الشعري ،  بين اإلبداع، ا  وا 
  أعاد من خالله التشكيل في اع  وتنوّ ، الرؤيا في تحول   امتلك أنه كما، لحداثة القصيدة العربية ي التنظيري حقل النقدالفي 

يضع الحداثة العربية  ،في بلورة مشروع نقدي عربياستطاع أن يسهم وأزعم أنه في العديد من المسلمات النقدية، النظر 
التجربة وتشكيل  هيكلةفي  ووعيها  الحداثة الغربية رؤيةبين في سياقها الجتماعي والحضاري، من خالل موازنته 

  .الجتماعي والسياسي الواقعفي ظل  هيكلتهوعيه و و  الموروث العربي ورؤية ،الشعرية
مع ممارساته توافقه ومدى  نزار قباني،عند رصد معالم الوعي النقدي على  يقوم حيث،  ا البحثتأتي أهمية هذومن هنا؛ 

ا للقضايا التي أصدر األحكام النقدية بموجبها؛ وذلك وفق  الشعرية،  صوب نصوصه التجاه من خالل،النصية اإلبداعية
 .وتطبيقيا   نظريا  ومدى مطابقة أحكامه النقدية وانسجامها  ا، ا وموضوعي  للكشف عن القدرات النقدية للشاعر فني  

 نتاجه الكثير، إل أنه سّلط الضوء علىب مقارنة ا ـ قليلة ، وعلى الرغم من أن القصائد التي قاربها الشاعر ـ نقدي   
 ذروة نضجه الفني. ا تمثلأنه التي اعتقد اإلبداعية النصوص 

شكالياته  هجوهر  مّثلت المحورية ا من األسئلةعدد   بحثال  وقد طرح  كالتالي:  ؛وا 
  الموازنةمن خاللها استطاع   تنظيرية آلية طرحيناغم بين الشاعر فيه والناقد؟ وهل هل استطاع نزار أن 

 ؟  بين الوعي الفكري والوعي الفني
 ؟لنتاجه اإلبداعيذاتي  سوى لحظة تقويم تكنأم لم ؟بالنضج والموضوعية نزار هل اتسمت أحكام  

 قدرته على التقييم متوازية مع تطور  جاءتوصه الشعرية لتنظيراته النقدية؟ وهل ما مدى استجابة نص
  ؟طاقاته اإلبداعيةلاستكشاف لحظة  لم تكن سوىتجربته الشعرية ، أم 
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  . ا بخاتمة ا بمقدمة ، ومتلو  أن تأتي خطته في مبحثين ، مسبوق   البحثاقتضت طبيعة ومن خالل هذا التصور 
 ،التحليلي المنهجعلى معطيات  العام له، فاتكأان البحث قد حدد اإلطار المنهجي فإن عنو  الدراسة،أما بخصوص منهج 

في محاولة للكشف عن ، مع الستعانة بالمعطيات الخارجية لتفسيره، الداخلاألداة المعينة في قراءة النص من  باعتباره
 .النصوص الشعرية من جهة أخرىعند مقاربة قدية من جهة، والتحليل والتأويل التصورات الن

ذا كان لبد من اإلشارة إلى ما سلف من الدراسات السابقة التي تتقاطع شكلي   نذكر أهم هذه   ، هذا البحثا مع موضوع وا 
 الدراسات وأحدثها: 

 م(،2017(  قاضيالسامح لدكتور ل" المضادة، دراسة في ديوان "قالت لي السمراء الحداثة في ظلنزار قباني "  كتاب 
من خالل  ،حداثته المضادةفي ظل  لنزار قبانيـ دون النقدي ـ  اإلبداعي الملمح على قراءة المؤلفدراسة  انصبتوقد 

 .قالت لي السمراء" "ديوانه 

  " وقد ( ، 2013) مبارك فةيخل " للباحثجمالية فنية دراسة الحداثة،  و التراث بين قباني نزار شعررسالة ماجستير بعنوان
 الفكرية الشاعر رؤىل هتتبع قباني من خالل  نزار فيها أبدع التي واإلنجازات الفنية الشعرية اإلضافات الباحث  جملة رصد

، واإليقاع الموسيقىو  والصورة اللغة خالل من العام الهيكلي البناء إبراز و القومية، و والجتماعية السياسية،و  ، والجمالية،
 الشعر العربي المعاصر. التجديدية في الحركة رصيد إلى لتضاف

  " تناول  وقد(، م2010) ساعديلمحمد سعيد الشعر المرأة عند نزار قباني " ، في النقدية رؤى التشّكل رسالة دكتوراه بعنوان 
 وجمال  ، اووعي  ،ا باعتبارها جسد  وهو ملمح المرأة  نزار قباني ،  من مالمح الحداثة المضادة عند اأساسي   املمح  فيها الباحث 

 عن ثراء رؤية نزار النقدية في شعر المرأة. كاشفا  ، ا عاطفيا  واستقرار   ،اأنثوي  
 وقد عمد الباحث فيها إلى  (،2009لهشام عطية القواسمة ) " الرؤيا والتشكيل في شعر نزار قباني" ،بعنوان رسالة ماجستير

، وآثر الباحث الخوض في مراحل تحولت الرؤيا في شعر نزار قباني، وأثر هذه التحولت في التشكيل الشعري الكشف عن 
 عنصرين من عناصر التشكيل وهما : اللغة الشعرية والصورة الشعرية، ومدى تأثر كل منهما بتحولت الرؤيا.

لتسليط  الوقفات المتأنيةإلى مزيد من  ويحتاج ،اال مفتوح  ماز  المجالمن هذه الدراسات القّيمة ارتأت الباحثة أن  وانطالقا  
عن النقاب  وذلك لكشف،اإلبداعيةممارساته ومدى اتساقها مع ، ا على القضايا النقدية التي طرحها الشاعر نظري   الضوء

 النقدية ، وما تتمتع به من نضج وموضوعية.مدى قدرة الشاعر 
ذا كان عتبر وجهة النظر هذه مثمرة بمقدار ما تثيره من حوار، وما تحققه من ي فإنه ، وجهة نظره قد عرض البحث اهذ وا 

وحده ينضج  البحث العلمي، وتتبلور  أو التعديل..، فبالحوار المثمر  استجابة، سواء بالرفض أو القبول ، أو باإلضافة
 الظواهر األدبية، وتقف على أسس واضحة ودعائم قوية.

 األول المبحث  
 النقدي التنظيريالموقف 

وأمام  لشعري ولكنه فشل في إثبات مواهبه،فرد حاول اإلبداع اأن الناقد هو  " ورد زويرث" نجليزي إليرى الشاعر ا  
ثم اتبع  ،*ل  بكل ضغائن الفشل الشخصيحمّ وهو مُ  ،هذا الفشل اتجه إلى النقد يمارسه في ظل إبداعات اآلخرين

من ملكة  شأنا أحطّ  العقل ملكات من ملكة النقد كبيرة، لها قيمة عندي النقد على القدرة " ليست رؤيته هذه بقوله :
" حين يلتفت الناقد  وراءه  لن : ألنه  ،، وطالب "جورج شتاينر" أن يكتفي الكاتب بدوره ورسالته(4)الخلق واإلبداع" 

 (5)" اا إذا استطاع أن يصبح كاتب  يرى سوى ظله التابع، فمن يرضى أن يكون ناقد  

 

_______________ 
 م 2007*أرنولد رايس ، علم الشعر ، ترجمة ماهر شفيق ، المجلس األعلى للثقافة ، 
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، وأن التنظير النقدي عند الشاعر يمتلك ازدواجية إبداعية؛النقد / الشعر أنا مؤكد  ،ويختلف ماثيو أرنولد مع هذه الرؤية

دراسات نقدية جانب تجربته الشعرية، وقد قدم أرنولد نفسه إلى،(6)قيمة أدبية تضاف إلى قيمته اإلبداعيةله الشاعر 
وناقد إن الشاعر ناقد بالفطرة  (7)وظيفة النقد ، ،ولعل من أهمها كتابه النقدي المهم أثرت الساحة الشعرية آنذاك جادة

لوجدان، والشاعر مرتبط با وثانيهما ن التداخل، أولهما مرتبط بالذهن،مالنقد والشعر ملكتان بينهما كثير فبالضرورة، 
 الذي النضج حد من بلوغ إلى يسعى حين بشعره المتعلق الشخصي المستوى فيً   امهم   جهدا   " يبذل ناقد لنفسه أول  

عجابهممتلقيه ،ألنه يط ليقدمه وهو مطمئن إلى ؛فيه اإلبداعي يضع عمله  (1)" مح إلى نيل رضا اآلخرين وا 
من النضوج إل بعد أن يصل إلى مرحلة بجدية واحترافية   ممارستهايستطيع الشاعر مكتسبة لن " ملكةـ "النقد ك لكن
ــوصفه  لستحقاقؤهله يس هو ماهذا النضوج في اإلبداع، الفني  االشاعر الناقد" ، فقد يأتي نقد الشاعر انطباعي  " بـ
الرؤية الذاتية والشخصية إلى ضرب من النقد ا عن التنظيم البحثي واإلحكام المنهجي، وقد يجتاز نقده هذه بعيد   اذاتي  

ا وخبرة وثقافة، من الكتابة النقدية تعكس وعي   ام " أفق  العلمي، فينظر نظرة فنية متأملة  تعلو فيها موهبته النقدية ، فيقدّ 
 (8)يمارس خاللها النقد بخبرة وتجربة ومنهجية" 

النقدية ؟ وهل قباني كشفت النقاب عن شواغل نزار ما أبرز القضايا التي وفي ضوء ما سبق لنا أن نتساءل : 
وهل صدرت عن تصورات منهجية تمتلك القدرة على  ؟بالوعي والنضج والموضوعية  أحكامه ورؤاهاتسمت 
 التقييم؟

 .وتأصيال   مدوناته النظرية مناقشة   فيما قدمه نزار قباني  في ضوءعن هذه التساؤلت وستستند إجابتنا 
  والموقف من التراثالحداثة ـ  1   

أم  ،سواء على المستوى الغربي ،ُتعد قضية الحداثة من القضايا المعقدة التي اهتم بها التفكير النقدي لسنوات عديدة
األمر  ،حول ماهيتهالكثير من الجدل في الفكر األوربي منذ ظهوره   مصطلح الحداثةالمستوى العربي ، فقد أثار 

الحديث ، المعاصرة ،   ته حتى عن المفاهيم األخرى التي تدور في نفس سياقه مثل :الذي حال دون تحقيق استقاللي
تأويالت كثيرة يحمل أن مصطلح الحداثة بات  ية غموضا  ومما زاد هذه القض   ،الجديد ، الحر ، التفعيلي...

يحاءاته وعالقاتهومتنوعة ويعتريه الغموض،جعله يتسم ب وهو ما ،،تصل إلى حد التناقض في مفهومه ودللته، وا 
 .التناقض والتداخل

متعددة اللغات، ومتعددة األصول،ونتاج مراحل زمنية متفاوتة ، (9)إن الحداثة "حركة قلقة ل َيَقر لها قرار" 
على فضاء من منفتحة  رهينة التنوع والختالف والتعدد، وليست قرينة التوحد والثبات والمشابهة، ،(10)ومتداخلة

وهذه الحداثات ليست واحدة، بل حداثات متعددة، أن الحداثة ايرو ألن بعض النقاد ب  حدا وهذا ما المدلولت الالنهائية،
،فبينما تقدم الحداثة على أنها نتاج الغرب في عصوره الحديثة المبتدئة مع (11)تختلف فيما بينها أكثر مما تتفق

، يرى آخرون أنها تتكئ على (12)اإلنسان محورها ليغدو  ة والذاتية والعلمالكوجيتو الديكارتي المرسخ لمفاهيم العقالني
ذا كان للحداثة مظهر تاريخي،  ،(13)سند تاريخي، فهي ظاهرة تاريخية مشروطة بظروفها لها عالقة جدلية فليس وا 

 ، لذا فهي(14) دون تجاوزهاا للقيم القديمة ل تدمير  شكّ تُ  فهيبالتاريخ؛ ألنها حديثة ، وخاضعة لما هو راهن، ومن ثم 
"انسحاب لفظة الحداثة  حد إلى تصلفي صيرورة دائمة، وتجدُّد مستمر، واتجاهات متباينة، ورؤى متناقضة تعيش 

هو المفهوم ، وهذا  (16)المسكون بالالنهاية ا على مبدأ الهدم والبناء ،اعتماد  (15)على الشيء ونقيضه في الوقت ذاته"
ا لألبدي في ، ينظر إلى الحياة الحديثة وطرقها وفنونها حضور  الشعرية ر األول للحداثةالمبشّ ،الذي جعل بودلير

، لتكون بذلك ثنائية الحاضر واألزلي نقطة مهمة لفهم الحداثة (17)تنصهر فيها ثنائية الطبيعي والمصطنعاللحظي، ف
 من وجهة نظره. 
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فغدا رؤية شخصية واجتهاد فردي، "أكثر مما  ،دقيق لهذا المصطلح تعريف صياغةلقد أقّرت الثقافة الغربية باستحالة 
المصطلح في هجرته إلى الثقافة أسباب الغموض الذي أصاب أهم  أحدوُيعد هذا ،(18)هو تصور معرفي مشترك"

 (19) الوجهاتإشكال تصوري ا معقدا متعدد حيث مّثل ـ في الفكر العربي ـ   ، العربية واإلسالمية
الزمني والتقني، واسمينها بكل  :من الجانبين الحداثةمجردين  ،الحداثيون العرب خطى أمثالهم  من الغربيين لقد اتبع 

في ة وواضحة قد ظهرت هذه السمات جليّ و  ،(20)سمات الحداثة الغربية في جميع مجالت الفكر والثقافة والفن
والفكر، والنص، ،ويأتي في مقدمتها : اللغة  ،اوتطبيق   اتنظير  ؛ مجموعة من المجالت التي تناولتها الحداثة العربية 

 .(21)والفن، والدين
عادة   ا،واجتهاد   ا،، وبعث  بل إحياء   ،ا ول تغييرا  ا ول تخطي  يس تجاوز  التجديد في الفكر العربي لإن   ن ، والعالقة بيوا 

ضافة عالقة أخذ وعطاء، الماضي والحاضر عالقة تواصل وتفاعل،   ،عالقة تأثر وا 
وعلى هذا األساس تعذر على الناقد العربي تناول هذا المصطلح  من موقع التنظير مالم يفك التعاضل "

 .(22)في مظان المدلول"  والتشابك المفهومي الراكن، الصطالحي الحائم حول اللفظ 
"انشقاق الوعي العربي  ، وفي ضوءحول جدلية التراث والتحديث  ،وفي ظل األفق الحداثي الراهن للشاعر المعاصر

عالقة ما نتساءل: "  لنا أن(23)بين حضارة تقدمّية تنادي بالنفتاح، وبين سلفية ماضوية تدعو إلى التمسك باألصول
 ؟الحداثة بالتراث 

موقف يرى حميمية العالقة بين الحداثة ،من نحو " التراث"في ظل هذا النشقاق ـ   ـ مواقف الشعراء  نتتبايقد ل
بين الماضي والحاضر  ُبغية تأسيس حركة تواصلية، فالعالقة بينهما يجب أن تكون ممتدة ومترابطة ؛والتراث

، *(24)المستقبلا ُيستشرف من خالله ا معرفي  مخزون  والمستقبل،عبر تكوين رؤية شمولية نافذة تستكنه الماضي باعتباره 
النماذج  ،بمعنى توظيف اضر الحامل شرط التحولإلى موقف يرى أن الحداثة قد تقبل الماضي وتنظر إليه بعين الح

 ،**(25،26)ومحاولة فهم الماضي في ضوء الحاضر ل العكس،من قراءة الحاضر انطالقا   ،استدلليا   التراثية توظيفا  
موقف  إضافة إلى ،***(11،15)يدعو إلى قطيعة معرفية مع هذا التراث، قف ثالث رافض للماضي تمام الرفضإلى مو 
ومع كل ما ، ، إذ ل حداثة بدونه، ويجهر بالقطيعة مع الماضي ومتذبذب يدعو إلى التمسك بالتراثمتناقض رابع 

  ****(19،27)هو أصيل
لقد واكبت  حركة الحداثة في أدبنا العربي حركتين ؛ حركة عربية وحركة غربية ، وحركة األدب العربية الحداثية 

 .(28)حقيقتها حركتان: حركة ترجمة اإلبداع، وحركة النقد األدبي واكبتها حركة ترجمة ، وحركة الترجمة في
عربية ؛؛ حركتان في اإلبداع دبنا العربي هي محصلة أربع حركاتعلى ما سبق نرى أن حركة الحداثة في أ وتأسيسا   

يمكن لحركة وبما أن النقد واألدب يتحركان في فلك واحد، فال  ،عربية وغربية أيضا  وغربية ، وحركتان في النقد؛
مّثلت الحداثة إشكاليات  هل :، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا الحداثة األدبية أن تنتعش إل إذا رافقتها  حركة نقدية

 في مجال الدراسات النقدية؟
___________ 

التراث من زاوية الواقع الجتماعي، وفي ظل ويمثل هذا الموقف مجموعة من الشعراء المعاصرين، ولعل من أبرزهم  عبد الوهاب البياتي الذي نظر إلى  *
 .هذه الزاوية  يرى أنه لن يصل الشاعر إلى رؤية جديدة إل عن طريق إيجاد عالقة بين الماضي والحاضر

ذلك ألن التراث ويمثل هذا الموقف مجموعة من الشعراء المعاصرين، ومنهم نازك المالئكة ، التي دعت إلى التجديد من منطلق الوسطية والعتدال ،  **
 .يحمل بين طياته جواهر من التجارب اإلبداعية المتميزة ، يمكن اإلفادة منها في إثراء الحداثة  اإلبداعية الراهنة

 ويمثل هذا الموقف الناقد جابر عصفور ، الذي دعا إلى القطيعة المعرفية مع التراث ورفضه باعتباره إطارا مرجعيا مرفوض***
 .ومنهم أدونيس  ويوسف الخال قف مجموعة من الشعراء المعاصرينيمثل هذا المو **** و 
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لقد مّثلت الحداثة ـ بالفعل ـ إشكالية في حقل الدراسات النقدية واألدبية على السواء، ذلك ألن الدراسات األوربية التي 

العربي،وهو يؤسس خطابه  أّصلت لهذا المصطلح لم تحدد بوضوح ماهية الحداثة النقدية،" وهو ما انعكس على الناقد
النقدي الحداثي الذي لم يجد فيه سمات واضحة ومحددة للحداثة النقدية األوربية، بل وجد خليط ا  متنافر ا من 

  (29)التجاهات النقدية ..، جعله ينسى أن يؤشر لمالمح حداثته الخاصة "
التأويل وتعدد القراءات، ألن النص الذي يتسم تبّدت هذه اإلشكالية في قراءة النص وصعوبة تفسيره، بسبب انفتاح 

آفاق تعبيرية جديدة، تتأسس  على فتحنرؤية متجددة للعالم ومفارقات الوجود، وي على ي امبنا بالحداثة، يتضمن خطاب  
الفجائية و  ،والمفارقة، والغموض، والتنبؤ ،والخلق والرؤيا  ،دعو إلى التجاوزت، و والختالفعلى مفهوم المغايرة 

وغيرها من المفاهيم التي جعلت النص الشعري الحداثي ينفتح على مدلولت لنهائية ، يعجز النقد المعياري في .،.
ا التمظهر ظلها من اختراق فضاءاته التي تتسع فترفض الدللة عن معنى معين، ذلك المعنى الذي يحاول جاهد  

ضليل القارئ ومراوغته حتى يضمن استمراره  في بصور مختلفة ُتصاغ في لغة قلقة ل تهدأ ول تستكين، قصد ت
 .(2630,)مالحقته

ومن هذا المنطلق أصبحت القصيدة الحداثية رؤيا وفاعلية كتابية  منبثقة من ذات  متحررة من سطوة الزمن، وقادرة 
، لتكّون موقفا اإلنسانية اع التجربةمّ هذه الرؤيا على تصورات تختزن جُ  ىواقع مغاير للواقع الكائن، تُبن على ابتكار

" لنمو الحقل الشعري وكثافته ودرجة تبع ا  ،(23)ا تبحث من خالله  عن الستثنائي والختالفي والنشقاقيا وجمالي  فكري  
عن الوجود، بحيث يتالحم بداخلها  الحلم والواقع ائه وقدرته على التغيير والتعبير انفتاحه على العالم، ومستوى ثر 

 بمعنى، لذا بدا نقد الحداثة ـ بما يقدمه من حلول ـ ل يقربنا من المعنى بقدر ما يبعدنا عنه ،(23)واألسطورة"والرمز 
  .(31) وعد بإيجاد المعنى دون أن يوجدهأنه 

وكيف يتم ـ في رأيه وقفه من جدلية التراث والتحديث؟ كيف فهم نزار قباني الحداثة؟ وما موفي ضوء ما تقدم نتساءل: 
وما مدى اتساق  فهمه  لهذه القضية خلفية للقصيدة الحداثية؟  توظيف  التراث  في النص الشعري المعاصر ليغدوـ 

  مع ممارساته النصية؟
نزار النقدية في مسألة الحداثة الشعرية ل ترتكز على معيارية تقويمية محددة آراء ذهب بعض الباحثين إلى أن 

مقاييس فلم تستند إلى  ،وأن سمة اإلطالق والتعميم قد تركت بصماتها جلية وواضحة على تنظيراته المالمح والسمات،
وهذا ما جعل موقفه من جدلية التراث والحداثة والتحديث يحمل الكثير من المفارقات  موضوعية، يصح القياس عليها،

المتأمل ـ بموضوعية ـ و ، (33,32,16) حد قولهمعلى ،أم في مدوناته النقدية ، سواء في نصوصه الشعرية  ،والتناقضات
 ، اجتماعية فضاءات التراث وتشكيله، ضمن استقراء فلسفة انطلق من ه، سيلمح  أنفي مجمل موقف نزار التنظيري 

ولم يقبله، بل دعا إلى يرفض التراث،  فهو لمـ  األحيان من كثير فيـ   ومتناقضة ومفاهيم عديدةومعتقدات، ،فلسفاتو 
فالقناعات  ، المقدسات أو القناعات   معاينته ومراجعته ومساءلته وتفعيله بموضوعية وعقالنية، حتى ل يأخذ شكل

 هذا التحطيم  ـ في رأيه ـ إل منولن يتم   ،(34) األوثان لتحطيم هذه  وهو يسعى ـ على حد قوله ـ   أوثانالقديمة 
خضاع التراث لنقد إجرائي  الخامل  بشتى أشكاله وصوره،موروث ورفض ال ل القراءة  الواعية للتراث،خال موضوعي وا 

فمن الخطأ الكبير " أن نتصّور أن الحديث لكي يكون  لسلطة خطاب نقدي حديث أو معاصر، وبّناء وهادف، وليس
نجو بحة ل يفمثل هذا التصور سيجعل التاريخ مقبرة أو مذ ،ب جريمة قتل ضد السابق له زمنيا  لبد له من ارتكا ا  حديث  

 يقف فيه  ،إن الحداثة طابور طويل جدا   ، منها في النهاية أحد

فالمصادفات قد  م التي يحددها التاريخ ، والشاعر العظيم ل يأتي من العدم،ول من المصادفة،الشعراء في أمكنته
 (35)تحدث على طاولة القمار، ولكنها ل تحدث في الشعر" 
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 قراءة إعادة لن يتم إل من خالل ومسؤولة، أكد من خاللها  أن فهم الحاضر واعية مراجعةلقد راجع نزار التراث 

الغربية، مصاهرة تبتعد عن التماهي  مع المنظومة الثقافية المصاهرة ل الماضي، ثم تأتي الحاضر ضوء في التراث
 ادل إبداعي متفّرد في خصوصيته،مع أمام النموذج الغربي وتمّثل آلياته، ومن خالل هذه الرؤية راح يدعو لخلق

   والنمطي والتمثيلي. بالجاهز يؤمن يبتعد عن التكرار والخمول ، ول
بات يمثل بمفرده لذا  ،(36)حداثة النخبةحداثة الجماهير،ل فحداثته ،مضادة للحداثيين على حداثةموقفه نزار  لقد بنى
الحداثي يعمل على إقصاء دوره الريادي عن مدار الحداثة ، األمر الذي جعل  النقد ،(37)"متميزا   ا شعريا  " صوت  
، وقد عبر نزار نفسه عن صدامه مع هؤلء النقاد في قوله : " صدامي مع رؤيته وتشكيله بالتناقض والتضاد ووسموا

لفتات  كذبا   ويرفعون ة،دراويش اليوم فهم يلبسون المالبس التقدميأما ،..األمس انقرضوا دراويش، الدراويش مستمر..
ألنهم ضد ،..هؤلء الدراويش سينقرضون أيضا  والتجاوز والواقعية الشتراكية..،الحداثة ويستعملون تعابير  ،اليسار

عن العالم الخارجي، وسابحون  وضد أنفسهم، إنهم منعزلون تماما   ،وضد طبيعة األشياء ،حركة العقل، وضد المدارك
وألنهم محاصرون وفي حالة استالب هل الكهف، لغة ل يفهمها أحد، في منطقة انعدام الوزن، ويتكلمون بلغة أ

  .(35)ألن عملتهم الشعرية غير صالحة للتداول، فإنهم يطلقون النار على الشمس، ألن الشمس هي فضيحتهم"و كامل،
الزمنية واإلجرائية للكتابة الحداثية  المتضمنة الموقف الحداثي  من  ة نزاروتبعا لهذا المفهوم أقر بعض النقاد  بأسبقي

 .(36)الواقع والمجتمع 
إشكالت أو تناقضات كما ذهب بعض الباحثين،  ا على ما سبق نرى أن موقف نزار النقدي ل يتضمن أية وتأسيس  

موقفه من جدلية من المواقف النقدية المهمة التي ظهرت واضحة جلية في سيسجل العديد   فالمتأمل في مجمل موقفه
كد على أهمية الربط بين التجربة أمن التراث، ثم  حدد شروط الحداثة في الشعر انطالقا   حيث ،التراث والتحديث

والبتعاد عن الصراعات والبدع المستوردة ، وفي هذا  ،مع روح التراث وتمّثله يتناغم الشعرية الحداثية والتراث ، ربط ا
، ثم ، ويحمل مكونات التراثى من أم يعرفها، وينتسب إلى أبوين معروفين" الطفل الشرعي  هو الذي يتغذّ   يقول :

بأن عشرة آلف شاعر يترعرع في بيئته ككل األطفال الطبيعيين ..، من قال أنني أكتب القصيدة وحدي ؟ أشعر 
إلى المتنبي وشوقي ..، الشاعر الذي ينسجم مع روح التراث  ،إلى أبي تّمام ،إلى الحطيئةنها معي، من طرفة، يكتبو 

فإنه يسمم  ،المستوردةالذي يعتمد على الصراعات والبدع ، أّما الشاعر ا إلى وجدان القارئ العربيجه رأس  ويتمّثله يت
أن تكتشف ، ونبقى عراة، إنما الحداثة مالبسنا  في البحر نرمي كلفالحداثة " ل ُتعني  أبدا  أن ، (38)"الجمهور ..

 .(38)للسباحة في بحار جديدة "  جديدة   طريقة   دائما  
وفي تعريفه للشعر لم يحدد مفهومه وفق أيدلوجية الكتابة التي يعتمدها شعراء الحداثة،  بل حددها  ـ وفق قناعاته ـ  

، عرية  مرتبطة باللحظة التي قبلها، والتي أكد من خاللها أن " كل لحظة ش(39)التي شكلت نظريته الشعرية فيما بعد
 (40)واألصوات الشعرية ل تولد كالطحالب من العدم "

 ،وقد تمظهر مشروعه التحديثي في مبادرته التي حاول فيها " تحرير اللغة الشعرية من طقوسها الكالسيكية القديمة 
، وأن " (36) ي، وتوظيف هذا الشعر ألجل اختراق بوابات كانت موصدة من قبل "بضخ دماء جديدة في المعجم الشعر 

المصاهرة  وهذا ُيعني أن نزار ل يرفض ،(39)ل تتناقض مع عصرها  ول تتصادم معه" ة قصيدة ذات مستوى ليس ثمّ 
: "ل أريد أن يتصور أحد أننا مع أشار إلى هذا المعنى في قوله، ولكنه لم يدع إليها في المطلق،الغربية كرؤية وتشكيل

 (35)الثبات،ولكننا لسنا مع التسيب والنفكاك التام عن كل شيء بحجة التخطي والتجاوز " 
، فـمّدعوها كثيرون (41)إن النقد الذي يوجهه نزار للحداثة أنها أصبحت" مثل سفينة نوح.. من كثرة تداخل األصوات.." 

 نراها.. ما هي؟ ما هي مرتكزاتها ؟ ما هي مواصفاتها ؟ ما هي " حتى صارت..إشاعة نسمع عنها ول 

ولغة وأداء، كما يتشابه عشرون  ا" يتشابهوا أسلوب   وهذا ما أدى بشعراء الحداثة ـ كما يرى ـ ألن، (40)خصائصها؟.. "
 ويؤكد أن مشكلة الحداثيين ، (41) "، "فإذا قرأت لواحد منهم، أغنتك قراءتك له، عن قراءة الباقين(41(توأما.."
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تتجسد في انفصالهم عن الجمهور، فأزمتهم " أنهم لم يكتبوا رسالة حب واحدة ألي مواطن عربي، فكيف يريدون من 
 (42)" الشعب أن يحبهم إذا كانوا يجهلون أدب المراسلة

رفضها بل " يرفض منطق ي لمفهو  ،رفضه المطلق لها يالنقد الذي وجهه نزار إلى حركة الحداثة ل يعن إن هذا
  (40)الذي ل يستطيع أن يصل  إلى عنقود العنب ، فيقول إنه حامض "  ،الذي هو نفس منطق الثعلبالحداثيين ،

" ل يؤمن بالحداثة ضمن منظومة فكرية معينة، فهوخلفيات مسبقة، بكما أنه يرفض تعامل الشعراء مع الحداثة 
ا لتجربة الشاعر األنساق النقدية األكاديمية وفق  ذي يدعو إلى إبدالت ب النظري الويرفض الستماع إلى الصخ

ل يمكن أن ُتحدد بقاعدة أو ،الحداثي في ظل المنظومة الفكرية الحداثية الغربية ، ذلك ألنه يرى أن المدونة الحداثية
ع تعريف دقيق لمفهوم من خالل معايير وقوانين ومقاييس،وهذا ما جعله يمتنع عن وضول يمكن أن توصف  ،ثوابت

 .(43)الحداثة 
لقد رفض نزار النخبوية الحداثية التي تستعلي على القراء بكتاباتها، فالقصيدة التي ل تخرج إلى الناس هي سمكة ميتة 

وأّكد أن الخطر الذي يحيط بالقصيدة العربية، أنها قطعت جذورها مع الجمهور العربي، واختارت  ،(44)على حد قوله 
أن  شيرا إلىم ،،ويرى أن هذه القطيعة التي أقامتها الحداثة الشعرية مع الجمهور هي السبب في فشل أهدافها(40)المنفى

ا  في ملعب الشعر، وبقيت تلعب ا واحد  تسجل هدف   حركة الحداثة  " لم تستطع .. منذ الخمسينيات حتى اليوم  أن
مكنها أن تخترق "التي ي إلى  الشعبويةاح يدعو بقوة لذا ر  ،(40)ودون متفرجين "، ودون كرة وحدها دون ملعب، 
أو خطورته أن "عظمة  الشاعر أو حداثته ا على مؤكد   ،(45) ا من الفلكلور الشعبي"وتصبح جزء  ،وتتواصل مع الناس

هذه المحكمة الشعرية الشعبية هي وحدها يها محكمة شعبية ل تقبل الرشوة ول البتزاز،وتحكم فيقررها الوجدان العام،
وعلى هذا األساس فإن تسعين بالمائة من شعراء الحداثة تستطيع أن تأخذ الشاعر إلى المجد،أو تأخذه إلى السجن،التي 

 .(35) "سيذهبون إلى السجن
، في قدرتها على لمختلفةإن الحداثة عند نزار مرهونة بالعالقات اإلنسانية وتجاربها، في تغيراتها وتحولتها ا

لذا جاءت تجربته الشعرية محررة من المرجعيات المعرفية اإلنسانية، والنفاذ إلى جوهرها، معطيات التجربة استيعاب 
قيدت فاعلية الزمن فيها بفاعلية وتاأليدلوجية والفكرية الموجهة،والخطابات  ل المجازية ، والروافد الثقافية،واألشكا

، بل يعرض رؤيا تعمد إلى تتطلب امتالك الشاعر للرؤيا، ذلك ألن الشاعر ل يعرض آراءالتجربة اإلنسانية،التي 
، فرؤيا الشاعر الحداثي " تستبطن  النفس البشرية، وتتقمص يصوغه بثقافته  وقراءته  اتخاذ موقف سلوكي وحياتي 

، فعبقرية بدون  اللغة  الشعرية  قق الرؤيا،ول تتح (41)وجدان العالم وتحول تجربته الشخصية إلى تجربة  كونية" 
قدرة الشاعر ، ولن يتم ذلك إل من خالل  (41)الشاعر تتجسد في " قدرته على اختراع كالم  جديد لمواضيع قديمة" 

الستسالم تُقاس بقدرته على  إحداث الدهشة، والدهشة ل تكون بفـ "عظمة الشاعر على التجاوز والتخطي، 
طيه، ورفضه وتخب مع الوقت صفة القانون  السرمدي، لكن تكون بالتمرد عليه لذي يكتسالألنموذج الشعري العام، 

نما هو انتظار مال يُ  ل يجيء، واآلتي الذي ، إنه موعد مع المجيء الذي نتظرالشعر ليس انتظار ما هو منتظر، وا 
انقالبية  ُيخطط لها وينفذها  الشعر الحقيقي  يتقدم في المجهول والحدس ، والمغامرة ، إنه عملية ل يأتي ..، 

  (40)إنسان غاضب ، ويريد من ورائها تغيير صورة الكون " 
، لبدء كنت مع الديمقراطية الشعريةإن حداثة نزار حداثة تحكمها الرؤية التواصلية مع الجمهور منذ البداية: " منذ ا

قطع ، وأنه فن الختالط كنت أومن أن الشعر هو حركة توحيدية ل حركة  انفصالية ..، وأنه همزة وصل ل همزة 
" يصعب : (40)يرتبط بمدى نجاحه في الوصول إلى الجمهور،  جاح الشاعرن، لذا فإن  (40)" ل فن العزلة باآلخرين 

 يعبر عن أفراح  ول ،ا..ل يقنع أحد  و  ،.. ا ل يخاطب أحدا  ا حديث  ا عربي  أن أتصور شعر  
 
 

 

 



9 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ،العدد األول

 

أما الصوت الذي ل  ،يثبت أنه حي.. إن صوت الشاعر لبد أن يصطدم بجدار بشري ما،..ول عن أحزان أحد
 .(42) "يصطدم بشيء، فهو ليس سوى حشرجة لغوية ل صدى لها

أن هذا هو ـ  في يديه من شعر حديث لكل ما وقع ه اتمن خالل قراءـ  القناعة الكافية  لديهولكل ما سبق لم تتشكل 
 . (41) الشعر المطلوب لتأسيس المستقبل العربي

، فهو يرفض لم تكن  حداثة نزار قباني رافضة للتراث، بقدر ما كانت  تسعى إلى تفعيله ورفض الخامل منه 
ت إلى ربط القيم الجمالية في تجاوزه وتخطيه ، فحداثته جاءت متعالقة مع مراحل الشعر وتطوراته، حداثة سارع

، حداثة والعودة إلى التراث الفكري واألدبي واللغويالنص بالُمثُـل الجمالية السـائدة في الفترة التي أنتجت النص   ، 
، يد، ورفضت التجر ل أعلى درجات التعبيرية والتواصل، فتوجهت للجمهورالتي تمث تحكمها الرؤية التواصلية

 . (36)الشعريةواهتمت بالغنائية 

يسكن فيه معظم الراكد الذي  العربي الشعري الزمن ثورة علىكانت بل على القصيدة القديمة،  لم تكن ثورة نزار 
لقد مّثل نزار  ـ في ، (40)على حد قوله  " واحدة الشعراء أعمار الواحد،جعلت الزمن في السكنى وهذه"  الشعراء،
في كالمنا عن التجديد " وفي ذلك يقول :  ،الواقع نحو فضاءات التجديداألصالة  بانطالقها من أرض حداثته ـ 

ونقص معه وجوه عشرات من الشعراء نقص التاريخ األدبي على كيفنا ، والمجددين يجب أل نستعمل المقص، و 
لم إن ساعة التجديد  ،وأعدوا  المخططات للهجوم  على قطار الشعر العربي المنهوك .. بدؤواالشجعان  الذين 

، ل ما يراه ـ سلسلة مترابطة الحلقات، فالتراث الشعري  ـ ك (40)تكن واقفة  قبلنا ، والوقت الشعري لم يبتدئ بنا "
الها للمعطيات الحضارية والتاريخية والنفسية ، ز تنغلق على ما مضى ، بل تنفتح على آفاق مستقبلية من خالل اخت

وتفعيل آليات تشكيل ،  ومضمونا   لهذا المفهوم  إلى توظيف مالمح جديدة في الشعر العربي ، شكال   لذا سعى وفقا  
الحس الجمالي داخل بنية القصيدة ، والنصهار مع  الثقافة الغربية دون النكفاء عليها  وتمثل آلياتها في الشكل 

ووعي الحداثة الغربية ، األمر ، لموروث العربي مزج فيه بين ا ناضجا   تمثل وعيا   تهوالمضمون، وهو ما جعل حداث
عن وطأة األنساق النقدية   إلى " اختراق الخطوط الُحمر، حين قرر الكتابة عن المرأة  بعيدا    الذي جعله سّباقا  

 األكاديمية رغبة في التغيير والتجاوز والخلق بزعزعته لمفهوم التقنين العاطفي الذي مارسه وعي مجتمع بالكامل" 
(36). 

 ـ العملية اإلبداعية ومراحل تكون القصيدة وتشكلها2
ومنبع اإلبداع وكوامنه  وعلله وغاياته، والمراحل كيفية حدوث العملية اإلبداعية،ليس من اليسير وضع تفسيرات حول 
ترتبط باألعماق الدفينة للفنان التي ينبثق عنها  ن العملية اإلبداعيةذلك أللها، التي تقطعها القصيدة في رحلة تشكّ 

بات اإلجاومحاولتها تقديم بعض  وعلى الرغم من تصدي بعض النظريات لكوامن العملية اإلبداعية ،الفني عمله
ولم  ،صمتت أمام العديد من األسئلةنها إل أ ،الجة عملّية اإلبداع الفني ذاتها، أو معحول تفسير ميالد العمل الفني

: النظريات أهم هذه ومن  ، عة يكتنفها بعض القصور والخلطتفسيرات متنوّ   ل ما قدمتهوجُ  إجابات وافية، أية قدمت
ذلك ألن  ؛(46)والنظرية السيكولوجية،والنظرية المعرفية  النظرية اإللهامية، والنظرية العقلية ، والنظرية السوسيولوجية ،

ورؤيتها  ،، ويظل لكل تجربة إبداعية ميزانها الجمالي الخاصعليها الشعراءقاس مقاييس مسبقة يُ اإلبداع ليست له 
تصدت  لتفسير العملية  ولسنا بصدد مناقشة هذه النظريات ونتائجها التي، خالقة التي تتنوع من نص إلى آخرال

 مه نزار قباني في ضوء تنظيراته النقدية .ألن قراءتنا ستستند على ما قدّ اإلبداعية،
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عدم قدرته على وضع تفسير للعملية اإلبداعية، في  قوله : " المسبق الذي أكد فيه  الرغم من إعالن نزارعلى 
كبيرة في  إنه هجمة مباغتة تشق حفرة ،ليس عندي نظرية عن هذا الزلزال الذي يركض تحت سطح جلدي..

لى أين ي،من أين يجيء...، سكوننا، وفي وجودنا..  وأخرج  ،ا ...ومدهوش   مستسلما   الزلزاللقى أتّ ذهب؟ أنا وا 

ومراحل  ،ا للعملية اإلبداعيةنراه يعود ويقدم تفسير  ،  (41).."حصل الذي ول أدري ما ،رمادي وخرائبي تحت من
على معطيات كل من : النظرية السيكولوجية  ته متكئا  اإلبداع وعلّ لقي الضوء على منبع ويُ ، ل القصيدة تشكّ 

ن كان قد خرج عن دائرة النظرية السيكولوجية في معطياتها حول والنظرية العقليةالسيوسيولوجية والنظرية  ، وا 
ع خطواتها حول غايات اإلبداع وعلله وتفسير العملية اإلبداعية، فهو يرى ـ كما ل القصيدة، لكنه تتبّ مراحل تشكّ 

اإلنسان على التخلص من " الشعر هو مجموعة المسامات النفسية  التي تساعد  أن ترى النظرية السيكولوجية
أي أن الرغبات الشبقية والمكبوتة عند  ،(41)انفجارات أفكاره ومشاعره، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في أعماقه"

لهذا المفهوم شرع  نزار في بناء رؤيته ا وتبع  ،  (41)المبدع هي الدافع إلبداعه الذي يشبع رغباته من خالله
فاإلنتاج اإلبداعي  ،اإلبداعية ا للعمليةر  ا مفسّ لتسامي الفرويدي  الذي اتخذ منه مفهوم  االتفسيرية لإلبداع من خالل 

ذلك هو مصدر يكون  الالشعور بف ،واألنا األعلى ـ كما يرى فرويد ـ  ينبع من تناقض في الالشعور بين األنا
الوسائل لتحقيق رغباته ومطالبه  ، فالفنان " في نظر فرويد إنسان محبط في الواقع، تنقصهومنبعه  اإلبداع الفني

، فليجأ إلى التسامي  لتحقيق رغباته في عالم من خياله، وأعماله الفنية اإلبداعية ماهي إل إشباعات خيالية 
لهذا  وطبقا   ،(*)، ول يستطيع الوصول إليه..،"يها كتعويض عن الواقع الذي ينشدهلرغبات ل شعورية يلجأ إل

لى أهداف ، أي يرتقي بالدافع الجنسي إباإلبداع ومكبوتاته  رغباته على التساميع الفنان يستطي المفهوم الفرويدي،
وبهذا الفهم  ،(47) "غايات اإلبداع وعلله هي التي تحقق  التوازن النفسي للمبدع "و ،ذات قيمة أسمى اجتماعي ا

الورقة  ،يقول : " الورقة أمامي جسد ..تأتي رؤى نزار التي يقارب فيها بين العملية الشعرية والعملية الجنسية، 
ا أشعر بأن الورقة مستعدة، فأمارس الحب معها بنجاح، وأحيانا كثيرة أشعر أن الورقة ل تريد، أحيان   ،كأي امرأة..

ُيسقط  العملية  لذا فهو، ، والكتابة هي الممارسة الجنسية فالورقة بذلك جسد أنثوي ، (41)فألبس ثيابي وأنصرف"
مبدع فتأتي آلية التسامي لتكبح جماح الالمبدع، ، والتي هي رغبات دفينة في نفس لى العملية الجنسيةعالشعرية 

فـيكون الشعر بذلك هو التنفيس النفسي الذي يساعد المبدع على  ،ا  لوّ وعُ  ا  موّ سُ  ؛وتوجهه إلى الرتقاء الفني
 .التخلص من ضغط أفكاره ومشاعره

، المعرفة أو بناء  ،بعملية التمثيل حول ما يسمىنظريتان العقلية والسيوسيولوجية نزار مع ما افترضته ال كما اتفق 
فإنه يستوعب الخبرات الجديدة بناء على البنية المعرفية  ،ة خبرةالتي تذهب إلى أن الفرد عندما يتعرض أليّ 

المتوافرة لديه، ثم يعمل الفرد على تنظيم خبراته السابقة لستيعاب الخبرات التي يتعرض لها، والستجابة 
لمتطلبات الموقف الجديد بطريقة تتسم باألصالة والحداثة، إذ تحضر الخبرات والتجارب والمعارف التي تراكمت 

 ( 48)المبدع على الصعيدين الجتماعي والتاريخي، وتتم عملية توظيفها بتدخل المبدع اإلرادي عند
ا عن تفسيره لمنبع اإلبداع نراه يحيلنا  إلى مفهوم "  الالشعور الجمعي " عند كارل يونغ، يقول : " إنني أشعر أمّ 

ي واألموي والعباسي، وكذلك األحياء واألموات أحيانا أن البشرية كلها، والتاريخ بكل امتداده ؛الجاهلي واإلسالم
 ا على زمن، وقوله: " حضور القصيدة على الورق متأخر جد  (41)يشتركون في كتابة قصيدتي "

 
____________________ 
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إليها القطار بعد سفر طويل قد يصل إلى ألوف السنين الشمسية إنه المحطة األخيرة التي يصل نها الحقيقي،تكوّ  
 ل اإلبداع عبر الالشعور الجمعي .ه يونغ عن كيفية تشكّ ولكنه يخالف ما قررّ  ،(41)"
ل ما تأتي قسمها إلى ثالث مراحل ، يقول : " تأتيني  القصيدة ـ أوّ  ،عن مراحل تّشكل القصيدة حديثهوفي صدد  

 ثم تحدث اإلنارة النفسية الشاملة  ،تضرب كالبرق وتختفي كالبرق ،واضحة وغير مفسرة..على شكل جملة غير 
في  أتدخل إراديا   من تجمع البروق وتالحقها، ثم أبدأ العمل على أرض واضحة، وفي هذه المرحلة فقط، أستطيع أن

التي  ،إللهامايخالف معطيات نظرية  ا  نزار ، وُيفهم من هذا القول إن (41)، وممارسة النقد الذاتي عليها"مراقبة القصيدة
, وهذه لفنان يشرق عليه اإللهام في ومضةفا ،تؤكد أن تشّكل القصيدة يحدث فجأة ودون تدخل عقل أو إرادة 

وأنه ببساطة فن أصيل ل يرتبط بالمكان أو  ،لقوانين أو نواميس وغير خاضعة ،.. الومضة ل تكثرت بفكر أو إرادة
أو مجرد شرارة من اإللهام تضيء في ذهن  ،وهو هبة إلهية يجود بها علينا الوحي  ،لق من العدم ألنه خُ  ،الزمان 

ن كان يلتقي معه في المعرفة الفجائية ـ بل يستند على "  ل مطلع القصيدة ليس إلهاما  فيرى أن أوّ ، (*)الفنان فجأة " ـ وا 
ا، وهو ما يشبه الحمل مخزون معرفي وثقافي وتجريبي مشبع بالحساسية العالية ،يختزن في فكر المبدع ل شعوري  

قصيدة، تتالحق البروق والحدوس لتكّون فكرة شاملة لموضوع ال، ثم (47)الفني نتيجة اإلخصاب المجتمعي والتاريخي"
حتى ُيتم ،ويغّير ويستبدل  ر،ا في القصيدة بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، فيقّدم ويؤخّ عندها يتدخل المبدع إرادي  و 

العقل ووليد  التي تؤكد بأن اإلبداع "نتاج مع معطيات النظرية العقليةوهو في ذلك يلتقي  ،التشكيل النهائي للقصيدة
وتحققه إرادة ُمضاءة بنور الفكر وتمّثل ناقد  ،عقل ناضج قد امتلك زمام نفسهالفكر،وأنه عمل مستنير واع يحققه 

وبهذا ينفتح نزار على آفاق أوسع في تفسيره للعملية الفنية، وهي تشكيل القصيدة،  ،(*)بصير يخضعه لتأّمل وروّية
، على إنتاج الجديد التي تساعد الفرد تنظيمي يتكون من عدد من القدرات العقلية فيقرر أن كل إبداع هو نتاج فكري

متالحم  منظما   فنّيا   ، فيغير ويبدل ويحذف ويضيف ، فتغدو بذلك القصيدة بناء  رز لديه الحاسة النقدية التذوقيةوتب
 األجزاء .

 اللغة الشعريةـ 3
دائم  مه ، فالشاعرهي صورة معبرة عن انشغالته وهمو و مرجعياته الفكرية،بط اللغة الشعرية بثقافة الشاعر وبترت

فتأتي لغته الشعرية منسجمة مع تجربته  ا وراء ما يمكن أن يخدم مقصديته،والنتقاء بين األلفاظ سعي  الختيار 
 أقّرها والجمالية التيانتقاءاته الفنية ومع منسجمة مع السياق الثقافي العام،كما أنها تأتي النفسي، ومع سياقه،الداخلية

 الكلمة المرحلة األولى تقوم على تفريغ ؛وتمر اللغة الشعرية بمرحلتين ،(49)الذوق الفني السائد  قبلهاو المجتمع األدبي،

فتتراوح متنقلة إلى  (50)جديدة وتشكيلها بدللتتطعيم الكلمة ثم تأتي المرحلة الثانية ساعية ل ، دللتها المعجمية من
 .الشعريةفي إنتاج دللته يعتمده الشاعر مجال دللي جديد 

ولغة الشعر ذات مدلول ذهني مجرد، ومدلول شعري يشع بالصور والذكريات واإليحاءات التي يحتويها اللفظ كونها 
مركزة، ومكثفة، ومفعمة بالنبض، ومعبرة عن النفعالت، والعواطف الجياشة التي تخلق في النفس عالما من 

  (51)اإلحساس، ودنيا من اإليحاء
الغاية العملية إلى موقع خلفي، بينما  ، فتتراجعاللغة الشعرية ذاتية الغائية، ألنها تجد غايتها داخلهاويرى تودروف أن 

  .(52)ألنها تجد تأسيسها خارجها، لكونها نفعية تواصلية ،اللغة النثرية مغايرة الغائية
________________ 
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وقد اهتم نزار منذ البداية بمسألة اللغة الشعرية حتى باتت تمثل ركيزة أساسية في مشروعه الشعري الحداثي، ولم 
وجان كوهن في سياق عن رؤية الجرجاني في نظرية النظم، ورؤية رومان ياكبسون ا يخرج في طرحه النقدي بعيد  

الحديثة في مجال اللغة الشعرية أو مبحث  النثر، ومع األطروحات النقدية التفريق الكمي بين لغة الشعر ولغة
  ،، ففي ظل الصراع الذي برز في الستينيات من القرن العشرين بين لغة الشعر العربي القديم والجديدالشعرية

بـ " كسر جدار  يعلن نزار دعوتهلتحل محل اللغة العربية األم، وأسفر عن خطورة إمكانية ظهور العاميات العربية
ا بأهمية ضخ دماء جديدة في المعجم الشعري من خالل منادي  ، (41)الخوف القائم بين المفردات الشرعية والالشرعية "

التواصلية بين المرسل  حتى يحقق الشعر الرؤية، (41)استثمار المفردات المحكية والمتداولة على " شفاه الناس" 
، ونجاح (40)فهو يرى أن القصيدة التي ل تخرج إلى الناس تشبه السمكة الميتة فيصل بذلك للجماهيرية،، والمستقبل

لت عنده القناعة الكافية باقتراح ومن هذا المنطلق  تشكّ ،  (40)الشاعر يرتبط بمدى نجاحه في الوصول إلى الجمهور
 وبساطة الفصحى كالسيكية بين تجمع التيالعصرية الوسطية الشعرية وهي اللغة  ،ما أسماه بـ " اللغة الثالثة "

يقول : " كنا نشعر بغربة لغوية عجيبة، بين وفي هذا ، لغة بعيدة عما هو غريب وحوشي ووحشي،وعفويتها  العامية
لغة نتكلمها في البيت وفي الشارع وفي المقهى، ولغة نكتب بها فروضنا المدرسية، ونستمع بها إلى محاضرات 

، لذلك كان لبد من فعل شيء إلنهاء حالة الغربة التي كّنا نعانيها، وكان الحل هو  أساتذتنا، ونقدم بها امتحاناتنا..
اعتماد لغة ثالثة تأخذ من اللغة األكاديمية منطقها وحكمتها ورصانتها، ومن اللغة العامية حرارتها وشجاعتها 

 إل الناس تصافح ل ،بروتوكولية بيروقراطية ..، " متعاليةفقد رأى أن لغة الشعر كانت ، (41)وفتوحاتها الجريئة"
 وينزل المشجرة..، الضيقة ويلبس القمصان أرستقراطيته، عن يتخلى أن الشعر أقنعت أنني فعلته ما وكل بالقفازات،

لغة لسان  وبين بيني الكلفة رفعت واحدة وبكلمة معهم..، ،ويبكى ويضحك معهم الحارة، أولد مع ليلعب الشارع إلى
 والتالميذ األطفال ، وتصادقالعامة والحدائق المقاهي في الناس مع تجلس أن وأقنعتها  ،المحيطالعرب والقاموس 

 (53) "اليومية..، حتى ل تنسى الكالم.. الصحف وتقرأ والفالحين، ،والعمال

، فيظهر (54)ف اللغة المحكية من خالل فتح حشوده للعامة" ويبدو على نزار تأثره الشديد بالشعر الفرنسي الذي " وظّ 
وهو ما كشفته  ،(55)عن اللغة الراقية التي أرادها األدباء  تأثره بدعوة  موليير التي نزع فيها إلى اللغة المحكية بديال  

بـ "جاك بريفير" الذي دعا إلى تقريب  ا  نصوصه الشعرية المقاربة لألداء الشعري في مسرح موليير، ويظهر تأثره جليّ 
ن كان نزار قد وقع أسير  (56)يث اليومي دون أن يقع في الخطابية الشعريةاللغة الشعرية من لغة الحد ا للخطابية ، وا 

، فاتخذ من هذه الحرب (54)،  كما تبّدى تأثره األكبر بدعوة فيكتور هوجو في قوله : " لنحارب البالغة" الشعرية
: في يقول نزارا لهذا الفهم وتبع   غوي، لنسف القديم  بتقاليده الشعرية على المستوى البالغي والعروضي واللمدخال  

عن ديكورات البالغة  " المملثون والستجواب".. تخليت نهائيا  ة كـ " هوامش على دفتر النكسة" وقصائدي الحزيراني
 .(40)" القديمة وبراويزها المذهّبة، وقدمت إلى الناس واضحة  كنهار إفريقي، وعارية كالحقيقة..

يسعى من خالل دعوته  السابقة  لنسف القديم ـ كما فهم نزار قباني ـ بقدر ما كانت  دعوته ول نعتقد أن هوجو كان 
ا ، فليس بمقدور أي شاعر أن يناهض القديم د اإلبداع ويجعله جامد  إلى تجاوز وتخطي كل ما من شأنه أن يقيّ 

على حد تعبير جان (40)بمادة جديدة"  ا" يجسد شكال قديم   ة واللغوية ، ولكن بمقدوره أنضيبتقاليده البالغية والعرو 
قع وا إلى معايشةالشاعر المعاصر  تدفعلقد هدف نزار من خالل دعوته  تلك  إلى خلق لغة ابتكار  كوهن

ثقة المفقودة بين كالمنا تعيد ال ،في خدمة الحياة واإلنسان ..تجعل القاموس  فيخلق لغة ديمقراطية شعبية ، "مجتمعه،
 ، وبذلك تقضي على (40) وحناجرنا" كتوب،وتنهي حالة التناقض بين أصواتنا وكالمنا المالملفوظ،

 
 

وسائل اإلبداع والتواصل، نحو األفق اللغوي الجماهيري، لتغدو وسيلة من وتخترق الحواجز الكالسيكية، الزدواجية،
أننا نكتب بلغتين ونتكلم في قوله : " كل مبدع في بالدنا العربية، لبد أن يكتشف على هذا المعنى يؤكد وراح 

مثلما شغلت بال توفيق الحكيم، ويوسف إدريس، لذلك قررت أن  ،بصوتين، مثل هذه الزدواجية كانت تشغل بالي..
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وقد توصلت بعد خمسين ، أردم هذه الفجوة العميقة ، وأكتب بلغة ثالثة تكون قادرة على اختراق الحاجز التاريخي ..
شعرية قادرة على مالمسة أحاسيس الرجال والنساء، الكبار والصغار، األثرياء ا من الشغل إلى صنع لغة عام  

ذا كنت قد وصلت إلى بيت كل عربي من المحيط إلى الخليج، فالفضل يعود  والفقراء، المثقفين وأنصاف المثقفين، وا 
الشعر قبل أن يؤمم جمال عبد  وبهذه اللغة يؤكد نزار أنه  " أّول من أعلن تأميم، (42)بالدرجة األولى إلى هذه اللغة"

 (40)الناصر قناة السويس" 

 اليومية الحديث لغة يحقق أن ،فاستطاع ةاللغوي الواقعية تلك ــ  ما كتب معظم في ـ ـ تمثل من خير قباني نزار ولعل"

 العامية عطوّ  من خيرفهو  ..، واإليحاء بالظالل غني بطابع نفسه الوقت في يطبعها أنو  ،شعره في

" من نحو واشتقاق الفصحى حدود عن يخرج أن غير للعامية،من الفصحى عطوّ  من خير أنه كما الفصيح، للشعر 
 وله:بقفي إحدى قصائده  ، وهذا ما أكده (57)

 مع اللغة لعبت بديموقراطية وروح رياضية
 لم أتفاصح

 لم أتفلسف.. لم أغش بورق اللعب
 (40)لم أكسر زجاج اللغة

 ،وترجمتهاا يحسن الشعب فهمه لغةلغة ترفض الغموض وتعبر عن لغة العصر،  سهلة وواضحة،  لقد بدت لغة نزار
  .يزها المذهّبة" ـ على حد قولهتسعى لتوظيف األلفاظ العامية، وتتخلى عن "ديكورات البالغة القديمة وبراو لغة 

، لالقتراب من لغة الحياة اليومية إليوترجع نزار سمات لغته الشعرية إلى تأثره بالنقد الغربي وبخاصة دعوة ويُ  
زرا باوند لرفض الغموض والتجاه نحو المباشرة ، ويقرر هذا في قوله: " إن تأثير اللغة اإلنجليزية على إودعوة 

مجموعتي " قصائد "، وما صدر بعدها من مجموعات ، مثل " حبيبتي" و " الرسم بالكلمات" ، كانت تأثيرات هامة 
كانت لغة  " هوامش ..، وظل هذا المنطق اللغوي يتابعني حتى اليوم ،للغة وطريقة التعامل معها..تتعلق بمنطق  ا

ا عن على دفتر النكسة" لغة ريبورتاج صحفي ساخن، صدمت الناس عند قراءتهم األولى للقصيدة ، واعتبروها خروج  
ن لغتي الشعرية التي كتبت بها قبل ثالثين ا عبالغة الجاحظ، والحريري، وعبد الحميد الكاتب، بل اعتبروها انحراف  

، " إن إزرا باوند ..كان ينادي بعودة الشعر إلى معالجة األشياء مباشرة، وفي رفض (40)أعمالي األولى.." عاما  
ا علم البيان هو الشيء الوحيد الذي تمّنى إزرا باوند لو أنه قادر أن يطلق عليه أمّ  ،استخدام اللغة بغية إخفاء الفكر..

  .(40)النار" 
الذي دعا إلى وفي معرض حديثه عن الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر يبدي نزار تأثره الواضح بــ " بول فاليري" 

للغة الشعر بالرقص، ولغة "النثر، خالل تشبيهه بين الشعر و  ممّيزا  اللغة الشعرية عن اللغة العادية،  تفريقضرورة 
ويتبنى نزار هذا التشبيه بدون تحوير أو تغيير، فيقول في تعريفه للشعر: "الشعر هو الرقص ..  ،(50) "النثر بالمشي

 (41) الشعر رقص باللغة .. أعيدها مرة ثانية" 
ن كانت آراؤه جاءت ناقصة مبتورة  ـاحتفاءه بقصيدة النثر  كما أبدى فهو يرى أن قصيدة  ـ  غير متكاملةو وا 

 ،الصيغ بعشرات تُقال أن يمكن العبارة الواحدة أن اإلنسان أدرك أن منذ موجودة ..، قديم لمفهوم جديد "مصطلحالنثر
 في أصول   لها نجد التي النثر، قصيدة الحتمالت هذه ،ومننهائية ل الكالم احتمالت الحتمالت، عشرات ولها

 نشيد في نجدها كذلك القرآنية، السور قصار وفي الرحمان، وسورة مريم سورة في كما المقدسة، الكتب
 
 
 تتفجر التي العربية اللغة ديناميكية عن ول ميراثنا، عن غريبة أعتبرها ل إنني شخصيا   المزامير،  وفي اإلنشاد 

، واحدة من الجزر الجميلة  التي  أهدتها الحرية للشعر العربي الحديث..، ويرى أنها "  (40)" بماليين الحتمالت
 (41)ونتيجة من نتائج الثورات الثقافية..فقد أصبحت عضوا أساسيا في نادي الشعر"  ،حرية فهي ثمرة من ثمار ال
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هذا في وقد أشار إلى ، األوزان والقوافيبإن مناداة نزار بإدخال  قصيدة النثر في نادي الشعر يؤكد لنا أنه ل يعبأ 
والمقاييس التي كنا نعتمدها  قوله : " إن الخط الصارم الذي تعودنا أن نرسمه بين الشعر والنثر هو خط وهمي ..،

من  األوزان والقوافي فهو يرى أن ،(41) لتفريق الشعر عن النثر، لم تعد مقاييس صحيحة ول مقبولة في هذا العصر"
أطروحات  غالبيةوبهذا الستبدال بات يخالف ،  (41)بالطاقة الصوتية للمفردات وآلية التكرار  تبدالهاالممكن اس

 قصيدة دللية ل صوتية خالفا  ل جان كوهين الذي عد قصيدة النثر ومنهم على سبيل المثا ،منظري قصيدة النثر
 (54) للنثر المنظوم والذي هو قصيدة صوتية ل دللية

من المقاربة بين ألفاظ   ا  بذلك نوع محدثا  ، على تفعيل  الواقعية اللغوية بمفهومها الجماهيري  نزار حريصا  لقد كان 
" الشاعر الشعبي الفصيح " في إشارة  إلى  لقبما جعل بعض النقاد يطلقون عليه   وألفاظ العامية ، وهذا ىالفصح

" خير من طّوع العامية للشعر الفصيح، كما أنه خير من  ؤكدين أنه، م (58)جماهيريته وبساطة لغته وثراء تجربته
 . (59)طّوع الفصحى للعامية من غير أن يخرج عن حدود اللغة الفصحى"

اءت ، فجوعلى الرغم من ذلك لم تشكل آراء نزار النقدية في مسألة اللغة الشعرية نظرية نقدية متكاملة البناء  
أو ما جاء في  ،بقيمة نقدية جديدة ، حيث كرر ما أقره النقاد القدامىها منمعظمها ناقصة ومبتورة لم يخرج القارئ 

الروافد األجنبية في مجال اللغة الشعرية أو مبحث الشعرية، وقد عن  فضال   ،بعض أطروحات النقاد المحدثين
عن إسرافه في الحديث عن اللغة المحكية في  ه النقدية ـ في الغالب األعم ـ للمؤثرات الغربية ، فضال  ؤ خضعت آرا

 النص الشعري الذي ساد في الستينيات من القرن العشرين.
 الخطاب الشعري التطبيقي البحث الثاني:

في آفاق لتجوب  من المعطى النظري، التي تنطلقفهو الممارسة الميدانية  النقد التطبيقي ثاني مستويات النقد،ُيعتبر 
كما أن خبرات التطبيق  تطبيق، والعكس صحيح بالقدر نفسه،الثاني للتنظير يعتني بالمستوى األول للفالمستوى النص، "

  (60)يمكن أن تسهم في تعديل مستوى التنظير" 
 وفقا   التي سلط عليها الضوء وقاربها نقديا  الشعرية  قباني وسيكون اتجاهنا في هذا المبحث صوب نصوص نزار

، ومدى وموضوعيا   النقدية بموجبها؛ وذلك للكشف عن القدرات النقدية للشاعر فنيا   هأحكام أصدرللقضايا التي 
 النصّية. لممارساتهمطابقة أحكامه النقدية 

على ما نتاجه الكثير، إل أنه سّلط الضوء ب مقارنةوعلى الرغم من أن القصائد التي قاربها الشاعر ـ نقديا ـ قليلة  
 .من وجهة نظره اعتقد أنه يمثل ذروة نضجه الفني 

تبّدى هذا في قوله : " في قصيدة  ، أكد نزار قباني على اشتمال قصيدته " حبلى" على لغة الدراما والحوار المسرحي
 أكبر من حجمها الطبيعي .." ُيسمح للغة أن تأخذ حجما   مثل ُحبلى استعملت لغة الدراما والحوار المسرحي، حيث ل

حوار ، ولكنها لم تكشف عن وجود في القصيدة  عن وجود بعد درامي ـ  بالفعلـ وكشفت القراءة النصية ،  (41)
 .قباني نزار زعمكما   مسرحي

الغنائي، وليس من سه نزار من منظور الشاعر  في المنولوج الدرامي، فقد أسّ متمثال  والذي جاء  ،أما البعد الدرامي
فلم يجّسد  غير محيط بالكثافة الدرامية التامة لشخصيات القصيدة،، ا لذا جاء محدود  ، منظور الشاعر المسرحي

 فّعل حركية المشهد يُ  كونه لماللحظات الدرامية الداخلية للشخصيات، ولم يظهر مكنوناتها الداخلية ، فضال عن 
 
 
 
 

أي أنه ابتعد عن إنتاج األحداث  ،لم ينجح في إيجاد العالقة المنطقية بين أجزاء النص وأحداثه ككلو وتطوره، 
بكافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بها ،   اإلحاطةالصراع وعرضه على المتلقي حتى يستطيع عمق وبلورة  ،وتعقيدها

 .من القصيدة إلى إقصاء البعد الحواري المسرحيفضى أوهذا بدوره 
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صاحبة  ليتصدر صوت الشخصية  صوت الراوي،معه  اختفى، م القصيدة من خاللهقدّ  سرديا  ا لقد فتح الشاعر ممر  
 السترجاع.باستخدام تقنية وهي تروي األحداث ، التجربة 

عن  القصيدة أضعف من البنية الدرامية، التي ظن نزار أنه أسسها، فضال  هذه إن األسلوب القصصي الذي ساد في 
 .تعطيله لحوارية األصوات المتعددة

عناصر بعض الوالقلق ، كما اشتملت على  ،والتوتر  ،كالصراع؛ دراميةالعناصر بعض الاشتملت القصيدة على  
والمونولوج، إل أن الطابع القصصي للقصيدة أفقدها تعددية األصوات، كما أفقد  ،والسترجاع ،كالسرد ؛قصصيةال

م الصراع والتقدم بالحدث  ،اموعمقهما الصراع واألحداث جوهره   فضال  ، نحو التصاعدوهو ما أدى إلى عدم تأزُّ
درامية عن كونها  فنأت القصيدة ،ضمن وحدة سياقية تعطي الشخصية قدرتها التأثيرية في المتلقي عدم تقديمه لهعن 

 تأثرية.
 صراع محتدم بين شخصيتين؛ أنثوية وذكورية، من خالل إظهارفي النص ى اللقطة التي يركز عليها الشاعر وتتبد
شخصية لل في ظل غياب كاملـ صاحبة التجربة ـ  يحضر صوت الشخصية األنثوية، إرادتين متضادتين تمثالن

 .السترجاع تقنية عن طريق بحوار غير مباشرصوت الشخصية الذكورية  ى نقلتتولّ ، فالذكورية 
التضاد بين اإلرادات، يبرز جوهر الصراع الدرامي  وألنّ ، ية األنثوية جوهر الصراع الدراميصوت الشخص ُيظهر
على كل المستويات األخالقية والجتماعية ؛ امع   رادتينلإلسقوط انهزام و  لم يكن سوى يدةعنه القص أسفرتفإن ما 

 والثقافية .
إل ، واألخالقيةلذروة األزمة الفنية  تقدمه كحلّ  مزعوم  انتصارزهو بعلى الرغم مما تعكسه الشخصية األنثوية من و 
 ، تقول صاحبة التجربة:وانكسار وضياع هزيمةو  سوى فشللم يكن   المزعوم هذا انتصارها أن

 ل تمتقع
 هي كلمة ُعجلى
 إني ألشعر أنني

 ُحبلى
 وصرخت كالملسوع بي:

 " كال"
 سنمّزق الطفال
 وأردت تطردني
 وأخذت تشتمني
 لشيء يدهشني

 فلقد عرفتك دائما نذل
 ليراتك الخمسون .. تضحكني.. 

 النقود..لمنلمن 
 لتجهضني؟

 لتخيط لي كفني؟
 هذا إذن ثمني؟

 ثمن الوفا يابؤرة العفن
 

 أنا لم أجئك لمالك النتن
 " شكرا.."

 سأسقط ذلك الحمال..
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  (40)نذل.. أنا ل أريد له أبا  
لغة الحديث يظهر تأثره جلّيا بـ "جاك بريفير" من خالل دعوته إلى تقريب اللغة الشعرية من الذي  ا  والغريب أن نزار 

في  وتأتي، في عديد من قصائده ا للخطابية الشعريةوقع أسير  قد نراه ، (55)اليومي دون أن يقع في الخطابية الشعرية
 رصفب الشاعر خالله حيث يقوم" ةاللفظي يةالحماس"من   ضرب الذي هوو "الرصف"  آفة ،ة هذه الخطابيةمقدم

يترجم   أندون  ،النفعالبعظم المتلقي  هم يو ليلملمها ثم يبعثرها،   ـ ل تداعياتهاـ  ومترادفاتهاالعبارات ورّص 
فالكثير  ،وتبرز هذه الخطابية بصورة واضحة في شعره السياسي ،(61)"فيفقد  بذلك صموده،  النفعال ويكشف أبعاده

 ،ارونقه قدتفف ،خلت من الدفقات الشعرية المكثفة ، حيثالنثرية والخطابيةمسلك  تسلكنصوصه الشعرية من 
هو ما جعل  السياسي، في شعر نزارـ بكثرة ـ وانتشار هذه اآلفة اإليحاءات، بريق  معها خباو صورها، تحانبطو 

ملء الفجوات  إلىويعمد الذي يخلو من الحادثة،  "الهيكل المسطح؛ بـ هالشاعرة والناقدة نازك المالئكة تصف شعر 
والتي عّدها  ،"جميلة بوحيرد" تهقصيدمنها على سبيل المثال و  (25)البعيدة عن روح الشعر بالتشابيه والصور المكرورة

لنثرية با امتألت، والحقيقة أن القصيدة  (40) القضية الجزائريةوأبعاد ودخول إلى عمق ،  ا للحس القوميبروز   نزار
 : لواءها  زعم الشاعر أنه يحملالتي و ،  وأبعادها وابتعدت عن عمق القضية، مستمعين لل إثارة التقريرية الخطابية

 السم: جميلة بوحيرد

 رقم الزنزانة: تسعونا

 في السجن الحربّي بوهران

 والعمر اثنان وعشرونا

 عينان كقنديلي معبد

 والشعر العربّي األسود

 .. كالصيف

 كشاّلل األحزان

 إبريق للماء .. وسّجان

 ويد تنضّم على القرآن

 الصبح وامرأة في ضوء

 تسترجع في مثل البوح

 آيات محزنة اإلرنان

 من سورة )مريم( و)الفتح(
      ....         

 السم: جميلة بوحيرد

 .. اسم مكتوب باللهب

 مغموس في جرح السحب 

 .. في أدب بالدي. في أدبي

 العمر اثنان وعشرونا 

 في الصدر استوطن زوج حمام
 

 والثغر الراقد غصن سالم

       .....      

 : جميلة بوحيردالسم

 أجمل أغنية في المغرب 
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 أطول نخله

 لمحتها واحات المغرب 

 أجمل طفله

 (40)أتعبت الشمس ولم تتعب
 .... 

 فأضحت ،الطاقة التعبيرية الكامنة في اللغة وأخمدت جوهرها، أفقدت القصيدةالخطابية التقريرية مثل هذه انتشار إن 
، ا قبل قراءتهالقارئ مضمونها يتوقع  ،احزبي   اشبيهة باألجواء الحتفالية ، وهو ما جعلها أقرب إلى أن تكون منشور  

فغدت مفتقدة ، والتهيج واإلثارة  كونها استمدت حياتها من الصخب،  لونهاذبل يو  تخبو ماسرعان  مثل هذه القصائدو 
 .لفنيةللحرفية ا

 به النمطية والذي يتخطى ،وشكالنيته خصوصيته في المتفرد اإلبداعي المعادل خلق دعوة نزار إلى ضرورةوفي   

المركبة التي تحقق " الشعرية الصور من خالل استثمار لهذا المعادل اإلبداعي،  هتحقيقعلى  أكد،والجترار والتقليد
 خاص بعيد عن الحسية، نسق ذات مكثف وشعور عميق إحساس من المتولدةوالمفاجأة والبكارة التركيبية  الدهشة

خيالت  يغذّ فتُ ..  في عملية الخلق الشعري لتسهم ،  مستقال   وحدة وكيانا   اللغة.. ليخلق منها مع فيها الخيال يتعاون
ا ، مؤكد  صائد من ديوانه "حبيبتي"بق ذلكوقد استدل على  ،(53) "في عملية إبداع النص .. ي افعل امشارك  القارئ بجعله 

 .الصور الشعرية في هذا الديوانعلى تفرد 
ألضحت تنظيراته متماشية مع خطابه  ديوان حبيبتي، خالف، استشهد بقصائد أخرى من دواوينه ا  أن نزار ولو 

" لذلك من قصيدته  ، ونسوق مثال  لم ينطبق عليها هذا األمر، هذا الديوانمن قصائد التي استشهد بها فال ،الشعري
 حبيبتي ، يقول :" ضمن ديوان فستان التفتا

 أمس انتهى فستاني التفتا
 أرأيت فستاني؟

 حققت فيه جميع ما شئتا
 وشيا.. ونمنمة..

 شتى.. وطرائفا  
 أرأيت فستاني ؟

 أرأيتني ؟
 أنا بعض نيسان
 أنا كل نيسان

 أرأيت فستاني ؟
 ..صنعته حائكتي
 من دمع تشرين

 من غصن ليمون
 ..من صوت حسون

 حشيشيا   اخترته لونا  
 يشابه لون عينيالونا 

 فصلته..
 ..أثيريا شكال  
.... 

 ..أكمامه عشب البحيرات
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 (40)أزراره .. كقطيع نجمات

المفهوم القديم الذي كان يتوقف عند الحدود البالغية من تشبيه  الصورة الشعرية في النقد الحديث لقد تجاوزت
وكناية ومجاز .. ، ليصبح مشّكال للغة الشعرية التي تتخّطى السياق التعبيري األول ، إلى نسق من البناء 

قات يتآلف فيه اللفظ والمعنى ، وفق انتقائية دقيقة ، تقوم على  " تراسل الدللت واألشياء ، وانصهار العال
،  (62)" البنيوية في بوتقة التجربة الكلية التي تمتد في كل جانب ، وتنفتح  على زخم معنوي وشعوري غير متوقع

عرف أي طرفي الصورة هو الذي استعار نمن الصعب أن   تجعلمدهشة و كثيفة  ؛تراكيب لغوية جديدة" تطرح ل
 (63)"مختلفةبسبب التفاعل العميق الذي يطرح حاسة مجازية ، من اآلخر 

تنفتح  فلمالمحفوظة عن القدماء،  المفاهيم التقليديةصوره في جاوز يتلم  شاعرنا أن  نرىخالل النص السابق ومن 
 والخيال والنزياح، والمفارقة،تكمن في عناصرها الدهشة  ، حيث لم" زخم معنوي وشعوري غير متوقع "صوره  على

الذي ترسخ في الدراسات  لنفس الشكلا ا وامتداد  تقليد   ، بل جاءتومفتوحة متعددةتأويالت  ، فتعطي للمتلقيالفسيح
  .الموروث النقدي والبالغي عند العرب أظهره ، كما والكناية والستعارة، كالتشبيه، :البالغية القديمة 

يمكن التوسل بها في ل وات القديمة داألأو أن صور جديدة ، بناءالمادة التراثية في شأن نعني بذلك التقليل من  ول
أضفت على القصيدة شعرية خالبة ، ولكن  صور جديدة ، ول ننكر أن انسيابية اإليقاع وسهولة اللغة النزارية توليد

أكثر  فأورد،  الشعريةصوره  بنية رسم في والبيان التقليدي والتشبيه، المباشر، الوصف علىاعتمد  مقصدنا أن نزارا  
فلم ، وجعل صوره جامدة ،في قصيدته للتشبيه التعبيرية القيمة من األمر الذي حد واحدة، بحالة مقارنمن تشبيه 

لمجال العاطفة والخيال   يتخطاهو  التشبيه  حدوديتعد لم و روابط بين جزيئاتها، اليتغلغل إلى مكامن الصورة والتقاط 
،  الكلية الصورة إلنتاج تتآزر والتقريب بين المتنافرات  في سياق يوحد عناصرها المتباعدة في بوتقة شعورية واحدة 

 . تنفذتهلك وُتسُتس جعلها األمر الذي المحسوسات،  على ارتكزتجزئية فردية صوره  اءتفج
طاقاتها  استثمرت، حيث حفلت نصوصه بمعطيات لونية الشعرية في تجربة نزار ا فاعال  وينهض الرسم بمثابة مؤثر   

.. رسمت في قوارير اللون ففي معرض حديثه عن المعطى اللوني ، يقول : " غرقت سنتين أو ثالثا  ، النصفي بناء 
تكويني الفني، وتشكيل  ا فيأساسي   أزهارا..وثمارا.. ومراكب..وغابات..وشواطئ.. ونساء عاريات..، فلعب الرسم دورا  

 .(41)لغتي الشعرية" 
د هذا والرمزي ، وجسّ  ،الوصفي، والتشبيهي،و توظيف اللون على المستوى التصريحي ـ بالفعل ـ استطاع نزار وقد  

 :في قوله  "قالت لي السمراء"من ديوانه   ،ورقة إلى القارئ :ا في قصيدتهالمفهوم شعر  
 تخيلت ..حتى تخيلت العطور

 (40)ويشم اهتزاز الصدىترى.. 
ليوناردو دافنشي :  بذلك قول ليتأكد ؛ الشعر والرسم ، يتضح في ديوان الرسم بالكلمات، تعالق وتمازج الفنين معا  كما 

من ديوان  "القصيدة البحرية"أن  إلىنزار  ذهبوي، (64)"  الرسم شعر ُيرى ول ُيسمع، والشعر رسم  ُيسمع ول ُيرى" 
 ، يقول: (40)  قمة النضج الفني في توظيف معطيات اللون رمزي ا، وفي تشكيل اللغة الشعرية مثلتالرسم بالكلمات، 

 في مرفأ عينيك األزرق
 أمطار من ضوء مسموع

 
 

 وشموس دائخة .. وقلوع
 ترسم رحلتها للمطلق

 في مرفأ عينيك األزرق

 شباك بحري مفتوح
 وطيور في األبعاد تلوح
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 (40)  تبحث عن جزر لم تخلق ..
لكننا و ،  معطيات اللون رمزيا   في توظيف قمة النضج الفني  بلوغ قصيدته البحرية فيما ذهب إليه من نزار ونتفق مع

بسبب ، مبتور او  اناقص   القصيدة هذه في  اللغة الشعريةأثر الرسم في تشكيل  حيث أتىنخالفه الرأي فيما عدا ذلك 
 . تماما   أغفلها التيو للصورة البصرية على حساب الصورة اللفظية  يازهانح
نسيابية " ، يقول " جربت كتابة القصيدة إلللقصيدة " ا وفي ديوانه " أشعار خارجة على القانون" يطرح نزار مفهوما   
جدران  مائية، وتتسع دوائرها اإليقاعية ، كما تتسع دوائر الصوت في قاعة ل نسيابية، أي تلك التي تأخذ أشكال  إلا

نما يعطيه مفتاح يربط الشاعر بنظام السلم الموسيقي لألبحر الخليلية نسيابي، أنه لإللها، وأهمية هذا الشكل ا ، وا 
تها على قصائد " تنويعات موسيقية ويترك له حرية التنويع والتوزيع والبتكار، هذه التجربة أجري ،النغم الرئيسي...

عن امرأة متجردة" و " قصيدة غير منتهية في تعريف العشق" و" قصيدة بيروت والحب والمطر" و" قصيدة 
 (41) " و" قصيدة اللتصاق" الستحالة" و" قصيدة محاولة لغتيال امرأة

نسيابية إلالقصيدة امفهوم  ، فما وغير محدد مبهما  جاء ما طرحه نزار من تعريف للقصيدة النسيابية  ونالحظ أن
 الذي يقصده باألشكال المائية؟ وكيف تتحقق موسيقية القصيدة بناء على هذا المفهوم؟وما  لديه ؟
" قصيدة يأتلف في بنيتها نمط موسيقي من األصوات ، ونمط  :في قولهبوضوح لقصيدة النسيابية ا" إليوت"  عّرف

نسيابية بين موسيقى اللفظ وموسيقى المعنى ، بمعنى إلن إليوت يوّحد في القصيدة اأي أ،  (65)موسيقي من الكلمات"
 أن القصيدة النسيابية تكون حاضنة لنفس المعنى الذي تحمله القصيدة الموسيقية.

هناك لوجدنا " ،أشعار خارجة على القانون" :ولو طبقنا هذا المفهوم على قصائد نزار التي استشهد بها من ديوانه
وأصوات  ،إل ما جاء من تكرار وجرس الحروف ،وموسيقى المعنى،بين موسيقى اللفظ  في قصائده كبيرا   ااختالف  

فأسهم في تشكيل اإليقاع  ،الكلمات، فأسهم في تشكيل اإليقاع الداخلي للقصيدة ، وما جاء من تفعيلة ووزن
يبدو غير كاف إلدخال القصيدة ضمن القصائد  ،دة، وكل من اإليقاع الداخلي والخارجي للقصيللقصيدة الخارجي
  .النسيابية

وأهمية هذا الشكل النسيابي، أنه ل يربط الشاعر بنظام السلم الموسيقي لألبحر " في قول نزار السابق و      
نما يعطيه مفتاح النغم الرئيسي.. ، فبينما  عليهويترك له حرية التنويع والتوزيع والبتكار " ُيعد ُحجة  ،الخليلية، وا 

الحظ نإلى التنويع والتوزيع والبتكار، كي يصل بحرية  وعدم اللتزام بها من حتمية البحور الخليليةينادي بالنعتاق 
ـ كمال عن سلم العروض الخليلي  يخرجها لم ،(41)"يها في مدونته " قصتي مع الشعرالتي نص علأنه في قصائده 

لطول القصيدة ـ   ( ـ نظرا  6المقطوعة رقم ) ، لذلكونسوق مثال   عن إطار قصائده األخرى،ا موسيقي  لم تختلف و  قال ـ 
 : ، ضمن ديوانه " أشعار خارجة على القانون""الستحالة" قصيدةمن 

 ارفعي األغطية البيضاء..
 فالحر شديد..

 الميت .. واللحم قديد  وفمي ممتلئ بالسمك 
 لم يعد يبهرني شيء..
 ول يدهشني شيء..

 
 ..أم سعيد   ول أدري إذا كنت شقيا  
 فلقد أدمنت أيام البطاله  

 ..أنا ل أفعل شيئا  
 غير تبريد الزجاجات.. وتدخين السجاير

 ..أنت ل تدرين شيئا  
 غير تقليب المجاّلت .. وتقليم األظافر  
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 إحدى الستائر  ليتنا نفتح ياسيدتي 
 فأنا اشتقت ألخبار العصافير..

 وأخبار المطر  
 ..وأنا اشتقت كثيرا  

 لنداءات الصواري..
 ودهاليز القطارات ..

 وأوراق السفر ..
 وأنا اشتقت كثيرا .. وكثيرا..

 لمظالت المقاهي ..
 وألضواء الدكاكين.. وأصوات البشر  

 ..ليتنا نفعل شيئا  
..  (40) قبل أن يذبحنا سيف الضجر 

  لوجدنا أن ،ولو تفحصنا التوزيع عبر األسطر الشعرية للمقطوعات الستتتكون هذه القصيدة من ست مقطوعات، 
، التزمت جميعها بعروض الخليل حيثل تحوي أّية ابتكارات موسيقية تجديدية ، أية مقطوعة من هذه المقطوعات 

 بين البحور. فلم تستنبت أو تستحدث أنساق وزنية، أو مزجا  
ـــ( من بحر الرمل، )  التفعيلة الصحيحةف مع اشتمالها ، جميع مقطوعات القصيدةتسيطر على  فاعالتن ــ ب ـــ ـ

بذكر عدد ورود كل تفعيلة في كل ، ما يوضحه الجدول التالي  هذا، و على التفعيالت الفرعية األخرى المرافقة 
 :مقطوعة

 
يرى أن هذه  ذات البناء الموسيقي التوشيحي،  (40) قصيدته الديوان " سامبا"قراءة نزار للبنية اإليقاعية في وفي 

ذا جردناها من ثوبها الموسيقي ل يبقى منها شيء  (41) " القصيدة هي " عمل من أعمال الموسيقى الصرفة، وا 

 

 
 

وفي سياق القراءة النصية المتأنية للبنية اإليقاعية في قصيدة سامبا ، نجدها ارتكزت على تفعيلة بحر الرمل"فاعالتن"، 
حملت في وقد    من الحريَّة في السيطرة على الكلمة، التي تمنح الشاعر كثيرا   الصافية،النقية السهلة وهو من البحور 

 طياتها ستة أنساق مقطعية، كالتالي:
 

 مكونات األنساق عدد األنساق عدد األسطر سطرأعدد  المقطوعات

 فعالن فاعالن فعلن فاعلن فعالتن فاعالتن المقطوعة
1 28 30 0 0 5 2 
2 14 6 0 4 0 0 
3 20 13 1 0 0 0 
4 22 25 1 1 0 0 
5 11 9 0 0 4 0 
6 25 25 4 0 2 0 

 2 11 5 6 108 120 المجموع
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 فاعالتن  فعالتن 6 164 4 41
 فعلن  فاعلن   

 فاعالن   فعالن
 
 اإليقاعية ، نورد اآلن نماذج نصية كدلئل للبعد الموسيقي ، لنوضح مدى ارتباطها دلليا  ي تتضح البنية  كول

 بمعنى القصيدة: 
 ــ1ــ          
ــــ                 أي رقصة   ــ ــ ـــب  ــ ـ ـــ  ـ

ــ ـــ ــ  ـــ/ ب ب ــ ــ ــ ــــ  ـــ ب ـ  ثّرة الُغنج، جريئة            ـ
ــ رضعت ثدي الخطيئة       ب ــ ــــ ـ ـــ ب  ـــ/ ـ ـــ ـ  ب ـ

ــ ــ ــ ــ  ـــ ـــ ب  ــ ــ  فه ي قصه                  
 ــ2ــ          

ــ ـــ ــ  وبشّده                      ب ب ـ
ــ ــ ـــ ـــ/ب ب  ـــ ب   لّفها..وانعتقا..          
ــ ــ ــــ/ ب ب  ــــ  ـــ ب   ليت هذا العنقا        ـ

ــ    لي مخّده ..          ـــ ب ـــ ـ
ا، ا واحد  تشكلت القصيدة من ستة أنساق مقطعية، في كل  مقطوعة رباعية، حمل السطران األول والرابع نسق  لقد 

يدفع القصيدة إلى  الرتابة كفيل ألن وهذا  ،السطران الشعريان الثالث والرابع على نسقين اثنين  لبينما اشتم
 األنساق المقطعية في كل رباعية، حيث نّوع نزار في  تفعيالته بين :والتكرار، لول  التنويعات في 

يسّرع من وتيرة وحّدة الموسيقى، كما  ،و فعلن ؛ وورود المقاطع الصوتية القصيرة ـ فعالتن وفعلن  فعالتنو فاعالتن  
نين: شاب وفتاة، صور ليلة راقصة لراقصين اثالذي ي بمضمون القصيدةقوي في المقطوعة األولى ، ولهذا ارتباط 

وعندما يشتد إيقاع الرقص ترتفع وتيرة الموسيقى في القصيدة من خالل تفعيلتي فعالتن وفعلن، أما عندما يسود 
  .وتخف حّدة الرقص، فإن التفعيلة  التي تهيمن هي فاعالتن ،الهدوء

ا في المقاطع التي ترتبط بارتفاع وتيرة الفقد جاء أما النبر الشعري،  رقص، مّما حّمل المقاطع الصوتية أكثر وضوح 
 : وقوي ا   ؛بارزا   متصاعدا   ُبعد ا تنغيمي ا

  يالرّنه
 زلزلت أوساطهّنه
 كالزنابير ُمرّنه  

 حولهّنه  
فأتى الشاعر ، رتفاع وتيرة الرقصابسبب   سمعيا   استلزم علوا  زفيري،  أووهو نبر أولي  في السطر الثاني، تمثل النبر

 عن اتسام حرف )الزاي(  بصفة الصفير التي  ، فضال   قابل للجريانالصوته بللمط و بحرف الزاي القابل 
 
 

 الرقصوتيرة بانخفاض  ا، ثم هبط الصوت وضعف في السطر الرابعوصعود   قوة   النبر مما حّمل، تقرع السمع بقوة 
 وموسيقاه.

ل على خّفة حّدة الرقص، والنجذاب ارتباطه بالمعنى الُمنتج، إذ يدلّ  مدى وقد أبرز هبوط الصوت واختفاء النبر،
ز بالسكون والهدوء؛ رت في طبع هذه المقاطع ، فأصبحت تتميّ في حروف اللين التي أثّ ذلك نحو إيقاع آخر، يظهر 
ا وموسيقى، يقول :  رقص 
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 شبه غفوه
 فيميل الراقصان
 وتغيب الشفتان

 عبر نشوه  
 بين فنلمح ترابطا  ا بين حروفها، ممّ فتخلق حالة من التناغم وتعمد قصيدة سامبا إلى تكثيف األلفاظ المتجانسة، 

ا إليقاعات الرقصة ذاتها، وقد ارتبط الطاقات الصوتية الموسيقية في القصيدة بالمعنى الذي يقّدمه النص، وفق  
 في قوله : حلمه، ضّمه، قّمه" ا وقافية، مثل: " نغمه ، الجناس ببنية القصيدة روي  

 أي نغمه  
 غرقت بالدم حلمهأ

 فارتوت من كل ضّمه  
 ألف قّمه  

 وبهذا يكتسب حكم نزار النقدي تحققه النصي؛ ألن تجريد القصيدة من موسيقاها يفقدها الجوهر الذي قامت عليه.
ا، حيث تأتي نتائجه متعارضة مع ا متناقض  ى خطاب  نراه يتبنّ  زار الحثيثة لتثبيت دعائم حداثته،وفي محاولت ن

مقاصده ـ في الغالب األعم ـ ففي نقده ـ الدائم ـ لمعطيات الثقافة العربية  التي حكمت على التطور الحضاري بالثبات 
رهاب  ا لغوي  والسكون كما تبّدى ذلك في قوله : " كل الموروثات الثقافية والنفسية والتاريخية .. تمارس إرهاب   ا ا ، وا 

رهاب  خي  تاري رهاب  ا بالغي  ا، وا  رهاب  ا نحوي  ا، وا   ،ةالشعري معظم نصوصها في ل نجد هذا واضح  ، (41) ا"ا وديني  ا أخالقي  ا، وا 
س خطابه الشعري  أنه يفككه ويتجاوزه، فنراه يكرّ  يزعمللنسق وينضوي تحت شرطه الثقافي الذي  احيث يخضع فيه

ففي وصفه لشعر ، رغم دعاوى تجاوزه وتخطيه،واستعادة السلف، للنموذج الفحوليالذي توهمه حداثة، فيما هو عودة 
ا بين الشعر رابط  ، ولم يحد عنه، اه  يتكئ على نفس الموروث القديمنر الضفائر السود في قصيدة ،  المحبوبة مثال  

 :يقول، وتدفقه شاّلل في طولهوبينه وبين الليل في شدة سواده وغزارته، وبينه وبين ال األسود بجماله وبين الخصوبة،
 ياشعرها على يدي
 شاّلل ضوء أسود

 ألّفه سنابال  
                      (40) لم تحصد سنابال  

 ويتكرر هذا التشبيه في قصيدة سامبا، في قوله:
 غط قوسه

 في شرايين الشفق
 خشب القوس احترق

 
 
 
 

   (40)حين مّسه 
 في قوله:كما ربط بينه وبين الليل في شدة سواده 

 ل تمّشطي شعرك
 على مقربة مني

 حتى ل يهرهر الليل
  (40) على ثيابي
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 ويكرر هذا التشبيه في قوله:
 رآها تتسرح مرة وتنثر    

        ( 40) ..الليل على كتفيها
 ، يقول في قصيدة جميلة بوحيرد:وتدفقه كما شبهه بالشالل في طوله 
 والشعر العربي األسود 
 كالصيف 

 (40)كشالل األحزان 
ومهما يكن من أمر، فإن قراءات نزار قباني تكشف عن وقوعه في قبضة المجازفات، فلم ينجسم وعيه التنظيري 

في الوعي النظري والتطبيق  ا  تفاوت أثبت البحثللمفاهيم والقضايا النقدية  ـ كلية ـ مع ممارسته اإلبداعية، حيث 
 النصي، لتنتفي  المطابقة بين األحكام النقدية ، والنصوص الشعرية مناط األحكام.

 الخاتمة
 من أهمها:لعل ه، و لقد توصل البحث إلى عدة نتائج شكلت إجابات عن األسئلة المحورية التي تم طرحها خالل

 براز مدى التطابق والنسجام بين الوعي النظري  كشف النقاب عن شواغل نزار قباني النقدية نظريا   ــ ، وا 
 والممارسة النصية .

  فليست  ،لم تكن  حداثة نزار قباني رافضة للتراث، بقدر ما كانت  تسعى إلى تفعيله ورفض الخامل منه
 الراكد الذي يسكن فيه معظم العربي الشعري الزمن ثورة على كانت حداثته ثورة على القصيدة القديمة، بل

، من ومضمونا   لهذا المفهوم  إلى توظيف مالمح جديدة في الشعر العربي؛ شكال   سعى وفقا  و الشعراء، 
الغربية دون النكفاء  ةوالنصهار مع  الثقاف خالل تفعيل آليات تشكيل الحس الجمالي داخل بنية القصيدة،

ا مزج فيه بين الموروث العربي والحداثة الغربية.  عليها، وهو ما جعل حداثته تمثل وعي ا ناضج 

  الفصحى وبساطة  بالغنائية الشعرية من خالل توظيفه للغة شعرية جمعت بين كالسيكيةاهتمام نزار قباني
ن خالل إدخال كلمات ومفردات اجتماعية  ، حيث بادر إلى تطوير المعجم الشعري مالعامية وعفويتها

متداولة وعامية  على النسيج الشعري بعد إعادة إنتاجها ، األمر الذي أسهم في تجديد اللغة الشعرية، 
وضخ دماء جديدة في المعجم الشعري من خالل استثمار المفردات المحكية والتعبير عن روح العصر، 

 .بشعره رؤية تواصلية بين المرسل والمستقبل االمتداولة على " شفاه الناس" ، محقق  و 

 
 

 على من خالل اتكائه على آفاق أوسع في تفسيره للعملية اإلبداعية وتشكيل القصيدة،  قباني نزار انفتاح
ن كان قد خرج عن  معطيات كل من : النظرية السيكولوجية والنظرية السيوسيولوجية والنظرية العقلية، وا 

دائرة النظرية السيكولوجية في معطياتها حول مراحل تشكل القصيدة، لكنه تتّبع خطواتها حول غايات 
في  مفهوم ا مفّسر ا للعملية اإلبداعية  الفرويديمن التسامي   متخذا  اإلبداع وعلله وتفسير العملية اإلبداعية، 

مع ما افترضته النظريتان العقلية  كما اتفقبناء رؤيته ضمن مقاربته بين العملية الشعرية والعملية الجنسية،
 ا على أن كل إبداع هو نتاج فكريمؤكد   ،والسيوسيولوجية حول ما يسمى بعملية التمثيل،أو بناء المعرفة
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ولكنه  ،تفسيره لمنبع اإلبداع دعن" عند كارل يونغ، مفهوم " الالشعور الجمعيوقد مال إلى  ، تنظيمي 
 .كما خالف معطيات نظرية اإللهامخالف ما قرّره يونغ عن كيفية تشّكل اإلبداع عبر الالشعور الجمعي ، 

 رية النظم ، ورؤية في طرحه النقدي للغة الشعرية بعيد ا عن رؤية الجرجاني في نظ قباني نزار عدم خروج
 فضال عن عدم اختالففي سياق التفريق الكمي بين لغة الشعر ولغة النثر،  ؛رومان ياكبسون وجان كوهن

وعلى الرغم من ذلك لم تشكل آراؤه الحديثة في مجال اللغة الشعرية،  األطروحات النقديةطروحاته عن 
لم  ،حيث جاءت معظمها ناقصة ومبتورة، ناء النقدية في مسألة اللغة الشعرية نظرية نقدية متكاملة الب

 منها بقيمة نقدية جديدة . يستطع القارئ أن يخرج

   النقدية حول قصيدة النثر مبتورة غير متكاملة ، ونادى  بإدخال  قصيدة النثر في نادي  نزار أحكامجاءت
ا قصيدة النثر صوتية ل معتبر   ،األوزان والقوافي بالطاقة الصوتية للمفردات وآلية التكرار الشعر مستبدل  

  .دللية، وبهذا الستبدال بات يخالف غالبية أطروحات منظري قصيدة النثر

   حيث النصيةمع ممارسته ـ  في الغالب األعمالنظري للمفاهيم والقضايا النقدية  ـ  نزار وعيلم ينسجم ،
كما أن األحكام النقدية الصادرة بحق  وعي النظري والتطبيق النصي لديه،بين ال البحث  تفاوتا  أثبت 

 فوسمت أحكامه بسمة ،أحيانا وقوعه في قبضة المجازفات أثبتت لها، خالل قراءاته نصوص بعينها من 
األمر  ،اإلطالق والتعميم، ومجافاة الموضوعية، فلم تستند إلى معيارية موضوعية، يصح القياس عليها

ة،وعدم انطواء هذه األحكام ضمن منهج نقدي واضح النقدي من جهنضوجه  الذي كشف عن محدودية 
 المعالم من جهة أخرى.

   لم تشكل آراء نزار وأحكامه النقدية ، بنية متناسقة العناصر، محددة األهداف والغايات، بل غلب  وأخيرا
األمر اآلخر،  البعض، حتى إن بعضها قد يوحي أنه يتضاد مع األعم  بفي الغال عليها طقس رؤيوي

تحمل الكثير من المفارقات  ـ في معظمها ـ  دا ببعض النقاد ألن يعلنوا أن أحكام نزار النقديةالذي ح
 .والتناقضات سواء في نصوصه الشعرية أم في مدوناته النقدية 
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 مقاربة تداولية تقنيات الحجاج في سيرة عباس محمود العقاد 
Argumentation techniques in the biography of Abbas Mahmoud Al Akkad 

Pragmatic Approach 

 *د.فوزي علي علي صويلح
 ملخص

 
حيمل  ذللال لث هل  ذللت لثلالت ازللا يف اادونلا ا لرللةا ات لث لل  يف    

( أحللة لرفثعللات لثللل   أنااازللمه مللحلي ل اللال لر  يعلل ت ايف)للة   للا    
لخ صنا و اس حمملحل  لث)الا  تا اتل  هلالذ لثاللال ت   االا رحلل لعات 
لخلطللا  ل جللاوهت اذلله زحلل للعات ت)ياللا زا ا)لله تلل   زللا  للاة  

ال فاللال ثللذ زللمه ذللال لال ليفللا  ل هلليحل  ا لث)اللا  ا ذللال لثا للا  
لث صحلر الرماره ت ا اصة ذامال  لثصل    ل جاوال  ويلت هلالذت    
ل لللل  ت هللليحلتذ زلللمه وللل   ل حلللةلن  ا لو ملللا  لال  الللا  ا هللل  ذا  
الال  اللا  ف)لل  حجللاوه زحلوللذ تلاللا  لر يالله   إللال لر)طللت  فلل   

الزلللللن لث الللللاد  مالللللا ا ذلللللا  لراارتللللل   للللل    لللللممه له ا لللللا  ز
الال لللل  او إمللللحلي لثللللالتت اذلللله لللللللاو   للللا نا لث لللل     اطلللل  
لتلالللا  الث للل قات لثالللادت ويلللت لالللةب ل جلللا لرفه للل  ث االلل  لثحلللللل ت 
اواللالذ   ذ لراطاال  لر  لاتا   ثلاثت يف  لب لث هل  ا ذلال لرالاي 
لاةب زاارت  لةلاثا  هلال لخلطا  ل جلاوه ا هلال لث)الا ت و لت 

  يغ زمه خالثذ  رو  زلمه لثعنلت ثا لمل لر ل حلر ارل  ل حلةلن  أ 
الثظ ا  لث  للرت ت   ال ل اال لث  وا نات ازلا يفل الدي فانلا زلمه 
ز ا ئ  لثا ل ل  الثا اتل  تحل لعنما ز  لل لثلةلد ل لث ل  يف  ا ز لالنا 

 لثاا مل ومه وحللمل لث)اا   
 تللل ل ليلللت زنمللل  لث هللل  ايايف لللذت اذللله زنمللل  ل للل ذ لث هللل  ولللمه  

لثالت اخاط لث ال ا لتاذه: ل او خي ص تاثا مل ولمه لثالات 
ل جللاو اأهللاثا ذت الثيللا  يف  للب له ا للا  ز ليفللا ل جللاو لرفه لل  
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 لراارت ت  ا خيةي لرانا الرةا   لث   يف   

ج، السيرة الذاتية، العقاد، الكلمات المفاتيح: تقنيات الحجا 
 . المبادئ، اآلليات، المرايا
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Abstract 

This paper deals with the concerns of 

human self and its image in the narrative 

books (in the different concerns of life). 

The book (I) is one of the books in which 

the well-known writer Abbas Mahmoud 

Al Akkad wrote his autobiography, 

according to the specifications of the 

argumentative theory. Such theory implies 

conditions and rules which make us 

convinced that what Al Akkad cared about 

in this book does not deviate from the 

stylistic modification in expression and 

photography. Here, we mean the 

argumentative dimension dominated his 

life. By his style, he adjusted from 

monitoring all events to selecting some of 

them, and selecting or focusing on some 

events is an argumentative method to 

achieve influence and persuasion in the 

reader. This research aims to focus on the 

argumentative techniques which present 

the events and attitudes of Al Akkad. The 

research consists of two directions: the 

first is the elements of argumentation and 

its methods. The second is concerned with 

revealing the argumentation mirrors of 

reality. The aim behind all of this serves 

the method and narrative writing. 

Key words: argumentation techniques, 

biography, Al Akkad, principles, 

mechanisms, mirrors 
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 ةالمقدم

النظر في مساقات  اإلبداعية منهجية تتوخى في حيثياتها رؤيةيتأسس الوعي النقدي في السيرة الذاتية على 
أسباب الجاذبية ويسعى الستثمار ما يتهيأ له من  التي يتقنها السارد، ، ومسارات اللعبة السردية،التجريب

كلما تنزلت في محراب الذات ، وينشط فيها وفاعلية باحترافإذ يمارس نشاطه السردي ، واإلشعاع المعرفي
 . للفكر والحياة اإلنسانيةالتشخيص اإلبداعي مقومات 

المفكرين بوصفه من أهم عباس محمود العقاد  سيرةالحجاج في تقنيات على هذا النحو ينشغل البحث باستكشاف 
في  الخطاب السرديى فرضية علمية تؤمن بأن في القرن العشرين، وهذا االنشغال يتأسس عل واألدباء العرب
الكتابة السردية، وتأليف االنفتاح على  للكاتبله خصوصيته، ولعبته السردية المتقنة، إذ ال يمكن  سيرة الكاتب

هو و   .أساليب سردية وتقنيات حجاجية خاصة، تستهوي المتلقي وتؤثر فيهتسنده كتاب بكامله عن الذات، ما لم 
يحقق هذه الوظيفة إال بممارسة التجريب ولم  ،العقاد في سياق البوح عن أفكاره وتجاربه سيرة ما انشغلت به

واالنفتاح على أفق واسع من التمثل اإلبداعي واالحتراف الباذخ لألساليب اللغوية والتقنيات الخطابية في إنتاج 
 األفكار وتمثيلها في دائرة الفعل السردي. 

تقنيات الحجاج وفقر الدراسات النقدية عن كامنة في حالة الضمور، على أن المشكلة التي ينشغل بها البحث  
لذلك سيمضي البحث بفرضية مخصوصة  جهة أخرى.سيرة عباس محمود العقاد من  في، و في الخطاب السردي

باعتبار ما التي تمثلها الكاتب في هذه السيرة،  البناء الحجاجيومحاولة الكشف عن تقنيات إلجالء الرؤية 
ذلك ألنه  . المؤسسة لبنية الواقعوالمرايا ، اآلليات والمبادئ حيث: من لظاهرة الحجاج النقدي يتكامل في التصور

المعهودة  كما تجاوز التراتبية، والوقائع السردية، وانزاح بها عن المألوف من جرد األحداث المادةعمد إلى انتقاء 
أي إنه انتقى ، ، دون ترتيبكتابة السيرةفي  عمدة   من بعض المحطات التاريخية من الطفولة إلى الكهولة؛ فاتخذ

ء وهذا االنتقاء في حد ذاته كاف الختبار المدونة في ضو  بقصد اإلقناع. السيريعالمه  ىوبن، بعمق مادته
فضال  عن أن  الوقائع في حد ذاتها  (1) " فاالنتقاء يعبر عن وجهة نظر إلى األحداث." ؛تقنيات الحجاج وأساليبه

فعل حجاجي له ظروفه و أسبابه، يقول بيرلمان وتتيكاه: "إن القيام بانتقاء عناصر معينة وتقديمها للمستمع 
عناصر حضور ا يعتبر عامال  ينطوي مسبق ا على أهميتها ومالءمتها للنقاش. وبالفعل تمنح هذا االختيار لهذه ال

  (2)جوهري ا للحجاج."

 –، ويستقيم والمرايا الحجاجيةاآلليات كل ذلك يؤشر نحو ما ينبني عليه الخطاب السردي في السيرة الذاتية من 
بهذه االستراتيجية لمقاربة كتاب ) أنا ( الذي اختصه األديب والمفكر العربي عباس محمود العقاد  -في تصورنا

ا مستحق ا للقراءة النقدية، بل ويضاف  لكتابة ذاته، طبق ا لمواصفات السيرة الذاتية. وغدا بهذه المواصفات نص 
 ت. للجهود والمحاوالت المتقدمة في كتابة الذا

كما يذهب -وما يزيدنا قناعة بهذه الغاية أن كتابة الذات في سيرة العقاد تتسم بهذه الوظيفة الحجاجية، بوصفها 
" كتابة لها طابع جديد في كتابة التراجم. كتابة ليست شخصية بحتة، وال سرد ا ألحداث مرت  -طاهر الطناحي
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تابة باحث عالم، وفنان نابغ تعود النظر في مسائل به، أو عاش فيها وكان له دور من أدوار فحسب، بل هي ك
العلم، وقضايا الفن والفكر، وجال في شؤون الفلسفة وعلم النفس واألدب والتربية واالجتماع، وتمرس بتجارب 

بهذه المعطيات؛ فإن   *(3)الحياة، ومارس حلوها ومرها وخرج منها بخبرة العالم وعبرة المفكر وحكمة الفيلسوف".
والغاية من وراء هذه المقاربة النقدية في سيرة العقاد هو الوقوف على تقنيات الحجاج وأساليبه التي  المرتجى

 صبغت السيرة بهذا المستوى من الوصف؛ طبق ا ألسئلة البحث، ومرادها اإلجابة عن هذا السؤال المركب:

ات الحجاجية التي  وظفها كيف تشكلت صورة الخطاب الحجاجي في سيرة عباس محمود العقاد؟  وما التقني
 في سيرته الذاتية ؟

وجوهر هذا السؤال المركب يكمن في قدرته على استفزاز الذاكرة، والمضي في اإلجابة المنهجية عبر ثالثة 
 مسارات تشكل في مجملها صورة الخطاب الحجاجي وتعكس خصائصه الحجاجية طبق ا لمبادئ البالغة الجديدة،

، ومرايا الحجاج المؤسسة لبنية الواقع، في آليات الحجاج في سيرة العقادا ال تتجاوز وهي في خصائصه وتقنياتها
وغايتها استكشاف مالمح التحول الوظيفي في الخطاب السردي وسماته التي اختصها السارد بوصفه متلبس ا 

 بشخصية العقاد أحد عباقرة الفكر واألدب العربي المعاصر. 

ته العلمية، ومنزلته بين الدراسات النقدية الحديثة من طبيعة المدونة، من جهة أخرى يكتسب البحث قيم
وخصوصية المسار المنهجي، إذ سننفق جهدنا في هذا السياق الكتشاف مالمح اإلبداع ومسالك اإلقناع والتأثير 

، ومساره ، في ضوء الحجاج الذي يمثل ) البالغة الجديدة ( في العصر الحديث،  وما يتساوق بأفكاره النظرية
اإلجرائي في النظرية التداولية بوصفها الجامع المعرفي، والقاعدة المنهجية تحليل الخطابات المختلفة، على إن 
جهدنا لن يخرج عن منهجية شاييم بيرلمان ولوسي تتيكاه ورابين الكوف وجيفري ليتش فهم األعالم الذين نقدر 

مع  -إلى حد كبير –داولية التي اطمأنت إليها النفس، وتتناغم جهدهم، وأفكارهم تعد جامعة لكثير من اآلراء الت
طبيعة المنطلقات الجوهرية في خطاب السيرة الذاتية لعباس محمود العقاد. واعتماد هذا المنهج يجري  كذلك 
ضمن مواصفات المدونة التي سننشغل بدراستها،  ومن جهة أخرى يمثل التجريب خطوة مهمة لمواكبة التطور 

يث الذي حققته اللسانيات المعاصرة في إيجاد آليات واستحداث طرائق إجرائية جديدة لفهم الظاهرة اللغوية والتحد
وفك شفرات  النصوص والخطابات.  ولعل ما تهيأ للتداولية من أسباب التفوق يكمن في قدرتها على"دراسة 

  (4")إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله.المعنى التواصلي أو معنى المرسل، في كيفية قدرته على إفهام المرسل 

وال يتحصل ذلك إال باستراتيجية واضحة، وتقنيات ُتعّبر عن الكيفية التي ينفذ من خاللها إلى خاصيات اإلقناع 
 .والتأثير في المتلقي، رغبة في  تثوير النص، وتعزيز أفقه بالمقاصد والغايات التي ينشأ لتبليغها

____________ 

رى النقاد أن األستاذ طاهر الطناحي هو من جمع السيرة الذاتية لألديب عباس محمود العقاد ، وجمع تفرقها ، ولملم شتاتها في ي* 
 كتاب )انا( وقد كتب مقدمتها المطولة ، وقدم فيها صورة مجملة عن بناء الكتب ، وفصوله . 
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ة واستقام في وعينا من أدبيات النظرية النقدية يجعلنا وتأسيس ا على ما تقدم؛ فإن ما ترشح لنا من المادة العلمي
، وهي في هذا تتوخى تحفيز البحث إلنجاز مهمته، وتحقيق أهدافهضمني ا أمام مسؤولية علمية، ومنهجية 

المنوال تميل إلى المنهج التداولي بوصفه من أهم المناهج التي يأخذ الحجاج صورته الباهرة في سياقاتها الثالثة: 
ق الثقافي، والمنطقي واللغوي، وهي السياقات المنتجة للخطاب الحجاجي، على نحو يجعل دراسته بحسب السيا

حبيب أعراب في الخطابات اللفظية من شأن التداولية، بل إن كل خطاب حجاجي شكال  ومضمون ا يخضع 
، ومقوماته المعرفية، ومن لشروط القول والتلقي، وهي المبادئ األساسية التي يتأسس عليها في كفاءته القصدية

 ( 5)ثم تتجلى فيها منطلقات الذوات الفاعلة، وآلياتها اإلقناعية. 

. وهي (6)إن ما تقدم من أفكار يندرج ضمن فن التَّمثُّل الذي " يجد فضاءه في ما لم تتفوه به الكلمة المكتوبة "
التحول النوعي في بالغة الخطاب مقولة تفضي إلى نتيجة دامغة، وخالصتها ترمي إلى استكشاف مالمح 

الحجاجي الذي أحدثه العقاد في كتابة السيرة الذاتية بصورتها الجديدة، فقد تحررت لديه من المألوف بصوره 
العاطفية، وجرد األحداث التاريخية، وتفصيل القول في زوايا ضيقة، إلى رؤية أوسع في التمثل من االختيار 

 ثيف األحداث، واستنباط دالالتها وتوزيعها ضمن خرائط ذهنية تقوم علىواالنتقاء لمواقف مخصوصة،  وتك
(؛ فبدت في انتظامها السردي أشبه بلعبة لغوية، جديرة بالمتابعة، إذ تفاضلت افعل وال تفعل( أو ) قل وال تقل)  

يحددها بزمن معين، في مثولها النصي، وفي سياقاتها تبع ا الختالف المواقع وتعدد العوالم في مرايا الذات. فلم 
ولم يضرب لها أجال  مسمى في السرد، كما لم يرهنها بشروط مخصوصة تستحيل بها إلى زوايا وأحكام مسبقة.  

بقصد أو بغير قصد  –لقد أضمرت سيرة العقاد شيئ ا كثير ا من عناصر السرد؛ ولكنها في الوقت ذاته قدمت 
وقدرته اإلقناعية. وكأن منطوقها ال يهمه من الزمن إال رهانات كافية على كفاءة الخطاب الحجاجي  -منهجي

المساق التاريخي إلنتاج السيرة، وال يهمه من المكان والشخصية إال بارتباطه بمسرح األحداث، لتغدو الذات 
وخصوصيتها هي مركز الثقل الداللي، وما تحمله من مبادئ؛ وكأنها مقصودة، ومركزة؛ ينشد السارد من وراء 

، وهكذا (7)ار"إضفاء حالة االغتراب على الجميع: غربة المكان وغربة الناس، وغربة داخل النفس"هذا اإلضم
انطلقت في بناء األحداث على المضمرات المؤثرة، وما يخصها من الروابط واإلحاالت الرمزية، ولم تكن هذه 

ية، على مستوى التجريب اإلبداعي، المغامرة سوى حالة من االبتهاج بهذا الوعي، والتحول النوعي في السيرة اآلن
 والتنوع في مقاماتها السردية.

ولعل غياب الدراسات السابقة في سيرة عباس محمود العقاد من أهم المسوغات الجوهرية، التي بعثت فيها الهمة، 
العربي وانعقدت لها الرغبة وتولدت بها العلة للمضي في مقاربة هذا الخطاب السردي الرفيع ألحد أعالم األدب 

في القرن العشرين، فضال  عن قيمة اآلراء التي بثها في هذا الكتاب، وتجربته الباذخة في التعاطي مع هموم 
اإلنسان والفكر واألدب خالل مسيرة سبعين عام ا من القراءة والكتابة. تلك هي البواعث وراء هذا االشتغال، على 

 : ته في مباحث غير مستقلة، ومنها يا متفرقة من سير أن ثمة بحوث ودراسات ومقاالت صحفية قد حفلت بزوا
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الباردي، د.محمد، عندما تتكّلم الّذات ) الّسيرة الّذاتّية في األدب العربّي الحديث، منشورات اتحاد  .1
 م. 2005الكتاب العرب، دمشق، 

 م.2010العسل، د.عصام، فن كتابة السيرة الذاتية مقاربات في المنهج، دار الكتب العلمية،  .2

 -ه1429آل مريع، د.أحمد، السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم، دار صامد للنشر والتوزيع، الرياض،  .3
 م.2010

وبالنظر في الخارطة البحثية للدراسات السابقة نجد أن الدراسات الثالث لم تفصل القول، ولم تقدم مقاربة وافية 
 -عن سيرة عباس محمود العقاد، إذ كان استدعاء السيرة في سياقات جزئية، منها كما ورد في دراسة الباردي

أن سيرة العقاد مسها االختالف من هذه الزاوية؛ فلم الحديث عن إشكالية جنس السيرة الذاتية في األدب العربي، و 
يتبين أهي سيرة ذاتية أم اعترافات؟!، وغير ذلك مما له تعلق مخصوص بالتأسيس المنهج لهذا الجنس األدبي. 
وفي الدراسة الثانية حديث ال يقل شأن ا عن سابقتها إذ تمثلها في سياق التتنظير، والتأسيس للمنهج في الفصل 

أدب السيرة الذاتية الدوافع واألهداف( ، حاول المؤلف أن يثبت سالمة الشروط التي استوفتها سيرة العقاد  األول )
بوصفها جنس ا أدبي ا مبكر ا مع كتاب األيام لطه حسين، وغير ذلك من المقاربات الخاصة بأفكاره ومنهجه، وأخذت 

 كاشفة في السيرة الذاتية. الدراسة الثالثة االعترافات كمظهر من مظاهر الصراحة والم

وباإلجمال فإن دراستنا معنية بتقنيات الحجاج وأساليبه، ومنهجها في المقاربة مختلف تمام ا عن سابقاتها. وعلى 
يختص األول  ا النتائج، حيثما تمهيد وتلحقهميسبقه بمبحثين رئيسيينهذا النحو تشكلت رؤيتها وتحدد أفقها 

الحديث عن مرايا الحجاج   لثانيوتبنى اه التي تمثلها العقاد في سيرته، اليببالوقوف على آليات الحجاج وأس
المؤسسة لبنية الواقع، وفي مجملها مقاربة واسعة، والكشف عن الروابط والعوامل الحجاجية التي صنعت هذا 

 العمل وأسهمت في تشكيل أبعاده السردية والتداولية.

 ديةالسيرة الذاتية.. المفهوم والوظيفة السر 

على الرغم من أن للسيرة الذاتية ارتباطاتها السردية في التراث العربي، إال إن تصنيفها المنهجي وتسميتها النقدية  
ا غربي ا،  إذ ارتبطت في نشأتها بأفكار الغرب، وتحققت مفاهيمها في المنصات الغربية، وأكثرها  يجعلها منتج 

كي استعادي نثري، يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، دوران ا تعريف فيليب لوجون الذي يرى أنها" ح
أي إنها بحسب ستارروبينسكي:"  ( 8)وذلك عندما يركز علي حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته، بصفة خاصة."

.  وهذا المبدأ في الكتابة اإلبداعية للسيرة يفرض على السارد التموضع في موقع *(1)سيرة شخص يرويها بنفسه"
والراوي في آن، إذ ال تخرج السيرة الذاتية بهذا المتصور عن" كونها قصة حياة المؤلف التي يسردها المؤلف 

  (9)بنفسه، مثقلة بإكراهات الصدق والحقيقة."

____________ 

توزيع، القاهرة، نقال  عن: المبخوت، شكري، سيرة الغائب سيرة اآلتي ) السيرة الذاتية في كتاب األيام لطه حسين (، رؤية للنشر وال* 
 . 16م، ص2017
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ويجري عليها ما يجري على السرد في الرؤية والتشكيل؛ ولكنها تتسم بالواقعية السحرية باعتبار أن ساردها ظاهر" 
ومن ثّم" فإن ميالد  (10) تقوم مشاعره واعتقاداته وأحكامه بإضفاء الظالل على الوقائع والمواقف المعروضة."

نفس ميالد كاتب السيرة الذاتية. والتسلسل الزمني الشخصي للسيرة الذاتية هو  -البطبيعة الح -الراوي هو
وأي ا كانت اإلشكاالت   (11) اللحظة أو اللحظات التي ينهمك فيها كاتب السيرة الذاتية في سرد حياته الخاصة."

السردي الذي تتحرك في  التي رافقت هذا الفن في مفهومه ومؤثراته النقدية؛ فإن ما يهمنا هو مرجعية الخطاب
في الّسيرة الذاتّية إزاء جنس سردّي بامتياز؛ ولكّنه سرد استعادي يكون  و" مهما كانت درجة الحكي فإّننا مساحته.

  (12)فيه الحاضر زمن الّسرد والماضي زمن الّتجربة."

بهذه المعطيات؛ تغدو السيرة الذاتية مشغال  إبداعي ا في الخطاب السردي، وصورة من صور اكتشاف الفرد   
وماضيه الشخصي، بآماله وآالمه، وأمجاده وخيباته،  إذ تتم بوعي في سياق جهٍد مخصٍب، وعملية استكشافية 

يل. وهذا الوعي الكتابي يعطي ساردها منسقة، تتمايز بها الذات في الكتابة، وتتجاسر في قدرتها على التمث
استحقاق التأمل في التعبير عن النفس، وتصحيح فضائلها في الحياة اإلنسانية، وهي الغاية التي يزكيها جورج 
ماي، إيمان ا منه بأن قيمة السيرة الذاتية " ال تكمن في صحتها التاريخية،  وال حتى في إحكامها الجمالي، بل في 

الشهادة هي التي ترسم مالمح الكتابة، ويكتب لها القبول لدى  وطبيعة هذه (13) ية التي تقدمها."الشهادة اإلنسان
 المتلقي والتفاعل مع أسئلتها اإلبداعية.

ولطرافة السيرة الذاتية ومتغيراتها  يقترح ب وليام سبنجمان "أن يعاد تعريف هذا الجنس ككل في كل مرة يقوم 
بمعنى أن الجديد يفرض سلطته على توجيه المسار  (14) ة بطريقة جديدة."شخص ما بكتابة سيرته الذاتي

االصطالحي؛ ولكننا ال نتصور أن هذا سيحسم النظر في التعريفات، أو يوسع المفاهيم طبق ا لهذا المتغير، إذ 
جديدة.  ستظل السيرة الذاتية ترجمة خاصة بمعطيات خاصة، ال تتجاوزها وال تتفلت من عقالها قديمة كانت أم

 مر في المفهوم ال يخرج عن كونهاوسواء اعتمدنا ما ذهب إليه لوجون أو ماي، أو ما اقترحه سبنجمان فإن األ

) ترجمة ذاتية لشخص ما في دائرته العمرية بين الصبا والكهولة، ورصد لتجربته اإلنسانية في الحياة، بمعطيات 
الت النوعية التي ينتقيها الكاتب، ويبثها بقصد اإلقناع والتأثير مختلفة اجتماعية وثقافية وعلمية، وغيرها من التحو 

 في المتلقي.( 

 ة الذاتية بوصفها خطاًبا حجاجًياالسير 

طبق ا لمبادئ البالغة الجديدة في ثوبها  –من المواصفات والشروط المنهجية التي استوفتها السيرة الذاتية   
أنها ثمرة سيرورة دوافع ورغبات متفرقة، وهذه الدوافع "يمكن اختزالها في المقاصد العقالنية،   -الحجاجي

مشبعة بالفعل اإلقناعي الذي يحقق للذات الساردة  . ففي هذه المقاصد رؤية(15)والمؤثرات االنفعالية والعاطفية"
فاعليتها مع الغير، ويتمم لها التأثير في اآلخر؛ باعتبار أن " الذات ومنذ األمد مسكونة بالغيرية فـ"الذات عينها" 

ولما كانت السيرة الذاتية مبنية على حالة من اختيار األحداث وانتقاء المواقف، واصطفاء  (16)هي " اآلخر."
يندرج ضمن مرافعات الذات في الحياة إلثبات الكفاءة   -الجرم -الزمن النوعي في مسيرتها، فإن ذلك 
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براز القوة الحجاجية في عالقتها مع اآلخر ، بمعنى أن السيرة الذاتية "خطاب تم بناؤه بقصد  الشخصية، وا 
 . (17)اإلقناع، أي بقصد التواصل والتفسير "

تتمتع بصبغة حجاجية تداولية، ألنها " تتجاوز مركزية البليغ، وعملية اإلقناع باتجاه كما أن السيرة الذاتية    
تواصل فردي متنوع يقدم وفرة من التجارب والرؤى، ويعزز من التفاعلية اإلبداعية وتقدير آخرية اآلخر في مواقف 

    (18)التواصل."

بمقتضى سياقاته اللغوية و الثقافية، والمنطقية،  بهذه المعطيات؛ يتداخل الحجاج ويتخارج في الخطاب السردي   
وهي التي يفرضها الكاتب، ويتوسل بأساليبها على النحو الذي يحقق فاعليتها ، ويزيد من غلتها التأثيرية في 
اآلخر. واألمر كله في هذا الشأن يدور حول" جملة من األساليب التي تضطلع في الخطاب بوظيفة، هي حمل 

وهي كذلك الصيغة المفهومية التي فتحت للحجاج نافذة على البالغة الجديدة، وارتسمت  (*)قناع "المتلقي على اإل
 مالمحها لدى بيرلمان وتيتكاه بالمبادئ اآلتية:

: أن موضوع نظرية الحجاج لدى بيرلمان وتتيكا هو "درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان  أوال 
   (2)ليها من طروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم"إلى التسليم بما يعرض ع

ألن "الحجاج موجه  (19)ثاني ا: أن "الجمهور في تصور بيرلمان مكوِّن أساسي من مكونات المعادلة الحجاجية، "
نما يتعداه  إلى جمهور ذي أوضاع خاصة، في مقامات خاصة. والحجاج هنا ليس لغاية التأثير النظري العقلي، وا 

لى إرضاء الجمهور واستمالته." إلى لى إثارة المشاعر واالنفعاالت، وا   (2)التأثير العاطفي وا 

ثالث ا: أن " نظرية الحجاج بوصفها بالغة جديدة تغطي الخطاب المستهدف لإلقناع، كيفما كان المستمع الذي 
 (20)تتوجه إليه، ومهما كانت المادة المطروحة."

رابع ا: تنفتح نظرية البالغة الجديدة على الواقع؛ فتلجأ إلى التحليل والمقاربة النقدية للخطاب السائد"ألن اإلنسان 
ال يفكر أو يتفلسف أو يكتب أدب ا أو غيره بمعزل عن العالم. إنه في تواصل مستمر وفعَّال مع محيطه الخارجي. 

كراهات، أو ما شكاالت وافتراضات." وما يحتويه من مؤثرات ومحفزات وا     (21) يطرحه من أسئلة وا 

وبمقتضى ما تقدم؛ فإن التفكير الحجاجي الذي خامرنا في سيرة عباس محمود العقاد يترابط بوعي، ويتساوق 
في أسئلة معرفية، وخطوط جلية، أبرزها  بانسجام ضمن  موجهات البالغة الجديدة وركائزها، إذ يتجسم تداولي ا

من أكون؟ ومن أنا؟؛ فهل أنا الذي يتماثل في وعي الناس؟ أم أنا الذي يظهر في سؤال الكينونة المضمر: ) 
( كلها خيوط تتجلى بفعالية خطابية، وتأثيرات حجاجية، غايته من استعمالها الضمني تقديم الحجج مرآة الذات؟ 

تائج ومتواليات من اإلبداع الكتابي، وكأنه مسكون بالمثالية األخالقية، والقدوة في واألدلة المؤدية إلى ن
  (1)السلوكيات؛" بحث ا عن إنسان منشود: إنسان العقل والعلم واإلرادة القوية."

_________ 

ليد الغربية من أرسطو إلى * صولة، عبد اهلل، الحجاج،  أطره ومنطلقاته وتقنياته, من ضمن كتاب ) أهم نظريات الحجاج في التقا
 298اليوم(, إعداد/ حمادي صمود, جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية, تونس,كلية اآلداب, منوبة، ص
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أو كأنه "يقدم للمتلقي ) أنَت، أنِت، أنتم ( جملة من المقدمات تحتم جملة من النتائج، تشكل مع تلك المقدمات 
محور ا داللي ا متجانس ا"
(22)  

وهو في منوال األنا والكنتية يدعم مسيرته الذاتية بمدخل مفيد للتأمل في عتبة العنوان التي تغري القارئ بوصفه 
عنوان ا رمزي ا يحيل بالتعيين المضمر إلى خصائص الشخصية، و" ما يتبع ذلك من إحالة على ما تكتنزه الذاكرة 

، ولقد كان من بواعث هذا  (23)عل سيكولوجي خاص"الجماعية عن الشخصية من صفات تثير لدى المتلقي رّد ف
الشعور واإلحساس باألنا وتضخمها في مطلع السيرة أن اعتمد مقولة الكاتب األمريكي)  وندل هولمز ( مدخال  

إنما هو ثالثة أشخاص  -كل إنسان بال استثناء -اإلنسانمثير ا لتحفيز النشاط اإلقناعي في الخطاب، بقوله: " 
دة. اإلنسان كما خلقه اهلل..واإلنسان كما يراه الناس..واإلنسان كما يرى هو نفسه.. فمن من في صورة واح

وسوق األفكار مساق التأثير واإلقناع يضعنا في تلقي  (3)"هؤالء األشخاص الثالثة هو المقصود بعباس العقاد؟
عن نفسه؛ بل وينصرف الحديث عن  سيرته أمام أسئلة الكتابة الحجاجية العتيقة، إذ يتجاوز الكتابة التعبيرية

لن أتحدث بطبيعة الحال عن "عباس العقاد الذات في تصور اآلخر، إلى الذات في مرآة الذات الساردة نفسها، "
" كما خلقه اهلل. فاهلل جل جالله هو األولى بأن يسأل عن ذلك.. ولن أتحدث بطبيعة الحال عن عباس العقاد 

 (3)"28سؤولون عن ذلك. ولكن سأتحدث عن عباس العقاد كما أراه. صكما يراه الناس، فالناس هم الم

(  طبق ا لمعطيات األنا، والعتبة السردية في العنوان، إذ ) عباسإن هذا المبدأ الذي استهل به سيرته الذاتية عن  
، إذ تقربنا عتبة تقاربت ترجمتها الوظيفية في سياق اإلغراء والتعيين، وهي االنطالقة الجوهرية في حجاجية السيرة

العنوان من مراسم االحتفاء بالكتاب، وتفتح في الوقت نفسه حالة الشعور بالقلق النسبي الذي يتلبس األنا في 
الوجود، وهو األمر الذي يخامرنا بفعل هذا النشاط الحجاجي، ودرجة المناص المغلق، وكأن على اإلنسان أن 

يعني الحرية  -بحسب فيصل دراج  -لعاته، والقلق بهذه الماهية يعيش وجوده قلق ا بما يحقق ماهيته وينجز تط
والاليقين، والحرية المؤسسة على الاليقين إشعار بتطور اإلنسان وارتقائه. ولهذا يزداد القلق المرهق كلما ارتقى 

مادتها السردية هذه طبيعة الفلسفة التي ظفرت بوعي العقاد؛ إذ انتزعت سيرته الذاتية   (7) اإلنسان في سلم الوجود
من عوالم الفكر والحياة، وبدت في متوالياتها النوعية، وأربطتها التداولية  موجهة لكتابة الذات وعالقتها باآلخر، 

هل يعرف اإلنسان نفسه؟ كال وما انفكت تتساؤل بقلق عن حدود معرفة الذات، ودائرة تحركاتها في الحياة، " 
شيء في األرض والسماء وفي الجهر والخفاء، ولم يكتب ذلك ألحد  بغير تردد، فلو أنه عرف نفسه لعرف كل

من أبناء الفناء.. إنما يعرف اإلنسان نفسه بمعنى واحد وهو أن يعرف حدود نفسه من حيث تلتقي بما حولها 
يقاعها المتأدب  (3)"127من األحياء أو من األشياء.. ص مثل هذه النصوص تتماثل في قيمتها الفكرية، وا 

بسبائك المجوهرات؛ ألنها ترسم خارطة الذات وتنسج ما حولها بخيوط ذهبية من جواهر القول، ومنطلقاته، وهي 
ا واسعة التي استقى منها العقاد مادته السردية وراح يغذيها بالمقوالت االستراتيجية التي فتحت أمام الذات آفاق  

 : اآلتي على الحياة والناس، ويمكن بيانها وتمثيلها في
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 آليات الحجاج في سيرة العقاد

 : الترتيب والعوالم المتعددةأواًل: آلية 

الترتيب واإليجاد خطوة تواصلية في الخطاب السردي عموم ا، رواية أو قصة أو مسرحية، وفي السيرة الذاتية 
طيط هيكليتها، كما أنها مرحلة إيجاد الموضوع وتوليده من الذهن، وبلورة أفكاره يختص بتنظيم كتابة الذات وتخ

للكاتب في السرد عن وضع غنى في صورة هندسية تعكس تقنيات العرض، وبث الحكاية، ومن ثمَّ؛ فال 
المحتويات التي ينتقيها في مواضع مخصوصة، بصورة مالئمة للسياقات المختلفة، وال ينقصها الوظيفة 

حجاجية، إذ لها ما يؤيد حجاجيتها في حصول الطاقة اإلقناعية، كونها تخضع بدقة النتقاء األحداث واختيار ال
 مواضعها.  

وبالنظر في سيرة عباس محمود العقاد وما بدت عليه من تقنية الترتيب واإليجاد كآلية لعرض المحتويات فقد 
داعت له األفكار، وتواضعت عليه المرجعيات التداولية انتظمت فصولها األربعة وعتباتها النصية بمقتضى ما ت

( : أنا، أبي، أمي، متوالية الصبي) :*(3)للمدونة، إذ تهيأت لها صورة بديعة، وخطوط جلية في المتواليات اآلتية
قلمي، منهجي في الكتابة، مالم أكتب ) متوالية القارئ / الكاتب (: أساتذتي، )متوالية التلميذ (: .بلدتي، طفولتي

 ة في حياتي، عرفت نفسي، طريقي للنجاح، إدارة الوقت، أحرج ساع ) متوالية النجاح (:وما أريد أن أكتب، 
 ، سفتي في الحب، فلسفتي في الحياةفل) متوالية الحب والحياة (: أصدقائي وأعدائي، األصدقاء واألعداء (: )
وحي الخمسين،  ) متوالية الزمن النوعي (: طفت العالم من مكاني، أجمل أيامي، ( متوالية السياحة المعرفية)

 في مكتبي، بين كتبي، في بيتي.  ) متوالية المكان والمرجع الحي(:وحي الستين، وحي السبعين، 

وعلى هذا النحو جرت مقاليد الترتيب واإليجاد في سيرة عباس محمود العقاد، وانتظمت فصولها وعتباتها النصية 
طبق ا لمبادئه وأساليبه، إذ يعد ترتيب الموضوعات، وتصنيفها على هذا المنوال من المبادئ الحجاجية التي يتمثلها 

لتأثير في المتلقي، وهي بصيرة يمتلكها السارد الجيد ويبعثها المبدع لرفع الثقل الشعوري وزيادة منسوب اإلقناع وا
م باختيار المواضع والحجج واألهواء  بحجاجية عالية، ال يتوقف دورها عند سوق األفكار وترتيبها، كما "ال يتقوَّ

ا بنجاحه في ترتيبها على نحو مالئم لنوع الخطاب وللرسالة ول م أيض  لمخاطب المالئمة للرسالة فقط، بل يتقوَّ
ويدخل في هذا السياق االستهالل المدعم بتناسق المدونة، وحسن توزيعها، وهي في حضورها  (24)المقصود."

المتناسق تعكس مواقف تواصلية ذات صبغة إقناعية، وتختلط في مراسها التداولي بحجج منطقية وشبه منطقية 
 بمطابقتها للمقام، وتواردها في الخواطر. أراد الكاتب من ورائها قراءة الذات، وتثوير منبتها في الواقع

___________________ 

، A4يقع كتاب ) أنا ( في المجلد الثاني والعشرين من موسوعته األدبية والفكرية، ويتوزع على تسعة فصول بثالثمائة صفحة ونيف * 
 وما بعدها.. 318ينظر: العقاد، عباس محمود، السيرة الذاتية ) أنا(، ص
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واستقامت في  –كما يسميها -تلك مؤشرات الطاقة اإلبداعية التي نهدت في ذاكرة العقاد المتوهجة/ المستبدة   
ثنائيات متماثلة وأخرى متضادة، على النحو الذي يتراءى لنا أعاله، واجتمعت لحجاجيتها ثوابت من األيديولوجيا 

" اع وتحترز من الضبابية، وعليها نص السيرة بأنومتغيرات الحياة، فهي ذاكرة حجاجية بامتياز، تتوخى اإلقن
الذاكرة ملكة مستبدة، ويراد بنسبة االستبداد إلى هذه الملكة العقلية أنها تحفظ وتنسى على غير قانون ثابت، 
فتذكر األمور على هواها وال تذكرها بقدر جسامتها واقتراب زمانها، وقد تحتفظ بأثر صغير مضى عليه 

ن عرض عليها قبل شهور أو أسابيع.صخمسون سنة، وتهمل  إنها ذاكرة غير ملتبسة  (3)""56األثر الضخم وا 
تعكس مخزون ا ثري ا، ذا قوة في التناول وأثر ا جلي ا من األفكار، والمعارف، والتجارب المكثفة، حتى استطاع أن يلم 
شمل العديد من العلوم ويجمع تفرق الفنون، في دائرة أصح ما يمكن تسميتها بدائرة االمتياز، وهي خصوصية ال 

لم بسهم، وأصاب من كل فن بناصية؛ فاستحالت ظنون العقاد يقين ا، واستحق بها تليق إال بمن ضرب من كل ع
التسمية مبكر ا، وانغرس في دائرة األنا بكل تفاصيلها، إذ أدرك كنه ما ينشده من الفكر، وما يطمح إليه من 

بفكرتك فكرة  إذا القيتالمتخيل السردي، ذلك ما يمكن تمثله، في سياق تالقح األفكار، وتصالح المشاعر :"
أخرى، أو القيت بشعورك شعور آخر، والقيت بخيالك خيال غيرك.. فليس قصارى األمر أن الفكرة تصبح 
فكرتين وأن الشعور يصبح شعورين، أو أن الخيال يصبح خيالين.. تصبح الفكرة بهذا التالقي مئات من الفكر 

 (3)"104في القوة والعمق واالمتداد.ص

: واقعي، باشتراطاته الواقعية وجمعت آكامها في عالمينسيرة العقاد نحو عوالم متعددة، انفتحت بهذا التصور   
والتاريخية، بما هو عليه في الواقع الفعلي، وهو المرجع الحي والمعادل الموضوعي في السرد، وآخر متخيل 

ق السردية في رصد ذهني، يتسم بحركة دينامية ال واقعية، مما ينتجه ذهن السارد، وتصنعه الظروف واآلفا
. (25) المواقف وتسجيل األحداث، ويندرج ضمن حافز ذاتي إبداعي، وحافز فكري لمثل هذا النوع من الكتابة

هي بلدتي " ،، وما استعذبه من ظروفها الخالدةذات المرجع الحي منوط ببلدته أسوان الكاتبوالواقع الذي يتمثله 
الخالدة! بل هي بلدة مخلدة! ألن معالم الخلود في الهياكل والتماثيل مستعارة في محاجرها، فهي كالزمن حين 
تهب الخالدين مادة الخلود.. تلك هي بلدتي أسوان. لم تكن قط شيًئا هماًل في عصر من العصور..كانت أيام 

اب منذ عرف الناس األرباب..  فأقيمت فيها الصلوات الفراعنة مفتاح الجنوب، وملتقى القوافل..صاحبت األرب
إلله النيل، وأقيمت اليزيس وأوزريس.. وفد إليها هيرودوت وسترابون من آباء التاريخ، وعرفها الشاعر األبق 

بهذا النص تغدو أسوان المكان، وأسوان   (3)"52دعبل، كما عرفها الشاعر رهين المحبسين أبو العالء.ص
ا في ذاكرته، وأفق ا تتنامى فيه المالمح األسطورية، بمقتضى االستدعاء التاريخي للشخوص الهوية مرجع ا خ الد 

الفاعلة، والرموز العامرة، التي تقدر منطق الذات في تقييم األحداث، وبلوغ النتائج، أو قل التأسيس ألفق منطقي 
 رية التي أنتجت هذه الرموز والشخصيات. وشبه منطقي من البنى الماثلة في النص، وهي المؤثرات المعرفية والفك

وآخر عالم متخيل، يتسم بالنشاط القرائي والفعل الكتابي المنتج للمعرفة، إذ تؤسس له الذاكرة السيرية بمقتضى ما 
كتب وما لم يكتب، وهي ثنائية متضافرة تنتجها القراءة في عالقتها الخاصة بالقارئ والمقروء. وهو العالم الذي 

فالغالب على القراءة والكتابة سيرة العقاد، ومنه يتحدد أفق الذات، وتتجدد عالقته مع األشياء،"  يهيمن على



  11 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ،العدد األول

عندي أنهما تتصالن بمسائل شاملة يجمعها برنامج واضح  يحيط بتفصيالتها، وكلها تدور على مسائل 
هلل خالق كل شيء.. وكتبت الوجود والعقيدة والعظمة اإلنسانية والفنون، كتبت عن وجود الخير األكبر، وهو ا

عن وجود الشر األكبر وهو إبليس أو الشيطان، رمز الفساد في كل شيء.. وقد ألفت عن األنبياء فكتبت 
عبقرية محمد، وعبقرية المسيح، وأبي األنبياء إبراهيم.. أود أن أؤلف كتاًبا عن الكون وكتاًبا عن اإلنسان، 

ود المادة ومعنى وجود الفكرة أو الضمير أو الروح.. أشرح فيهما ما أفهمه وما أحسه من معنى وج
 (3)"122ص

كما تتسم عوالمها األخرى بالفاعلية والتجاوز، إذ تتجسم المعنويات في عوالم، ويتخذ من القيم عوالم أخرى ، وكما 
د، وهناك عالم للضمائر، وعالم لألفكار، وعالم لألذواق واألخالق، كما هناك عالم لألجسانصت السيرة فهناك " 

وهي رؤية نوعية لها فعلها الجمالي، ونشاطها  (3)"181أطفال في هذه العوالم كما هناك أطفال في ذاك. ص
الحجاجي وخاصيتها المؤثرة، إذ يستدرج من خاللها المتلقي إلكبار المقاربة وتحقيق الدهشة في السرد؛ ألن عالم 

الخالبة لتقويض الفساد األخالقي في العالقات اإلنسانية، الضمائر يتالقى في منطقه الحجاجي بحياتها، وطاقتها 
وتشكيل الوعي بعالم لألفكار ناشئ من تالقحها، باعتبار ما يترتب عليها في بناء عوالم أخرى من الحياة الفكرية 

اح والثقافية، والسياسية؛ فكل فكرة تترابط بفكرة أخرى، والتقدم في المجتمعات مرهون بنجاعة األفكار، والنج
لمشروع إال بفكرة صائبة، ومنهج قويم. وليس األمر في عالم األذواق ببعيد عن تشييد هذا الوعي بجماليات 
الحياة، واإلسهام في فاعليتها، فالذوق يعكس " قدرة المتكلم البليغ على أن يظهر معرفته المتفوقه، ومهاراته 

لذوق يظهر حق الذات في الهيمنة على رؤى وعالقاته باألشياء. وبكلمات أخرى فإن حسن ا (18)ولوازمه"
الجمهور؛ فال تتولد قيمة الذات إال بقيمة ذوقها، وال يصبح المرء فاعال  إال بحسن اختياراته، وقدرته على التأثير 

قناع اآلخرين. و" في عالم األخالق ال باعث إلى الخير أقوى من شعور اإلنسان بكماله وال وازع عن الشر وا 
اإلنسان بنقصه، وال أخالق لم يحسن؛ ألنه يؤجر على اإلحسان أو يسيئ ألنه في أمان. أقوى من شعور 

 (3)"182ص

ن تفرقت في شؤونها لكنها ظلت مترابطة في بنيتها التداولية المضمرة، ومتواشجة في مرجعياتها  إن هذه العوالم وا 
جج المنطقية، وشبه المنطقية، إذ يحكمها الثقافية واالجتماعية، على نحو يدهش المتلقي بما تالقت عليها من الح

منطق العالقة بين الذات واآلخر في مسار قويم، غايته رفع مستوى الوعي في المجتمع، وتحفيز بينته الفكرية 
 على النحو الذي يتمناه في عملية التواصل والتخاطب. 

  ثانًيا: آلية التعليل

يرتبط التعليل في سيرة العقاد بمقام التلفظ المتدرج من أقوى الحجج إلى األضعف، ويأخذ صورته اإلقناعية في   
حلقاتها من الوظيفة التواصلية التي يقتضيها مقام التخاطب إلى الخطة الذاتية واستراتيجيات الخطاب السردي، " 

د في تفويضها ثم أقفوها بأضعف الحجج. وخطتي في المناقشة أن أعمد إلى أقوى الحجج بداءة فأجته
وحمل المتلقي على اإلقناع والتأثير محكوم بالتفسيرات الحجاجية، والتعليالت التي يتكفل السياق  (3)"115ص

  مالبساتها بين المقدمات والنتائج.بإجالء 
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ية، أو الطبيعية في الكون لقد استثمر العقاد آلية التعليل في سرد األحداث وتصوير الواقع بين الظاهرة اإلنسان 
وأسبابها المنطقية بما يتساوق ورؤيته وأفكاره؛ فحقق قدر ا من اإلعجاب ومستوى عالي ا من الدهشة, ومن ذلك 

ففي هذه البيئة تتهيأ تعليله وتفسيره لنشوء الحضارات، واختصاص األنبياء والرسل في بيئاتهم، إذ يقول: " 
ر هداة األديان ودعاة اإلصالح واإلنصاف من الرسل واألنبياء، ولهذا ظهر االحوال النفسية واالجتماعية لظهو 

إبراهيم في مدن القوافل بين  "أور " في الفرات وبعلبك في سورة وبيت المقدس في فلسطين، وظهر موسى في 
مدين وما حولها، وظهر  المسيح في الجليل ثم في بيت المقدس، وظهر نبي اإلسالم في مكة بعد أن ظهر 

بين شريعة الدولة وشريعة البادية، وموسى هو ثالث الرسل العظام من  أنبياء العرب حيث تقوم العالقات وسطاً 
 (3)"124الساللة السامية..  ص

هذا التصور يضعنا أمام سمة جديدة في سيرة العقاد، إذ يسعى من خاللها لخلق معادالت منطقية جديدة تواكب  
معادالت المنطقية، وتصوره الحجاجي للعالقة بين األديان والحضارات، في مجموع الظروف التي خلقت هذه ال

محاولة لتقريب المسافة بين األيديولوجيا بأسلوب جذاب، وقدرة مبهرة في التحاجج. ذلك ما اتسمت به سيرة العقاد 
ا أساسي ا لفهم في تفسير العالقات وتعليل روابطها بين األشياء، على نحو يعكس الرغبة في التعليل، كونه مف تاح 

المتغيرات، واستيعاب الظروف المختلفة في نشأة العلوم، وتكّون العالقات اإلنسانية، ومن ذلك تعليله المنطقي 
 :"المستدرك، وسرده  المؤثر، وطريقته الجذابة في تعليل الكتابة عن عبقرية النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم

سان الذي تضطره مقاييس اإلنسانية العليا إلى تعظيم نبي اإلسالم، ولو ولكنني كتبت عبقرية محمد للقارئ اإلن
لم يكن على دين المسلمين، وتوخيت في بيان خالئقه وأعماله أن تسقط عذر الخالف في الدين لمن يحجم 

ها عن تقدير تلك العظمة؛ جهاًل منه بدين اإلسالم أو بتاريخ النبوة اإلسالمية. ولم أشأ أن أجعل االعتراف ب
موقوًفا على صفة يدين بها المسلم ألنه مسلم، ويرفضها المخالف ألنه يرفضها بحكم العقيدة الدينية .. 

 (3)"113ص

وفي مواضع أخرى ألفيناه على هذه الوتيرة، وكأن التعليل فاتحة كل خبر، وذكر المسوغات مقدمة للفهم وتحصيل 
وعلى هذا النحو  (26(يقال، بل يجب أن يقوله كما ينبغي."النتائج، إذ "ال يكفي أن يعرف المرء ما ينبغي أن 

، كما لم تغب عنه األسئلة ذات  استثمر كل ما يثري عالمه السردي، ويغذي تجربته الفكرية واألدبية، مفسر ا ومعلال 
أن الذي  إنني أهوى القراءة ألنني  أهوى الكتابة! ولكن الواقع لماذا هويت القراءة؟اإلجابات المعللة، بالقول: "

يقرأ ليكتب وكفى هو موصل رسائل ليس إال.. أو هو كاتب بالتبعية وليس كاتًبا باألصالة. فلو لم يسبقه كتاب 
للقراء.  هآخرون لما كان كاتًبا على اإلطالق، ولو لم يكن أحد قبله قد قال شيًئا لما كان عنده شيء يقول

   (3)"102ص

لحجاجي في تفسير األشياء وتعليل وجودها،إذ يفتح مغاليق النظر في بهذا المقتضى تتأكد نجاعة هذا المفتاح ا
المقدمات، ويساهم حتم ا في إثبات األحكام التي ينتجها في الخاتمة، وتصنعها الظروف والمآالت السردية في 

مجملها  المتن، ويتوازى بمنطقية بين الحافز اإلبداعي الذاتي، والحافز الفكري، على السواء. وكتابة السيرة في
 .(27)"هي في المقام األول ميثاق انتماء ودليل وفاء لعالم الكتابة"
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من جهة أخرى، فإن الكتابة والتفنن في تعليل الظواهر والعالقات المتشابكة بين األشياء، يعكس جودة الحجاج 
لغاء حجة مضادة مما  يضاعف درجة اإلقناع التي اتسمت به سيرة العقاد، ألن" الحجاج هو دائم ا إثبات الحجة وا 

وبالسؤال واإلجابة في آن يحقق ارتداد  معرفي ا وحركة تشبه حركة الساعة البندولية؛ ليضيء   (22)لدى المتلقي."
دراك ما وراء الواقع، غايته من  بها جانب ا فاعال  من زوايا النفس اإلنسانية في تشوقها للمعرفة، واكتساب الفهم وا 

شاء عالقات حجاجية مبهرة تحدد العالقة بين كائنات العالم وأشيائه، ومنها االنشغال وراء هذا التمثل الرمزي إن
وتسألني ما هو بسر الحياة طبق ا للعالقة الناشئة بين التجارب والكتب، ومحموالت الطرفين تجاه الحياة وأسرارها " 

ُيرى جامًدا من هذه األكوان أو سر الحياة فأقول على اإلجمال أنني أعتقد أن الحياة أعم من الكون، وأن ما 
مجرًدا من الحياة إن هو في نظري إال أداة إلظهار الحياة في لون من األلوان أو قوة من القوى..  وال تغني 
الكتب عن تجارب الحياة، وال تغني التجارب عن الكتب؛ ألننا نحتاج إلى قسط من التجربة لكي نفهم حق 

تب، فذلك ألن الكتب هي تجارب آالف من السنين في مختلف األمم الفهم، أما التجارب ال تغني عن الك
 (3)"107والعصور. ص

وفي سياق النجاح والتفوق الذي أحرزه في حياته وتمثل له إبداع ا سوي ا في أفكاره، يضعنا الكاتب بضمير الغائب 
جابات مكثفة في وقت واحد، وتتسع الرؤية نحو العالم بمالمح أكثر  أمام متوالية النجاح وآفاقها بتساؤل موجز، وا 

ال اجتراح خيال، ويستدعيه الستثمار تصوره وممارساته جذب ا وتأثير ا، فينقل الحدث بمنطقية دون مبالغة و 
"فإذا سئلت: هل نجحت؟ نجحت ألنني قصدت إلى العمل بالقلم ووصلت في هذا العمل اإلبداعية بهذا التساؤل، 

إلى نتيجة يحمها األديب العربي لنفسه ويحمدها له قراؤه، وال محل للدعوى واإلنكار في هذا التقدير، فإنه مما 
أرقام الحساب وال يكتفي فيه بتقدير اآلراء. وال أحسب أنني اعتمدت على المعجزات أو الغرائب في توفير يقدر ب

دارة الوقت الرغبة الصادقة والثقة بالنفس و وخالصة ما ذهب  إليه بالتعليل أن  (3)"134أسباب هذا النجاح. ص ا 
فالذي يعرف قيمة وقته يعرف قت دون سؤال؛ "من موازين الحياة وقوانين التفوق، وهي أسباب ذكرها ونتائج تحق

 (3)" 136قيمة حياته، ص

لقد تمكنت سيرة عباس العقاد بتعليالته المنطقية وشبه المنطقية التأسيس لبنية الواقع من خالل االنفتاح على 
خفاق ا؛ فرسمت حدود ا دقيقة للنجاح، وضبط ا وا   باإلكراهت معظم األشياء التي تخص اإلنسان ومسيرة حياته، نجاح 

مسارات خاطئة للفشل، تساندها رؤية باذخة من الكاتب غنية بالتجربة والخبرة لكل ما هو أصيل، وما هو سليم  
في مساحة الحياة اآلدمية. ومن ذلك التحذير ضمني ا من الركض وراء األماني، وحالة الغواية والوهم التي تمارسه 

" فأنا في التفكير بدأت بشبابي واقعًيا وانتهيت إلى الشك في ، الذات، وقد نصت على ذلك بإيمان ومراودة فكر
قدرة اإلنسان على إدراك الواقع كله.. ألن إدراك الواقع كله ال يتأتى إلنسان محدود في زمانه ومكانه وتفكيره 

 وما انفك يطارد هذا الوهم في (3)"224وشعوره، إذ الواقع كله شيء يتناول الكون في ظاهره وخافيه.. ص
المرء يتمنى ما يجهل، وال عقول الشباب، ويقوض تفكيرهم السالب بتصور لقانون شبه منطقي، منطوقه أن:" 

وعلة هذا  (3)"240يتمنى ما يعرف، ولو عرفه لما تمناه، وال وافق مناه، لهذا نتمنى الشباب على العالت. ص
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صبح ضرب ا من الوهم ، بوصفه انكسار ا الرأي أن التمني في مراحل متأخرة من العمر تغدو في حكم العدم، وت
 ومالحقة وئيدة، تفقد الوهج العمري في النفس اإلنسانية.

تلك هي دالة النجاح والتفوق التي حددتها السيرة ونصت على قوانينها في الحياة، ومخالفة قوانينها يؤول إلى 
لى فعل، ويتحول هذا الفعل بالممارسة الفشل، وكذلك فإن تقويض اإلنتاج واإلبداع، والوعي لدى المتلقي يؤول إ
ذا فقد ذاته، وأضاع هويته خسر شيئ ا كثير ا.  إلى بحث دائم عن الذات، وا 

  ثالثًا: آلية االستدالل

حظي االستدالل بالقياس كآلية حجاجية بقدٍر ال بأس به من المقاربات المعمقة، شأنه شأن كثير من  
نما المصطلحات اللسانية والبالغية الحديثة،  على أن االستدالل الحجاجي في البالغة الجديدة ليس شكال  مسبق ا وا 

هو أقوال يستند إليها في سياقات تخاطبية أساسها الحوار و التفاعل، إلثبات قضية أو تأكيد قول، أو تعزيز رأي، 
وكما ذكر علماؤنا األولون فإن" جماع البالغة البصر بالحجة،  (28) أو نفي ذلك بالدليل والحجة البالغية.

والمعرفة بمواضع الفرصة.. والتماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني 
  (29)أو غمض، وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذر. "

سيرة العقاد مؤسسة على هذه المعطيات، إذ نؤمن وبمقتضى ما تقدم؛ فإن مقاربتنا لالستدالل الحجاجي في 
بقدرتها على تفكيك السيرة الذاتية وفتح مغاليقها، ألن األمر في خطاب السيرة ممكن وسياقاته مفتوحة على القراءة 
والتأويل ،على نحو يقربنا في هذا المسار من داللة معمقة، ونص متنوع، وظروف قول محملة بمعادالت فلسفية 

وهي سمة في معظم الخطابات إلنسانية، إذ " ليس للحجج والدالئل في صحة ما نحن عليه حد  ومنطقية،
  (30")ونهاية، وكلما انتهى منه باب انفتح فيه باب آخر.

واالستدالل بهذا التصور يضعنا أمام ثالثة مرتكزات حجاجية: أولها االستدالل بالقياس التمثيلي، وثانيها  
فمقتضاه بحسب  االستدالل بالقياس التمثيليالثالث االستدالل بالزمن النوعي, فأما االستدالل باالعتقاد، و 

 (26)بيرلمان أنه يقوم على مقدمتين ونتيجة كقولنا: كل البشر فانون، كل اإلغريق بشر، إذن كل اإلغريق فانون.
فكار والمعتقدات، وتنطوي مباشرة القياس على شروط مقامية، وعمليات فكرية وسياقات مشخصة للقضايا واأل

وخاصة إذا كان في هذا السياق. والتمثيل ضرب من " الحجاج القائم على التشابه، باعتبار أنها تظهر عالقات 
 (24) جديدة بين األشياء لم تكن قائمة أو كانت خفية، تشابه بين المواقف يؤدي إلى تشابه في النتائج."

يعرف مثيل الضمني والتفاضل بين البشر والطيور المهاجرة، إذ" ومن ذلك ما نصت عليه سيرة العقاد في مقام الت
عن طريقها فتضل عنه مرة أو  -أو على غير عمد -المعنيون بطبائع الطيور المهاجرة أنها قد تضلل عمًدا

مرتين أو ثالث مرات على األكثر، وال يلبث الطير المهاجر أن يتجه إلى وجهته ويستقيم عليها إلى اقصاها.. 
هذا على النفس البشرية وهي تلتمس طريقها السوي في أوائل حياتها كما يصدق على الطيور يصدق 

 (3)"132المهاجرة، فتضل الطريق مرة أو مرات، ثم ال تلبث أن تعتدل على نهج تتحراه إلى أقصاه. ص
ثانية عن البشر، ومضمون هذا التمثيل، ومنطوقه القياسي يتأسس على مقدمتين: األولى عن الطيور المهاجرة، وال



  15 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ،العدد األول

وبالقياس فإن منتهى األمر في نتيجة المقدمتين مركوز على النجاح، وهو ما ال تضله الطيور والنفس اإلنسانية، 
، ليبلغ األمر منتهاه عند الذات نفسها، والكاتب ذاته قد تقاذفته الوقائع، وعركته األيام؛  ن مدت أفقها زمن ا طويال  وا 

وانقادت له األسباب وتهيأت له طرق النجاح، وهي النتيجة األسنى من وراء هذا ولكنه في نهاية المطاف نجح 
 التمثيل الحجاجي.

مراقبة الطير شغل شاغل لبعض العلماء وال ينفك ما سقناه في النص المتقدم عن نص آخر، يرى فيه أن" 
مسألة ذات خطر وليست والرحالة، وأن حركة الطائر وهو يتقدم ويتأخر أو يأكل ويشرب أو يغني ويلعب، 

فأيقنت أن الولع بالشجر والطير إنما هو ولع بالوصف والتعاطف مع " وقوله: (3)"129سخرية لمن سخر.. ص
وهذه الرؤية  (3)"133الحياة في شتى ظواهرها، فهو تمهيد لألدب وللهيام بالطبيعة كما يهيم بها الشعراء..ص

تعزز فعل التذكر واستحضار األمثلة المنطقية وشبه المنطقية التي استوعبها في سياق تثوير السيرة، واستقامت 
له من خاللها أسباب الوهج السردي، وأسهم في إشعاعها المعرفي. ذلك أن بين الطبيعة البشرية وطبائع الكائنات 

المقنعة، في ترقيها وانحطاطها، وسماتها مطبوعة بفعل الخلق األخرى كالطيور والحشرات وفرة من الخصائص 
أن األحياء في الدنيا هي وتصميمها اإللهي العجيب. ومضمون الحقيقة في الخلق كما نص عليها العقاد مرار ا " 

مسودات الخلق التي تتراءى فيها نيات الخالق...فإذا اطلع القارئ على كتاب في الحشرات، فليس من الالزم 
الزب أن يطلع عليه ليكتب في موضوعه، ولكنه يطلع عليه لينفذ إلى بواطن الطبائع وأصولها األولى، ال

ويعرف من ثم كيف نشأ هذا اإلحساس أو ذاك اإلحساس، فيتقرب بذلك من صدق الحس وصدق التعبير، 
 (3)"103ص

ائنات، وال يتحدد في المقارنة بين ومركوز الطبع  في القياس التمثيلي ال يتوقف على التفاضل الحجاجي بين الك 
المخلوقات واألشياء فحسب، بل  ينصرف التفاضل في داللته اإلجرائية إلى تفاضل أحد المثالين على اآلخر، بما 
يجعل أحد القوى أقوى في الحجة من اآلخر، ويدحض القول بإمكانية المطابقة بين طرفي التفاضل، كما هو 

كانت الحياة كعشيقة تخدعني بزينتها الصادقة وزينتها الكاذبة، فأصبحت أحبها "  الحال بين الحياة والزوجة، إذ
 (3)"238كزوجة أعرف عيوبها وتعرف عيوبي، وال  أجهل ما تبديه من زينة وما تخفيه من قبح ودمامة.. ص

والفكرية رغبة في  ذلك ما آمن به العقاد وراح يبث أفكاره ويطبعها في سيرته الذاتية وينشرها في كتاباته األدبية
 تحقيق أكبر قدر من التأثير و اإلقناع في المتلقي.

فمقتضاه أن المنطوق به ال يكون خطاب ا حق ا حتى يحصل من الناطق صريح االعتقاد  االستدالل باالعتقادأما 
يجعل الناطق، لما يقول من نفسه وتمام االستعداد إلقامة الدليل عليه عند الضرورة؛ ذلك ألن الخلو عن االعتقاد 

ما كاذب ا في قوله، فيكون عابث ا باعتقاد غيره. ومقتضى األمر في  (31)إما ناقال  لقول غيره، فال يلزمه اعتقاده، وا 
دراك ما يخصها  هذا السياق أن معرفة اإلنسان نفسه، أول منازل االعتقاد، ومبعث التأثير في اكتشاف الذات وا 

واألحرى أن يقال: إن اإلنسان يعرف الفواصل  ء، وفي الجهر والخفاء، "من تعالقات األشياء في األرض والسما
بينه وبين غيره، فيعرف مداها وال يتعداه. وقد عرفت أنني أثق بنفسي وأعتمد عليها ولكن أعتقد أنني وثقت 
بها من طريق النفي قبل وثوقي بها من طريق الثبوت، فقد كنت في بادئ األمر أحسب أنني أنا المخطئ 
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ال فلماذا ضللت الطريق وحدي وراء ذلك  وح دي، وأن جميع الناس على صواب..!  هم إذن  على صواب.. وا 
 (3)"127السرب، ولم يحفل به غيري من كبير أو صغير ؟! ص

دراك خصوصيتها وغايتها في الوجود ال تعدو أن تكون وجه ا من وجوه ظاهرة أشمل  إن االعتقاد بمعرفة النفس، وا 
رادة  يقينياهلل عز وجل واليقين به،  واإليمان باهلل هو اعتراف هي االعتقاد ب بهذا المدبر، والتسليم بأحكامه، وا 

أومن باهلل وراثة وشعوًرا وبعد تفكير طويل.. فأما الوراثة القوية في الكون، واإليمان لدى العقاد وراثة وشعور ا : " 
يضة من الفرائض اليومية.. أما اإليمان بالشعور فإني قد نشأت بين أبوين شديدين في الدين ال يتركان فر 

فذاك أن مزاج التدين ومزاج األدب والفن يلتقيان في الحس والتصور والشعور بالغيب وربما كان وعي الحياة 
شعبة من وعي  الكون أو من الوعي الكوني..أما اإليمان باهلل بعد تفكير طويل فخالصته أن تفسير الخليقة 

عالم المريد أوضح من كل تفسير يقول به الماديون.. والقول بأن المادة تخلق العقل كالقول بمشيئة الخالق ال
بأن الحجر يخلق البيت وأن البيت يخلق الساكن فيه.. هذا في مجال العقيدة.. أما في مجال األخالق فال 

ؤسس عبر آلية وهذا النص كسابقيه ي (3)"181موجب عندي لعمل الخير غير طلب الكمال وفهم الكمال..ص
االستدالل باالعتقاد لسالمة العقيدة وصالح أمر معتقدها، على أن المعتقد ال يتوقف عند هذا الحد الحجاجي، 
فهو صورة إيمانية مائزة بكل ما يصلح اإلنسان ويسهم في تهذيبه، ويرفع من فضائله، ومن ذلك اإليمان باألدب 

يماني كرسالة عقل، ووحي خواطر، باألدب أنه رسالة عقل إلى عقول ووحي خاطر إلى خواطر  ونداء قلب، "وا 
ونداء قلب إلى قلوب. وأن األدب في لبابه قيمة إنسانية وليس بقيمة لفظية. فاألديب الذي يقرؤه القارئ فال 

  (3)"183يعرف شيًئا جديًدا وال يحس بشيء جديد فسكوته خير من كالمه. ص

من الزمن االستثنائي الذي تلبس به  -في تصورنا –فيستمد تسميته  لعقاداالستدالل بالزمن النوعي في سيرة اوأما 
الكاتب، وتشكلت به شخصيته، وتحول ذكره من مجرد عنصر سردي إلى رسالة حجاجية ذات فعالية في إقناع 

ي فـ"فالقارئ ومعاينة األحداث، وبين شخصيتي الصبي والكهل تتجلى النوعية، وتبرز قيمة االستدالل الحجاجي؛ 
الشباب نأخذ الحياة مقايضة ألنها تطلبنا كما نطلبها.. وفي الشيخوخة نأخذ كل شيء بثمنه، وال نعطيه فوق 

  (3)"239حقه؛ ألننا فقراء ال نملك الثروة التي ننفقها كما نريد وعلى الرغم منا ننفقها كما نستطيع.. ص

لذلك يتأسس اختيار الزمن النوعي  في سيرة العقاد على أساس المراحل األكثر تجربة، واألقوى أثر ا في حياته،  
وما دون  ،للمراحل الثالث: الخمسين، والستين والسبعينوعليها بنى قناعاته، وضرب لبنية الواقع منها أمثلة قديرة 

دفاترها في فصوله، بوصفها مراحل إعداد اإلنسان، وتأهيل  ذلك فال يلزم استرجاع شريط الذكريات، وال استعادة
جهازه المعرفي، وتثوير قدراته على التجريب واالبتكار، وقد استجمعنا خالصتها وجواهر منطوقها في صيغ 
وعبارات، خالصة الوعي، مخصبة التجارب، يلفها وشاح واحد، هو ) األجل( بدالالته النفسية واالجتماعية 

ا منه بأن "والبدنية، اع المحقق أو الراجح في جميع األعمار أن الخمسين نهاية الكسب أو التحصيل من  تقاد 
الحياة، ليس بعدها ما يأخذه اإلنسان من الدنيا ويضيفه إلى تكوين عقله وجسمه، ولكنه ال يزال بعدها يعطي 

 (3)" 230الكثير ويفقد الكثير؛ إيذاًنا بفقد كل شيء يأخذه التراب من التراب.. ص
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ا "  يجب التفريق بين الجمال وتقدير الجمال، ويجب التفريق بين تقدير الجمال والتعبير عن وفي الخمسين أيض 
تقديره.. إن جمال الجوهرة غير تقويم الجوهرة، وغير تمييز الجوهرة، وغير السرور بالجوهرة لمن يقتنيها، وهذا 

 (3)"232األعمار وما شئت من األقدار. صهو بعينه ما يقال عن جوهرة الحياة فيما شئت من 

إن الستين لم تكن في حياتي نقطة تحول بين عهدين أو بين عمرين.. ولكني إذا نظرت إلى الفترة التي على " 
تمت بها الستون والفترة التي تمت بها الخمسون مثاًل، فهناك بعض االختالف بين الفترتين. فقد زادت قدرتي 

صت قدرتي على مواصلة الكتابة والقراءة.. وارتفع عندي مقياس الجمال فما كان على البحث والدراسة ونق
 (3)"237ص يعجبني قبل عشر سنين ال يعجبني اآلن، فلست أشتهي منه أكثر مما أطيق..

وفي  السبعين خاتمة المطاف، ونهاية المساق الزمني لم تغب عنه اإلشارة أو تسجيل الرأي، إذ المعتبر في    
ذا "  حلة العمريةهذه المر  أنها تعطينا الرغبة على قدر الطاقة، وأنها تعطينا الرغبة ومعها لجامها الصغير... وا 

احتجنا في العشرين إلى عشرين سنة لنعرف إنساًنا نصاحبه، فحسبنا في السبعين عشرون ساعة لنعرف ذلك 
ذا كان ابن السبعين ممن  يقرأون ويكتبون فحسبه عشرون سطرًا اإلنسان غاية المعرفة التي تتاح لإلنسان.. وا 

 (3)"241من كتاب ليعرف ما هو الكتاب في الجوهر واللباب..ص

وبالتأمل في المحطات العمرية الثالث، فإن ما يسترعي االنتباه فيها، واألظهر فيما يساق ألجله الحديث في سيرة 
مباشر بفلسفة الفكر والحياة مركوز به العقاد حول التحصيل و الكسب، وتقدير الجمال، وغير ذلك مما له تعلق 

الفهم على حجاجية السيرة، واستثمار أبعادها التداولية إلقناع األجيال بضرورة االنسجام مع هذه المراحل خاصة، 
ألن االنسجام مع الذات والتصالح مع العمر يلغي كل خطاب متناقض عن منصة اإلبداع، ويرفع محموالت 

 إلقناعية. الخطاب السردي من الطاقة ا

وبمقتضى ما تقدم؛ فإن ما انطوت عليه مقاليد االستدالل الحجاجي وفعل الكتابة لدى العقاد من هذا المنظور 
يندرج ضمن فعل التجريب الذي يمارسه في السيرة من أبواب شتى، حتى تنفست سيرته الذاتية من رئة األفكار 

ى، أي إن الكاتب حاول تقديم مشروع على غير بأمثلتها وشواهدها التي لم نشهد صورتها في السير الذاتية األخر 
مثال سابق، وعلى غير قانون ثابت. ومغزى هذا التمثل اإلبداعي، والتمثيل الحجاجي يذهب إلى األقيسة 

 المنطقية، واالستلهام النوعي للمصادر االستداللية، مما له وضع خاص في حياة السارد. 

 مرايا الحجاج المؤسسة لبنية الواقع

ف الحديث عن مرايا الحجاج المؤسسة لبنية الواقع إلى مستويات السرد، ولعبة السارد في كتابة الذات، ينصر    
وتوجيه األحداث بشخصياتها الفاعلة، إذ تتعدد مواقعها، ويتنوع مسارها في المدونة، على مستوى الرؤية 

رمزية ونفسية وتواصلية ومنطقية  والتشكيل، فينعكس دورها المحوري في مساق الخطاب بوظائف عديدة ومتنوعة:
ن استعمال المصطلح المركب) مرايا الحجاج (، يجري بالتأمل ضمن دائرة الوظيفة السردية في  واجتماعية، وا 
سياق محاولة استكشاف هموم الذات وعالقتها الغيرية باآلخر، على نحو ما هو سائد في عالقة الذات باآلخر، 
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ذلك فإن هذه العالقة توحي بأن" الذات عينها تحتوي ضمن ا الغيرية إلى درجة وتبادل المواقع بين الطرفين، وك
بمعنى أن مرآة الذات ال تنفك عن  (32)حميمية، حتى إنه ال يعود من الممكن التفكير في الواحدة دون األخرى."

عند  –رآة يتحدد مرآة اآلخر، بل تتشكل الصورة، وينشأ الحجاج من تماهي الصورة بينهما؛ "فما هو آخر في الم
ومن هنا تبدأ الوظيفة  (11) بالضبط على أنه هو الذات نفسها ) وفي الحقيقة ليس كآخر" -المستوى الثالث

الحجاجية إذ "تكمن وظيفة المرآة في كونها تضاعف الدهشة بالمرئي المنعكس على حقيقة وتخييله في آن. ذلك  
ن البحث في المرايا ال يستوقفنا في واحدية األجساد والصور، بل يتركز  أن المرايا ترينا ما تقتنصه أعماقها. وا 

 (33)البحث عن تفاصيل منسية أو مطمورة، 

  مرآة المثال    

يأخذ المثال في نظرية البالغة الجديدة مفهوم ا حجاجي ا مؤسِّس ا لمبادئ تداولية ومنطلقات معرفية جديرة بالنظر   
والمقاربة، ويدور األمر في هذا السياق حول النماذج الصالحة في التاريخ لتمثيلها في الواقع، إذ المثال في أيسر 

تاريخ، يراد منه تأييد أو تسويغ الحالة الخاصة التي هي في تعريفاته الحجاجية هو "حالة خاصة مشهورة في ال
. وتكمن خصوصيته الوظيفية " في إقامة عالقة التشابه بين سلسلتين من (24) منزلة الدعوى أو الرأي أو النتيجة."

كي األشياء واألشخاص واألحداث. إنه تنظيم بنيوي تمليه الغاية الحجاجية للمحكي، إذ ال يوجد عنصر في المح
  (24)ال تحدده سلسلة التشابهات."

ا إقناعية أعمق مما يتصوره     والمتأمل في مرايا الحجاج  لدى العقاد التي تأطرت في سيرته يجد لها أبعاد 
في عالم المشاهدة يجلس المرء بين المتلقي، إذ تطالعنا إحدى المقوالت التي نصت على هذه اآللية، بالقول: " 

ا واحًدا بل يرى عشرات متالحقين في نظره وفي عالم العطف و الشعور نبحث عن عاطفة مرآتين فال يرى إنسانً 
تحتويها نفس اإلنسان فإذا عاطفة الحب المتبادل بين قلبين... هكذا يصنع التقاء مرآتين وهذا يصنع التقاء 

ة الذات التي تلك هي صور  (3)"104قلبين.. فكيف بالتقاء عشرات من المرائي النفسية في نطاق واحد. ص
تعكسها المرآة في عشرات الصور من اآلخرين، وهي رؤية باذخة في التقييم والتسويغ والتأييد للحاالت الخاصة، 

 التي تتكاثر في حاالت عامة، لتسهم في بناء أمثلة ذات رصيد تاريخي وأخالقي في المجتمعات. 

بمنطقية، وغايتها ضبط  المسار اآلدمي والحياة  مرآة ناجعة تؤسس للواقع المثالبهذا المعطى الحجاجي؛  يغدو 
اإلنسانية في هذا الوجود، بما يسهم في بناء الواقع، وينشر الفضائل بين الناس، ألن حجة المثال تندرج ضمن 
الفعل الحجاجي الذي ينشده الطبع البشري ويتوق به إلى المعالي. كما أنه يعزز العالقة اإليجابية بين الذات 

.  وهي (34)ومات " الكفاءة و المقدرة، إذ تساعد الشخص الذي يمارسها على النمو و االرتقاء "واآلخر بمق
الحصيلة التداولية التي تقاربت في وعي اإلنسان، وطموحه النفسي أو تشوقه للمثل العليا وتحقيق االنسجام 

يمان بالثوابت وساعات اليقين والتوازن في حياته الخاصة. و معنى ذلك  أن ما يتملك  اإلنسان في لحظات اإل
بقيمة اإلنسانية يتحول عبر الطاقات النفسية في نشاطها السلوكي من نزعات عدوانية ورغبات شهوانية إلى قوة 
ا من السكينة و خصوبة  في الوعي وصفاء في السريرة؛  لذلك فإن مرآة المثال  خالبة تمنح الشخصية فيض 

  (34)ل فيه طاقة و يترتب عليه أثر مرئي. " تصلح أن تكون " صفة للسلوك الذي تبذ
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وبالنظر في سيرة العقاد نجده في كثير من فصول السيرة يعكس البعد الحجاجي، ويتخذ من هذا المثال قيمة 
جوهرية لتعزيز وجوده في الواقع، وتمثل مبادئه في جوانب مختلفة "تّتصل بحياته وتجاربه في الحياة بأسلوب 

آخر والمفّكر الفيلسوف حتى غدت سيرته أقرب إلى التأّمالت في الحياة والوجود  والمحّلل الّنفسي حينا   العالم حينا  
ضاءة   (12)من أن تكون قصة حياة شخصية." لذلك فرضت مسيرته الفكرية استدعاء نماذج فاعلة من التاريخ، وا 

يستغني الكاتب عنها باعتبار أن "مسألة جوانب قديرة من العبقرية ومالمح التفوق في حياتهم، وهي مساحة ال 
ومقاربة ذلك بنظرات ثاقبة، يجري  (15)التاريخ ال تسترجع الذات ألقها وقوتها إال في عالقتها بأمجاد األسالف." 

ضمن مشروع خاص، وأولويات يؤمن بها، وأول العبقريات التي تمثلها عبقرية النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
ء الراشدين الصديق، وعمر وعثمان وعلي، رضوان عليهم أجمعين، كما لم تغب عنه عبقرية أو وعبقريات الخلفا

حياة المسيح عليه السالم، إيمان ا منه ويقينا بأن المخاطب يحتاج مثل هذه األمثال لتأسيس بنية الواقع واستشراف 
أن يعرف الناس راء هذا المشروع "المستقبل في ضوء ما أنجزته هذه األعالم في التاريخ البشري، وغايته من و 

الفارق بين حق الفرصة في زمن من األزمان، وحق القدرة في كل زمن، ومع اختالف الفرص وعوارض 
الظروف، فال ينبغي أن يأخذ عظيم الفرصة من التاريخ فوق ما أخذه من منافع عصره.. ولهذا أفضل الكتابة 

لدين.. ألن انصاف  صالح الدين ال يحتاج إلى مزيد... وقد عن عبقرية خالد على الكتابة عن عبقرية صالح ا
تأخرت من أجل هذا كتابتي عن الغزالي وهو أحب المفكرين اإلسالميين إلى وأقدرهم تفكيًرا على 

وال يخفى على القارئ ما صنعت كل شخصية، وما كسبت من رهانات التقدم في أزمنتها، (3)"113اإلطالق.ص
ا الستدعاء الكثير من الشخصيات المستحقة لهذه الترجمات التاريخية، التي عرف حتى غدت رؤيته خط ا ساخن  

(، وهي رؤية عميقة تعكس الوعي بالمتلقي، والوظيفة عبقريات العقادبها، وصارت سمة تؤول في وصفه بـ ) 
ا لبثت أن الحجاجية التي انعقدت من وراء السيرة، واختمرت مبادئها في ذهنه.  لذلك اغتذت هذه الرؤية وم

صارت تقليد ا معرفي ا، وهم ا يسكنه، لتنوير المتلقين  بالعباقرة الذين أسهموا بفاعلية في معارفهم، وأحدثوا تحوالت 
ا فكري ا، كما لم تثنه عنصرية عن إضاءة هذه  نوعية في مجتمعاتهم، وخدموا اإلنسانية علم ا وتفكير ا، ولم يجد حرج 

" ففي هذه البيئة تتهيأ االحوال النفسية واالجتماعية لظهور هذا االشتغال القدير،المساحة، بل ألفيناه مفاخر ا ب
هداة األديان ودعاة اإلصالح واإلنصاف من الرسل واألنبياء، ولهذا ظهر إبراهيم في مدن القوافل بين أور في 

المسيح في  الفرات وبعلبك في سورة وبيت المقدس في فلسطين، وظهر موسى في مدين وما حولها، وظهر 
الجليل ثم في بيت المقدس، وظهر نبي اإلسالم في مكة بعد أن ظهر أنبياء العرب حيث تقوم العالقات وسطا 

 (3)"124بين شريعة الدولة وشريعة البادية، وموسى هو ثالث الرسل العظام من الساللة السامية..  ص

االستدعاء وتوظيفها في الحاضر، والتركيز  ومن هذا الباب فقد حقق سعادته بكفاحه، معتمد ا على الماضي في
على الحاضر كونه البيئة الصالحة لتمثل الحجاج، وال غنى ألي كاتب عن هذه الوصلة التاريخية، ألن" الحاضر 
هو الذي يستنطق الماضي ثم يفرض عليه ما يجب أن يقول فيكتب وما يجب أن يظل مسكون ا عنه فال 

ء مركز ا على تقويض الجهل ودك أسواره ونقل تجربته في الفكر واألدب، متوسال  وقد كان هذا االستدعا (1)يروى."
كتبت المؤلفات المستقلة عن ابن الرومي، وأبي بسيرة النجوم والشخصيات الذهبية في العصور المختلفة، " 

بشار بن نواس، وعمر بن أبي ربيعة، وجميل بثينة، والفصول المتفرقة عن المتنبي، وأبي العالء ودعبل، و 
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برد، وابن زيدون وابن حميديس، وغيرهم من المشارقة والمغاربة، وال يزال في المجال متسع للمطوالت عن 
 (3)"25أدب أبي الطيب وأدب أبي العالء على التخصيص. ص

على هذا النحو استطاع العقاد في سيرته أن يصنع المثال، وينشر إنجازاته، لرفد الحاضر ونحت النماذج الرفيعة 
على جداره، بما يسنده معرفي ا، ويرفع وتيرة السرد، ويزيد من وهج الفاعلية لدى المتلقي، ولم تغب خصوصية 
الذات وهي تبث أفكارها على مستوى الخطاب إذ مضت في التأسيس لبنية الواقع حجاجي ا من خالل بطولة 

قاد الصبي وعجزه عن التغيير في مجتمعه الصبي، وامتالء الكهل بالخبرة والتجربة في آن، فبالرغم من حرمان الع
إال أن العقاد الكهل استطاع طبق ا لمواصفات المثال، أن يحقق تغيير ا ولو نسبي ا في المجتمع المصري والمجتمع 
العربي بفضل العلم واإلرادة الصلبة والكفاح الشديد؛ فتالقت خيوط الزمن بين التذكر والتلفظ، ومفارقة بين الوعي 

 ياغته على ما نحو ما تقدم. بالزمن وص

 مرآة القدوة 

ربما يجد القارئ اشتباك ا اصطالحي ا، أو تداخال  معرفي ا من نوع خاص بين مرآة المثال ومرآة القدوة في سيرة 
عباس محمود العقاد؛ ولكن الفارق الذي تتوخاه المقاربة يبدو جلي ا بين المثال التاريخي الذي قدمته السيرة كعالمة 
حجاجية فارقة الستنطاق األفعال الصالحة في التاريخ اإلسالمي أو في الحضارات اإلنسانية األخرى، وبين القدوة 
كمرآة لدائرة االمتياز التي عاشها العقاد في بيئته وعصره؛ بوصفها جزء ا من دوال شتى في سيرته.  ذلك ألن 

ات والنماذج الفاعلة في المجتمع، وبث أفعالها استحضار مبادئ القدوة من  الماضي، واستنطاقها من الشخصي
الحسنة في السيرة الذاتية يعكس الرغبة لدى الكاتب في التأسيس لمشروع النهضة، وتجاوز النكسات التي يعيشها 

 في واقعه،  وجبر الكسور التي تفسد حياته. 

في سيرة العقاد يجعلنا أمام متوالية أخالقية ضمنية، تقوض في  القدوة وتجلياتها الساميةواستحضار مبادئ هذه 
ا مشرف ا، وطاقة هائلة من األخالق  المبتدأ رؤية الناس وظنهم السالب نحوه، وتبني له في دائرة االمتياز تاريخ 

: فعباس هو " العالية، واإلحسان الجميل، لذلك يلفت االنتباه، ويدحض ما يقولون بالحجة المنطقية والقسم، قائال 
في رأي بعض الناس مع اختالف التعبير وحسن النية، هو رجل مفرط في الكبرياء.. ورجل مفرط القسوة 
والجفاء... ورجل يعيش بين الكتب، وال يباشر الحياة كما يباشرها سائر الناس... ورجل يملكه سلطان المنطق 

العقاد في رأي بعض الناس... وأقسم بكل ما  والتفكير، وال سلطان للقلب وال للعاطفة عليه.. هذا هو عباس
يقسم به الرجل الشريف أن عباس العقاد هذا رجل ال أعرفه، وال رأيته، وال عشت معه لحظة واحدة، وال التقيت 

هذا النص الحجاجي يفرض سلطته في (3)"28به في طريق... ونقيض ذلك هو األقرب إلى الصواب. ص
المخاطب، بآلية المكاشفة، وتقنية البوح الشفاف المؤيد بالقسم، إذ ينفي عنه  الخطاب، ويعزز العالقة بينه وبين

، الذي واألسوة الحسنة كل تصور سالب عن نفسه، ويؤسس في بنية الواقع بحجج شبه منطقية لمبدأ التأدب
يب والقارئ لألد شخصية نجيبة، ورمز افي التواضع، ومثاال  في اإلنسانية الباذخة، و قدوة  يستحقه؛ لذلك كان 

"أعلم علم اليقين أنني لم أعامل  المحترف، نصت على ذلك المدونة ، وعبرت عنها الذات الساردة بالقول:
على سوء أدب، وأعلم علم اليقين أنني أمقت  إنساًنا قط معاملة صغير أو حقير إال أن يكون ذلك جزاءً 
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وال أصبر على منظر مؤلم أو على شكاية الغطرسة على خلق اهلل.. أعلم علم اليقين أنني أجازف بحياتي 
 (3) "29ضعيف. ص

هذا الخطاب المحمل باليقين يترجم الشعور باآلخر، ويحمي عروة األخالق من الزلل، ويستمد طاقته الداللية حين 
، ويرفع منسوب القناعة، ويرهن العمل الصالح بمستوى اإلقناع والتأثير الذي القدوةيمضي بإيمان في صنع 

أجمل أيامي..اليوم الجميل هو الذي يرتفع بنا إلى مقام فوق المتعة واأللم والراحة وفوق على المتلقي، "يمارسه 
المعدات واألكباد والجلود، وفوق مطامع النفس التي يغلبها الطمع.. اليوم الجميل هو الذي نملك فيه دنيانا وال 

ويفرغ ضميري من الكرامة فآثرت فيه فراغ اليدين تملكنا فيه.. جميل ذلك اليوم الذي كاد يحشو جيوبي بالمال 
 (3)" 214على فراغ الضمير. ص

 األسوة الحسنة. نماذجحواصل التجربة وآكام الواقع، من الشواهد واألمثلة و كل ذلك يعد مهاد ا لما هو قادم في 
مبادئ القدوة في البيت  ولعل العلماء والمفكرين وأساتذته الذين عاصرهم، وكذلك ما تنورت به ذاكرته من استلهام

العائلي من جهة األب واألم، كل ذلك يدخل ضمن هذا المشروع النهضوي لدى العقاد في الفكر والحياة، إذ يمثل 
العلماء والمفكرون من أهم الفئات التي استرشد بهم، وغدت ترجماتهم مصادر إلهام باذخة، إيمان ا منه بأن" قدر 

لتنوع في الفئات والشرائح االجتماعية، بل وكذلك إشكالية جنسها والسياحة بين الكتابة السير ذاتية ليست فقط ا
 (35) المفاهيم والتجارب واألساليب، يمارس فيه مؤلفوها تذكر الماضي عبر خطاب ممتع ومتنوع ."

ل تلك هي الخارطة التي رسمها العقاد ضمني ا في سيرته الذاتية، ومضى في وضع المفاتيح األساسية لتمث   
القدوة؛ فتنوعت الشواهد والنصوص، وتموضع من خاللها في سياقات شتى، إذ قدمت سيرته متواليات هائلة من 
القيم األخالقية، ومسارات الفضائل بأساليب مختلفة، أولها إكبار دور األم وأثره القدير في التنشئة االجتماعية، 

" : إن األم ملتقى الفضائل،   (3)"50اف من الدتي. صلم أر في حياتي امرأة أصبر على الصمت واالعتكقائال 
ومجمع األخالق الكريمة، الصبر والحلم، والقناعة والصمت، وهي رؤية حجاجية تؤسس لمبدأ االحترام والتقدير، 
وما يوجبه الشرع من بر الوالدين، ومن الصمت واالعتكاف انبثقت العزلة الخالية من العقد النفسية والمشاكل 

ي يعتز بها، بل من فضائلها التي نصت عليها سيرته القدرة على التفكير، والتأمل الذي ساقه إلنجاز األسرية الت
نتاج العبقريات على وجه التحديد، "  وأول ما أعترف به أنني مطبوع على هذا الكم الهائل من المؤلفات، وا 
من أندادي في السن ونظرائي  خريناآلاالنطواء وأنني مع هذا خال بحمد اهلل من العقد النفسية الشائعة بين 

في العمل وشركائي في العصر الذي نعيش فيه.. ولقد ورثت طبيعة االنطواء عن أبي وأمي فال أمل الوحدة 
ن طالت بغير قراءة وال تسلية، وال أزال أقضي األيام على حدة حيث يتعذر على اآلخرين قضاء الساعات  وا 

ن لقضاء الساعات  واللحظات الطوال يعكس البعد الحجاجي في ونفيها عن اآلخري (3)"245واللحظات. ص
العبارة، دفع ا ألي شعور من قبل اآلخر، أو نفي ا ألي إحساس بالعقدة النفسية،  وهي صورة باذخة من التكامل 

ورثت حب العزلة من كال بين األبوين، إذ لم تكن األم وحدها من تغتبط بالعزلة بل األب كذلك، لذلك" 
كانت الوالدة ال تنكر من . على إن أمه كانت تنكر عليه هذه العزلة بحضور الورق، إذ "(3)"34.صاألبوين

شؤوني إال الورق... هذا الورق الذي ال ينتهي هو الذي يمرضني، وهذا الورق الذي ال ينتهي هو الذي 
  (3)"51يصرفني عن الزواج، وهذا الورق الذي ال ينتهي هو سبب الشهرة. ص
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بهذا الميثاق األخالقي، واإلحساس بدور األم وأثرها الفضيل في التواضع، يحاجج المتلقي بحجة مؤسسة    
ووالدتي أيها للواقع، تتشابه منطقي ا مع كثير من أفعال األمهات الالتي لهن فضل التربية، وتهذيب األوالد، "

 (3)"51إال تشاءمت لحظات.ص القارئ الكريم من أعداء الشهرة تتطير بها وال تغتبط بها لحظة

كان يحاسب نفسه على كل حصة ولم يغب عنه تمثل القدوة ضمني ا من حياة أبيه وسلوكه القويم، ذلك ألن أباه"
من المال تجتمع في حوزته وتفرض عليها الزكاة فيوزعها خفية، ويرسلني بها إلى بيوت الفقراء الذين ال 

كثير العطف على ذوي قرباه يزورهم في المواسم واألعياد، سواء من  .. وكانيتعرضون للسؤال وال يرد مسكيناً 
كبر منهم ومن صغر، ومن استغنى ومن افتقر.. لم يكن يغضب لشيء كما كان يغضب لكرامته وسمعة 

 (3)"45اسمه.. لم أرث منه مااًل يغنيني.. ولكني استفدت منه ما ال أقدره بمال. ص

ئد من القول والفضائل والخالل الكريمة، حققت فاعليتها لدى العقاد الصبي؛ هذه البطاقة الرائعة التي ضمت قال  
فاستغنى بها عن المال، مما يطلبه الورثة، أو ينشده الناس من أطماع الدنيا ومتاعها. من جهة أخرى، فقد تمثل 

كان أبي يقرأ ، إذ " من أبيه القدوة في طلب العلم، واكتساب المعرفة، إذ لم يتوقف األمر على الجانب األخالقي
  السيرة النبوية وتراجم األولياء كتب الفرائض والعبادات وبعض كتب التاريخ وال سيما تاريخ

  (3)"62ص والصالحين

إن مرآة القدوة في تكوينها الحجاجي وتداولها القصدي في سيرة العقاد تنزاح عن مرآة المثال التاريخي،     
لتستقيم في مواضعتها السردية أمام النماذج المستحقة لهذا االقتداء. وبهذا الوعي فرضت المواقف والظروف التي 

ليا في سياق االقتداء، واستنطاق مبادئها في الواقع، عاشها العقاد في مرحلة الكهولة استحضار صور النماذج الع
ومنهم أساتذته،  والشخصيات االجتماعية التي كان لها فضل اإلصالح والتنوير في المجتمع المصري، وكان لها 

 في العالم اإلسالمي. األثر الباسق  في رسم األفق األخالقي والثقافي واالجتماعي

ومما أحمد اهلل عليه أن أساتذتي جميًعا قد اخترتهم واالقتداء باآلخر، قوله: "ومما يتمم النظر في حسن االتباع 
بنفسي، ولم يفرضهم عليَّ أحد يملك سلطة التعيين والفصل دون غيره، ألنهم كانوا جميًعا مؤلفين مشهوًدا لهم 

حيث برسوخ القدم في صناعة التأليف، أقرأ منهم ما أشاء وأعرض عمن أشاء وأطلبهم حين أريد و 
"القاضي أحمد الجداوي ومن أولئك األساتذة والمشائخ الذين اكتسب منها العلوم أستاذه األلمعي  (3)"71أريد.ص

رحمه اهلل كان من أدباء الفقهاء الذين عاصروا السيد جمال الدين، وأخذوا عنه دروس الحكمة والغيرة 
، يستظهر مقامات الحريري وبديع الزمان القومية، وكان قوي الذاكرة واسع المحفوظ من المنظوم والمنثور

" لذلك لم يجد غير  (3) "41ودواوين الشعراء الفحول، ويطارح خمسة أو ستة من األدباء في وقت واحد. ص
حببت مدرسة الجداوي األدب إلى نفسي ألول اإلعجاب وتمثل القدوة بفعل هذا الشيخ الخارق، إذ يقول متأثر ا "

ضرب فيه بسهم، كما ضرب فيه األستاذ، وضرت من ذلك الحين مهتًما يحفظ مرة ورغبت أن أتخذه فًنا أ
رغبة الذات في التزود  وهذه الشهادة تضعنا أمام متوالية حجاجية، تؤكد(3)"78الشعر، ومطالعة كتب األدب. ص
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ألساتذة الذين بالعلوم مبكر ا، وتتخذ من األعالم مصدر إلهام، ونماذج قدوة تستحق المتابعة، وال يغب عنا أستاذ ا
كان له أثر بعيد المدى في صقل شخصية العقاد، وتسوية وضع الصبي، وتحفيزه، وفي تقديره واعتقاده فقد كان 

الشيخ محمد عبده أعظم رجل ظهر في مصر وما جاورها منذ خمسة قرون.. أثره في نفسي من أقوى  :"
واختمرت كلماته الخالدة في وعيه حين ربت  ومن مظاهر التحفيز الذي حقق ثورة في نفسه، (3)"79اآلثار.. ص

التفت إلي اإلمام ذات يوم على كتف العقاد الصبي، بعد قراءة تعبيره المدرسي عن الفرق بين العلم والجهل، فقد" 
اإلمام وقال وهو يربت على كتفي: ما أجدر هذا أن يكون كاتًبا بعد. نطق  " بعد " بضم  الدال غير واقف على 

وهي حجة منطقية، تؤشر على تفوق الطالب ) العقاد ( في مرحلة دراسية مبكرة، (3)"81، 60السكون. ص 
تعزز موقعه في سلم الكتابة، وتضعه أمام رهان المستقبل أسوة  بأستاذه الجداوي واقتداء  باإلمام محمد عبده رائد 

 التنوير و النهضة في العصر الحديث.

واألمر في هذا اإلبداع متسق بقانون الحافز، وقدرة الذات على تمثل القدوة، إذ نصت سيرته على أن القدوة كانت 
" ولن تكون الهداية فيما أعتقد إال إحدى ثالثة أشياء صاغت فكره، وصقلت موهبته، ونسجت خياله، يقول 
درة المهيمنة على العقول والضمائر. بفضل الشخصية اإلنسانية في صورة من صور اإللهام والتأثير بالق

ثالثة أشياء جعلتني كاتًبا.. التشجيع الذي يتلقاه كما يأخذ األمر لديه فلسفة خاصة، فيقول: "  (3)"124ص
الناشئ في مطلع حياته... الظروف وفعلها في تمهيد أسباب النجاح... الرغبة في الوجهة التي يتجه إليها 

امتنعت الظروف المواتية قلما تفيد، وكلمات التشجيع مع مواتاة الظروف  الناشئ... فكلمات التشجيع إذا
تضيع كلها عبًث إذا امتنعت الرغبة في نفس الناشئ ودل امتناعها على نقص االستعداد أو على الرغبة في 

 (3)"84عمل آخر يضل عنه حتى يهتدي إليه، في ظرف الظروف.ص

والديه وأساتذته هي في حقيقتها حجج شبه منطقية يؤسس من خاللها  إن هذه المبادئ التي يتباهى بها العقاد في
لبنية الواقع،  ويمد بأفقها جسر ا للعالقة بين الذات واآلخر، على سبيل اإلقناع  والتأثير بحجج مقبولة،  ينشر 

 بمقتضاها فضائل الوالدين، ودور النماذج العليا في تنوير الناس 

  مرآة السلطة

سلطة رافد ا جديد ا من روافد الحجاج في سيرة عباس محمود العقاد، والمقصود بها ما يتماثل لدى تمثل مرآة ال    
بيرلمان من أدبيات الخطاب المنطوق، الذي تتلفظ به الذات الساردة في مقام الكالم، أي " إن المتكلم يستخدم ما 

، وما أصدره من أحكام، وما قام به من نطق به هذا الشخص ذو المكانة العليا في تقدير المخاطبين، من أقوال
ا يسند بها دعواه." على أن السلطة  قد تكون شخصية وقد تكون الشخصية؛ أي إننا قد نستند  (24) أفعال، حجج 

في حجاجنا إلى أشخاص معينين بأسمائهم وهوياتهم، أو تكون ال شخصية تستند في سلطتها إلى المؤسسات 
  (24) اإلجماع أو الرأي العام والمذاهب والمعتقدات وغيرها.الدينية أو اإلعالمية، أو 

بهذا التصور مارس العقاد حقه في كتابة الذات، وبدت فكرة السلطة ومنطلقاتها من أهم مراكز الثقل الشعوري، 
إذ  ،بناء على الظنون، وشبكتها الذهنية المعقدةسيرته الذاتية،  دالالت الهيمنة التي تتجسم ذهني ا فيومن أهم 

ومن  (3)"36" الظنون عندي قوية السلطان، علة ذلك عندي معالجة التفكير المنطقي في كل شيء.ص يقول:
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عالمة فارقة بين  تمثلفي سيرته  السلطةظنونه المنطقية، وثمرات الوعي الذي يسكنه تجاه الواقع واآلخر، أن 
واقعه الذي ال يرحم الفشل وأصحابه، وال يشّيد واقع ا، وال يحقق  إنجاز ا، فمضى يبني واقعه الحلم، لتجاوز 

" لقد علمتني الشعارات، فيقول: المطاهر وسلطةالعقبات، وصياغة واقع جديد يوافق طموحه المنشود، بعيد ا عن 
لتي ننفرد بها وال تغيظهم النقائص التي تعيننا، وأنهم يكرهون منك ما تجارب الحياة أن الناس تغيظهم المزايا ا

بهذه  (3)"129يصغرهم وال ما يصغرك، وقد يرضيهم النقص الذي فيك، ألنه يكبرهم في رأي أنفسهم. ص
، على إن تمنحه فرصة المواجهة وتكسبه التحديالسلطة المستبدة من العادات والتقاليد  يظن أنالتجارب التي 

تحدي هو نقطة االنطالق ومحور المقاربة في سيرة العقاد وتصبح كتابة السيرة الذاتية نوع ا من االنتصار ال
أن يخلقني على الرغم مني متحدًيا  -وله الحمد –فقد أراد اهلل للمبادئ اإلنسانية السامية التي خلقه اهلل عليها: " 

لقد تدرج في هذه الظروف انتصار ا لمبادئ السلطة  (3)"31تحدًيا خصوصًيا لكل تقليد من التقاليد السخيفة. ص
 الوعي الذي اهتدى به لتقييم السلطة في كل جوانب الحياة التي يخط مسارها بقلمه.الفاعلة، وتقاليد 

كما تأخذ السلطة صورة أخرى، حين تتمظهر في شخصية من الشخصيات، أو تتحدد في مؤسسة من  
 أحد في شخصية سعد زغلولالتي وجدها بمقاييسه نها السلطة السياسية المؤسسات المختلفة في الواقع، وم

الشخصيات السياسية التي حكمت مصر في العشرينات من القرن الفائت، وذاع صيتها واشتهرت بإنجازاتها في 
الكبير سعد كان زعيم مصر قطاعات التربية والثقافة والتعليم الجامعي، فاحتفى بها العقاد وعظم شأنها بقوله: " 

يعد من مزايا نظام التعليم في الجامع األزهر على عهده، أنه كان نظاًما يسمح للطالب  -رحمه اهلل  -زغلول 
وعلى قدر الوعي بالشخصية   (3)" 71أن يختار أساتذته ويجلس في الحلقة التي يروقه أن يجلس فيها.ص

جة الدامغة في إقناع المتلقي والسامع بجدوى التعليم، تتجلى السلطة التي يتمتع بها في التأثير على الناس، والح
وتقدير المتعلم، وتوفير المناخ المالئم الختيار األساتذة  والمقررات الدراسية، على نحو يعزز في المتعلمين قيم 
التحدي والتضحية والكفاح لتلقي العلوم واكتساب المهارات والمعارف المناسبة.  وليست السلطة مرهونة 

صيات فحسب، بل إن المدرسة والمعهد والمذهب، والفلسفة،  وطبيعة الكتاب المقروء كلها معنية بمسار بالشخ
السلطة وأثرها في تغيير القناعات، ورسم المسالك الذاتية، من أجل ذلك مضى الكاتب في بيان عالقته بسلطة 

لمفضلة عندي.. كتب فلسفة الدين الكتب االكتب وتنويعاتها المعرفية، على النحو الذي بدا في هذا النص:"
وال يعني الكتاب شيئ ا كسلطة فاعلة لدى (3)" 107وكتب الشعر..ص وكتب التاريخ الطبيعي، وتراجم العظماء،

العقاد بقدر ما هي سلطة الفكر اإلنساني،  إذ ينفتح على األيديولوجيا، ويتحاور ضمني ا مع العقول، ناقال  
تجده يغادر السؤال المعرفي إال باألمثلة واألقيسة المنطقية كما نصت عليه سيرته لألفكار، معلال  ومفسر ا، وال 

"أين غرائز الحشرات مثاًل من فلسفة األديان؟ وأين فلسفة األديان من قصيدة غزل وقصيدة هجاء؟ بالقول:  
ئز الحشرات بحث وأين هذه القصيدة أو تلك من تاريخ نهضة أو ثورة؟ وأين ترجمة فرد من تاريخ أمة! ... غرا

في أوائل الحياة، وفلسفة األديان بحث في الحياة الخالدة األبدية. وقصيدة الغزل أو قصيدة الهجاء قبسان من 
حياة إنسان في حالي الحب والنقمة.. ونهضة األمم أو ثورتها هما جيشان الحياة في نفوس الماليين، وسيرة 

 (3)"105..صر الناسائالفرد العظيم معرض لحياة إنسان ممتاز بين س
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يتحدد في مسارها التداولي من خالل استعادة الكاتب لبعض الفصول والمباحث  ومدار هذه الصورة الحجاجية
التي وقف عليها في بعض الكتب، واستجمع أفكارها في معرض الحياة اإلنسانية، وما يوازيها من عوالم أخرى 

ي ا رغبة في كالحشرات والطيور وغيرها. إنها السلطة اآلسرة والميثاق السردي الذي استقام في وعي الكهل حجاج
إقناع المتلقي والتأثير في اآلخر؛ فتقاربت مسافاته، وترابطت عالقاته بهذه التذكرة التي مارسها الكهل من ذاكرة 

 استكماال  للفكرة وتتمة للحدث. (1)الشباب، حتى لكأنه "ضرب من البرمجة لمسارات السرد."

شملت   تتوقف عند هذا المستوى من المعرفة، إذ ظاهر السلطة في سيرة العقاد، ولمموعلى هذا المنوال تعددت 
ا  كان القلم ثمرة من ثمرات الطبيعة، وكانت لكل قلم شخصية " ؛ فقدبصورته المعرفية، وداللته الفلسفيةالقلم أيض 

اليوم فال شخصية لألقالم، ألنها صنع الفابريكة التي تخرج مصنوعاتها  ممتازة بما يكتبه من نوع الخط..أما
 (3)"98باأللوف..ص

وبه ترتفع أمم، وبدونه تفشل ، التي ترفع وتحط من قدر األشياء، العميقة إن القلم محمل بداللة السلطة   
اج في خطابه، وقد نصت وارتباطه بالذات، ومالزمته للكاتب من عالمات السعادة، ومن مؤشرات الحج الشعوب،

احتفظت بأقالم ثالثة، كان الحتفاظي بكل منها سبب وتاريخ، وكان كل منها مبايًنا "  سيرته على ذلك بالقول:
لصاحبيه في سببه وتاريخه.. قلم منها احتفظت به ألنه كان هدية من إنسان أعزه، وكان قد كتب به قصيدة 

كتبت به الفصول األولى من كتابي عن ابن الرومي، ثم  من شعري في وصف ليلة على النيل.. وقلم ثان
أدركني وأدركه شؤم الرجل، وسوء طالعه، فدخلت السجن،  ودخله معي حيث قضى فيه تسعة أشهر، ولكن في 
مخزن األمانات! وقلم آخر أخرجته لخصم من خصومي السياسيي، وأقسمت له لتسقطن الوزارة النسيمية قبل 

أما القلم الذي راهنت به على الوزارة النسيمية، فقد احتفظت به زمًنا بعد سقوط تلك أن ينبري هذا القلم.. 
 (3)"99الوزارة..ص

قصة الحياة اإلنسانية مع القلم، وقصة الحضارة العربية  وتعظيمإنها رحلة البحث عن األنموذج الرفيع، 
في البيان، ومقارعة  نال القداسة، وعظمت مهمته غناء له عن القراءة والكتابة، وقدمع العقل، الذي ال واإلسالمية 

قال تعالى:  ،أقسم اهلل به، وعده أحد مصادر المعرفة الرئيسة لذلك الفاسدين، وكشف المستور من وراء األشياء، 
نَساَن ِمْن َعَلقٍ  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق،) نَساَن َما َلْم َيْعَلمْ ، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ ، اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ  ، َخَلَق اإْلِ  (َعلََّم اإْلِ
 ] 2-1القلم، [ (َأنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنونٍ َما  (َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُرونَ  ۚ  " ن  :جل شأنهوقال  :"] 5-1العلق: [

هيبته، ال تقل شأن ا عن سلطة القلم و إذ كما أن للكتابة فعلها اإلبداعي، ونشاطها اإلقناعي في مسيرة العقاد، 
 لماذا هويت القراءة؟ إنني أهوى القراءة ألنني  أهوى الكتابة! ولكن الواقع أن الذي يقرأ ليكتب وكفى"يقول: 

هو موصل رسائل ليس إال.. أو هو كاتب بالتبعية وليس كاتًبا باألصالة. فلو لم يسبقه كتاب آخرون لما كان 
 (3)"102عنده شيء يقول للقراء. ص لما كانحد قبله قد قال شيًئا أكاتًبا على اإلطالق، ولو لم يكن 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
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، واستيفاء شروط الواقع المعرفية الكون شبكةنحو  العقول واألفهامالتي تفتح مسالك سلطة القلم والكتابة، إنها 
جالء رؤيتها حول العالمبالعلم، وهي تعكس في الوقت ذاته إدراكية الذات بالمتغيرات، المخصب  عالقتها و  وا 

ضاءة سيرتها إن كتابة الذات على هذا المنوال  فضال  عن ،باألشياء تندرج ضمن كتابة التميز في أجلى صوره، وا 
التأثير في المتلقي، وحمله على االقتناع بصدق  كله والغاية من وراء ذلك .التحديقيم اإلرادة و وما يلوذ به من 

 . افي الحياة، وصحة دعواه ارسالته

 النتائج والتوصيات:   

 كاآلتي: حققتها المقاربة، واستقامت في هذا البحثمن النتائج التي 

ا حجاجي ا مداره حول تأمالت في الفكر أخذت فلسفة الحياة، مساحة بصيرة في سيرة  أواًل: العقاد، فكان نص 
 سيرة ذاتية. اوالحياة أكثر منه

 لمواقف والظروف واألحوال التي عاشهاسيرة العقاد طبق ا لنال الماضي ومرايا الذات قدر ا من التأمل في  ثانًيا:
ا على  الكاتب؛ عن األقيسة بلعبة المرايا المتعاكسة التي ظل يبحث فيها المدونة وغدت أشبه فانعكست حجاج 

 . المنطقية، واالستلهام النوعي للمصادر االستداللية، مما له وضع خاص في حياة الكاتب

ات حجاجية عالية الفهم واإلدراك؛ فبدت توسلت بتقنيإذ سيرة العقاد ضرب ا من التجريب اإلبداعي،  حققت ثالثًا:
للفكر  امشروع   يقدم من خاللها وكأنه ،التعليل والتمثيل وغيرهاو دب والصراع والتعددية، مالمح التعايش والتأ

 والحياة على غير مثال سابق وعلى غير قانون ثابت.

تفسير األحداث  توحاول ،مساحة للتنوير والتعليل والفهم واإلفهام رابع ا: حاولت سيرة العقاد أن تفتح أمام اآلخر
حداث التأثير واإلقناع  هوما يبتغي تحقيق ،الكاتب وتعليلها طبق ا لما يراه ؛ فكانت السيرة الذاتية خطاب ا أو إنجازه وا 

 حجاجي ا بامتياز.

ا رائع ا للتحوالت االجتماعية وحركة الشخصيات واألحداث  سيرة العقادقدمت خامس ا:  ، منضبطبإيقاع أنموذج 
المصري،  وموقعه في إزالة الرواسب الفكرية والتخلف الحضاري من المجتمع ة من خالل الكاتبالسير وأفلحت 

 والمجتمع العربي عموم ا.

إعداد  التي دارت حولها اشتغاالت النظر والمقاربة في هذا البحث هو أهمهالعل من ف التوصيات:أما 
في مؤلفاته، وال سيما تقنيات الخطاب التقنيات الحجاجية التي أخذت صورتها الجلية  بحوث عن:

لعشرات الرسائل، وتمثيل أفقها صالحة  -بمشيئة اهلل تعالى –وستكون الحجاجي في عبقريات العقاد، 
 العلمي في الدراسات األكاديمية.
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