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 مارات العربية المتحدةإلدولة ا في األغذيةالبكتيريا لضمان جودة و سالمة  دراسة مبتكرة وآمنة باستخدام "كوكتيل" الفيروسات ملتهمات

Bacteriophage cocktail as a new control application for the improvement of food safety in the 

United Arab Emirates  

 لطرابيلي*د .خالد عباس ا
 الملخص

، Ø3)فريوسات ملتهمات للبكترييا يف ىذه الدراسة مت عزل ثالث 
Ø2  وØ1 مياه الصرف الصحى الغري معاجلة ( من مياه البحر و من

.  ىذا ادلنتج يمارات العربية ادلتحدة بغرض حتضري منتج زللدولة اإل يف
م  الثالثة واليت سوف تستخدالفريوسات ىو عبارة عن مزيج من ىذه 

و خلطو مع اخلضروات أكوسيلة مبتكرة وحديثة حبيث ميكن رشو 
من  اإلقاللو  األغذيةجل زيادة جودة و سالمة أواللحوم والدجاج من 

من مياه اخلليج العرىب  1مت عزل الفريوس رقم تلوثها وفسادىا.  
كوسيط    O157:H7 Escherichia coliبكترييا  مستخدماً 

من مياه الصرف  3و رقم  2فريوسني رقم بكتريى للعزل بينما مت عزل ال
 Bacillus subtilisبكترييا  الغري معاجلة مستخدماً  يالصح

كوسائط بكتريية على    Salmonella enteritidisوبكترييا
لديهم القدرة على قتل  2و  1ن الفريوسني رقم أالتواىل. أثبتت الدراسة 

أهنم متعددى التكافؤ سالبة وموجبة اجلرام و الضارة العديد من البكترييا 
ن يقتل أ عنو مل يستطأأحادي التكافؤ حيث  3بينما كان الفريوس رقم 

 .Sالوسيط البكتريى اخلاص بو وىو  يال وىأال بكترييا واحدة فقط إ
enteritidis .الثالثة ادلستخدمة ذات الفريوسات ن أثبتت الدراسة أ

بكترييا محض عة مثل على البكترييا الناف ختصصية عالية و مل تؤثر سلبياً 
 Lactobacillus Lactococcusمثل الالكتيك

Leuconostoc.   ًن بيئة مستخلص أ ىذا وأثبتت الدراسة أيضا
 يكانت ى peptone-yeast extract agar مخرية الببتون 
ىل إالكالسيوم  ضافة نًتاتإالفريوسات وأن  كثارإمنو و  يفالبيئة ادلثالية 

فريوسات ملتهمات البكترييا. لزيادة اعداد الالبيئة كان ىو أفضل وسيلة 
الفريوسات أدى استخدام كوكتيل )خليط او مزيج( من الثالث 

بشكل كبري  اإلقالل( إىل Ø1 + Ø2 + Ø3)ملتهمات البكترييا 
عداد البكترييا أ يفالكثافة السكانية  يف (P<0.05)واضح ومعنوى 

S. enteritidis و O157:H7 E. coli  و ذلك عند
 اخلس والطماطم و صدور حلم الدجاج ادلربد الطازج  يفتخدامها اس

_________________ 
 لجائزة راشد  53المسابقة  الـفي في مجال التغذية بالمركز األول  البحث الفائز [

 ]بن حميد للثقافة والعلوم
مارات جامعة اإل-كلية العلوم  –استاذ الميكروبيولوجيا البيئية المشارك قسم علوم الحياة  *

 .العربية المتحدة

  

* Dr. Khaled A. El-Tarabily 

Abstract 

wastewater in the UAE in order to manufacture a 

local product that can be used for the 

preservation of refrigerated foods inside the 

fridge and to increase the shelf life of foods. 

Bacteriophage 1 was isolated from the Arabian 

Gulf waters using Escherichia coli as a 

propagation host. Bacteriophages 2 and 3 were 

isolated from wastewater using Bacillus subtilis 

and Salmonella enteritidis as propagation hosts, 

respectively. Bacteriophage 1 and 2 were 

polyvalent as it killed many Gram positive and 

Gram negative bacteria, while bacteriophage 

number 3 was found to be monovalent, and only 

kill S. enteritidis.  This study proved that the 

three bacteriophages did not adversely affect 

beneficial bacteria (Lactobacillus, Lactococcus 

and Leuconostoc). This study showed that 

peptone-yeast extract agar medium was the ideal 

medium for the propagation of the three 

bacteriophages. The use of the three 

bacteriophages significantly reduced the 

population density of S. enteritidis and E. coli in 

lettuce, tomatoes, chilled fresh chicken breasts 

and chilled ground beef as a new way to save 

food compared to the treatments which included 

only the addition of bacteria without the addition. 

________________________ 

*Department of Biology, College of Science, United Arab Emirates 

University, United Arab Emirates 
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مقارنة طعمة ألبقار ادلفروم ادلربد الطازج كوسيلة جديدة حلفظ األوحلم ا
ضافة إضافة البكترييا دون إادلعامالت والىت اشتملت فقط على ب

انو ال توجد فروق  يضاً أالفريوسات ملتهمات البكترييا. برىنت الدراسة 
 و S. enteritidisالكثافة السكانية لـ  يف  (P>0.05)معنوية 

O157:H7 E. coli  اخلس و الطماطم وصدور حلم الدجاج  يف
خليط من ضافة إاشتملت على  ادلعامالت اليت يفبقار ادلفروم ألوحلم ا

ستخدام ادلضاد احليوى االفريوسات ملتهمات البكترييا مقارنة بالثالث 
الفريوسات قدرة خليط  أوكسي تًتاسيكلني" مؤكداً واسع اجملال "

  (P<0.05)يوبشكل معنو  اإلقاللملتهمات البكترييا لوحده على 
ادلربدة من حلوم ودجاج وخضروات.  األغذيةوواضح من فساد و تلوث 

بني استخدام  (P>0.05)  حصائية معنويةإعطاء فروق إن عدم أ
أوكسي " يالفريوسات ملتهمات البكترييا واستخدام ادلضاد احليو 

للفريوسات ملتهمات البكترييا على قوية تًتاسيكلني" يوضح القدرة ال
مما  يوبشكل معنو  األغذيةفساد  يفتتسبب  قتل البكترييا الضارة واليت

ىذه الدراسة انو مت وألول مرة استخدام  يفن اجلديد أيؤكد جناح الفكرة. 
مارات العربية إلمن بيئة دولة ا "كوكتيل" من الفريوسات ادلعزولة زللياً 

القدرة على قتل العديد من البكترييا سالبة وموجبة ادلتحدة والىت ذلا 
جل تصنيع منتج أآن واحد )فريوسات عديدة التكافؤ( من  يفاجلرام 
جل زيادة أضافتو على اللحوم والدجاج واخلضروات من إميكن  يبيولوج

فًتة الصالحية )مدة الصالحية( لالغذية ادلربدة داخل الثالجات 
القيمة  يفاد الغذائية دون احداث تغيري من تلوث وفساد ادلو  اإلقاللو 

ن استخدام إو ملمس ادلواد الغذائية.  أو الرائحة أو الطعم أالغذائية 
ن ادلنتجات أمل يطبق من قبل حيث  ىذه الطريقة ادلبتكرة اآلمنة صحياً 

فقط على فريوس واحد  يحتتو  يمريكألالسوق ا يفالشبيهة و ادلتواجدة 
ذه الدراسة احلالية و تستخدم فقط لنوع ى يفكما   فقط وليس خليطاً 

ىذه الدراسة و  يفواحد من االطعمة فقط على خالف ادلنتج احملضر 
 الذى ميكن استخدامو على العديد من االطعمة الغذائية.

 األغذية فساد ،األغذيةجودة  ،األغذيةسالمة الكلمات الداللية: 
البكترييا ادلمرضة, ،ياالفريوسات ملتهمات البكتري ،تالبكتريوفاجا،العاثيات،
  مراض ادلنتقلة عن طريق الغذاء.ألا

 
 
 
 
 
 
 

 

of the three bacteriophages 

 For the first time, this study found that a cocktail 

of locally isolated bacteriophages can be used to 

preserve vegetables, chicken and meat and 

increase their shelf life inside the refrigerators 

and reduce the contamination and spoilage of 

foodstuffs without causing any change in the 

nutritional value, taste, smell, or texture of 

foodstuffs. 

 

Key Words: Food safety, food quality, food 

spoilage, bacteriophages, viruses, bacterial 

infections, pathogenic bacteria, food borne 

diseases 
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 مقدمة 

فر عمى أحد أشكاؿ تكيؼ اإلنساف مع البيئة مف أجؿ البقاء، حيث وجد اإلنساف منذ األزؿ أف الغذاء ال يتوا ىو األغذيةحفظ 
مدار العاـ بشكؿ متساوي، والحظ أنو يمر بشكؿ متكرر بمراحؿ مف الجوع والقحط والجفاؼ خالؿ العاـ، ومف ىنا جاءت 

 الفكرة لحفظ الغذاء مف التمؼ لفترة طويمة، ألسابيع أو لشيور حتى يكوف مخزونًا يتـ استيالكو في فترات الجوع وُشح
االضطرار إلى استيالكو مباشرة  ء لتخزينو لفترة مف الزمف حتى حيف استيالكو دوف. ىناؾ عدة طرؽ لحفظ الغذا(1) الطعاـ 
شعاع إلالمعالجة با ،التدخيف ،و التمميح أو التجفيؼ بالممح ،التعميب ،التبريد و التجميد ،التخميؿ ،مف ىذه الطرؽ التجفيؼو 
  (1)ضافة المواد الكيمائية الحافظةإالحفظ عف طريؽ و 

ىي سبب رئيسي لموفيات في جميع أنحاء العالـ. وتشير تقديرات منظمة الصحة  األغذيةتقؿ عف طريؽ األمراض التي تن
تقتؿ  األغذيةالعالمية إلى أف أمراض اإلسياؿ وحدىا عمى مستوى العالـ والتي تسبب معظميا مسببات األمراض المنقولة ب

الدوؿ  في يضاً أال تحدث فقط في البمداف النامية بؿ  غذيةاألف األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ إ. (2)مميوف طفؿ سنويًا  1.1
 األغذيةالمتطورة، فعمى سبيؿ المثاؿ في الواليات المتحدة األمريكية ، تشير التقديرات إلى أف األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ 

 .(0)حالة وفاة كؿ عاـ  0333و  فيحالة دخوؿ إلى المستش 000333مميوف حالة مرض ، و  67تؤدي إلى 
. ومع ذلؾ ، لـ يكف (0،  0)البكتيرية  األغذيةوقد تـ بذؿ جيد كبير نحو السيطرة عمى مسببات األمراض الرئيسية التي تنقميا 

ليذا تأثير يذكر عمى معالجة المشكمة في العديد مف البمداف. وذلؾ ألف فعالية مبادرات التدخؿ قد تـ حجبيا مف قبؿ عوامؿ 
د تترافؽ ىذه العوامؿ المتغيرة مع البكتيريا الممرضة أو مضيفييا )البشر( أو العوامؿ السياسية . ق(0،0،2)أخرى متغيرة 

 . (0،  0)واالقتصادية والبيئية 
، كما أف حساسية السكاف مف البشر إلى  األغذيةتسببت التحديات البيئية في انتشار مسببات األمراض البكتيرية التي تنقميا 

. كانت ىناؾ (2،0،0)فاض المناعة المكتسبة وزيادة أعداد األفراد الذيف يعانوف مف ضعؼ المناعة العدوى تتغير بسبب انخ
التي تسببيا مسببات األمراض البكتيرية مثؿ السالمونيال،  األغذيةزيادة مستمرة في العديد مف األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ 

والميستيريا عمى الرغـ مف استخداـ التقنيات الحديثة إلبطاؿ ىذه   Escherichia coli كامبيموباكتر ، اإلشريكية القولونية
. وتتالمس ىذه العوامؿ الممرضة مع األطعمة أثناء الحصاد أو الذبح والمعالجة والتخزيف (2)العوامؿ الممرضة في الغذاء 

  .(5 ,3 ,2)والتعبئة 
لتدمير البكتيريا كثيرة استخداـ طرؽ قوية و مبالغ فييا حاالت  فيالتقميدية فعالة جزئيًا فقط ويتـ  األغذيةف طرؽ سالمة إ

أف تؤثر بشكؿ ضار عمى لوف وطعـ األطعمة ، وعادة ما تمحو المكونات  . يمكف ليذه العمميات أيضاً (7،6)مسببات األمراض
ثؿ األشعة فوؽ البنفسجية . العالجات الفيزيائية م(8 ,7 ,6)الطبيعية والبكتيريا الصحية النافعة في األطعمة المفيدة لالنساف 

والضغط العالي والحرارة الجافة والبخار ىي استراتيجيات قابمة لمتطبيؽ لمحد مف البكتيريا المسببة لألمراض في المنتجات 
. وقد تـ النظر في ىذه الطرؽ ألف استخداـ المضادات الحيوية قد تـ تقييده عمى مر السنيف بسبب خطر (8)الغذائية الخاـ 

كتيريا المقاومة لممضادات الحيوية إلى السمسمة الغذائية لإلنساف وتسبب تأثيًرا سمبًيا عمى المعالجة المضادة دخوؿ الب
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ضافة المضادات الحيوية لمضافات األعالؼ في االتحاد إ، تـ حظر  0311، و 0337. في عاـ (9)لمميكروبات البشرية 
 . (10)األوروبي وكوريا الجنوبية ، عمى التوالي 

ذلؾ، فإف الطرؽ الفيزيائية لمحد مف الميكروبات في األطعمة النيئة قد عرفت تأثيًرا سمبًيا عمى الخصائص الحسية  ومع
وىكذا كانت ىناؾ حاجة متزايدة لتطوير استراتيجيات جديدة لمحد مف مسببات  .(10)لممنتجات الغذائية وبالتالي تقميؿ قبوليا 

لت تفي بطمب المستيمكيف عمى األطعمة المعالجة بأقؿ حد ممكف مع تركيزات وما زا األغذيةاألمراض البكتيرية في 
 .(6،  7،  10، 11)منخفضة مف المواد الحافظة الكيميائية 

مضادات الميكروبات الطبيعية التي يمكف استخداميا في  البكتيروفاجات تعتبر مفف أمف ضمف الطرؽ الجديدة نجد و 
 . (16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10) األغذيةيرية في األطعمة وبيئات تجييز السيطرة عمى مسببات األمراض البكت

كالت البكتيريا ىى عبارة آالبكتيروفاجات )العاثيات( أو الفيروسات ممتيمات البكتيريا أو الفيروسات القمات أو الفيروسات 
و تعتبر مف أكثر الكائنات الحية شيوعًا عمى سطح األرض توجد منيا مميارات في أمعاء  البكتيريا تغزو فيروسات عف

. توفر أمعاء اإلنساف ليا وسط معيشي مناسب ، وتقـو ىي بحماية  (14، 15)الضارة فيو اإلنساف وتساعده في مكافحة البكتريا 
حوي المادة الوراثية، وىذه قد بروتينية ت قفيصة بكتيريا الضارة إف أصابت أمعائو.  تتكوف العاثية النموذجية مفالاإلنساف مف 

، يتوضع بشكؿ خطي أو نوكميوتيد 033333و 0333مفرد الطاؽ أو ذي طاقيف، طولو بيف  DNA  أو  RNA  تكوف
البكتيروفاجات بشكؿ واسع عمى وجو األرض، تنتشر  .نانومتر 033و 03حمقي. يتراوح حجـ البكتيروفاجات عادًة بيف 

اإلنساف.وتعتبر مياه البحر  أمعاء ة أو حتىببكتيري كالتر  مضيؼ ويمكف إيجاد العديد منيا في األماكف التي تحتوي عمى
أف ما يصؿ إلى  .لكؿ مممميتر مف ماء البحر سفيرو  138إحدى أكثر البيئات احتواًء عمى البكتيروفاجات ، بأرقاـ تقارب 

 . (17)% مف البكتيريا البحرية قد تتعرض لإلصابة بالبكتيروفاجات 63
في االتحاد السوفيتي السابؽ وفي أوروبا الشرقية  لممضادات الحيوية كبديؿ عاماً  13أستخدمت البكتيروفاجات ألكثر مف 

وقد سمحت ىذه النوعية بتوجيو استيداؼ   .(17)وفرنسا كما نظر إلييا كعالج محتمؿ لمبكتيريا المقاومة لممضادات الحيوية 
 .Phage Therapy(18) الج ياستخداـ الفيروساتوقتؿ البكتيريا المسببة لألمراض باستخداـ البكتيريا فيما يشار إليو باسـ الع

مع البكتيروفاجات استخداـ الفيروسات ضد األمراض البكتيرية المعدية وتنفيذىا بعد فترة وجيزة مف اكتشاؼ بواقترح العالج 
في العديد مف بالبكتيروفاجات النجاح الجزئي. ومع ذلؾ، فإف ظيور المضادات الحيوية وضع حدًا لبحوث العالج 

  .(18)لبمدافا
كعوامؿ عالجية و بيولوجية إلزالة التموث عف الحيوانات والنباتات البكتيروفاجات عمى الصعيد العالمي، يتمقى استخداـ 

. كاف خطر البكتيريا المقاومة لممضادات الحيوية التي تدخؿ السمسمة الغذائية لإلنساف (21)والمنتجات الغذائية عناية متجددة 
الذي يقيد استخداـ المضادات الحيوية كمروجي النمو في اإلنتاج الحيواني ىو القوى الدافعة لتطوير طرؽ والتشريع األخير 

لمسيطرة عمى البكتيروفاجات . يمكف استخداـ (19,20,21)البكتيروفاجات بديمة لمكافحة العوامؿ المسببة لألمراض مثؿ استخداـ 
" الكالسيكية في السمسمة الغذائية Farm-to-forkج في السمسمة "مسببات األمراض في الغذاء في جميع مراحؿ اإلنتا

 . (23 ,22)البشرية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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البكتيروفاجات في مكافحة ما قبؿ الحصاد لمفواكو و الخضروات مف مسببات األمراض المنقولة بالغذاء، يمكف استخداـ 
أيًضا كعوامؿ المكافحة البيولوجية في فاجات البكتيرو . يمكف أف تكوف (23 ,22)لموقاية وكذلؾ الحد مف االستعمار واألمراض 

. وأخيًرا ، (21 ,20)المصنعة  األغذيةالتحكـ بعد الحصاد لمسببات األمراض المنقولة بالغذاء في المحـو والمنتجات الطازجة و 
 .(23 ,22 ,20)كمحافظات حيوية في تمديد فترة صالحية األطعمة المصنعة البكتيروفاجات تـ أيًضا اقتراح استخداـ 

كعوامؿ البكتيروفاجات عمى الرغـ مف النجاح النسبي الذي تـ اإلبالغ عنو في العديد مف الدراسات التي توثؽ استخداـ الػ 
لمبكتيروفاجات المكافحة البيولوجية في الغذاء، يجب أخذ العديد مف االعتبارات في الحسباف عند تحديد الخواص المرغوبة 

 Listeria، وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية عمى استخداـ 0337البيولوجية. في عاـ  التي تستخدـ كعوامؿ المكافحة
phage  سجؿ معيد مراجعة المواد العضوية األمريكية   0313الستخدامو في المحـو والدواجف الجاىزة لألكؿ. في عاـ ،  

 OMRI   المنتجListeria phage  عمى قائمةOMRI مريكية عمى ألوالعقاقير ا األغذيةدارة إ، وافقت 0311. في عاـ
 . (5)الستخداميا في الغذاء  .coli phage Eاعتماد 
المبردة مف خضروات و فواكو  األغذيةزيادة مدة صالحية يجاد طريقة آمنة لإ ف الغرض مف ىذه الدراسة الحالية ىوإوليذا ف

دوف  E. coli أو S. enteritidisضارة الممرضة مثؿ القضاء عمى البكتيريا الو لحـو و دجاج داخؿ الثالجات عف طريؽ 
خرى. ىذه الطريقة سوؼ تعتمد عمى استخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا أو كيميائية أاستخداـ طرؽ فيزيائية 

 .األغذيةمف سرعة فساد  اإلقالؿزيادة سالمة و جودة الغذاء عف طريؽ جؿ أ)بكتيروفاجات( مف 
 مر معروؼأليو  (Food safety)جؿ زيادة سالمة الغذاء أطعمة مف ألا يمتيمات البكتيريا فف استخداـ الفيروسات مإ 
مريكية. و لكف ىذة المنتجات ألسواؽ األا في عمى البكتيروفاجات و موجودة حالياً  يو ىناؾ منتجات تحتو  مستخدـ حالياً و  

ىذه الدراسة الحالية  فيف البكتيريا و لكف الجديد تحتوى فقط عمى فيروس واحد فقط و يستخدـ فقط لمقضاء عمى نوع واحد م
 نواع كثيرة مف البكتيرياأيمكف استخدامو لمقضاء عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا تحضير خميط مف  فيىو التفكير 

كثر مف أشراء  يتطمب حالياً  يو الت عمى عكس المنتجات المتوفرة حالياً  األغذيةكثر مف نوع مف أيمكف استخدامو عمى و  
كثر مف نوع مف أربعة منتجات  مختمفة منيا لكى يتـ استخداميا عمى نوعية واحدة مف المواد الغذائية و لقتؿ أثالثة أو 

 .و غير مجدية اقتصادياً  البكتيريا مما يجعميا مكمفة مادياً 
المبردة مف خضروات و فواكو  يةاألغذزيادة مدة صالحية يجاد طريقة آمنة لإ ف الغرض مف ىذه الدراسة الحالية ىوإوليذا ف

دوف  E. coliأو  S. enteritidisالقضاء عمى البكتيريا الضارة الممرضة مثؿ و لحـو و دجاج داخؿ الثالجات عف طريؽ 
خرى. ىذه الطريقة سوؼ تعتمد عمى استخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا أو كيميائية أاستخداـ طرؽ فيزيائية 
 . األغذيةمف سرعة فساد  اإلقالؿزيادة سالمة و جودة الغذاء عف طريؽ  )بكتيروفاجات( مف اجؿ

مر معروؼ و أليو  (Food safety)جؿ زيادة سالمة الغذاء أطعمة مف ألا يف استخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا فإ
لكف ىذة المنتجات يكية. و مر ألاالسواؽ ا في عمى البكتيروفاجات و موجودة حالياً  يو ىناؾ منتجات تحتو  مستخدـ حالياً 

ىذه الدراسة الحالية  فيفقط عمى فيروس واحد فقط و يستخدـ فقط لمقضاء عمى نوع واحد مف البكتيريا و لكف الجديد  يتحتو 
نواع كثيرة مف البكتيريا و أيمكف استخدامو لمقضاء عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا تحضير خميط مف  فيىو التفكير 
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كثر مف ثالثة أشراء  يتطمب حالياً  يو الت عمى عكس المنتجات المتوفرة حالياً  األغذيةكثر مف نوع مف أعمى  يمكف استخدامو
كثر مف نوع مف البكتيريا مما أيتـ استخداميا عمى نوعية واحدة مف المواد الغذائية و لقتؿ  يمختمفة منيا لكربعة منتجات أأو 

 .اً و غير مجدية اقتصادي يجعميا مكمفة مادياً 
  والطرق المعمميةاألدوات 

 الحصول عمى الفيروسات ممتهمات البكتيريا  مصادر .1
تجمعييا مف مياه  تـ يوالت مياه البحرالمستخدمة لمحصوؿ عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا مف عينات الع يجمتتـ 

 .دةاإلمارات العربية المتح بدولة أبو ظبي،مدينة مارة إساحؿ  ماـأالخميج العربى 
تـ   لمحصوؿ عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا. خرآالغير معالجة كمصدر  الصرؼ الصحى هميااستخداـ  يضاً أتـ 

بدولة اإلمارات الريئسية لمدينة العيف  يالصرؼ الصحى الغير معالجة مف محطة الصرؼ الصح هتجميع عينات ميا
 منطقة الساد.  فيوالمتواجدة العربية المتحدة 

 تجميعدقيقة مف أجؿ التعجيؿ في  10دورة في الدقيقة لمدة  0333بسرعة  المركزى أوالً اـ جياز الطرد تـ استخد
و ما أاستخداـ المرشحات البكتيرية . تـ بعد ذلؾ تصفية المادة الطافية مف خالؿ ثـ التخمص منيا ومف  الجسيمات الكبيرة

و ذلؾ  التوالي،ميكرومتر عمى  3.0ميكرومتر و  3.2 تر،ميكروم 3.8)حجـ المساـ  المعقمة Milliporeغشية تسمى بأ
 (Millipore Corporation, MA, USA). مف شركة 

الفيروسات ممتيمات في زجاجات معقمة كمصدر لعزؿ تماـ عممية الفمترة إمف البكتيريا بعد  يتجميع السائؿ الخالتـ 
 تى االستخداـ.درجة مئوية ح 2. تـ تخزيف العينات في الثالجة عند البكتيريا

عزل و استخالص الفيروسات ممتهمات جل أمن   (Propagation hosts)كوسط غذائىالمستخدمة  البكتيريا .2
 البكتيريا

ف ىذه أحيث  يممتيمات البكتيريا فأنو ال بد مف توفير خاليا بكتيريا حية كوسط غذائ وتربية الفيروساتجؿ نمو أمف 
 فيتربيتيا  بداً أف تنمو عمى خاليا حية و اليمكف أو البد  جبارياً إات متطفمة و جسيمأالفيروسات عبارة عف جزئيات 

 فقط عمى المغذيات. يو صمبة تحتو أالمختبر عمى بيئة سائمة 
 و (Escherichia coli O157:H7, ATCC 43895) نوعمف  بكتيرياتـ الحصوؿ عمى ليذا و 

(Bacillus subtilis DSM 1088) و Salmonella enteritidis ATCC 14221))  ،مف مختبر األحياء الدقيقة
الفيروسات ممتيمات  بحيث يمكف استخداميا كوسط غذائى لنمو اإلمارات العربية المتحدةدولة تواـ، العيف،  فيمستش

  .البكتيريا
كؿ ة تمت تربي تكاثر ىذه الفيروسات. فيأو البكتيريا المستخدمة  Propagation hostsالبكتيريا ب اؿ  هىذوتعرؼ 

الصمبة  المغذيات وبيئة   (Nutrient  Broth) السائمةالمغذيات  بيئةعمى  البكتيرية المستخدمة أنواع السالالت
(Nutrient  Agar)  المحتوية عمى االجار . 
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ساعة في حاضنة مظممة. تـ استخداـ ىذه السالالت مف  28درجة مئوية لمدة  06تـ تحضيف األطباؽ والقوارير عند 
  جؿ عزؿ واستخالص الفيروسات ممتيمات البكتيريا.أمف  ييريا كوسط غذائالبكت

الغير معالجة  يالصرف الصح هالبحر و من ميا هو استخالص الفيروسات ممتهمات البكتيريا من ميا عزل .3
 باستخدام الطرق التقميدية

 الخميرة و الببتوف يئة مستخمصبمف ممميتر  133عمى كؿ منيا تحتوي ممميتر  003سعة زجاجية  قواريرتـ تجييز 
extract peptone-yeast تسمى ببيئة  يو الت المدعـ بنترات الكالسيـو PYCA   جياز  فيتـ تعقيميا  يو التالسائمة

  (24) .االوتوكالؼ
، ( (Escherichia coli O157:H7, ATCC 43895 كؿ مف مؿ مف 1 ضافةإالبيئة الغذائية بتـ تمقيح 

مف عينات مياه البحر ممميتر  00ضافة إ ( مع(S. enteritidis ATCC 14221 ( أو(B.subtilis DSM 1088أو
 0 مف تجربة رقـ ريايالغير المعالجة و المفمترة و الخالية مف البكت يالصرؼ الصح همياريا أو يالبكتو الخالية مف المفمتره 

 .كمصدر لمحصوؿ عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا
وىناؾ ، (25)ر الفيروسات ممتيمات البكتيريا ثالخميرة يدعـ تكا مستخمصف أالبيئة الغذائية حيث وع مف تـ اختيار ىذا الن
يزيد مف التصاؽ الفيروسات ممتيمات البكتيريا بالخاليا البكتيرية  والذي++(  Caثنائي التكافؤ )كالسيـو حاجة إلى كاتيوف 

مستعمرات الفيروسات حجـ وعدد مف يزيد  يوف كالسيـو ثنائي التكافؤكات وقد وجد أيًضا أف ،(26) المستخدمة كوسط غذائى
 .(27) المزارع البكتيرية المستخدمة فيممتيمات البكتيريا 

ساعة. بعد  28درجة مئوية لمدة  06دورة في الدقيقة عند  033تدويري عند  جياز ىزازتـ تحضيف القوارير في 
دورة في الدقيقة وتـ تصفية المادة  2333دقائؽ عند  13ؿ دورؽ لمدة كاستخداـ جياز الطرد المركزى لتـ  التحضيف،

 (Millipore Corporation, MA, USA)مف شركة  المعقمة Milliporeالطافية ثالث مرات مف خالؿ مرشحات غشاء 
لدراسة  ةفي أنابيب معقم ع السائؿيجمتميكرومتر( عمى التوالي، و تـ  3.00ميكرومتر و  3.2ميكرومتر ،  0.8 قطر )
 .(25) ـ الأالفيروسات ممتيمات البكتيريا  مكانية تواجدإ

 .Sأو ،  B. subtilis، أو  E. coli بكتيريامف كؿ ممميتر  0.3تـ تمقيح لبدء تجربة عزؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا 
enteritidis  مستخمص  تحتوى عمى بيئة بيتري  طباؽأبشكؿ منفصؿ عمىpeptone-yeast  بنتراتالمدعـ 

  .(28) (laminar flow cabinet)في خزانة التدفؽ الصفحي دقيقة  03تـ تجفيؼ األطباؽ لمدة .  (24)الكالسيـو
كقطرة موضوعة  طباؽألاعمى  0عاله مف تجربة رقـ أالسائؿ المجمع مف ممميتر  3.0 ضافةإ تتم األطباؽ،بعد تجفيؼ 

خاليا  يمناطؽ التحمؿ فحتى تتكوف درجة مئوية  06ساعة عند  28دة ثـ تـ تحضيف األطباؽ في الظالـ لم .(24) مركزياً 
 .zone or plaques Lytic (29) بالبالكاتتعرؼ  يالتو  البكتيريا
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الصرف الصحى الغير معالجة باستخدام  هالبحر و من ميا هواستخالص الفيروسات ممتهمات البكتيريا من ميا عزل.4
 Easy Phage 100الحديثة و المعروفة باسم  ةقيالطر 
جديد تـ استخداـ بروتوكوؿ  ظؿ تواجد الخاليا البكتيرية فياالجار و  يف plaques البالكات جؿ سيولة رؤيةأمف 

 Scientificشركة  التي طورتياو  Easyphage-100طريقة  باستخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريالمكشؼ عف 
Method Inc ، ىذا البروتوكوؿ يعتمد عمى وجود صبغة  .الواليات المتحدة األمريكية ، بيكمي ستريت ، جرانجر ، إنديانا

 فيظؿ وجود النمو المخاطى لمبكتيريا  فيبحيث تسيؿ مف عممية رؤيتيا والكشؼ عنيا زرؽ أ لوناً خاصة تعطى البالكات 
 .(Lawn)بيتري طباؽ أخمفية 

  السائمة وفالصويا تريبتبيئة تحتوى عمى يـ قوارير تـ تعقجؿ استخداـ البروتوكوؿ الجديد أو مف  في الدراسة الحالية
Tryptic soybroth ـ تمقيح ىذه القوارير إما دقيقة. ت 03درجة مئوية لمدة  101 عند درجة حرارةبواسطة األوتوكالؼ

ئوية درجة م 06القوارير عند  تحضيفوتـ كؿ عمى حدة  S. enteritidis أو  B. subtilis أو  E. coliبكتيرياباستخداـ 
 ساعة في الظالـ.  02لمدة 
 يالصرؼ الصح هوالخالية مف البكتريا أو مف ميا ةالبحر المفمتر  هعينات ميامف ممميتر  133 وضعتـ خرى أقوارير  في

 المحضرة مفالبكتيريا مف ممميتر  0.0 ضافةإو تمت  0الغير المعالجة و المفمترة و الخالية مف البكتريا مف تجربة رقـ 
 . (propagation host)كؿ عمى حدة  لصويا تريبتوف السائمةبيئة اعمى 
درجة  06 عندعميو مف الشركة  ؿالذى تـ الحصو و السائؿ والموجود مع البروتوكوؿ  easyphageوسيط قوارير ال ةتـ تدفئ

الغير  يالصرؼ الصح هالبحر المفمتره أو مف ميا همف عينات مياممميتر  133مئوية قبؿ بدء التجربة. تمت إضافة 
تكاثر ىذه  يالمستخدمة ف و Propagation hostsبكتريا ممميتر مف  0.0لييا إو المضاؼ المعالجة و المفمترة 

ف آلبحيث اصبحت الزجاجة ا يضاً أممميتر  133تحتوى عمى  يو الت easyphageوسيط إلى زجاجة مف  الفيروسات
تـ  .easyphage الخاصة و الموجودة مع بروتوكوؿ الصبغةمف ممميتر  3.6. ثـ تمت إضافة ممميتر 033عمى  يتحتو 
.  تـ عمؿ بيتريمف الخميط في كؿ طبؽ ممميتر  03عف طريؽ تحريؾ الزجاجة عدة مرات. تـ نقؿ  المحتويات كمياخمط 
  .ممميتر 03عمى بيتري بحيث احتوى كؿ طبؽ  أطباؽ بتري 13

ترسيب لمحافة كؿ طبؽ بتري. تـ ترؾ الخميط المتوسط  تـ تحريؾ أطباؽ بيتري بمطؼ عدة مرات لتسوية الفقاعات عمى
مئوية وتـ تحضيف أطباؽ  06درجة  عندإلى الحاضنة بيتري عمى مقعد أفقي لمدة ساعة واحدة. تـ نقؿ جميع أطباؽ 

مستعمرات الفيروسات ممتيمات ، تـ عد التحضيفساعة. بعد نياية فترة  28بيتري في الوضع الرأسي في الظالـ لمدة 
الطريقة الحديثة ذات  هف استخداـ ىذإ .وسيط البكتيريا الحية الحمراءعمى خمفية  زرؽألاونت بالموف مت يلبكتيريا و التا

 ات الفيروسات ممتيمات البكتيريامستعمر تتموف حيث  جداً  الصبغة الخاصة جعؿ عزؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا سيالً 
 حمر والذى يحتوى عمى البكتيريا الحية.ألجار األعمى خمفية مف ازرؽ ألبالموف ا
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 اطباق العزل من الفيروسات ممتهمات البكتيريا تنقية  .5
 يطباؽ التألاعمى مف   single plaqueفردية( التحمؿ الالفردية )منطقة  البالكاتتـ إزالة  انتياء فترة التحضيفبعد 
 peptone-yeastمستخمص مف ممميتر  133في  plaqueحقف كؿ تـ ثـ معقـ مشرط عمى البكتيريا باستخداـ  يتحتو 

 .ةمف كؿ بكتيريا عمى حدممميتر  0احتوت عمى  يو الت المدعـ بنترات الكالسيـو
الورقة رقـ  Whatmanمف خالؿ  المحموؿفي الظالـ. تـ ترشيح مئوية درجة  06ساعة عند  28مدة تـ تحضيف القوارير ل

1 (Whatman International Ltd, Maidstone, UK وتـ ترشيحو مرة أخرى مف خالؿ مرشحات غشاء ميميبور )
 2النقية عند عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا  ييحتو  يالمحموؿ الذ حفظتـ   ميكرومتر. 3.00  ذات القطر  معقمةال

 . (29)درجة مئوية 
  Bacteriophage assay  أو Phage assay  المحمول فيمعرفة تركيز الفيروسات ممتهمات البكتيريا   .6

المحضر في  (29)( 1310التخفيؼ المتسمسؿ عشر مرات )حتى طريقة  باستخداـ  assay  Phageأجريت اختبارات
تخفيؼ مف محموؿ الفيروسات مف كؿ ممميتر  0.3تمقيح . تـ المدعـ بنترات الكالسيـو peptone-yeastمستخمص 

البكتيريا  ةضافإتمت  يالمدعـ بنترات الكالسيـو و الت peptone-yeastمستخمص أجار طباؽ أعمى ممتيمات البكتيريا 
دقيقة. تـ  03لمدة  (laminar flow cabinet) تدفؽ الصفحيالوتجفيفيا في خزانة و تـ ممميتر  0.3 كؿ نوع عمى حده

بعد  ساعة. 28درجة مئوية لمدة  06لكؿ تخفيؼ. تـ تحضيف جميع األطباؽ في الظالـ عند  اتاستخداـ ثالث مكرر 
تركيز مف أجؿ معرفة لكؿ ممميتر مف المحموؿ ( ”plaque forming unit “pfu) ، تـ حساب انتياء فترة التحضيف

 .(29) الفيروسات ممتيمات البكتيريا
و تـ نقعيا في  7مف تجربة مف الفيروسات ممتيمات البكتيريا، تـ تجميع كؿ البالكات  عاليةلمحصوؿ عمى تركيزات 

مئوية في الظالـ. تـ  2ساعة إضافية عند درجة حرارة  02لمدة  المدعـ بنترات الكالسيـو peptone-yeastمستخمص 
وحدة مف البالؾ  1313تكرار ىذا اإلجراء حتى تـ الحصوؿ عمى نسبة تركيز عالية مف الفيروسات ممتيمات البكتيريا 

(plaque forming unit “pfu”) درجات مئوية وذلؾ لتجنب اى  2عند  لكؿ ممميتر مف المحموؿ. تـ حفظ المحموؿ
 انخفاض في تركيز المحموؿ الذى يحتوى عمى الفيروسات ممتيمات البكتيريا.

 Plaque)طباق االجار أالشكل المورفولوجى لمستعمرات الفيروسات ممتهمات البكتيريا عمى دراسة  .7
morphology) 

 بيئةتركيز مف الفيروسات ممتيمات البكتيريا عمى  أفضؿ مف ممميتر 3.0 اضافة تتملمبالكات لدراسة الشكؿ الظاىرى 
وسيط بكتيريا كؿ عمى حدة كؿ منيا عمى  احتوت يالمدعـ بنترات الكالسيـو و الت peptone-yeastاجار مستخمص 

دراسة  بعد ذلؾ . تمتدرجة مئوية 06ساعة عند  28تـ تحضيف األطباؽ بعد ذلؾ لمدة   .ممميتر 1لكؿ  108بتركيز
 أطباؽ بيتري. داخؿ لمبالكات رفولوجيةو اؿ المشكألا
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 (Host Range) (لمفيروسات ممتهمات البكتيريانطاق المضيف )أطياف النشاط دراسة  .8

الصمبة المحتوية عمى   (Nutrient Agar) المغذيات بيئة  بيابيتري طباؽ أعمى دناه أالمدونة تـ زرع جميع البكتيريا 
ممميتر  03إلى ونقميا  عمى الخاليا البكتيرية ىاالجار المحتو ا البكتيرية عف طريؽ تجريؼ سطح وتـ حصاد الخالياالجار. 

 .تحت الصفر درجة مئوية 03درجة  عند و حفظيا( v/v٪ )03الجميسيروؿ المعقـ محموؿ مف 
لبكتريا الموجبة لصبغة ىي اجؿ تحديد أطياؼ النشاط لمفيروسات ممتيمات البكتيريا أمف كانت البكتريا التي تمت دراستيا 

 B. subtilis (DSM 1088) ،Staphylococcus aureus (ATCC 29213)  ،Staphylococcus الجراـ
epidermidis ATCC 12228 D-5.) 

،  E. coli O157:H7 (ATCC 43895)   ،Proteus vulgaris (ATCC 33420)وشممت البكتيريا سالبة الجراـ
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)  ،Salmonella enteritidis (ATCC 14221))  ،و 

Shigella dysenteriae (ATCC 13313) ،تـ الحصوؿ عمى عزالت البكتيريا مف مختبر األحياء المجيرية .)
 الثالثة المستخدمة عمى البكتيرياالفيروسات تأثير  تجربة  يضاً أتـ   اإلمارات العربية المتحدة.دولة تواـ، العيف  فيمستش

 .Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostocمثؿ  بكتيريا حمض الالكتيؾالنافعة مثؿ 
 فيروسمف كؿ ممميتر  3.0 ضافةإخالؿ مف  لكؿ فيروس ممتيـ لمبكتيريا  Host Range تمت دراسة النطاؽ المضيؼ

-peptoneمستخمص بيا بيئة أجار  طباؽأعمى عمى شكؿ قطرة مركزية تـ وضعيا  pfu ml-1 1313عمى  يحتوي 
yeast مف ممميتر  3.0عمى  تحتوي يالمدعـ بنترات الكالسيـو والتcfu ml-1 1313 المذكورة  ألحد السالالت النوعية
التحمؿ دراسة ساعة وتـ فحصيا مف أجؿ  28درجة مئوية لمدة  06ـ تـ تحضيف األطباؽ عند . ثةكؿ عمى حد أعاله

 .البكتيريامف  ستقمة لكؿ مضيؼأربعة مكررات م عمؿ. تـ plaquesوتشكيؿ 
 لمفيروسات ممتهمات البكتيريا الفحص المجهري اإللكتروني  .9

، باستخداـ المجير اإللكتروني النافذ فيروس ممتيـ لمبكتيريامف أجؿ تحديد الشكؿ المورفولوجي والسمات المورفولوجية لكؿ 
(TEMتـ استخداـ تقنية التمويف ال ، ) سمبيNegative staining   (30)باستخداـ أسيتات اليورانيؿ كما ىو موضح في ،

اليورانيؿ مف خالؿ مرشحات حقنة غشاء أسيتات وبالتالي تـ تحديد تفاصيؿ الفيروس بوضوح.  تمت تصفية محموؿ 
 . ممميتر 0ميكرومتر في أنبوب  3.00ميميبور حجـ المساـ 

تـ ثـ  formvarالمغمفة بمادة شبكات النحاس  ( عمىpfu ml-1 1010)مف الفيروسات تـ وضع قطرة مف كؿ معمؽ 
وضعيا في صندوؽ تـ . تركت الشبكات لمدة ساعة لتجؼ ثـ (30) المعقـباستخداـ ورؽ الترشيح  سحب الكمية الزائدة

 ,TEM Philips CM10باستخداـ المجير اإللكتروني النافذ العينات و فحص الفحص. تمت مالحظة وقت حتى  مغمؽ
The Netherland) )  كيموفولت. 83تعمؿ عند و التى 
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 كفاءة عمل الفيروسات ممتهمات البكتيريا عمىجار الوسيط البكتيرى أتغيير بيئة التأثيرات المترتبة عمى  .11

 ،كفاءة عمؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا  عمىجار الوسيط البكتيرى ألبيئة التركيب الكيميائي  تغييرمف أجؿ دراسة تأثير 
 peptone-yeast مستخمص خميرة الببتوفبيئة ة عف عبار  الثالثة الوسائط ىذه كانت. مختمفة وسائط ثالثة استخداـ تـ

extract agar ،و بيئة المغذيات الصمبة nutrient agar  تربتوفأجار الصويا بيئة  ، و tryptic soy agar مع ،
 .(01)ـ(  3.31ـ و  3.1ف مف كموريد الصوديـو  )نترات الكالسيـو وبتركيزيف مختمفي إضافة إضافة وبدوف

و ذلؾ  كفاءة عمؿ الفيروسات ممتيمات البكتيرياعمى  مختمفةالتـ اختبار ىذه الوسائط مف أجؿ تحديد آثار ىذه الوسائط 
ضافتيا إعمى تركيز مف الفيروسات ممتيمات البكتيريا و ذلؾ حتى يتـ ألمحصوؿ عمى فضؿ بيئة أحتى يتسنى معرفة 

 .بيئة غذائية. تـ تحميؿ أربعة مكررات مستقمة لكؿ عند تحضير ىذا المنتج تجارياً  الطعمة المختمفةل
 عمى كفاءة عمل الفيروسات ممتهمات البكتيرياآثار العوامل الفيزيائية دراسة   .11
بد مف دراسة ئية كاف المة جودة المواد الغذاسال فيطعمة و ألحفظ ا في جؿ استخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيرياأمف 

الفيزيائية المختمفة مف تبريد وتجميد عمى كفاءة عمؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا وذلؾ حتى ال يتأثر تركيز العوامؿ 
طعمة مف ألحفظ ا فيخرى المستخدمة ألضافتيا لالطعمة المختمفة بتأثير العوامؿ اإالفيروسات ممتيمات البكتيريا بعد 

 زيف لفترات زمنية.تبريد وتجميد و تخ
  (31)وفًقا لمطرؽ الموضحة في ،كفاءة عمؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا تـ اختبار تأثيرات العوامؿ الفيزيائية المختارة عمى 

-peptoneمف بيئة مستخمص ممميتر  3.7إلى ( مف كؿ فيروس ممتيـ لمبكتيريا ممميتر 3.0تمت إضافة عينة )ختصار اب
yeast extract وتـ تطبيؽ المعالجة الفيزيائية سائؿ و ال ، الفيزيائية  العوامؿوشممت ، دناهأالمذكورة المدعـ بنترات الكالسيـو
 : التي تـ فحصيا

دقيقة ، ساعة واحدة ، ساعتيف ، ثالث ساعات ، أربع ساعات ، خمس  03لمدة الفيروسات ممتيمات البكتيريا تجميد . 1
  .ساعة 28اعة ، و س 02ساعة ،  10ساعات ، ست ساعات ، 

يوًما و  20يوًما و  03يوًما و  12أياـ و  6درجة مئوية لمدة يـو واحد و  2عند الفيروسات ممتيمات البكتيريا تبريد . 0 
  .يوًما 73
الفيروسات ، وتسخيف دقيقة( 03دقيقة و  10ئوية لمدة )درجة م 20عند الفيروسات ممتيمات البكتيريا تسخيف  .0

 70عند الفيروسات ممتيمات البكتيريا دقيقة( ، وتسخيف  03دقيقة و  10درجة مئوية لمدة ) 00عند ريا ممتيمات البكتي
  .دقيقة(  03دقيقة و  10درجة مئوية لمدة )

 .دقائؽ( 13دقائؽ و 0وية لمدة )درجة مئ 133عند الفيروسات ممتيمات البكتيريا غمياف  .2
  .ثانية(10ثانية و  73لمدة ) ات ممتيمات البكتيرياعمى الفيروس الموجات فوؽ الصوتيةتأثير  .0
 183ثانية و  103ثانية و  73ثانية و  03( لمدة )UVلألشعة فوؽ البنفسجية )الفيروسات ممتيمات البكتيريا تعريض  .7

 . (00)ثانية( كما ىو موضح في  023ثانية و 
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طباؽ  أجار أعمى د تطبيؽ المعالجة الفيزيائية المذكورة بعمف محموؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا ممميتر  0.3 ضافةإتـ 
ذلؾ  وممميتر  0.3ضافة البكتيريا إالمدعـ بنترات الكالسيـو و التى تمت  peptone-yeast extractمستخمص بيئة 

في خزانة التدفؽ  طباؽألا تـ تجفيؼ. لكؿ فيروس ممتيـ لمبكتيريا ةكؿ نوع عمى حد  propagation hostحسب 
درجة مئوية لمدة  06دقيقة. تـ تحضيف جميع األطباؽ في الظالـ عند  03لمدة  (laminar flow cabinet)حي الصف
مف أجؿ معرفة تركيز الفيروسات لكؿ ممميتر مف المحموؿ ( ”plaque forming unit “pfuحساب ) ـتـ ثساعة.  28

 .فيزيائىتـ تحميؿ أربعة مكررات مستقمة لكؿ عامؿ   .(31) عالهألجميع العوامؿ المذكورة  فممتيمات البكتيريا بعد تعرضي
 .Eو  S. enteritidisالسكانية لـ عمى الكثافة من الفيروسات ممتهمات البكتيريا ثالث  خميط من تأثير دمج  .12

coli والمحم المفروم. الدجاجصدور الطماطم، و و لخس، في ا ، 
و القادرة عمى قتؿ  مف الفيروسات ممتيمات البكتيريايط مف ثالث كاف اليدؼ مف ىذه التجربة ىو دراسة تأثير دمج خم

الكثافة السكانية )التعداد البكتيري( مف  اإلقالؿ عمى E. coli و.enteritidis  S مثؿ األغذيةالبكتيريا المسئولة عف فساد 
جاج الطازج و ليس المجمد الدصدور  )الطماطـ( والخضروات الثمرية ( ، في الخضروات الورقية )الخس ليذه البكتيريا

جؿ زيادة جودة أمف  وبيئياً  منة صحياً آلجؿ استخداـ ىذة الطريقة اأوذلؾ مف الطازجة و ليست المجمدة. المفرومة المحـو و 
 مف اإلقالؿطعمة عف طريؽ ألل مدة الصالحيةعف طريؽ زيادة  األغذيةو تموث مف فساد  اإلقالؿطعمة الغذائية و ألا

 : بيا األغذيةاد تواجد بكتيريا فس
 تحضير خميط ذو تركيز عالى من الثالث فيروسات ممتهمات البكتيريا  أ.

 لصمبةا utrient agar nبيئة  عمى ) coli . E و .enteritidis S) األغذيةتمت تربية البكتيريا و المسئولة عف فساد 
ة ر نتياء فتأبعد درجة مئوية.  06عند أياـ  0في الظالـ لمدة طباؽ ألو تـ تحضيف ابيتري طباؽ أ فيحدة  ىكؿ عم

 في باستخداـ مشرط معقـ و تجميع الخاليا البكتيرية بيتري طبؽ  03تـ حصاد الخاليا عف طريؽ كشط سطح التحضيف 
الفريزر عند  في%. تـ بعد ذلؾ حفظ محموؿ الجميسروؿ 03محموؿ الجميسروؿ المعقـ بتركيز لتر مف  1 قوارير سعة

 ة.درجة مئوي 03- جةر د
 peptone-yeast extractبيئة مستخمص لتر مف  0تحتوى عمى  لتر 0خمس قوارير كبيرة سعة تجييز و تعقيـ  تـ

. بعد التعقيـ تمت المدعـ بنت لكؿ   pfu  1010 مف كؿ فيروس ممتيـ لمبكتيريا بتركيزممميتر  003ضافة إرات الكالسيـو
لكؿ   cfu 1010بتركيز (propagation host)بية كؿ فيروس تر  فيمف البكتيريا المستخدمة ممميتر  003و ممميتر 
درجة مئوية.  06أياـ عند  2في الظالـ لمدة  يروساتفعمى البكتيريا و عمى ال تحتويالقوارير التى تـ تحضيف  . ممميتر
 وتـ ترشيح دورة في الدقيقة 0333جياز الطرد المركزي لمدة ساعة واحدة عند استخداـ التحضيف، تـ انتياء فترة بعد 

 3.00حجـ المساـ التي بمغت ذروتيا بفمتر غشاء أنبوبي معقمة فالتر  استخداـبشكؿ متسمسؿ مف خالؿ  السائؿ
بالتخفيؼ ( x 1010 pfu ml-1ليكوف ) تركيز الفيروس داخؿ السائؿ . بعد الترشيح تـ حسابزالة البكتيرياإل ميكرومتر

فيروسات  ةتـ بعد ذلؾ عمؿ خميط مف ىذه الثالث عمى حدة.  ـ لمبكتيريافيروس ممتي لتر مف كؿ 0المتسمسؿ. تـ إنتاج 
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محموؿ  في معاً  عاؿ   فيروسات بتركيز   ةخميط مف ثالثمف  اً لتر  10ف عمى آلا يمعا بحيث اصبح المزيج )الكوكتيؿ( يحتو 
  درجة مئوية حتى وقت االستخداـ. 2واحد. تـ تخزيف المزيج في الثالجة عند 

 .coli  ( Eو  .enteritidis  S) األغذيةالمسئولة عن فساد ول سائل من  البكتيريا و تحضير محم  ب.
 و المعقمة عند السائمة Nutrient Brothلتر مف بيئة  0لتر تحتوى عمى  0قوارير كبيرة سعة  خمستـ تجييز و تعقيـ 

بيئة مف  لتر كؿ لى إيمسروؿ المعقـ الج فيمف البكتيريا المحفوظة ممميتر  033ضافة إ. تمت دقيقة 03ـ لمدة °  101
Nutrient Broth درجة مئوية. تـ تحضير التخفيفات التسمسمية  06أياـ في الظالـ عند  0لمدة  ثـ تـ التحضيف السائمة

 التخفيؼ المتسمسؿ.طريقة بواسطة ( x 1010 cfu ml-1لتكوف ) كؿ بكتيريا عمى حدة وتـ حساب كثافة المقاح لػ
االطعمة )الخضروات الورقية  فيمن الفيروسات ممتهمات البكتيريا  ةخميط من ثالثضافة إو  طريقة استخدام .ج

 األغذيةجل زيادة سالمة و جودة أالمحوم المفرومة من الدجاج و  صدور)الخس( و الخضروات الثمرية )الطماطم( و 
 يالتو يروسات ممتيمات البكتيريا القوية ف ةمف ثالث عاؿ   تركيز   خميط ذووؿ مرة تحضير ألو الحالية تـ ىذة التجربة في 

التجربة  في األغذية يفطعمة و تـ استخدامو ألثبتت الدراسة قدرتيا القوية عمى قتؿ البكتيريا الضارة المسئولة عف فساد اأ
و  اإلقالؿمع ضماف سالمة و جودة الغذاء نفسو عف طريؽ صالحية المواد الغذائية فترة  جؿ زيادةأمف و ذلؾ  الحالية

 .األغذيةبشكؿ كبير مف تواجد البكتيريا الضارة و المسئولة عف فساد 
 الخميط النيائى في ml-11313pfu  تـ تحضير خميط مف الفيروسات الثالثة عف طريؽ خمط كؿ فيروس عمى حدة بتركيز

مع البكتيريا  ةالثالث الفيروساتتحضير البكتيريا كما سبؽ شرحو. تـ بعد ذلؾ مزج خميط  يضاً أ. تـ عالهأ وشرح سبؽكما 
الدجاج صدور طعمة )الخضروات الورقية )الخس( والخضروات الثمرية )الطماطـ( و ألا يف معاً  األغذيةالمسئولة عف فساد 

 الطازجة.  المحـو المفرومةالطازج و 
 فيد تحضيره كمنتج بع خميط مف الفيروسات ةضافإمكانية إنتياء التجربة لرؤية إوتـ تحميؿ و دراسة تركيز البكتيريا بعد 

فترة جؿ الحفاظ عمى جودة الغذاء و زيادة أطعمة مف ألا فيعداد البكتيريا الضارة إمف تركيز  يو بشكؿ معنو  اإلقالؿ
 في ىذة. مارات العربية المتحدةإلمارات دولة اإمختمؼ  في المحالت و المتاجر الغذائية في لممواد الغذائية الصالحية

 مؿ الستة معامالت اآلتية:التجربة التطبيقية تـ ع
 .S. enteritidisفقط عمى البكتيريا  تحتويمعاممة  .1
 . E. coliفقط عمى البكتيريا  يمعاممة تحتو  .0
 مع خميط مف الفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالث.   S. enteritidisعمى البكتيريا  تحتويمعاممة  .0
 روسات ممتيمات البكتيريا الثالث.مع خميط مف الفي   E. coliعمى البكتيريا  تحتويمعاممة  .2
 50)بتركيز  وكسى تتراسيكميفأواسع الطيؼ  يالمضاد الحيو ضافة إ مع S.enteritidisعمى البكتيريا  تحتويمعاممة  .0

gram per 100 kg) 0مع المعاممة  لممقارنة حسب التركيزات القياسية. 
 gram 50)وكسى تتراسيكميف بتركيز أواسع الطيؼ  يالمضاد الحيو  ضافةإمع   E. coliعمى البكتيريا  يمعاممة تحتو  .7

per 100 kg) 2مع المعاممة  لممقارنة حسب التركيزات  القياسية. 



14 

                              رللة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد األول

و أ)الخس(  الورقيةالخضراوات كيمو مف التي شممت فقط إضافة البكتيريا وحدىا، تـ رش  و 0و  1بالنسبة لممعاممتيف رقـ 
مؿ  23بكمية و أ  ml-11311cfuبتركيز   E. coliالبكتيريا  مفممميتر  23 بكمية)الطماطـ(  الخضروات الثمريةكيمو 

 Laminar air flowتحت ظروؼ معقمة داخؿ كابينة العزؿ    ml-11311cfu بتركيز  S. enteritidisمف البكتيريا 
cabinet حالة  يما فأ.  دقيقة داخؿ كابينة العزؿ 03تـ ترؾ العينات لتجؼ لمدة و ما تسمى خزانة التدفؽ الصفحي. أ

مؿ  23مع  تـ مزجوو المحـ المفرـو صدور الدجاج أو مف  جـ( 1333)خذ أفتـ المفرـو  المحـ الدجاج وصدور  تجربة
-ml بتركيز   S. enteritidisمف البكتيريا ممميتر  23بكمية او   ml-11311cfu بتركيز   E. coliمف البكتيريا 

11313cfu   العزؿ تحت ظروؼ معقمة داخؿ كابينة.Laminar air flow cabinet   
فمقد تـ  ضافة البكتيريا مع خميط مف الفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالثإو التي شممت  2و  0بالنسبة لممعاممتيف رقـ 

 كيموتـ رش  2و  0ىذة المعامالت رقـ  فيضافة البكتيريا. فإو قبؿ  والً أخمط مزيج الفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالث 
الفيروسات مف خميط مف ممميتر  23 بكمية)الطماطـ(  الخضروات الثمريةكيمو مف و أالخضروات الورقية )الخس( مف 

كيمو جراـ واحد مف صدور الدجاج أو كيمو جراـ واحد مف أو خمط    ml-11311pfu ممتيمات البكتيريا الثالث  بتركيز 
تـ وضع     ml-11311pfu سات ممتيمات البكتيريا الثالث  بتركيز مف خميط مف الفيرو مف ممميتر  23المحـ المفرـو مع 

، الفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالثبعد ساعة واحدة مف إضافة كوكتيؿ العينات الغذائية داخؿ الثالجة لمدة ساعة.  
 .Sبكتيريا مف الممميتر  23بكمية و أ  ml-11311cfu بتركيز   E. coliالبكتيريا مف ممميتر  23تمت إضافة 
enteritidis   بتركيز ml-11311cfu   تحت ظروؼ معقمة داخؿ كابينة العزؿ.Laminar air flow cabinet 

صدور الدجاج و المحـ المفرـو المعامؿ أو غير المعامؿ بالفيروسات و  الخس والطماطـفي جميع المعامالت، تـ حفظ 
 التحضيفأياـ في الظالـ مف أجؿ دراسة تأثير وقت  0ة مئوية لمدة درج 2الثالجة عند درجة حرارة  فيممتيمات البكتيريا 

مف البكتيريا  اإلقالؿعمى قدرتيا عمى و  عداد البكتيرياأعمى  يو قوة الفيروسات ممتيمات البكتيريا و المضاد الحيو 
 . طعمة الغذائيةألمف تموث و فساد ا اإلقالؿالممرضة و 

الفيروسات التي تنطوي عمى استخداـ  2و  0خرى معاممة رقـ ألالمقارنات اة لجميع كمقارن 7و  0دراج المعاممتيف رقـ إتـ 
 .كعوامؿ التحكـ البيولوجيممتيمات البكتيريا 

 خذ أ، تـ  E. coliأو  S. enteritidisلػ  Population Densities مف أجؿ تحديد الكثافة السكانيةياـ و أ 0بعد مرور 
مف ممميتر  133  فيو تـ وضعيا كؿ معاممة و المحـ المفرـو مف أصدور الدجاج  وأو الطماطـ أالخس راـ مف ج 133

 ,Omni-mixer (OCI Instruments, Waterbury, CTخاصخالط معقـ  فيضرب العينات تـ  الماء المعقـ. 
USA) . متخصصة  . تـ تحضير بيئة غذائيةاً معقم اً ماء مقطر  مستخدماً 10 –0وحتى 10 –0تـ عمؿ التخفيفات الالزمة
  eosin methylene blue (EMB agar) (Product Code: LAB061))تسمى  E. coliلعزؿ 

(Lab M Limited, Lancashire, United Kingdom) . تحضير بيئة غذائية متخصصة لعزؿ  يضاً أتـ وS. 
enteritidis  تسمىxylose lysine decarboxylase agar (X.L.D. agar) (Product Code: LAB032) 

(Lab M Limited, Lancashire, United Kingdom)  .إضافة المضادات الحيوية المضادة لمفطريات تمت 
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 Cycloheximide  وNystatin  50و ذلؾ بتركيز µg mL-1  لكؿ مضاد حيوي وذلؾ لقتؿ الفطريات مف أجؿ
ممميتر مف كؿ تخفيؼ  0.2ت حقنيا ب الحصوؿ فقط عمى البكتيريا.  تـ صب البيئة الغذائية الصمبة في أطباؽ بتري وتم

أياـ  0ـ لمدة    06دقيقة.  تـ تحضيف األطباؽ عند درجة حرارة  03طباؽ لتجؼ لمدة ألوزراعتو عمى األطباؽ وتـ ترؾ ا
و تـ تكرار كؿ معاممة ستة مرات وتـ تكرار التجربة مرتيف طباؽ مف كؿ تخفيؼ.  و أربعة أتـ عمؿ في الظالـ الدامس. 

 g-1 fresh weight   Colony Froming Units (CFU)تـ حساب تركيز البكتيريا و  لتحميؿ اإلحصائي.ذلؾ لزـو ا
 Randomizedعاله مرتبة بنظاـأفي جميع التجارب كانت جميع المعامالت المذكورة : التحميل اإلحصائي لمنتائج .13

Complete Block تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي .Superanova (Abacus Concepts, Berkeley, CA, 
USA)   لجميع التجارب اإلحصائية وتـ تحميؿ النتائج لبياف مدى الفروؽ المعنوية بيف المعامالت مستخدمًاFisher's 

Protected LSD Test at P =0.05. 
 النتائج

خدام الطرق ستاالغير معالجة ب يالصرف الصحمياه من مياه البحر و من الفيروسات ممتهمات البكتيريا عزل .1
 التقميدية

.  تـ عزؿ فيروس واحد Ø3 , (Ø1 , Ø2)الفيروسات ممتيمات البكتيريا و تـ تسميتيـ نواع مختمفة مف أتـ عزؿ ثالثة 
 كوسط غذائى E. coliمستخدما  Ø1(. تـ الحصوؿ عمى الفيروس رقـ 1)جدوؿ  Ø1البحر واطمؽ عميو  هفقط مف ميا

(propagation host)  ما الفيروسيف رقـ أ(. 1)جدوؿØ3)   و(Ø2  الصرؼ  هفقد تـ عزليما مف ميا ( 1)جدوؿ
 كوسط غذائى B. subtilis تـ الحصوؿ عميو مستخدماً  (Ø2)(. الفيروس 1)جدوؿ الغير معالجة  يالصح

(propagation host)  ( بينما الفيروس 1)جدوؿ(Ø3)  ًتـ الحصوؿ عميو مستخدما S. enteritidis  كوسط غذائى 
(propagation host)  (1)جدوؿ. 

طباؽ  أ( عمى  Ø1مف الفيروس رقـ  البحر المفمترة )كقطرة موضعية مركزيةمياه ممميتر مف عينات  3.0عندما تـ وضع 
 E coliتـ حقنيا ببكتيريا  ي، و التPYCaالمدعـ بنترات الكالسيـو  peptone-yeast extractبيئة مستخمص أجار بيا 

نمو بكتيريا و كانت ىذة المنطقة واضحة و  أيتـ الحصوؿ عمى منطقة خالية مف  (propagation host) كوسط غذائى
 (.1درجة مئوية في الظالـ )شكؿ  06ساعة مف التحضيف عند  28كبيرة بعد 

مف  الغير معالجة و المفمترة )كقطرة موضعية مركزية يالصح الصرؼمياه ممميتر مف عينات  3.0عندما تـ وضع و  
، PYCaالمدعـ بنترات الكالسيـو  extract peptone-yeast بيئة مستخمصطباؽ  أجار بيا أ( عمى Ø2قـ الفيروس ر 

نمو  أيتـ الحصوؿ عمى منطقة خالية مف  (propagation host) يكوسط غذائ B. subtilisو التى تـ حقنيا ببكتيريا 
عندما  يضاً أ(. و 0في الظالـ )شكؿ ـ    06ف عند ساعة مف التحضي 28بكتيريا و كانت ىذة المنطقة واضحة و كبيرة بعد 

مف الفيروس رقـ  الغير معالجة و المفمترة )كقطرة موضعية مركزية يالصحالصرؼ مياه ممميتر مف عينات  3.0تـ وضع 
Ø3)  بيئة مستخمص طباؽ أجار بيا أعمىextract peptone-yeast  المدعـ بنترات الكالسيـوPYCa تـ  يو الت
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نمو بكتيريا  يأتـ الحصوؿ عمى منطقة خالية مف  (propagation host) يكوسط غذائ S. enteritidisيا حقنيا ببكتير 
 (.3درجة مئوية في الظالـ )شكؿ  06ساعة مف التحضيف عند  28و كانت ىذة المنطقة واضحة و كبيرة بعد 

الغير معالجة  يصرف الصحال هالبحر و من ميا هعزل و استخالص الفيروسات ممتهمات البكتيريا من ميا .2
 Easy Phage 100باستخدام الطريقة الحديثة و المعروفة باسم 

مع لكف . و باستخداـ الطريقة التقميدية نتائج مماثمة عمى النحو الوارد أعاله Easy Phage 100 أعطى استخداـ طريقة 
 (plaques)عطت بالكات لونيا زرقاء بكثير مف الطريقة التقميدية ألنيا أ سيؿأ Easy Phage 100 طريقة ذلؾ كانت 

اكتشاؼ و رؤية  بشكؿ كبير  سيمت  البروتوكوؿ فيف وجود الصبغة المستخدمة إ. (lawnحمراء )البكتيريا الخمفية عمى  
الطريقة الحديثة ستخداـ اىذه الدراسة ب يوليذا توص (.2)شكؿ  التحضيففي نياية فترة  الفيروسات ممتيمات البكتيريا

 .(5)شكؿ  عند عزؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا Easy Phage 100باسـ  المعروفةو 
 طباق العزل أتنقية الفيروسات ممتهمات البكتيريا من  .3

تـ الحصوؿ عمى  طباؽ العزؿأالفيروسات ممتيمات البكتيريا مف التجربة الخاصة بتنقية  فيو بعد انتياء فترة التحضيف 
جار المحتوية عمى ألطباؽ اأ( عمى Ø1) 1مف الفيروس رقـ  (single plaque) ( بالكة واحدة )منطقة تحمؿ فردية

 single) باإلضافة إلى ذلؾ، تـ الحصوؿ عمى بالكة واحدة )منطقة تحمؿ فردية(  (.6)شكؿ  E. coliالمضيؼ البكتيري 
plaque)  2مف الفيروس رقـ (Ø2 عمى )جار المحتوية عمى المضيؼ البكتيريألطباؽ اأ  B. subtilis   يضاً أ. و تـ 
طباؽ أ( عمى Ø3) 3مف الفيروس رقـ  (single plaque) عمى بالكة واحدة )منطقة تحمؿ فردية(  كذلؾ الحصوؿ

الفيروسات ممتيمات البكتيريا بصورة نجاح الحصوؿ عمى  مؤكداً   S. enteritidisجار المحتوية عمى المضيؼ البكتيريألا
 .  ,Ø3 (Ø1 ,  Ø2)الثالث حاالت  فينقية 

 Bacteriophage assay  أو Phage assay  المحمول فيمعرفة تركيز الفيروسات ممتهمات البكتيريا   .4
 peptone yeast extractالفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالثة عمى بيئة التركيزات المثمى لكؿ مف ضبط و  تـ تحديد 

 plaque forming unit ييساو  لكؿ فيروس مف الثالثة مثؿألحيث كاف التركيز ا PYCaالمدعـ بنترات الكالسيـو 
“pfu” = 1010  per ml  

 (Plaque morphology)جار ألطباق اأالشكل المورفولوجى لمستعمرات الفيروسات ممتهمات البكتيريا عمى  .5
دائرية واضحة   بالكة كبيرة عطىأ E. coliالمضيؼ البكتيري  البحر مستخدماً  هالمعزوؿ مف ميا  Ø1الفيروس رقـ 

المضيؼ  الغير معالجة  مستخدماً  يالصرؼ الصحمياه و المعزوؿ مف (  Ø2) 0 الفيروس رقـما أممـ.  3.1قطرىا 
 0 الفيروس رقـما أممـ.  3.0دائرية واضحة و قطرىا كاف ما و  عطى بالكة صغيرة نوعاً أفقط  B. subtilisالبكتيري 

(Ø3  ) المضيؼ البكتيري  غير معالجة  مستخدماً ال يالصرؼ الصحمياه والمعزوؿ مفS. enteritidis   عطى أفقط
 ممـ. 1.5واضحة و قطرىا كاف بالكة كبيرة بيضاوية 

 
 



17 

                              رللة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد األول

 (Host range)دراسة نطاق المضيف )أطياف النشاط لمفيروسات ممتهمات البكتيريا(  .6
المعزوؿ و (  Ø2) 0 رقـو الفيروس  E. coliالمضيؼ البكتيري  البحر و مستخدماً  هو المعزوؿ مف ميا  Ø1الفيروس رقـ 

العديد مف قتؿ  فيظيروا قوة كبيرة أ B. subtilisالمضيؼ البكتيري  الغير معالجة  مستخدماً  يالصرؼ الصح همف ميا
 (polyvalent phages).متعددة التكافؤ نيـ مف النوعية أ( مما يظير 0البكتيريا سالبة و موجبة الجراـ )جدوؿ 

 الغير معالجة مستخدماً  يالصرؼ الصح هو المعزوؿ مف ميا( Ø3) 0 الفيروس رقـف أ يضاً ألدراسة كدت اأبينما 
نو فقط مف النوعية وحيدة أمما يؤكد  S. enteritidis قؿ قوة و قاـ فقط بقتؿأكاف  S. enteritidisالمضيؼ البكتيري 

كميا و لـ ينجح و موجبة الجراـ أسالبة سواء  خرىألقتؿ البكتيريا ا فينو فشؿ أحيث  (monovalent phage)التكافؤ 
 (.0)جدوؿ   S. enteritidisفقط وىو  وقتؿ مضيف يال فإ
بكتيريا عمى البكتيريا النافعة مثؿ  الثالثة المستخدمة ذات تخصصية عالية و لـ تؤثر سمبياً الفيروسات ف أثبتت الدراسة أ

 (.0)جدوؿ  Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostocمثؿ  حمض الالكتيؾ
 لمفيروسات ممتهمات البكتيريا الفحص المجهري اإللكتروني .7

ف أظيرت الصور أ   Negative stainingاستخداـ تقنية التمويف السمبي ب( و TEMباستخداـ المجير اإللكتروني النافذ )
و الذى  (02)قـ المرجع ر  يفكما ىو موضح  Siphoviridae B1يتبعوف عائمة  ,Ø3   (Ø1 ,  Ø2)فيروسات  ةالثالث

 .   (9و  8و  7ولو ذيؿ واضح )شكؿ   )الشكؿ المكعب(األيكوساىيدراؿ يتميز بتكويف رأس  شكميا مف النوع 
 كفاءة عمل الفيروسات ممتهمات البكتيريا عمىجار الوسيط البكتيرى أالتأثيرات المترتبة عمى تغيير بيئة  .8

المختبرات بحيث يمكف  فيكثارىـ إجؿ أالفيروسات ممتيمات البكتيريا مف يز مف عمى تركأفضؿ و أجؿ الحصوؿ عمى أمف 
كثار الفيروسات أليتـ استخدامة  يفضؿ وسط غذائأطعمة كاف البد مف معرفة ألكوسيمة جديدة لحفظ ا ـاستخدامي

ئة مستخمص خميرة ف بيأبتت الدراسة ثالخاص بو. أ (propagation host)ممتيمات البكتيريا مع الوسيط البكتيرى 
و    Ø1)و  Ø2)الفيروسات رقـ  كثارإنمو و  يكانت ىى البيئة المثالية فpeptone-yeast extract agar الببتوف 

(. 0)جدوؿ  tryptic soy agar، وأجار الصويا تربتوف    nutrient agar الصمبة أجار المغذياتببيئة  كانت متبوعة 
 عند استخداـ بيئة مستخمص خميرة الببتوف  (P<0.05)حصائية معنوية إ حصائية وجود فروؽإلكدت التحاليؿ اأ

peptone-yeast extract agar  مقارنة ببيئةnutrient agar    كدت أ(. كما 0وأجار الصويا تربتوف )جدوؿ
   nutrient agarعند استخداـ بيئة  pfu ml-1 يف (P>0.05)حصائية معنوية إحصائية عدـ وجود فروؽ إلالتحاليؿ ا

 (.0أجار الصويا تربتوف )جدوؿ بيئة و 
 بيئة مستخمص خميرة الببتوف ٪  في 3.30 نترات الكالسيـو بتركيزضافة إف أ يضاً أحصائية إلكدت النتائج اأ

peptone-yeast extract agar  ، لى زيادة عدد البالكات  إدى أتربتوف أجار الصويا بيئة  أجار المغذيات وو بيئة
pfu ml-1 (. 0وسات الثالث )جدوؿ ر كؿ مف الفي فية مع نفس الوسط ولكف دوف إضافة نترات الكالسيـو مقارن 

مقارنة  pfu ml-1عدد البالكات  فيكبير لى نقصاف إدى أضافة نسبة عالية مف كموريد الصوديـو إف أ يضاً أكدت النتائج أ
 (.0دوؿ ضافة تركيزات عالية مف كموريد الصوديـو )جإمع نفس الوسط و لكف دوف 
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نمو  فيالبيئة المثالية  يكانت ىpeptone-yeast extract agar ف بيئة مستخمص خميرة الببتوف أبتت الدراسة ثأ
 أجار المغذياتببيئة ومف ثـ  tryptic soy agarأجار الصويا تربتوف بيئة بو كانت متبوعة   Ø3الفيروس رقـ  كثاروا  

nutrient agar   عطى نتائج ذات داللة معنوية أأجار الصويا تربتوف بيئة ف أحصائية إلثبتت النتائج اأ(. 0)جدوؿ
(P<0.05)  بيئة فضؿ مف أوnutrient agar الفيروس رقـ  حالة فيØ3   عند تحديدpfu ml-1  (.0)جدوؿ 

 دراسة آثار العوامل الفيزيائية عمى كفاءة عمل الفيروسات ممتهمات البكتيريا .9
حساسة لجميع العوامؿ  كانت كميا ,Ø3   (Ø1 ,  Ø2)الفيروسات ممتيمات البكتيريا رقـ ف أحصائية ثبتت النتائج اإلأ

اإلشعاع فوؽ البنفسجي معالجة بتدفئة وغمياف ومعالجة بالموجات فوؽ الصوتية و تبريد و  تجميد و الفيزيائية  المختمفة مف
 (. 2و لكف بدرجات متفاوتة )جدوؿ 

(. و لكف بخصوص استخداـ ىذة 2)جدوؿ  pfu ml-1أعداد  عمى متفاوت بشكؿمختمفة الفيزيائية الثرت كؿ ىذه العوامؿ أ
لـ تتأثر Ø1     (Ø2 , Ø3)الفيروسات ممتيمات البكتيريا رقـ ف كفاءة عمؿ أطعمة لوحظ ألا ظحف في ةالفيروسات الثالث

لمتبريد عمى  يؤكد عدـ التأثير السمبسبوع مما يأمئوية لمدة يـو و حتى  2بالتبريد عند درجة حرارة   (P>0.05) معنوياً 
 (.2)جدوؿ ىذة الدراسة الحالية  فيو ىذا ىو الميـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالث كفاءة عمؿ 

  (population density) من الفيروسات ممتهمات البكتيريا عمى الكثافة السكانية ةتأثير دمج خميط من  ثالث .11
 في الخس، و الطماطم، و صدورالدجاج ، والمحم المفروم. E. coli و S. enteritidisلـ 

( إلى 0( )المعاممة Ø1 + Ø2 + Ø3)فيروسات ممتيمات البكتيريا  ةمف الثالث و مزيج(أ خميطاستخداـ كوكتيؿ )أدى 
 يمقارنة بالمعامالت و الت E. coliو  S. enteritidisالكثافة السكانية لػ  يف (P<0.05)خفض واضح و معنوى 

الخس و الطماطـ و صدور الدجاج  فيالفيروسات ممتيمات البكتيريا ضافة إضافة البكتيريا دوف إاشتممت فقط عمى 
 يف  (P>0.05)نو ال توجد فروؽ معنوية أ يضاً أثبتت الدراسة أ(. 0بقار المفرـو )جدوؿ أللحـ ا في يضاً أالطازج و 

بقار أللحـ ا يف يضاً أخس و الطماطـ و صدور الدجاج الطازج و ال في E. coliو  S. enteritidisالكثافة السكانية لػ 
( 2و  0الفيروسات ممتيمات البكتيريا )معاممة رقـ  ةخميط مف الثالثضافة إاشتممت عمى  يالمعامالت الت يالمفرـو ف

( 11شكؿ و  13و شكؿ  0( )جدوؿ 7و  0أوكسي تتراسيكميف )معاممة واسع المجاؿ  يمقارنة بأستخداـ المضاد الحيو 
وواضح مف فساد و تموث   (P<0.05)و بشكؿ معنوى اإلقالؿالفيروسات ممتيمات البكتيريا عمى قدرة خميط  مؤكداً 

 المبردة مف لحـو و دجاج و خضروات. األغذية
 يبيف استخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا و استخداـ المضاد الحيو (P>0.05) حصائية معنوية إعطاء فروؽ إف عدـ إ
تتسبب  يلمفيروسات ممتيمات البكتيريا عمى قتؿ البكتيريا الضارة و التأوكسي تتراسيكميف يؤكد القدرة القوية اسع المجاؿ و 

مف تموث  اإلقالؿ فياستخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا  فيمما يؤكد نجاح الفكرة  يو بشكؿ معنو  األغذيةفساد  في
 ة المبردة داخؿ الثالجات.غذيلأل مدة الصالحيةو زيادة  األغذية
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 شةقالمنا
المبردة مف خضروات  األغذيةفي الدراسة الحالية وفي محاولة لتصنيع منتج مبتكر جديد يستخدـ لزيادة مدة صالحية 

فيروسات ممتيمات لمبكتيريا  ةتـ عزؿ ثالث األغذيةفواكو و لحـو و دجاج داخؿ الثالجات و يقمؿ مف سرعة فساد و 
كاف الغرض الرئيسى مف ىذه مارات العربية المتحدة. بدولة اإل يمف مياه البحر و مف مياه الصرؼ الصح)بكتيروفاجات( 

 S. enteritidisيجاد طريقة لزيادة سالمة و جودة الغذاء و ذلؾ بالقضاء عمى البكتيريا الضارة الممرضة مثؿ إالدراسة ىو 
خيرة أو دوف استخداـ طرؽ ألالفترة ا في دولياً  اميا محرماً صبح استخدأ يضافة مضادات حيوية و التإدوف  E. coliأو 

عمى الطعـ أو الرائحة  و يؤثر سمباً أطعمة لألعمى القيمة الغذائية  يخرى قد يكوف ليا تأثير سمبأو كيميائية أفيزيائية 
 Food)سالمة الغذاء  جؿ زيادةأطعمة مف ألا فيف استخداـ الفيروسات ممتيمات البكتيريا أالمممس لممواد الغذائية. أو 

safety)  (19,20,21,22,23) مر معروؼ و مستخدـ حالياً أليو. 
مثؿ    Intralytix (Baltimore, MD USAمف شركة محضرة مريكية ألسواؽ األا في ىناؾ بالفعؿ منتجات تباع حالياً 

Ecoshield   ط مف البكتيريا الضارة حفظ المحـو الحمراء فق يعمى بكتيروفاج واحد فقط يستخدـ ف يو الذى يحتوE. coli 
(http://www.intralytix.com/index.php?page=prod&id=2) خر اسموآمنتج  و ىناؾ Listshield  و الذى

سماؾ مثؿ السمموف و المحـو و الدجاج مف البكتيريا الضارة ألحفظ ا فيعمى بكتيروفاج واحد فقط يستخدـ  ييحتو 
Listeria monocytogenes  (http://www.intralytix.com/index.php?page=prod&id=1)  منتج  و ىناؾ

حفظ الخضروات الورقية و الثمرية مف  فيعمى بكتيروفاج واحد فقط يستخدـ  ييحتو  يو الذ SalmoFresh خر اسموآ
ف ىذه إ. )Salmonella  )MSDS.pdf-http://www.intralytix.com/files/prod/02SP/02SPالبكتيريا الضارة 

 (5,9,12). (Food and Drug Administration FDA) و العقاقير االمريكية  األغذيةدارة إالمنتجات مسجمة مف قبؿ 
فقط عمى فيروس واحد فقط  يو تحت  Intralytixمثؿ منتجات شركة   يمريكألالسوؽ ا في مثالً  ف المنتجات المتواجدة حالياً أ

طعمة فقط  ألىذه الدراسة الحالية و تستخدـ فقط لنوع واحد مف ا فيكالت البكتيريا كما آمف الفيروسات  وليس خميطاً 
ىذه الدراسة و الذى يمكف استخدامو عمى العديد  فيلمقضاء عمى نوع واحد مف البكتيريا فقط عمى خالؼ المنتج المحضر و 

نفس  في األغذيةتسبب فساد  يكثر مف نوع مف البكتيريا الممرضة و التأالقضاء عمى  فيائية و كذلؾ طعمة الغذألمف ا
حيث  اقتصادياً  ف ىذا المنتج سيكوف مجدياً ألـ يطبؽ مف قبؿ حيث  ف استخداـ ىذه الطريقة المبتكرة اآلمنة صحياً إالوقت. 

عمى عكس  األغذيةكثر مف نوع مف أو يمكف استخدامو عمى  نواع كثيرة مف البكتيرياأنو يمكف استخدامو لمقضاء عمى أ
يتـ استخداميا عمى  يربعة منتجات  مختمفة منيا لكأكثر مف ثالثة أو أشراء  يتطمب حالياً  يو الت المنتجات المتوفرة حالياً 

ىذا ىو . و تصادياً غير مجدية اقو  كثر مف نوع مف البكتيريا مما يجعميا مكمفة مادياً أنوعية واحدة مف المواد الغذائية و لقتؿ 
 . مف الناحية التطبيقية و االقتصادية ايضاً  يضاً أالفكرة و  فييجعميا مبتكرة  يفكرة الدراسة الحالية و الت فيالجديد 

الدراسة الحالية  في( Ø1 + Ø2 + Ø3)الفيروسات ممتيمات البكتيريا  ةو مزيج( مف الثالثأأدى استخداـ كوكتيؿ )خميط 
و ذلؾ  O157:H7 E. coli و S. enteritidisعداد البكتيريا إ  في (P<0.05) يبشكؿ كبير واضح ومعنو  الؿاإلقإلى 

بقار المفرـو المبرد الطازج كوسيمة جديدة ألالخس والطماطـ و صدور لحـ الدجاج المبرد الطازج ولحـ ا فيعند استخداميا 

http://www.intralytix.com/files/prod/02SP/02SP-MSDS.pdf


21 

                              رللة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد األول

كاف و الفيروسات ممتيمات البكتيريا. ضافة إضافة البكتيريا دوف إ اشتممت فقط عمى يمقارنة بالمعامالت والتطعمة أللحفظ ا
قدرة خميط  أوكسي تتراسيكميف" مؤكداً واسع المجاؿ " يضافة المضاد الحيو إضافة الخميط مف الفيروسات يعادؿ تأثير إتأثير 

المبردة مف  األغذيةتموث وواضح مف فساد و   (P<0.05)يوبشكؿ معنو  اإلقالؿالفيروسات ممتيمات البكتيريا لوحده عمى 
 ةكوكتيؿ مف الثالثاستخداـ  فيكثر مف ميزة ألحـو ودجاج وخضروات مما يؤكد نجاح الفكرة المستخدمة. و لكف ىناؾ 
وؿ ىذه المزايا ىو أخرى. أطريقة كيميائية  أيالفيروسات ممتيمات البكتيريا مقارنة باستخداـ المضادات الحيوية أو 

نواع البكتيريا الضارة و النافعة دوف تمييز و ىذا ألى قتؿ جميع إ ياـ المضادات الحيوية يؤدف استخدأالتخصصية حيث 
 محـر دولياً  األغذية فيبؿ عمى العكس اصبح استعماليا  طعمة حالياً ألا فيضافة المضادات الحيوية إسباب منع احد أىو 
الفيروسات ممتيمات البكتيريا فيو يقوـ زيج( مف الثالث و مأما عند استخداـ كوكتيؿ )خميط أ. (18)العديد مف البمداف  في

العمؿ و  فينو يعتمد عمى التخصصية أفقط بقتؿ نوعية معينة مف البكتيريا الضارة دوف المساس بالبكتيريا النافعة  حيث 
قتؿ البكتيريا الممرضة الفيروسات لكوكتيؿ نو عند استخداـ أىذه المزايا ىو  ييقـو فقط بالقضاء عمى البكتيريا الممرضة. ثان

بقوة و البكتيريا نيا تستيمؾ خاليا أ يمما يعن يالوسط الغذائ فيتتكاثر الفيروسات بكميات كبيرة طالما كاف ىناؾ بكتيريا 
الفيروسات مما كوكتيؿ مف عدد مرات تطبيؽ  اإلقالؿنو يمكف أ ي.  و بالتاليالوسط الغذائ فيلذلؾ فيي تنتشر بسرعة 

مواد كيميائية  أيضافة إو أيتـ فييا استخداـ المضادات الحيوية  يخرى و التألقتصادية عمى عكس الطرؽ الو ميزة ا ييعط
(18)حيث تتطمب ىذه الطريقة التطبيؽ المستمر و الكثر مف مرة لضماف نجاح وسيمة الحفظ

.
وقد أظيرت الدراسات الحديثة  

مسببات األمراض مف جثث الدواجف وفي قتميا في أمعاء الطيور  فعالة لمغاية في إزالةالفيروسات ممتيمات البكتيريا أف 
 . (18)بيض الدواجف  فيالحية ايضا 

 تـ فييا استخداـ يالتخرى و ألوتدعـ النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا في الدراسة الحالية مف قبؿ العديد مف التطبيقات ا
  ,21,19)00,00,(20,و تي يمكف استخداميا في الصناعات الغذائيةالة لمميكروبات و كمركبات مضادالفيروسات ممتيمات البكتيريا 

خيرة ازداد االىتماـ بالمركبات المضادة لمميكروبات الطبيعية بسبب تغيرات في مواقؼ المستيمؾ تجاه ألاآلونة ا في كذلؾ
تناسب فئة ممتيمات البكتيريا  الفيروسات. أف األغذيةاستخداـ المواد الحافظة الكيميائية في المواد الغذائية وأسطح تجييز 

و الذى أدى إلى  األغذيةالمضادات الميكروبية الطبيعية وفعاليتيا في السيطرة عمى مسببات األمراض البكتيرية في صناعة 
عند استخداـ  يو بالتال USDA (10,11,14,16)و  USFDAتطوير منتجات البكتريوفاج المختمفة  والتي وافقت عمييا بالفعؿ 

مف انتشار األمراض البكتيرية وفي النياية تعزيز إنتاج  اإلقالؿلى إ يفانو سوؼ يؤد األغذيةفي صناعة الفيروسات كوكتيؿ 
الفيروسات ممتيمات البكتيريا استخداـ  يضاً أ. كما يمكف (7،  8،  10،  21 ,13)نساف إلمنة لصحة اآلالحيوانية والنباتية ا األغذية

 لتعزيز سالمة الغذاء، كما يمكف استخداميا كمنظفات حيوية لألسطح المالمسة لألغذية في ىذه الدراسة الحالية كأدوات
(13, 23  ،10  ،8  ،7) (Biosanitizers)   يضاً أ

.
 

 يو مف مياه الصرؼ الصح يالخميج العرب فيالدراسة الحالية مف مياه البحر  فيتـ عزؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا 
تؤكد وجود الفيروسات  (17) ف الدرسات السابقة إبمنطقة الساد بمدينة العيف.  يصرؼ الصحالغير معالجة مف محطة ال

 كدتو الدراسة الحاليةأو ىذا ما   (17)مياه المجارى  فيمياه البحار و المحيطات و كذلؾ  فيبكميات كبيرة  ممتيمات البكتيريا
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محصوؿ عمى البكتيريوفاجات مف المصادر الطبيعية و مياه البحار تعتبر المصدر الرئيسى ل يف مياه الصرؼ الصحأ 
 البيئية. 

كاف ليـ القدرة عمى   (Ø1 , Ø2)ف الفيروسيف رقـ أوجد   Host Rangesالدراسة الحالية و عندما تـ عمؿ دراسة  في
النافعة مثؿ بكتيريا و لـ تؤثر بالسمب عمى البكتيريا  يضاً أقتؿ العديد مف البكتيريا الممرضة سالبة الجراـ و موجبة الجراـ 

بينما كاف  (Polyvalent viruses).ف ىذه الفيروسات تعتبر مف النوع عديدة التكافؤ إف يحمض المالكتيؾ و بالتال
 S. enteritidisحيث قاـ فقط بقتؿ بكتيريا واحدة فقط و ىى   (Monovalent virus)التكافؤ  يحادأ  Ø3الفيروس رقـ 

 لى القدرة التخصصيةإالظاىرة يرجع  هف تفسير ىذإو ضارة. أخرى سواء كانت نافعة أ بكتيريا أيدوف قدرتو عمى قتؿ 
(Specificity)  و كذلؾ أىمية تواجد مواقع مستقبمية محددة  ، لكؿ فيروس مف الفيروسات الثالثة(Receptor sites)  

خمية بيف البكتيريا سالبة الجراـ و موجبة لى االختالفات الييكمية في جدار الإضافة إلعمى جدار الخمية البكتيرية ىذا با
 .(34 ,33 ,32)خرى ألالجراـ. ىذه النتائج في الدراسة الحالية تؤكدىا الدرسات ا

نتائج مماثمة مقارنة  باستخداـ الطريقة التقميدية عند  Easy Phage 100 الدراسة الحالية أعطى استخداـ طريقة  في
بكثير مف  سيؿأ  Easy Phage 100 عية . ولكف مع ذلؾ كانت طريقة عزؿ البكتيريوفاجات مف مصادرىا الطبي
ف وجود الصبغة إ(. lawnحمراء )البكتيريا الخمفية عمى لونيا زرقاء  plaquesالطريقة التقميدية ألنيا أعطت بالكات 

 ية فترة التحضيف. في نيا الفيروسات ممتيمات البكتيرياالبروتوكوؿ سيمت  بشكؿ كبير اكتشاؼ و رؤية   فيالمستخدمة 
عند عزؿ الفيروسات  Easy Phage 100الطريقة الحديثة و المعروفة باسـ ستخداـ اىذه الدراسة ب يوليذا توص

 .(29 ,24) مقارنة باستخداـ الطريقة التقميدية ممتيمات البكتيريا
كأفضؿ بيئة غذائية لعزؿ  extract peptone-yeastتـ تحديد بيئة مستخمص الخميرة و الببتوف الدراسة الحالية  في
ف مستخمص الخميرة يدعـ تكاثر أتؤكد  يو الت (25)ىذة النتيجة تؤكدىا الدراسة .  الفيروسات ممتيمات البكتيرياكثار ا  و 

٪  3.30 نترات الكالسيـو بتركيزضافة إف أحصائية إلكدت النتائج اأالدراسة الحالية  في. (25)الفيروسات ممتيمات البكتيريا 
مقارنة بنفس  pfu ml-1عدد الفيروسات )البالكات(   فيلى زيادة إدى أتـ استخداميا  يالبيئات الغذائية الت جميعفي 

ىمية أالبيئة الغذائية لكؿ مف الفيروسات الثالث. ىذا مما يؤكد  فيولكف دوف إضافة نترات الكالسيـو  البيئات الغذائية
ف إ. يضاً أ و عند تحضيرىا تجارياً أالمختبر  فيكثار البكتيريوفاجات إو  ٪  عند تنمية3.30 نترات الكالسيـو بتركيزضافة إ

++( يزيد مف  Caكاتيوف كالسيـو ثنائي التكافؤ )ف أتؤكد  يىذه الممحوظة ميمة و تدعميا الدراسات السابقة و الت
التي خمصت إلى  (35)ت نتائج أكد .(26)التصاؽ الفيروسات ممتيمات البكتيريا بالخاليا البكتيرية المستخدمة كوسط غذائى 

أف إضافة  (27) يضاً أمطموبة المتصاص البكتيريوفاجات لمستقبالتيا. و الحظ  ++Caأف الكاتيونات ثنائية التكافؤ مثؿ 
 يإلى البيئة الغذائية تزيد مف حجـ وعدد البالكات التي تنتجيا البكتيريوفاجات. و ليذا توصكاتيوف الكالسيـو ثنائي التكافؤ 

بنترات الكالسيـو  و المدعمة extract peptone-yeastبيئة مستخمص الخميرة و الببتوف اسة الحالية باستخداـ الدر 
 المستقبؿ. في ينتاج التجار إلكثار الفيروسات ممتيمات البكتيريا لغرض اإعزؿ و  فيساسية أكبيئة 
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عداد  أعداد الفيروسات و ألى نقصاف إدى أة الغذائية البيئ فيكموريد الصوديـو ف زيادة تركيز أ يضاً أكدت الدراسة الحالية أ
pfu ml-1  الذيف استنتجوا أف بعض التركيزات مف الكاتيونات القموية مثؿ الصوديـو ،  (25)مما يتفؽ مع نتيجة الدراسة

 الفيروسات ممتيمات البكتيريا.البوتاسيـو واألمونيـو تمنع بشكؿ كامؿ تكاثر 
 كانت كميا ,Ø3   (Ø1 ,  Ø2)ف الفيروسات ممتيمات البكتيريا رقـ أالدراسة الحالية  يفحصائية إلثبتت النتائج اأ

تجميد و تبريد و تدفئة وغمياف ومعالجة بالموجات فوؽ الصوتية ومعالجة  الفيزيائية  المختمفة مفحساسة لجميع العوامؿ 
متفاوت عمى  بشكؿالفيزيائية المختمفة ؿ ثرت بعض ىذه العوامأباإلشعاع فوؽ البنفسجي و لكف بدرجات متفاوتة حيث 

 لـ تتأثر معنوياً Ø1     (Ø2 , Ø3)الفيروسات ممتيمات البكتيريا رقـ ف كفاءة عمؿ أو لكف لوحظ  pfu ml-1أعداد 
(P>0.05)   كفاءة لمتبريد عمى  يسبوع مما يؤكد عدـ التأثير السمبأمئوية لمدة يـو و حتى  2بالتبريد عند درجة حرارة

 ىذه الدراسة الحالية. فيو ىذا ىو الميـ لفيروسات ممتيمات البكتيريا الثالث اعمؿ 
العوامؿ الفيروسات ممتيمات البكتيريا ليا درجة عالية مف المقاومة ضد العديد مف نواع مف أف بعض أنو مف المعروؼ أ

الثالثة أظيرت الفيروسات التي أظيرت أف  ىذا يدعـ النتائج في الدراسة الحالية .(37 ,36)الفيزيائية كما ىو مقترح مف قبؿ 
بعض درجات المقاومة لمعوامؿ الفيزيائية. إف ىذه الدرجة مف المقاومة ضد بعض العوامؿ الفيزيائية  ستعزز مف تطبيؽ 

ؽ كمنتج بيولوجي حيث يمكف ليذه الفيروسات اآلف تحمؿ التأثيرات الضارة أثناء تخزيف وتطبيالفيروسات ممتيمات البكتيريا 
 منتج البكتيريوفاج  في الصناعات الغذائية المختمفة.

مارات العربية المتحدة و في منطقة الخميج العربي في عزؿ إلولى مف نوعيا في دولة األالنياية فأف ىذه الدراسة ىي ا فيو 
ا الضارة سالبة و موجبة فيروسات ممتيمات لمبكتيريا مف النوع عديد التكافؤ ذو القدرة العالية عمى قتؿ العديد مف البكتيري

 النافعة. عمى البكتيريا النافعة مثؿ بكتيريا حمض الالكتيؾ يالجراـ فقط دوف المساس أو التأثير السمب
ت كالآعبارة عف خميط مف مجموعة مف الفيروسات  يتصنيع منتج محم فيولى مف نوعيا ألا يضاً أ يىذه الدراسة ىو 

كثر مف نوع مختمؼ مف البكتيريا الضارة  أو ذلؾ لمقضاء عمى  األغذيةديد مف الع فييمكف استخداميا  يالتالبكتيريا و 
منتجات  2و أ 0 يتتطمب شراء حوال يمريكية و التألسواؽ األا فيباستخداـ نفس المنتج عمى عكس المنتجات المشابية 

يزة كبيرة اقتصادية لممنتج م يسباب سوؼ تعطألف ىذه اإنواع البكتيريا الضارة كميا. و ليذا فأمختمفة لمقضاء عمى 
 مف الناحية التطبيقية.  يضاً أمارات العربية المتحدة و إلدولة ا فيو المصنوع مف خامات محمية  يالمحم

 االستنتاجات
مارات العربية المتحدة و في منطقة الخميج العربي في عزؿ إلولى مف نوعيا في دولة األىذه الدراسة ىي ا .1

مف النوع عديد التكافؤ ذو القدرة العالية عمى قتؿ العديد مف البكتيريا الضارة سالبة و فيروسات ممتيمات لمبكتيريا 
 النافعة .  عمى البكتيريا النافعة مثؿ بكتيريا حمض الالكتيؾ يموجبة الجراـ فقط دوف المساس أو التأثير السمب

الفيروسات الثالثة  كثارا  نمو و  فيالية البيئة المث يكانت ى ف بيئة مستخمص خميرة الببتوف أ أثبتت الدراسة أيضاً  .0
 فيروسات ممتيمات البكتيريا.عداد الألى البيئة كاف ىو أفضؿ وسيمة لزيادة إالكالسيـو  ضافة نتراتإوأف 
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ضافتو إيمكف  ينو تـ وألوؿ مرة استخداـ "كوكتيؿ" مف الفيروسات لعمؿ منتج بيولوجأىذه الدراسة  فيف الجديد أ .0
غذية المبردة داخؿ لأل (Shelf Life)و مدة الصالحية أجؿ زيادة فترة أالخضروات مف عمى المحـو والدجاج و 
عمى  ييسببو البكتيريا الضارة دوف التأثير السمب يقالؿ مف تموث وفساد المواد الغذائية و الذالثالجات و ذلؾ لإل

 البكتيريا النافعة.
 فيف المنتجات الشبيية و المتواجدة أف قبؿ حيث لـ يطبؽ م ف استخداـ ىذه الطريقة المبتكرة اآلمنة صحياً إ .2

ىذه الدراسة الحالية و تستخدـ فقط  فيكما  فقط عمى فيروس واحد فقط وليس خميطاً  يتحتو  يمريكألالسوؽ ا
يمكف استخدامو عمى العديد  يىذه الدراسة و الذ فيطعمة فقط عمى خالؼ المنتج المحضر أللنوع واحد مف ا

 طعمة الغذائية.ألمف ا
دوف  األغذيةمنة  كأحد طرؽ حفظ آتـ تحضيره تعتبر طريقة مبتكرة و  يمزيج أو كوكتيؿ الفيروسات و الذ  .0

 و المممس لممواد الغذائية.  أو الرائحة أو الطعـ أالقيمة الغذائية  فيحداث تغيير إ
 فيمضادات الحيوية ضافة الإعف  جديداً  طعمة سيكوف بديالً ألف استخداـ ىذه الطريقة كوسيمة جديدة لحفظ اإ .7

 .دولياً  محرماً  األغذية فيضافتيا إصبحت أ يو الت األغذية
صورة بخاخات بحيث يتـ  فيالمنتج المحضر عبارة عف سائؿ سيؿ التحضير و سيؿ االستخداـ و يمكف تعبئتو  .6

 ثالجات الحفظ. فيرشو عمى الخضروات و الفواكو قبؿ وضعيا 
 فيحيث يمكف استخدامة  األغذيةخرى غير سالمة أتطبيقات  في المستقبؿ فييمكف استخداـ ىذا الخميط  .8

استخداـ ىذا  يضاً أليذا الغرض. و يمكف  قالؿ مف غاز الكمور المستخدـ حالياً تطيير مياه الشرب و ذلؾ لإل
مارات العربية دولة اإل فيو المعموؿ بيا  cooling towersتطيير المياه داخؿ اؿ  فيالمستقبؿ  فيالخميط 
 العالـ كوسيمة لتبريد اليواء لمقضاء عمى بكتيريا الميجونيال. فيدة و المتح
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Table 1: Propagation hosts of bacteriophages number 1 (Ø1), 2 (Ø2) and 3 (Ø3) and their 
source of isolation. 

Bacteriophages  Propagation host Source of isolation 

Bacteriophage # 1 (Ø1)   Escherichia coli O157:H7 (ATCC 43895) Sea water 
Bacteriophage # 2 (Ø2)   Bacillus subtilis (DSM 1088) Untreated sewage water 
Bacteriophage # 3 (Ø3)   Salmonella enteritidis (ATCC 14221) Untreated sewage water 

Table 2: Host range of bacteriophages number 1 (Ø1), 2 (Ø2) and 3 (Ø3) on different Gram 
positive and Gram-negative bacteria.  

Bacterial species Bacteriophage Ø1  Bacteriophage Ø2 Bacteriophage Ø3 

Bacillus subtilis (DSM 1088) + + (PH) - 
Staphylococcus epidermidis 
(ATCC 12228 D-5) 

+ + - 

Staphylococcus aureus (ATCC 
29213) 

+ + - 

Escherichia coli O157:H7 (ATCC 
43895) 

+ (PH) + - 

Proteus vulgaris (ATCC 33420) + + - 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
27853) 

+ + - 

Shigella dysenteriae (ATCC 
13313) 

+ + - 

Salmonella enteritidis (ATCC 
14221) 

+ + + (PH) 

Lactic acid bacteria (Lactobacillus 
sp.) 

- - - 

Lactic acid bacteria (Lactobacillus 
sp.) 

- - - 

Lactic acid bacteria (Lactococcus 
sp.) 

- - - 

Lactic acid bacteria (Leuconostoc 
sp.) 

- - - 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia
http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia
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( +) = host species susceptible to phage lysis; (-) = host species not susceptible to phage 
lysis; PH = propagation host. 
 
Table 3: Effect of different complex media on the viability and propagation of the three 
bacteriophages. Values are means of four replicates for each treatment and the values 
with the same letter within a column are not significantly (P > 0.05) different according to 
Fisher's Protected LSD Test.  PFU = plaque-forming units.  
 

Medium 
Supplement (log10 

PFU ml-
1) of Ø1 

(log10 PFU 
ml-1) of 
Ø2 

(log10 PFU 
ml-1) of Ø3 

Peptone-yeast extract 
agar 

+ 0.1 M NaCl 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

Peptone-yeast extract 
agar 

+ 0.01 M NaCl 4.05 c 3.91 c 6.21 e 

Peptone-yeast extract 
agar 

+ 0.00 M NaCl (W/V) 5.61 e 5.87 e 7.85 g 

Peptone-yeast extract 
agar 

+ 0.00 M NaCl  + 
0.05% (W/V) Ca(NO3)2 

8.63 g 8.15 g 9.71 h 

Nutrient agar + 0.1 M NaCl 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
Nutrient agar + 0.01 M NaCl 3.16 b 3.59 b 2.05 b 
Nutrient agar + 0.00 M NaCl (W/V) 4.82 d 4.71 d 2.91 c 
Nutrient agar + 0.00 M NaCl  + 

0.05% (W/V) Ca(NO3)2 
6.09 f 6.65 f 3.25 d 

Tryptic soy agar + 0.1 M NaCl 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
Tryptic soy agar + 0.01 M NaCl 3.21 b 3.45 b 3.41 d 
Tryptic soy agar + 0.00 M NaCl (W/V) 4.75 d 4.95 d 5.57 f 
Tryptic soy agar + 0.00 M NaCl  + 

0.05% (W/V) Ca(NO3)2 
6.21 f 6.57 f 6.34 e 
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Table 4: Effect of physical agents on the viability and propagation of the three 
bacteriophages. Values are means of four replicates for each treatment and the values 
with the same letter within a column are not significantly (P > 0.05) different according to 
Fisher's Protected LSD Test.  PFU = plaque-forming units.  
 

Physical Effect 
(log10 PFU ml-1) 
of Ø1 

(log10 PFU ml-1) 
of Ø2 

(log10 PFU ml-1) 
of Ø3 

Untreated control 9.15 b 8.77 b 6.75 b 
Freezing (30 Minutes) 7.45 c 7.61 c 6.55 b 
Freezing (1 hours) 7.11 c 7.38 c 5.41 c 
Freezing (2 hours) 6.55 d 6.88 d 5.65 c 
Freezing (3 hours) 5.52 e 6.72 d 4.72 d 
Freezing (4 hours) 3.18 f 5.12 e 3.45 e 
Freezing (5 hours) 2.11 g 2.61 g 2.61 f 
Freezing (6 hours) 1.75 h 0.00 a 1.35 g 
Freezing (12 hours) 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
Freezing (24 hours) 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
Freezing (48 hours) 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
4°C for 1 day 9.01 b 8.64 b 6.61 b 
4°C for 7 days 8.80 b 8.06 b 6.04 b 
4°C for 14 days 5.31 e 7.45 c 6.21 b 
4°C for 30 days 3.22 f 6.56  d 5.22 c 
4°C for 45 days 2.25 g 2.85 g 4.55 d 
4°C for 60 days 1.55 h 1.16 h 2.55 f 
45°C  for 15 minutes 8.75 b 8.55 b 6.33 b 
45°C  for 30 minutes 8.98 b 7.35 c 5.18 c 
55°C for 15 minutes 9.15 b 6.41 d 4.35 d 
55°C for 30 minutes 8.780 b 2.44 e 3.65 e 
65°C for 15 minutes 7.25 c 1.25 h 2.35 f 
65°C for 30 minutes 7.05 c 1.48 h 1.15 g 
Boiling 100°C for 5 minutes 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
Boiling 100°C for 10 minutes 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
Ultrasonic treatment for 60 seconds 2.45 g 7.55 c 2.45 f 
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Ultrasonic treatment for 120 
seconds 

1.35 h 5.25 e 1.42 g 

UV irradiation for 30 seconds 8.94 b 2.25 g 6.46 b 
UV irradiation for 60 seconds 8.88 b 1.65 h 1.21 g 
UV irradiation for 120 seconds 1.03 i 0.00 a 0.00 a 
UV irradiation for 180 seconds 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
UV irradiation for 240 seconds 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

 
Table 5. Effect of incorporation of mixture of three bacteriophages (Ø1 + Ø2 + Ø3) on the 
population densities of S. enteritidis or E. coli (expressed as log10 CFU g-1 tissue) after 
incubation at 4˚C for 3 days. Values are means of six replicates and the values with the same 
letter within a column are not significantly (P > 0.05) different according to Fisher's Protected 
LSD Test. CFU = Colony forming units. 

reatments Densitie
s of S. 
enteritidi
s in 
lettuce 

Densitie
s of E. 
coli in 
lettuce 

Densities 
of S. 
enteritidis 
in tomato 

Densitie
s of E. 
coli in 
tomato 

Densities 
of S. 
enteritidi
s in 
chicken 
breasts 

Densitie
s of E. 
coli  in 
chicken 
breasts 

Densities 
of S. 
enteritidi
s in 
ground 
beef 
meat 

Densities 
of E. coli  
in ground 
beef meat 

(1) S. 
enteritidis 
only 

5.62 a 6.11 a 5.41 a 5.91 a 6.71 a 7.54 a 6.86 a 7.15 a 

(2) E. coli 
only 

6.17 b 5.68 b 6.61 b 6.81 b 7.41 b 6.85 b 6.04 b 6.57 b 

(3) S. 
enteritidis + 
mixture of 
three 
phages 

3.21 c 2.58 c 3.11 c 2.71 c 2.61 c 2.81 c 2.35 c 2.64 c 
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(4) E. coli + 
mixture of 
three 
phages 

2.18 d 1.18 d 2.35 d 2.05 d 1.28 d 1.74 d 1.38 d 1.08 d 

(5) S. 
enteritidis + 
oxytetracycli
ne 

3.51 c 2.43 c 3.25 c 2.85 c 2.81 c 2.72 c 2.28 c 2.79 c 

(6) E. coli + 
oxytetracycli
ne 

2.35 d 1.35 d 2.46 d 1.98 d 1.45 d 1.81 d 1.42 d 1.17 d 

 

 
 

Figure 1: Lysis of Escherichia coli O157:H7 (ATCC 43895) by bacteriophage 
number 1 (Ø1) using the conventional technique. Note the central lytic zone 
(plaque) in the middle of the peptone-yeast extract agar amended with 
calcium nitrate at the end of the incubation period (48 hours) at 37ºC. 
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Figure 2: Lysis of Bacillus subtilis (DSM 1088) by bacteriophage number 2 (Ø2) 
using the conventional technique. Note the lytic zone (plaque) in the peptone-
yeast extract agar amended with calcium nitrate at the end of the incubation 
period (48 hours) at 37ºC. 

 

 
 

Figure 3: Lysis of Salmonella enteritidis (ATCC 14221) by bacteriophage 
number 3 (Ø3) using the conventional technique. Note the central lytic zone 
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(plaque) in the middle of the peptone-yeast extract agar amended with 
calcium nitrate at the end of the incubation period (48 hours) at 37ºC. 

 
 

 
 
Figure 4: Lysis of Escherichia coli by bacteriophage number 2 (Ø2) using the 
easy-phage 100 isolation kit. Note the blue plaques on a red background 
(lawn) at the end of the incubation period (48 hours) at 37°C.  Every blue 
plaque represent one virus particle. 
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Figure 5: Easy-phage 100 isolation kit. 
 

 
 

 
 

Figure 6: Single plaque formation of bacteriophage number 1 (Ø2) active against 
Escherichia coli on peptone-yeast extract agar amended with calcium nitrate after 
2 days of incubation at 37ºC.  
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Figure 7: Electron microscopy of bacteriophage number 1 (Ø1). Magnification 
205,000 X. Note the Icosahedral head and the rectangle tail. 
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Figure 8: Electron microscopy of bacteriophage number 2 (Ø2). Magnification 
72,000 X. Note the Icosahedral head and the rectangle tail. 
 

 

 
 

Figure 9: Electron microscopy of bacteriophage number 3 (Ø3) active only against 

Salmonella enteritidis (ATCC 14221). Magnification 65,000 X. Note the Icosahedral 

head and the rectangle tail. 
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Figure 10: Effect of incorporation of mixture of three bacteriophages (Ø1 + Ø2 + 

Ø3) on the population densities of Escherichia coli on eosin methylene blue agar 

medium (Levine agar medium) isolated from ground beef with different 

treatments. Treatment (2) E. coli only. Treatment (4) E. coli + mixture of the three 

http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia
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phages. Treatment (6) E. coli + the antibiotic oxytetracycline.  Note the reduction 

of the E. coli colony forming units in treatments 4 and 6 compared to treatment 

2.  

 
Figure 11: Effect of incorporation of mixture of three bacteriophages (Ø1 + Ø2 + Ø3) on 

the population densities of Salmonella enteritidis on xylose lysine decarboxylase agar 

medium (X.L.D. agar medium) from ground beef with different treatments. Treatment (1) 

S. enteritidis only. Treatment (3) S. enteritidis + mixture of the three phages. Treatment 

(5) S. enteritidis + the antibiotic oxytetracycline.  Note the reduction of the colony 

forming units in treatments 3 and 5 compared to treatment 1.  
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 النافعة االكتينوبكتيرياباستخدام العربية المتحدة  اإلماراتدولة  فيعلى تحمل ملوحة مياه الري  حشيش الرودسزيادة قدرة 

 تعيش داخل جذور النباتات يالت

Endophytic actinobacteria to increase sailinty tolerance in Rhodes grass (Chloris gayana) in  

the United Arab Emirates 

 د. سنان فهد ابو قمر *

 الملخص
العربية  اإلماراتدولة  يفالزراعة  يفادلستخدمة  الري هملوحة ميا تعترب

ادلتحدة من أحد أىم عوامل اإلجهاد الفسيولوجي والذي يؤثر سلبًا على 
صبحت العديد من أ الوقت احلايل يفالزراعية.  األراضيمنو النباتات يف 

العربية ادلتحدة غري قابلة للزراعة بسبب  اإلماراتدولة  يفالزراعية  األراضي
. الري يفأو يف ادلياه اجلوفية ادلستخدمة  األراضيىذه  يفزيادة نسبة ادللوحة 

اجلوفية  ةىل شراء زلطات حتلية للمياإ ادلزارعونوحلل ىذة ادلشكلة يلجأ 
فة للصيانة الشبو دورية مر مكلف للغاية باإلضاألادلاحلة ولكن ىذا ا

جياد طريقة جديدة ومبتكرة ميكن من إ يفللماكينات. تتمثل فكرة البحث 
خالذلا زيادة قدرة حتمل حشيش الرودس )واليت تستخدم كأعالف حيوانية( 

ستخدام خليط جديد من االكتينوبكترييا النافعة اللمياه اجلوفية ادلاحلة ب
داخل جذور حشيش  يضاً أيت تعيش ادلنتجة دلنظمات النمو النباتية وال

العربية ادلتحدة من  اإلماراتدولة  يف ادلزارعنيبدورىا ستمكن  الرودس واليت
احلشائش واالستغناء عن فكرة  ير  يفاستخدام ادلياه اجلوفية ادلاحلة 

العربية  اإلماراتدولة  يفتواجو ادلزراعون . ماكينات حتلية ادلياة اجلوفية
ادلتحدة مشكلة كبرية يف حاالت استخدام ادلياه اجلوفية ذات نسبة ادللوحة 

 ال وىي منو النباتات الضعيفةأادلزروعات واحلشائش  ير  يف العالية جداً 
جهاد الفسيولوجي حتت تأثري زيادة تركيز ادللح )كلوريد إلا بسبب

 ادة تركيز ىرمونىل ذلك زيإضف أالًتبة.  يفالصوديوم( يف ادلاء ومن مث 
 ىرمون ضار بطبيعتو وىو (Stress Ethylene)جهاد إلإيثلني ا

 ىل حتسنإ الدراساتثبتت أىل نقصان منو النباتات يف الًتبة. إ يويؤد
 

_______ 

جلائزة راشد بن محيد  53ادلسابقة اليف  يف رلال الدراسات االجتماعية لفائز بادلركز األولالبحث ا [ 
 ]للثقافة والعلوم

  كلية العلوم  –علوم احلياة  قسم -ادلشارك استاذ التقانة احليوية النباتية  *   
 اإلمارات العربية ادلتحدة جامعة

 
*DR. Synan F. AbuQamar 

Abstract 

Nowadays, arable lands in the United Arab 

Emirates (UAE) have become uncultivable 

due to increased salinity in these lands or in 

groundwater used for irrigation. To solve this 

problem, farmers use desalination plants for 

salty underground water, regardless of its 

cost and high maintenance. High salt stress 

has negative effects on plant growth, 

development and productivity due to 

increased concentration of salt ions (i.e., 

NaCl) and the phytohormone ethylene (ET). 

The purpose of this study is to find an 

innovative solution to increase tolerance of 

rhodes grass (Chloris gayana) to saline 

groundwater by using actinobacteria that 

secrete the enzyme, 1-aminocyclopropane-1-

carboxylic acid (ACC) deaminase, which in 

turn reduces ET contents in planta. To 

achieve this, three (out of 28) endophytic- 

and four (out of 33) rhizospheric 

actinobacteria species simultaneously 

produced ACC deaminase and plant growth 

regulators (PGRs) such as auxin, 

gibberellins, cytokinins and amines. In 

greenhouse experiments,  

______________ 

Department of Biology, College of Science, United 
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ضافة بكترييا إكفاءة حتمل النباتات لدرجة عالية من ادللوحة عن طريق   

يقوم بتكسري مادة  الذي.AC deaminase1نزمي أتقوم بإفراز 

Aminocyclopropane-1-carboxylicacid (ACC) 

رمون اإليثلني الضار يف اجملموعني اجلذري واخلضري. ىل نقصان ىإشلا يؤدي 

ن الغرض من ىذه الدراسة احلالية ىو إجياد طريقة جديدة لتحسني كفاءة إ

حتمل حشيش الرودس للملوحة عن طريق زيادة منو اجملموع اجلذري 

جهاد إليق العمل على إنقاص ىرمون إيثلني اواخلضري للنباتات عن طر 

يف -نسجة حشيش الرودس. وألول مرة مت أالضار وادلثبط  للنمو داخل 

استخدام خليط من االكتينوبكترييا اليت تعيش داخل  -الدراسة احلالية

 واليت (Endophytic actinobacteria)سم ااجلذور ادلعروفة ب

نفس  يفىل قدرهتا إضافة باإل ACC deaminaseنزمي أتقوم بإفراز 

نتاج منظمات )ىرمونات( النمو وادلعروف عنها قدرهتا الفائقة إالوقت على 

على زيادة النمو اجلذري واخلضري للنباتات وىي فكرة رائدة وجديدة مل 

نوعاً من االكتينوبكترييا من  82تطبق من قبل. ولتحقيق ذلك مت عزل 

العربية  اإلماراتداخل جذور حشيش الرودس والذي يزرع بكثافة يف دولة 

أنواع فقط من االكتينوبكترييا )من أصل  5ة. أثبتت الدراسة قدرة ادلتحد

وىرمونات النمو النباتية  ACC deaminaseنزمي أفراز إ( على 82

ثبات قدرة عالية على ادلعيشة داخل جذور حشيش إيف آن واحد مع 

نوعاً سلتلفا من االكتينوبكترييا وذلك من  55عزل  يضاً أالرودس. كما مت 

 Rhizosphere) يطة جبذور حشيش الرودسالًتبة احمل

actinobacteria وذلك لعقد مقارنة بني ىذين النوعني من )

االكتينوبكترييا الىت تعيش داخل اجلذور وتلك الىت تعيش خارج اجلذور. 

أنواع فقط من االكتينوبكترييا )من أصل  4على قدرة  أيضاً  أثبتت الدراسة

وىرمونات النمو النباتية  ACC deaminaseنزمي أفراز إ( على 55

يف آن واحد. متت ىذه التجارب داخل البيوت البالستيكية للتأكد من 

 

treatments of actinobacteria living within the 

roots and in the soil significantly (P<0.05) 

increased the shoot and root growth of 

rhodes grass compared to control treatments 

under high salt irrigation water. In addition, 

we showed a significant increase in the 

endogenous PGRs, but a significant decrease 

in ET in actinobacteria-treated plants. This is 

the first report in the UAE or GCC to use a 

safe, environmentally-friendly and cost-

effective way to increase plant tolerance to 

salinity. Improving growth parameters of 

rhodes grass using endophytic actinobacteria 

opens the doors to increase the production of 

animal feed as well as greening the desert 

under high salt conditions.   

 

Keywords: ACC deaminase, actinobacteria, 

ethylene, irrigation water, plant growth 

regulators, salinity. 
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كتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور واليت يف الًتبة على زيادة منو إل قدرة ا

اجملموع اجلذري واخلضري حلشيش الرودس وإعطاء نتائج ذات داللة 

دلعاملة اليت مل يتم إضافة أكثر بكثري من ا (P<0.05)حصائية معنويةإ

 حتتوي على نسبة عالية جداً  يظل استخدام مياه ر  يفكتينوبكترييا فيها إل ا

ألف جزء من ادلليون(. واجلديد يف ىذه الدراسة  82من ادللوحة )حوايل 

فضل كانت تلك اليت تضمنت استخدام ألاحلالية أن ادلعاملة ادلثلى وا

كتينوبكترييا اليت تعيش إل اجلذور وليست اكتينوبكترييا اليت تعيش داخل إل ا

وىل من نوعها يف تفسري ميكانيكية أليف الًتبة. تعترب ىذه الدراسة ىي ا

زيادة كبرية يف احملتوى  عمل ىذه الطريقة حيث أثبتت الدراسة أيضاً 

الداخلي ذلرمونات النمو من األوكسينات واجلربيلينيات والسيتوكينتات 

ان كبري يف احملتوى الداخلي ذلرمون اإليثلني وعديدات األمينات مع نقص

الضار يف داخل اجملموعني اجلذري واخلضري يف ادلعاملة اليت اشتملت على 

ن ىذه إكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور مقارنة ببقية ادلعامالت. إل ا

العربية ادلتحدة ومنطقة  اإلماراتوىل من نوعها يف دولة ألالدراسة ىي ا

ريب يف استخدام طريقة آمنو وصديقة للبيئة وال تتطلب عمالة  اخلليج الع

من أجل زيادة كفاءة حتمل النباتات للملوحة يف أي  كثرية وموفرة مادياً 

ادلوجودة يف الدولة. ويف النهاية إن استخدام ىذه األنواع  األراضيرض من أ

زيادة  جلأتعيش داخل اجلذور من  كتينوبكترييا الصديقة للبيئة واليتإل من ا

قدرة حتمل حشيش الرودس على ادلعيشة يف الظروف ادللحية سوف يؤدي 

العريبة  اإلماراتعالف احليوانية يف دولة ألنتاج اإالصحراء وزيادة  حتضري ىلإ

 يفالزراعية  األراضيادلتحدة يف الظروف ادللحية واليت تعاين منها أغلبية 

 اجلوفية هستخدام ادليااب احلشائش يمتكن ادلزراعني من ر  الدولة وبالتايل

 ادلاحلة

كتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور، منظمات النمو إل االكلمات الداللية: 

 دي اميين ACCنزمي أ، الريالنباتية، ىرمون اإليثلني، ملوحة مياة 
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 مقدمة

الزراعية من أحد أىم عوامل اإلجياد الفسيولوجي والذي يؤثر  األراضيالزراعة ومموحة  فيالمستخدمة  يالر  هتعتبر مموحة ميا

العربية  اإلماراتمعظم دول العالم بما فييا دولة  يالزراعية ف األراضيغمب أسمبيًا عمى اإلنتاج الزراعي ونمو النباتات في 

القابمة لمزراعة  األراضي% من 50الزراعية في العالم وحوالي  األراضي% من 20المتحدة. أكدت الدراسات الحديثة أن حوالي 

تعتبر مشكمة تممح   (Fahad et al., 2015)(2) ;(Parida and Das, 2005)(1). األراضيتتأثر سمبيًا بمموحة تمك 

الجافة ونصف الجافة من العالم عامة. والمقصود بمموحة التربة ىو حدوث تراكم  األراضي فيالتربة من أىم وأخطر المشاكل 

لمنبات وتحول قطاع التربة إلى  يلدرجة تعيق فييا النمو المثال يمنطقة انتشار الجذور بتركيز عال فيلألمالح الذائبة  يكم

لى زيادة نسبة مموحة التربة، إىنالك عدة أسباب تؤدي  .(2) (Fahad et al., 2015)بيئة غير صالحة النتشار الجذور 

 (Ahmad et al., 2013)(3)الجوفية  هأو استنزاف الميا األراضيومنيا قمة مياه األمطار في تمك 

 (2)(Fahad et al., 2015)  . تتراكم األمالح في المناطق الجافة، مما يؤدي إلى زيادة المموحة في التربة كما ىو الحال في

سمده في مياه ألمن مموحة التربة من خالل إضافة ا . يمكن لمممارسات البشرية أن تزيد أيضاً أجزاء كبيرة من أستراليا مثالً 

 .(Ahmad et al., 2013)(3)الري 

الري يمكن أن تحدث عمى مر الزمن كمما زاد ري ىذه التربة، فمعظم المياه )حتى األمطار  هإن مموحة التربة بسبب ميا 

من األمالح المعدنية، فإن كمية  مية قميمة جداً الطبيعية( تحتوي عمى بعض األمالح المنحمة. وألن النباتات تستيمك المياه وك

كبيرة من األمالح في التربة تبدأ بالتراكم. وبسبب مموحة التربة يصبح من الصعب عمى النباتات امتصاص المياه، ويجب 

 .   (Ahmad et al., 2013)(3) اهإبعاد ىذه األمالح عن جذور النباتات في المنطقة من خالل إضافة كمية أكبر من المي

 ارتفاع الضغط االسموزى واألثر التراكمى لأليونات السامة  لممموحة عمى النبات والتربة بظاىرتين ىما ييعرف األثر السمبو 
(2)(Fahad et al., 2015). 

 وتتكون األمالح الذائبة عادة من الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم و الكموريد والكبريتات بصفة أساسية ومن البوتاسيوم

الممح ىو العنصر الطبيعي لمتربة . (Fahad et al., 2015)(2) والنترات، و البورون بصفة ثانوي والبيكربونات،

 وبما أن الصوديوم ىو  .روالكمو  والمغنزيوم ،والكالسيوم ، والبوتاسيوم ،الصوديوم : ىي المسؤولة عن التممح فاأليونات والمياه،

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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العنصر السائد فتصبح التربة صوديومية )مميئة بالصوديوم(. تواجو التربة المميئة بالصوديوم تحديات خاصة ألنيا تكون 

ن معادن التربة مع إمييكمة بشكل سيء لمغاية مما يحد أو يمنع من ارتشاح المياه وتصريفيا. ومع مرور الوقت، ف

تطمق ىذه األمالح، ثم تدفق أو ترشح إلى سطح التربة مع ارتشاح المياه في المناطق ذات األمطار الغزيرة.  التجوية عوامل

 وتتأثر (Fahad et al., 2015)(2) . واألمطارباإلضافة إلى التجوية فالمعادن ُترسب األمالح أيضا عن طريق الغبار 

أيضًا بالظروف المناخية  يبالمنطقة، كما يتأثر ىذا الميزان المائ يمالح باألرض بالميزان المائألتراكم ا عممية

رج المخا )ترسيب المطر( مع عمى التوازن بين المداخل يوتدل كممة الميزان المائ .عالوة عمى النشاط البشرى والطبوغرافية

المناطق الجافة  فيالمناطق الرطبة بينما يكون  فيصالح الترسيب  في يصورة النتح( حيث يكون الميزان المائ في)البخر 

 ةالسن فيممميمتر  2000لى أكثر من إ 1000قد تصل طاقة التبخير بيا من  يلصالح التبخير والت

(Ahmad et al., 2013)(3)  .لألمالح الذائبة بالتوصيل الكيربائى يوعادة ما يعبر عن التركيز الكم Electrical 

Conductivity ويرمز ليا بالـ لمتربة يلممستخمص المائ EC ووحداتيا بالممميموز/سم. وكمما قمت قيمة الـEC  كمما قمت

 4مستخمص عجينو التربة المشبعة عن  فيتزيد درجة تركيز األمالح  أالوبصفة عامة يجب  مموحتيا وزادت درجة مالئمتيا.

ىذه الحالة يمكن زراعة معظم الخضروات مثل  فيممميجرام/المتر( و  2500المميون أو  فيجزء  2500ممميموز/سم )حوالى 

والخيار والفمفل بدون حدوث مشاكل مع مراعة إضافة االحتياجات الغسيمية المناسبة أثناء الزراعة وضمن  والكنتالوب الطماطم

ممميموز/سم فيجب إجراء عمميات االستصالح  4مموحة التربة عن  حالة زيادة فيو .   (Li et al., 2018)(4)الريننات مق

 الالزمة قبل الزراعة عن طريق غمر األرض بمياه جيدة النوعية عدة مرات لخفض مموحة التربة إلى الحدود المناسبة

 (1)(Parida and Das, 2005); (4)(Li et al., 2018)  . 

نتاجية النباتات حيث تؤثر مموحة ميا الري عمى خصوبة التربة عن طريق تراكم  هوتؤثر مموحة مياه الري عمى خصوبة التربة وا 

 فيوخاصة  الري فياستخدام المياه المالحة  يويؤد  .األمالح الذائبة عمى سطح التربة وفي منطقة الجذور بحسب نوع التربة

ىدم بناء التربة وجعميا قميمة النفاذية وعديمة التيوية ومن المعموم أن المياه المالحة الغنية بالكاتيونات  الطينية إلى األراضي

 + تحول الطين الموجود في التربة إلى طين صودي غير ثابت يتفكك بسرعة تحت تأثير مياه األمطار Na وخاصة الصوديوم

 هالري عمى إنتاجية النباتات حيث تختمف المحاصيل الزراعية في حساسيتيا لألمالح الذائبة في ميا هويتفرق. وتؤثر مموحة ميا

 . (Li et al., 2018)(4) ;(Fahad et al., 2015)(2) ;(Parida and Das, 2005)(1) الري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
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زيادة تركيز ىرمون اإليثمين والذي لى إن التفسير العممي لنمو النباتات الضعيف في ىذه الظروف ىو سمية المموحة باإلضافة إ

لى نقصان نمو النباتات ويؤثر إ يوىو ىرمون ضار ويؤد (Stress Ethylene)جياد الفسيولوجي إليعرف بيرمون إيثمين ا

ن نقصان نمو النباتات تحت ىذه الظروف إالتي تحتوي عمى نسبة عالية من المموحة.  األراضيعمى معيشة النباتات في  سمبياً 

 Arshad and Frankenberger, 2002)(5) .)من نمو النباتات قالل وبشكل كبير جداً إللى اإ ييؤد

Glick et al., 2007) )(6) Glick, 2014))(7) 

صابات إل)ا Biotic Stressجياد الفسيولوجي من تحت تأثير العوامل البيولوجية إلن النباتات التي تعيش تحت ظروف اإ

)المموحة والجفاف والبرودة  Abiotic Stress و من تحت تأثير العوامل الغير البيولوجيةأو بكتيريا( أبفطريات أو حشرات 

جياد إلالشديدة والحرارة الشديدة والتموث الكيميائي بالمموثات الكيميائية من معادن ثقيمة ونفط خام( تقوم وكرد فعل ليذا ا

 .(Glick, 2014)(7) الضار الفسيولوجي بإنتاج كميات كبيرة من ىرمون اإليثمين

 وراقألنسجة الجذور و السيقان و اأداخل  ذا كان تركيزه عالي جداً إن ىذا اليرمون يقمل و يثبط من نمو النباتات إ
(5)(Arshad and Frankenberger, 2002); (6)(Glick et al., 2007), (7,8)(Glick, 2014; 2015)  .ن ىرمون إ

و ألمنباتات وىناك مراحل كثيرة من نمو النباتات ينظميا ىذا اليرمون وقد يكون محفز لمنمو  اإليثمين ىو ىرمون ميم جداً 

 ;(Arshad and Frankenberger, 2002)(5) ;(Abeles et al., 1992)(9) عمى تركيزه داخل النبا مثبط لمنمو معتمداً 
(7)(Glick, 2014)  . ًالبذور  نمولمنبات في كسر  فيو ىرمون مفيد جداً و معتدل أعندما يكون تركيز اليرمون قميل  فمثال

بسبب  زىار ولكن إذا كان تركيزه مرتفعاً ألتأخير شيخوخة ا فيسراع من عممية نضج الثمار و إلنتاج الجذور وفي اإزيادة  فيو 

عمى تثبيط نمو  جياد الفسيولوجي فيصبح ىنا تأثيره ضار ومثبط لنمو النباتات ويعمل التركيز العالي من ىرمون اإليثمينإلا

 ;(Arshad and Frankenberger, 2002)(5)  ;(Abeles et al., 1992)(9) قالل من نمو النباتاتإلالجذور وا

 (7,10)(Glick, 2010; 2014).  

في الفترة األخيرة لجأ العمماء إلى تطبيق نظم الزراعة العضوية والتي يستعان فييا بالكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا 

 الغير التقميدية وذلك بيدف زيادة  الزراعةوذلك كأحد مجاالت  وفطريات وذلك لزيادة خصوبة التربة ولتوفير الغذاء لمنبات

اإلنتاج الزراعي والمحافظة عمى البيئة من التموث الناجم عن اإلسراف الغير مبرر في استخدام األسمدة الكيميائية 
(8)(Glick, 2015); (11)(Malusà et al., 2016);(12)( Floody et al., 2018). 
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سمدة البيولوجية والمحتوية عمى الكائنات الحية الدقيقة النافعة الصديقة لمبيئة وذلك لالستعمال داخل البيوت ألإن استخدام ا 

 عضويةلألسمدة الكيميائية يعتبر من التطبيقات الحديثة في الزراعة ال يالبالستيكية أو في الحقول كبديل جزئي أو كم

 .(13)(Bashan et al., 2014); (11)(Malusà et al., 2016); (12)(Floody et al., 2018)  إن لألسمدة

 ،سمدة الكيميائيةألالناتج من استخدام امخصبات الحيوية فوائد عديدة مثل الحد من مشكالت التموث البيئي البيولوجية أو ال

وزيادة النشاط الميكروبي وزيادة مستوى خصوبة التربة حول منطقة الجذور و تحسين خصائص التربة الطبيعية والكيميائية و 

النافعة تقوم بتكسير المواد الكائنات الحية الدقيقة من قدرة النباتات عمى امتصاص العناصر الغذائية حيث أن  تزيد أيضاً 

متصاص، و يقاوم األمراض البكتيرية العضوية المعقدة التركيب الموجودة في التربة وتحوليا إلى مواد بسيطة سيمة اال

نزيمات  عمى كائنات نافعة تقوم أيضاً سمدة البيولوجية ألاوالفطرية الكامنة بالتربة وذلك الحتواء ىذه  بإفراز مضادات حيوية وا 

 ;(Lucy et al., 2004)(14).قادرة عمى تثبيط وقتل الكائنات الحية الضارة من فطريات و بكتيريا داخل التربة 
(13)(Bashan et al., 2014)  (8)(Glick, 2015); (15)(Kamil et al., 2018) 

 عمى زيادة نمو الجموع الجذري و الخضري مما يحقق عدة مميزات اقتصادية أيضاً األسمدة البيولوجية  وتعمل

 .(14)(Lucy et al., 2004); (8)(Glick, 2015); (15)(Floody et al., 2018)  

 Plant Growth Promoting Rhizobacteriaإلى مجموعة تسمى  يضاً أن ىذه الكائنات الحية الدقيقة النافعة تنتمي إ

بطريقة مباشرة وغير مباشرة.  إن تأثيرىا المباشر يتمثل في قدرتيا عمى تثبيت أن تزيد من نمو النباتات  وىي تستطيع

أو عن طريق إفراز ىرمونات النمو النباتية مثل  ،ص الفسفورو امتصاص المعادن من التربة و باألخ ،النيتروجين

األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات و التي تستطيع أن تزيد من نمو المجموع الجذري و الخضري 

  ;(de-Bashan et al., 2012)(17) ;(Bashan and de-Bashan, 2005)(16)نتاج إلمن ا تزيد أيضاً و 
(8)(Glick, 2015) يتكون بكميات كبيرة جداً  ييثمين و الذإلليرمون ا يأو عن طريق إفراز إنزيمات تقمل من التأثير السمب 

 (Xu et al., 2014)(20)،  ;(Arshad et al., 2007)(18) يو غير البيولوج يالبيولوج جياد الفسيولوجيإلفي حاالت ا

 (19)(Saleem et al., 2007);  (7,10)(Glick, 2010; 2014); . 
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قتل  ، قادرة عمىلمفطريات الضارة نزيمات محممة لمجدر الخمويةا  و  مضادات حيويةما التأثير الغير مباشر فيتمثل في إفراز أ

 ,.Saeed et al)(21) ;(Malusà et al., 2016)(11) ;(Glick, 2015)(8)لمنباتات  التي تسبب أمراضاً  الكائنات الضارة

 أو عن طريق حث النبات نفسو عمى زيادة إفراز اليرمونات النباتية الداخمية الخاصة بو (2017

  , 2016)al. et(Malusà (11).  مراض ألن تقوم بزيادة نمو النباتات ومقاومة اأىذه الكائنات الحية الدقيقة النافعة تستطيع

  .و غير المباشرةأو أكثر من طريقة في آن واحد من الطرق المباشرة أالنباتية عن طريق استخدام طريقة واحدة 
(8)(Glick, 2015); (11)(Malusà et al., 2016); (15)(Kamil et al., 2018)  

نواع من ىذه الكائنات ألى الطرق المعروفة بواسطة ىذه الكائنات الحية الدقيقة النافعة لزيادة نمو النباتات ىناك إباإلضافة 

 المعروف عن ىذا األنزيم   ACC deaminase.نزيم أفراز إنتاج النباتات عن طريق إن تزيد من أ يضاً أالحية تستطيع 

لى مادة إو تحويميا  Aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC)-1نو بدوره سوف يقوم بتكسير مادة أ 

رمون اإليثمين لى نقصان ىإ ييؤدمما α keto-butyrate  (22) (Honma and Shimomura, 1978) ومونيا ألا

جياد الفسيولوجي إلو المتكون تحت ظروف ا (El-Tarabily, 2008)(23)الضار في داخل المجموعين الجذري و الخضري 

 .  (Glick, 2014)(7) ;(Sun et al., 2009)(24) ;(Glick et al., 2007)(6)لى زيادة في نمو النباتات إ يمما يؤد

النافعة و التي تعيش في ىذه الكائنات الحية لقد تم من قبل و في العديد من الدراسات و بنجاح استخدام بعض أنواع من 

في زيادة مقاومة  ACC deaminase  (23)(El-Tarabily, 2008); (25)(Qin et al., 2014)التربة و المفرزة ألنزيم

الناتج من  يجياد الفسيولوجإليتكون و بكميات كبيرة تحت ظروف ا ييثمين الضار و الذإلالنباتات لمتأثير الضار ليرمون ا

جياد الفسيولوجي الناتج إلصابات ناتجة عن اآلفات الزراعية من فطريات و بكتيريا و حشرات أو اإالعوامل البيولوجية من 

الحرارة الشديدة, التموث الكيميائي بالمموثات الكيميائية  ,البيولوجية مثل زيادة المموحة, الجفاف, البرودة من العوامل الغير 
(6,10)(Glick et al., 2007 2010); (26,27)(Ma et al., 2011a; b); (2)(Fahad et al., 2015); 

 (8)(Glick, 2015) . 

باإلضافة إلى الكائنات الحية الدقيقة النافعة مثل البكتيريا والفطريات والتي تعيش في التربة، أو حول منطقة الجذور، أو 

 عمى األسطح الخارجية لمجذور والسيقان واألوراق واألزىار والثمار ىناك أنواع أخرى من الكائنات الحية الدقيقة النافعة تعيش 
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 1997 et al.,(Hallmann (28)( ;Kobayashi and Palumbo,(29))2000( ,ية الحيةفي داخل األنسجة النبات
(30)(Rosenblueth and Martinez-Romero, 2006); (31)(Hardoim et al., 2015);  

(32)(Rruyens et al., 2015) 

ىذه األنسجة النباتية الحية دون وتستطيع ىذه الكائنات الحية الدقيقة النافعة أن تعيش وتستعمر وتتكاثر بكفاءة في داخل 

  Endophytic Microorganisms)وتعرف ىذه الكائنات الحية الدقيقة النافعة  أن تحدث بيا أي أمراض أو أي أضرار.

or Microbial Endophytes ; ), 2015et al.Rruyens ((32); )2015 et al.,Hardoim ((31) 
(33)(White et al., 2018). 

ىذه الكائنات الحية الدقيقة النافعة و التي تعيش في داخل األنسجة النباتية الحية ىي فقط التي يمكن عزليا بعد نجاح 

عممية التعقيم السطحي لألعضاء النباتية التي تعيش فييا ىذه الكائنات الحية الدقيقة و ذلك لمتأكد من أن ىذه الكائنات الحية 

 Endophyticن نطمق عمييا مصطمح أنسجة النباتية المختمفة حتى يمكن ىي معزولة بالفعل من داخل األ

Microorganisms و إنيا ليست مجرد كائنات تعيش سطحيا فقط,)Kobayashi and Palumbo, 2000((29)  

 , 2018)et al.White ((33); ), 2015et al.Rruyens ((32); )2000 et al.,Sturz ((34) . 

داخل األنسجة النباتية الحية في نباتات ذوات الفمقة الواحدة وذوات الفمقتين  الحية التي تعيش طبيعياً تتواجد ىذه الكائنات 

وألنواع كثيرة من النباتات العشبية والشجيرية.  تتواجد ىذه الكائنات الحية في داخل خاليا البشرة والقشرة وفي المسافات 

  2000lumbo,Kobayashi and Pa((29);(البينية بين الخاليا وكذلك في األنسجة التوصيمية
(31)(Hardoimetal., 2015); (33)(White et al., 2018) 

السيقان، و األوراق، و األزىار، و الثمار و البذور لمعديد و نسجة الداخمية الحية لمجذور، ألتعيش ىذه الكائنات الحية في ا

الصنوبر  الطماطم، الخيار،مس، الفاصوليا، من النباتات مثل الفول، البرسيم، الذرة، القطن، البنجر، التر 

 .et al.Rruyens ((32); )., 2002 aet al(Lodewyckx (35) (2015 ,والبموط

تعيش داخل النباتات ىو التربة أو األسطح الخارجية لألوراق و منيا  يإن المصدر الرئيسي ليذه الكائنات الحية و الت

 et al.,Sturz ((34));, 2000et al.(Stone (36) 2000( ;تستطيع أن تدخل إلى جميع أجزاء النبات المختمفة

 )doim et al., 2015Har((31) وتشتمل مناطق دخول ىذه الكائنات الحية إلى داخل النباتات عن طريق الثغور الورقية . 
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الجذور و الثغور المائية و أماكن إفراز الرحيق، العديسات، الجذير أثناء مرحمة اإلنبات، الجروح المصاحبة لتكوين 

الثانوية، الشعيرات المتكسرة، الجروح المتكونة أثناء اختراق الجذور لحبيبات التربة، تحطم األوراق الناتجة عن حبيبات التربة 

المحممة في الرياح أو أثناء سقوط األمطار و الثموج أو من خالل األنسجة اإلنشائية الجذرية الغير متميزة و عن طريق إفراز 

 2000Kobayashi and Palumbo,((29)( ,مة لمجدر الخموية لمنباتات بواسطة الكائنات الحيةاإلنزيمات المحم
(30)(Rosenblueth and Martinez-Romero, 2006);(32)(Rruyens et al., 2015); (33)(White et al.,  

2018). 

تستقر وتعيش في نسيج نباتي معين  بمجرد دخول ىذه الكائنات الحية إلى داخل النبات عن طريق الطرق المذكورة إما أن

 مثل بشرة وقشرة الجذور أو تنتشر وتنتقل إلى باقي أجزاء النبات المختمفة عن طريق اإلنتقال خالل األنسجة التوصيمية

2015). et al.Hardoim ((31); )Kobayashi and Palumbo, 2000((29); )1997 et al.,(Hallmann (28)  

أكدت الدراسات الحديثة عمى قدرة الكائنات الحية النافعة والتي تعيش معيشة طبيعية ومسالمة داخل النبات عمى المقاومة 

 et al.,(Hallmann (28) 1997( ;والحشرات والديدان الخيطية الضارة والبكتيريا الحيوية الناجحة لمفطريات 
(29)(Kobayashi and Palumbo, 2000); (35)(Lodewyckx et al., 2002a); (32)(Rruyens et al., 2015)  

قدرة ىذه الكائنات الحية العالية عمى زيادة نمو النباتات وكذلك قدرة بعضيا عمى تثبيت غاز  أثبتت الدراسات الحديثة أيضاً 

االستخدامات . ومن et al.Rruyens ((32));Romero, 2006-Rosenblueth and Martinez((30),(2015النيتروجين 

 ليذه الكائنات الحية النافعة التي تعيش بطريقة سممية داخل النباتات ىو قدرتيا عمى تحسين معالجة التموث الحديثة أيضاً 

provement of Phytoremediation) (Im  2002 .,et al(Lodewyckx (37) ائي في التربة باستخدام النباتاتيالكيم 

b) وكذلك في زيادة مقاومة النبات ضد األمراض و ضد الظروف الصعبة و اإلجياد الفسيولوجي مثل الجفاف والمموحة 

., 2015) et alQuin ((38); )2015 et al.,Hardoim ((31); )2000 et al.,Sturz ((34) . 

وتعتبر الكائنات الحية التي تعيش داخل األنسجة النباتية الحية أفضل بكثير من مثيالتيا من الكائنات الحية التي تعيش 

ن ىذه ألو ذلك الحيوية  و المبيداتأحرة في التربة أو حول منطقة الجذور و ذلك عند استخداميا في األسمدة الحيوية 

تعيش في داخل األنسجة النباتية الحية كمكان آمن ليا ىي بعيدة كل البعد عن الظروف الصعبة  يالتو الكائنات الحية 

 الموجودة في التربة أو عمى أسطح األوراق و الثمار و التي تتمثل في التنافس الشديد بينيا و بين الكائنات الحية األخرى 
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لى التغيرات في درجات الحرارة و الرطوبة و وجود الكائنات عمى  المواد الغذائية و التنافس عمى المكان ىذا باإلضافة إ

  et al.,Hardoim ((31) 2015(;الحية األخرى و التي تستخدم ىذه الكائنات الحية كغذاء ليا 

 (32)(Rruyens et al., 2015); (33)(White et al., 2018).  

ضافة البكتيريا إجريت بالفعل عمى تحسين كفاءة النباتات لتحمل المموحة وذلك عن طريق أىناك الكثير من الدارسات التي 

 رمون اإليثمين الضارىوالتي تقوم باإلقالل من  ACC deaminaseنزيم أالتربة وتقوم بإفراز  فيتعيش فقط  يوالت

 (39,40)(Mayak et al., 2004 a and b); (41)(Saravanakumar and Samiyappan, 2006); 
(42(Sergeeva et al., 2006); (43)(Yildirim et al., 2006); (44)(Nadeem et al., 2007);  

(24)(Sun et al., 2009); (3)(Ahmad et al., 2013).   ىذه الدراسات تناولت نبات الطماطم 
(39)(Mayak et al., 2004 a);نبات الفول السودانى , Saravanakumar and Samiyappan,2006))(41) نبات ,

 , نبات الكانوال (Yue et al., 2007)(45)نبات القطن , (Nadeem et al., 2007)(44)الذرة 
(42)(Sergeeva et al., 2006) (3), نبات الفاصوليا(Ahmad et al., 2013) . 

جياد إلت ظروف اأن أغمبية األبحاث التي تمت في الماضي في مجال األسمدة البيولوجية وتحسين نمو النباتات تح

والمعروفة باسم مجموعة  الفسيولوجي بسبب المموحة الزائدة تمت باستخدام البكتيريا العادية أو االكتينوبكتيريا )البكتيريا الخيطية

منطقة الجذر المحيطة )منطقة الريزوسفير( وليذا يعتبر استخدام البكتيريا العادية أو ( التي تعيش في االكتينوميسيتات

 كتينوبكتيريا التي تعيش داخل األنسجة النباتية الحية ليذا الغرض ىو أمر ميم وجديد ويحتاج المزيد من الدراسة والبحث. إلا

غمبية ىذه الدراسات التي تم عمميا كانت عمى البكتيريا العادية التقميدية من بكتيريا عصوية أو كروية أن أ إلى باإلضافة
(46)(Rashid et al., 2012)   كتينوبكتيريا والتي تعيش خاصة إلالدراسات المتعمقة با ىناك ندرة شديدة فيالحقيقة  يفن لكو

  ACC deaminase .نزيمأفراز ا  جياد الفسيولوجى و إلداخل الجذور في مجال تحسين نمو النباتات تحت ظروف ا

فضل بكثير في التطبيقات الزراعية أ يىو  نوع من البكتيريا موجبة الجرامكتينوبكتيريا الخيطية ىى إلن اأ من المعروف عممياً 

األوكسينات والجبريمينيات نتاج ىرمونات النمو النباتية )إعمى  وذلك لمقدرتيا العالية جداً عن مثيالتيا من البكتيريا العادية 

خاصة تتحمل نتاجيا جراثيم ذات طبيعة إلى إضافة إلنزيمات والمضادات الحيوية باألوالسيتوكينتات وعديدات األمينات( وا

 .  (Baltz, 2016)(47) كثر من البكتيريا العاديةأالحرارة الشديدة والمموحة العالية والجفاف الشديد والمعادن الثقيمة السامة 
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 اإلماراتكتينوبكتيريا وليس البكتيريا التقميدية ليذه الدراسة حتى تتالئم مع بيئة دولة إلوكان ىذا ىو السبب الرئيسي في اختيار ا

 الجفاف والحرارة والمموحة الزائدة. فيالعربية المتحدة الممثمة 

 ACCكتينوبكتيريا الخيطية والمنتجة ألنزيم إلن الغرض من ىذه الدراسة الحالية ىو دراسة تأثير استخدام خميط من اإوليذا ف

deaminase  األوكسينات ن واحد من نتاج أكثر من نوع من ىرمونات النمو النباتية المختمفة في آإلى إباإلضافة

 والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات والمعروف عنيا قدرتيا الفائقة عمى زيادة النمو الجذري والخضري لمنباتات من 

ن وىي آلعمميا من قبل حتى ا لم يتم أبداً  منة والصديقة لمبيئةآلاجل رفع كفاءة تحمل النباتات لممموحة.  وىذه الفكرة الجديدة أ

 نتاج إلى إباإلضافة  ACC deaminaseالقاحمة والمنتجة ألنزيم  األراضياستخدام خميط من االكتينوبكتيريا المالئمة لظروف 

جل تحسين وزيادة أداخل الجذور ودراسة تأثيرىا من  يضاً أتعيش  يأكثر من نوع من ىرمونات النمو النباتية المختمفة والت

 مل المموحة.كفاءة قدرة النباتات عمى تح

 األدوات والطرق المعممية و الحقمية

حشائش الوىو أحد أىم أنواع  Rhodes grass   (Chloris gayana (تم استخدام بذور الرودسالنبات المستخدم:  .1

 عالف الحيوانية.ألالعربية المتحدة كأحد أىم ا اإلماراتبكثرة في دولة  ةالمستخدم

والرودس من نباتات الفمقة الواحدة ويتبع رتبة القبئيات من الفصيمة النجيمية. تم عمل التعقيم السطحي لمبذور عن طريق نقع  

 5لمدة   %1.05دقائق ثم غسميا مرة أخرى باستخدام الكموريكس بتركيز 5% لمدة 70البذور في محمول من الكحول األثيمي 

 ية قد تكون  موجودة عمى األسطح الخارجية لمبذور و ىذه العممية تسمى بالتعقيم السطحي دقائق أخرى وذلك لقتل أي كائنات ح

 

surface sterilization  ثار آمرات بالماء المقطر المعقم وذلك إلزالة أي  10وتم بعد ذلك عمل عممية غسيل لجميع البذور

 Laminar air.و تحت ظروف معقمة داخل كابينة العزل دقيقة 20لمكموريكس من عمى البذور. تم بعد ذلك تجفيف البذور لمدة 

flow cabinet  

تم تجميع التربة المستخدمة في ىذه الدراسة من أحد مزارع المواطنين في منطقة بوكرية في مدينة العين  التربة المستخدمة: .2

مطيا و تجفيف التربة داخل ماكن من نفس المزرعة و خأوالتي كانت مزروعة بحشيش الرودس. و تم تجميع التربة من عدة 

 ثم تم نخل التربة في منخل سعة فتحاتو نصف سم وذلك لمتخمص  ،م لمدة أربعة أيام   25البيوت البالستيكية عند درجة حرارة 
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كياس بالستيكية داخل البيوت البالستيكية حتى وقت االستخدام. أبعد ذلك حفظ التربة في و من الحصى وبقايا جذور النباتات.  

نيكل  ،كوبمت ،كادميوم ،التربة المستخدمة كانت نظيفة من التموث و لم يكن بيا أي تركيزات من المعادن الثقيمة من رصاص

 وزنك. تم استخدام ىذه التربة في التجارب التي تمت في البيوت البالستيكية.

التي تعيش طبيعيًا داخل جذور حشيش  لعزل االكتينوبكتيرياعزل االكتينوبكتيريا النافعة من داخل جذور حشيش الرودس:  .3

غسيل الجذور بالماء  ثمعاله. أسابيع من نفس المزرعة المذكورة أربعة ألالرودس تم تجميع جذور حشيش الرودس ذات عمر ا

  المقطر أكثر من مرة وذلك لمتخمص من بقايا التربة الموجودة حول الجذور. بعد عممية الغسيل تم عمل التعقيم السطحي لمجذور

دقائق ثم غسميا مرة أخرى باستخدام الكموريكس بتركيز  5% لمدة 70عن طريق نقع الجذور في محمول من الكحول األثيمي 

كائنات  ةوذلك لقتل أي 2HgClدقائق في محمول كموريد الزئبق   3دقائق أخرى و بعد ذلك تم نقعيا لمدة  5لمدة   1.05%

 .لمجذور حية قد تكون  موجودة عمى األسطح الخارجية

ثار لممواد المستخدمة في آذلك إلزالة أي مرات بالماء المقطر المعقم و  10 عممية غسيل لجميع الجذور إجراءتم بعد ذلك و 

دقيقة و تحت ظروف معقمة داخل  20تجفيف الجذور لمدة  بعدىا.  (Hallmann et al., 1997)(28)التعقيم السطحي لمجذور 

  . flow cabinetLaminar airكابينة العزل 

أو اختبار فعالية نجاح التعقيم السطحي.    Sterility Checkوالختبار نجاح عممية التعقيم السطحي لمجذور تم عمل تجربة 

 Nutrient Brothخذ بعض عينات من الجذور و التي تم عمل تعقيم سطحي ليا و تم وضعيا في بيئة أفي ىذه التجربة تم 

.  (48) (McInroy and Kloepper, 1995)م لمتأكد من عدم وجود أي نمو لمبكتيريا   37درجة حرارة عند يام أ 3السائمة لمدة 

 السائمة  Potato Dextrose Brothالجذور و التي تم عمل تعقيم سطحي ليا في بيئة خرى من أوضع مجموعة  يضاً أتم 

م و ذلك لمتأكد من عدم وجود أي نمو لمفطريات. تم التأكد من نجاح عممية التعقيم السطحي    28عند درجة حرارة يام أ 5لمدة 

 Potatoو كذلك عدم نمو أي فطريات في بيئة     Nutrient Brothلمجذور بعد مالحظة عدم نمو أي بكتيريا في بيئة 

Dextrose Broth السائمة . 

مل من الماء المقطر المعقم باستخدام خالط  100طحن جميع الجذور في و  معقمة سطحياً تجميع الجذور ال تم بعد ذلك

و باستخدام الطريقة المستخدمة بواسطة  mixer (OCI Instruments, Waterbury, CT, USA) -Omniخاص

1997) et al.Hallmann ((28)  4000 عندو  دقيقة 20لمدة rpm باستخدام  10–5وحتى 10–2عمل التخفيفات الالزمة . تم 
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إضافة  وتمت  norganic salt starch agar I (Küster, 1959)بيئة غذائية خاصة تسمى  . تم تحضيرماء مقطر معقم

لكل مضاد حيوي   µg mL 50-1و ذلك بتركيز   Nystatinو  Cycloheximideالمضادات الحيوية المضادة لمفطريات 

 0.2حقنيا  ذائية الصمبة  في أطباق بتري وتمتم صب البيئة الغ.  كتينوبكتيرياإلاعمى فقط لقتل الفطريات من أجل الحصول 

دقيقة.  تم تحضين األطباق عند درجة حرارة  20طباق لتجف لمدة ألترك ا ثمممميتر من كل تخفيف وزراعتو عمى األطباق و 

 حصائي. مكررات و ذلك لزوم التحميل اإل 6عمل أيام في الظالم الدامس. و  5لمدة م    30

المدموجة   Oatmeal agar platesنتياء فترة التحضين تمت تنقية جميع العزالت البكتيرية الناتجة عمى أطباق بيئة إوبعد 

حفظيا في الثالجة في أنابيب لمدة و  (49)(Williams and Wellington, 1982)جرام لكل ليتر  1بمستخمص الخميرة بتركيز 

 10log  و حساب Population Densitiesكتينوبكتيريا التي تنمو داخل الجذور إلتركيز احساب تم   ال تتجاوز شيرين.

colony forming units (CFU) g-1 fresh root weight   .(28)(Hallmann et al., 1997)   

كما   40ºC-و تم حفظيا في درجة حرارة  glycerol %20كتينوبكتيريا في أنابيب زجاجية تحتوى عمى إلتم حفظ جميع ا

  (Wellington and Williams  1978)(50).ىو معمول بو و حسب 

لعزل عزل االكتينوبكتيريا النافعة من حول منطقة جذور حشيش الرودس )منطقة الجذرمحيطية أو الريزوسيفير(:   .4

منطقة الريزوسيفير الخاصة بحشيش الرودس تم تجميع جذور حشيش الرودس ذات  فيالتي تعيش طبيعيًا  كتينوبكتيرياإلا

تجفيف التربة داخل المختبر عند  ثمحول الجذور.  يتجميع التربة التو  ،عالهأسابيع من نفس المزرعة المذكورة أربعة ألعمر ا

ك لمتخمص من الحصى والحجارة وبقايا م لمدة أربعة أيام نخل التربة في منخل سعة فتحاتو نصف سم وذل   25درجة حرارة 

 جذور النباتات.

ممميتر من الماء المعقم ورجيا  100جرام من التربة المجففة من كل عينة تربة في عبوات زجاجية بيا 10تم وضع  .5

 ام  حتى تم فصل االكتينوبكتيري   25لفة في الدقيقة عند درجة حرارة  250جيداً لمدة نصف ساعة عمى جياز اليزاز عند 

 ستخدام ماء مقطر معقم.إب10 –5وحتى 10 –2عن حبيبات التربة.   بعد إنتياء فترة الرج تم عمل التخفيفات الالزمة 

norganic salt starch agar I (Küster, (51)بيئة بمن التربة تعرف  تم تحضير بيئة خاصة لعزل االكتينوبكتيريا

µg mL 50-و ذلك بتركيز   Nystatinو  Cycloheximideإضافة المضادات الحيوية المضادة لمفطريات  وتمت  (1959

 تم صب البيئة الغذائية الصمبة  في .  عمى االكتينوبكتيريافقط لكل مضاد حيوي وذلك لقتل الفطريات من أجل الحصول   1
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دقيقة.   20طباق لتجف لمدة ألممميتر من كل تخفيف وزراعتو عمى األطباق و تم ترك ا 0.2أطباق بتري وتمت حقنيا ب 

ات و ذلك لزوم التحميل مكرر  6أيام في الظالم الدامس. و عمل  5م لمدة    30تم تحضين األطباق عند درجة حرارة 

 اإلحصائي.

المدموجة   Oatmeal agar platesعمى أطباق بيئة وبعد انتياء فترة التحضين تمت تنقية جميع العزالت البكتيرية الناتجة 

وتم حفظيا في الثالجة في أنابيب  (49)(Williams and Wellington, 1982)جرام لكل ليتر  1بمستخمص الخميرة بتركيز 

 ولمدة ال تتجاوز شيرين.

وتم كذلك حفظ جميع  dry weight soil  1-(CFU) g  Colony Froming Unitsكتينوبكتيريا إلحساب تركيز اتم  

كما ىو معمول بو   40ºC-و تم حفظيا في درجة حرارة  glycerol %20االكتينوبكتيريا في أنابيب زجاجية تحتوى عمى 

  (Wellington and Williams  1978)(50).حسب و 

و من داخل جذور حشيش الرودس عمى تحمل تركيزات عالية  دراسة قدرة االكتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفير .6

قبل بدء أي تجارب عن استخدام االكتينوبكتيريا في زيادة قدرة النباتات عمى تحمل نسب من الممح )كموريد الصوديوم(: 

ن أالتأكد  ال بد منكان  ،الري هة الممحية او ناتجة عن مموحة مياعالية من المموحة سواء كانت المموحة مصدرىا الترب

   (Mayak et al., 2004 a an b)(39,40).كتينوبكتيريا المستخدمة في ىذه الدراسة تتحمل التركيزات المرتفعة من الممح إلا

 يالتي تحتو  األراضيكتينوبكتيريا و نموىا و تكاثرىا الطبيعي تحت ظروف إللضمان استمرارية ا ن ىذه التجربة ميمة جداً إ

ن لم تكن االكتينوبكتيريا تتحمل التركيزات المرتفعة من الممح )كموريد إعمى تركيزات مرتفعة من الممح )كموريد الصوديوم( . 

 . تقوم بعمميا و بالتالي يصبح دورىا معدوماً  يخرى لمتربة لكأالصوديوم( بالتالي سوف تموت عند إعادتيا مرة 

 Inorganic salt starch)كموريد الصوديوم( بتركيزات مختمفة و دمجيا مع بيئة ضافة الممح إفي ىذه التجربة الميمة تم 

agar   (51)(Küster, 1959)  طباق لتجف لمدة ألقبل التعقيم. تم صب البيئة الغذائية الصمبة  في أطباق بتري و تم ترك ا

 دقيقة.  20

م    30.  و تم تحضين األطباق عند درجة حرارة 4و 3كتينوبكتيريا المعزولة في التجربتين السابقتين رقم إلطباق باألوتم حقن ا

مكررات و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي.  وبعد انتياء فترة التحضين تم فقط  6أيام في الظالم الدامس. و تم عمل  5لمدة 

 ى البيئة الصمبة المدموجة بالتركيزات العالية من كموريد الصوديومعطت نمو كثيف عمأاختيار االكتينوبكتيريا التي نمت و 
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قدرتيا  يمما يعن (Control plates)مثمما نمت عمى  البيئة الصمبة الغير المدموجة بالتركيزات العالية من كموريد الصوديوم  

 .(Mayak et al., 2004 a, b)(39,40)التحممية العالية 

في البيئة الصمبة المدموجة بالتركيزات العالية من كموريد  و لم تنمو مطمقاً أعطت نمو ضعيف أخرى التي ألكتينوبكتيريا اإلما اأ

عدم قدرتيا عمى تحمل التركيزات العالية من كموريد الصوديوم و بالتالي يصبح  يالصوديوم فقد تم استبعادىا مما يعن

 لنباتات لممموحة.بتحمل ا  استخداميا بال معنى في التجارب الحقمية الخاصة

 Inorganic salt starch agarليتر من بيئة  1جرام لكل   40 ,20 ,5 ,1 ,0ضافة كموريد الصوديوم بمعدل إتمت 

  .a) et al.Mayak )(39) 2004حسب  ذلكو 

فراز إو من داخل جذور حشيش الرودس عمى  الدراسة المبدئية لتبيان قدرة االكتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفير .7

كتينوبكتيريا والتي تم الحصول عمييا من داخل إلىذه التجربة تم فقط اختبار جميع ا في  ACC deaminase:نزيم أ

نيا مقاومة  أثبتت أ( التي 4كتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفير )تجربة رقم إلو ا( 3)تجربة نسجة جذور حشيش الرودس أ

تم  اختبار مدى قدرة ىذه االكتينوبكتيريا عمى النمو عمى (. 5لمتركيزات العالية من الممح )كموريد الصوديوم( في تجربة رقم )

كتينوبكتيريا عمى إلمكانية قدرة ىذه اإكمصدر غذائي و بالتالي يمكن تبيان   ACCبيئة صمبة خاصة تحتوى عمى مادة  

 Dworkin and Foster’s saltsكتينوبكتيريا عمى بيئة إل. في ىذه التجربة تم حقن ا ACC deaminaseنزيم أفراز إ

minimal agar medium (52)(Dworkin and Foster 1958).   و تتركب البيئة المستخدمة في ىذه 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.   

خدام وذلك بعد تعقيمو باست (Shah et al., 1998)(53)  لكل ليتر  mM 3.0بتركيز   ACCضافة المركبإتم 

 Millipore membranes (pore size 0.22 m, Milliporeالمرشحات الخاصة بفصل االكتينوبكتيريا 

Corporation, MA, USA). 
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 6أيام في الظالم الدامس. وعمل  5م لمدة    30تحضين األطباق عند درجة حرارة طباق تم ألكتينوبكتيريا في اإلبعد حقن ا

عطت نمو أكتينوبكتيريا التي نمت و إلنتياء فترة التحضين تم فقط اختيار اإبعد  اإلحصائي.ت و ذلك لزوم التحميل مكررا

مما يعنى قدرتيا عمى تكسيرىا واالستفادة منيا كمادة غذائية عن طريق   ACCكثيف عمى البيئة الصمبة المدموجة بمادة 

 .ACC deaminaseنزيم إفراز أ

فقد تم  ACCعطت نمو ضعيف في البيئة الصمبة المدموجة بمادة أو أ تنمو مطمقاً خرى و التي لم ألكتينوبكتيريا اإلما اأ

نزيم ألفراز اإو بالتالي عدم قدرتيا عمى  و االستفادة منيا كمادة غذائية ACCاستبعادىا و ذلك لعدم قدرتيا عمى تكسير مادة 

 . فرازه بكميات قميمة جداً إو أالمراد تحميمو 

 Dworkin andالمنتج من ىذه االكتينوبكتيريا التي نمت عمى بيئة  ACC deaminaseنزيم ألولتحميل كمية ا

Foster’s salts minimal agar medium   المدموجة بمادةACC   تم حقن االكتينوبكتيريا عمى بيئةStarch 

Casein Broth (54)(Küster and Williams, 1964)  10م لمدة ْ   30السائمة و تم وضع القوارير عند درجة حرارة 

أيام في الظالم الدامس. بعد انتياء فترة التحضين تم فصل الخاليا عن السائل باستخدام المرشحات الخاصة بفصل 

و التي  α keto-butyrateو تم عمل التحميل الكمي لألنزيم عن طريق تحميل  m 0.22االكتينوبكتيريا ذات القطر 

و التي تم فييا  .(Honma and Shimomura 1978)(22)ريقة و ذلك مستخدما ط ACCتكونت كناتج تكسير مادة 

 مكررات و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي. 6لعمل التحميل. و تم عمل  dinitrophenylhydrazine-2,4استخدام المادة 

و من داخل جذور حشيش الرودس عمى إفراز  لدراسة المبدئية لتبيان قدرة االكتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفيرا.8

نتاج  ACC deaminaseنزيم ألختبار قدرة جميع العزالت و المنتجة اتم هرمونات النمو النباتية المختمفة:  عمى إفراز وا 

 .ىرمونات النمو النباتية مثل األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات.

السائمة  Starch Casein Brothكتينوبكتيريا في دوارق زجاجية تحتوي عمى بيئة إلة جميع اخالل ىذه التجربة تمت زراع

نتياء فترة التحضين تم فصل الجزء السائل عن إبعد  م و في الظالم الدامس.   30أيام عند درجة حرارة  10المعقمة لمدة 

 g 7500.سرعة  دقيقة و عند 30الخاليا البكتيرية باستخدام جياز الطرد المركزي لمدة 

و ذلك لمتخمص من الخاليا  μm 0.22ستخدام المرشحات البكتيرية ذات القطر الصغير ابعد ذلك تم ترشيح الجزء السائل ب

 ستخالص ىرمونات النمو عن اتم .  النباتيةعمى ىرمونات النمو  يقد يحتو  يالبكتيرية و الحصول فقط عمى المحمول الذ
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إلى  Ethyl Acetate. تم بعد ذلك إضافة  (pH= 3)و ضبط معامل االس الييدروجيني إلى  HClطريق إضافة حامض 

و بعد ذلك تم أخذ الجزء الحمضي الخاص  (Tien et al., 1979)(55)السائل الحمضي كما ىو معروف باستخدام طريقة 

فتم ضبط   Ethyl Acetateوكسينات والجبريمينيات فيو، أما الجزء المائي بعد إضافة ألوذلك لفصل ا Ethyl Acetateمن 

pH  وتم إضافة   7إلىn-Butanol  ستخالص مركبات السيتوكينتات باستخدام طريقةإلإليو وذلك 

 (55)(Tien et al., 1979). 

 Acetateالحمضي  السيتوكينتات( والجزءبعد ىذا تمت عممية تجفيف الجزء المائي ) الذي سوف يستخدم لعزل مركبات 

Ethyl نتياء عممية التجفيف ام.   بعد    40وكسينات والجبريمينيات( عند درجة حرارة أل)والذي سوف يستخدم لعزل مركبات ا

وتم حقنو و  Methanolلكل جزء مجفف و بعد ذلك تم أخذ الجزء الذائب في  Methanolممميتر من  2تمت إضافة 

وذلك لتحديد  High Performance Liquid Chromatography HPLC)جياز الفصل الكروماتوجرافي )استخدامو في 

حسب  و تطويرىا و التي تم تحويرىا (Guinn et al., 1986)(56) نوعية وكمية ىذه اليرمونات النباتية  حسب طريقة 

 مكررات من كل بكتيريا و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي. 6تم عمل  Wu et al., 2014)(57).) طريقة

 Starch Caseinأما بخصوص فصل ومعرفة أنواع عديدات األمينات فتمت زراعة االكتينوبكتيريا كالسابق في نفس بيئة 

Broth  السائمة وبعد عممية الفصل تمت إضافة مادةBenzoyl Chloride (58)(Redmond and Tseng, 1979)  وتم

 وذلك لتحديد نوعية وكمية عديدات األمينات حسب طريقة HPLCحقن و استخدام السائل في جياز 

 (56)(Guinn et al., 1986)  (57). حسب طريقة و تطويرىا و التي تم تحويرىا(Wu et al., 2014)   6تم عمل 

يد أنواع وكميات ىرمونات النمو النباتية تمت عممية تحدي. مكررات من كل اكتينوبكتيريا و ذلك لزوم التحميل اإلحصائ

كتينوبكتيريا مع عينات ىرمونات النمو النباتية األصمية إلكتينوبكتيريا عن طريق مقارنة السائل المنتج من اإلالمنتجة من قبل ا

Authentic Compounds   وحقنيا معًا في جيازHPLC (57).لممقارنة باستخدام طريقة(Wu et al., 2014)   

  ACC deaminaseنزيم أل لمعزولة من داخل جذور حشيش الرودس و المفرزة اكتينوبكتيريا إلاختبار قدرة ا9.

 قوى أفي ىذه التجربة تم اختبار قدرة لمنتجة لهرمونات النمو عمى المعيشة بكفاءة داخل جذور نبات حشيش الرودس: او 

بكميات   ACC deaminaseكتينوبكتيريا  المعزولة من داخل جذور حشيش الرودس و المفرزة النزيم إلثالث عزالت من ا

 تمت تربية .  ليرمونات النمو و بكميات كبيرة عمى المعيشة بكفاءة داخل جذور نبات حشيش الرودس يضاً أكبيرة و المنتجة 
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المدموجة بمستخمص الخميرة   Oatmealفان السائمة في بيئة مستخمص الشو  ةكل نوع من ىذه االكتينوبكتيريا عمى حد
(49)(Williams and Wellington, 1982)  كتينوبكتيريا عند درجة إلأيام داخل الدوارق الزجاجية الخاصة بنمو ا 10لمدة

ا داخل بيئة مستخمص الشوفان السائمة تم حساب عدد الخاليكتينوبكتيريا إلام. بعد انتياء فترة تحضين     30حرارة

 ممميتر من السائل. 1لموجودة داخل كل ا  (CFU/mL)البكتيرية

كل نوع (كتينوبكتيريا إلدخال  اإكتينوبكتيريا النافعة باستخدام طريقة مبتكرة و جديدة  فقد تم إلضافة اإتمت في ىذه التجربة   

 حشيش الرودسكيمو من بذور  1/2خرى و ذلك عن طريق نقع أعادة تجفيف البذور مرة إلى داخل البذور ثم إ )ةعمى حد

ساعات  4كل نوع عمى حده لمدة  كتينوبكتيرياإلافي محمول ( 1في )تجربة كما سبق ذكره من قبل  الجافة و المعقمة سطحياً 

 Crop Genetics International Corporation, USAليذ الغرض من شركة  تم شراؤه خصيصاً  في جياز خاص

 ما داخل الجياز تم خالل عممية النقع و باستخدام ضغط عالي نوعاً  . Turner et al. 1993))(59)باستخدام طريقة و 

كتينوبكتيريا موجودة إللى داخل البذور بحيث تصبح اإكتينوبكتيريا إلدخال اإدرجة مئوية(  2تحت ظروف باردة )حوالى و 

 ;(Hardoim et al., 2015)(31).عادة تجفيف البذور باستخدام الجياز إفعميا تحت غطاء البذرة و تم بعد ذلك 

 (32)(Rruyens et al., 2015)   

نبات البذور ستكون إلى داخل البذور و بالتالي بعد إ كتينوبكتيرياإلابيذه الطريقة العممية و الفعالة تم التأكد من دخول 

صبحت أوبالتالي  (Rruyens et al., 2015)(32) % داخل الجذور و من ثم السيقان100كتينوبكتيريا بنسبة إلا

كتينوبكتيريا داخل إل.  تم ضبط الجياز والطريقة بحيث يكون تركيز اTrue Microbial Endophytesن آلكتينوبكتيريا اإلا

 كتينوبكتيريا لكل بذرة رودس.إلمستعمرة من ا 108 كل بذرة ىو

سم بيا  20مفة في أوعية بالستيكية قطرىا كتينوبكتيريا المختإلبا بعد ذلك تمت زراعة بذور حشيش الرودس و المحممة داخمياً 

. تم (2)تجربة  عالهأحد المزارع في منطقة بوكرية بمدينة العين كما سبق شرحو أتربة رممية غير معقمة تم تجميعيا من 

اعة م و تمت زر     25كيموجرام من التربة في كل وعاء بالستيكي وتم وضعيا في البيوت البالستيكية عند درجة حرارة 3تعبئة 

 ربعة بذور في كل وعاء بالستيكي مع ري التربة بالماء كل يومين لمدة ثمانية أسابيع.أ

بكل عناية  زالة جذور حشيش الرودس  بحرص شديد و تم تعقيميا سطحياً إسابيع تمت أ 8و  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1بعد 

 مل من 100جميع الجذور في  تم طحنو  بعد ذلك تم تجميع الجذور المعقمة سطحياً .  3كما سبق شرحو في التجربة رقم 
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باستخدام الطريقة  rpm 4000  عندو  دقيقة 20لمدة و   Omni-mixerالماء المقطر المعقم باستخدام خالط خاص 

باستخدام ماء مقطر 10 –5وحتى 10 –2عمل التخفيفات الالزمة . تم Hallmann et al. 1997))(28)المستخدمة بواسطة 

تمت إضافة المضادات الحيوية و    Inorganic salt starch agar  (51)(Küster, 1959)بيئة  تم تحضيرمعقم و 

لكل مضاد حيوي وذلك لقتل   µg mL-1 50و ذلك بتركيز   Nystatinو  Cycloheximideالمضادة لمفطريات 

تم صب البيئة الغذائية الصمبة  في أطباق بتري وتمت حقنيا ب .  عمى االكتينوبكتيريافقط الفطريات من أجل الحصول 

م    30تم تحضين األطباق عند  دقيقة. 20طباق لتجف لمدة ألممميتر من كل تخفيف وزراعتو عمى األطباق و تم ترك ا 0.2

ريا تم حساب تركيز سبوع وحتى ثمانية أسابيع و لكل نوع اكتينوبكتيأأيام في الظالم الدامس. تم بعد ذلك و لكل  5لمدة 

 log10 colony forming units (CFU) g-1 و تم  حساب   Population Densitiesكتينوبكتيريا داخل الجذور إلا

fresh root weight    (28).  كما ىو متبع في(Hallmann et al., 1997) لكل  مكررات من كل بكتيريا 5تم عمل

 التحميل اإلحصائي.و ذلك لزوم سابيع الثمانية ألسبوع من اأ

نسجة أكان الغرض من ىذه التجربة ىو اختبار قدرة االكتينوبكتيريا عمى استعمار خاليا الجذور و المعيشة بكفاءة داخل 

 سبوع الثامن من عمر التجربة. ألتتكاثر و تزيد في العدد وتتواجد حتى نياية ا كتينوبكتيرياإلان أالنبات الداخمية و التأكد 

لمجير ا و تم تصويرىا باستخدام المجير الضوئي كتينوبكتيريا بداخميا وإلتقطيع الجذور التي تحتوي عمى ا يضاً أولقد تم 

 بإعداد كبيرة داخل الجذور. و كتينوبكتيرياإلاذلك لتأكيد تواجد ىذه  واإللكتروني 

نزيم أل كتينوبكتيريا النافعة المعزولة من الريزوسيفير و من داخل جذور حشيش الرودس و المفرزة ل تعريف ا .11 

ACC deaminase  عزالت من  جارب السابقة تم اختيار عدد ثالثمن نتائج الت المنتجة لهرمونات النمو النباتية:و

و المنتجة ليرمونات النمو  ACC deaminaseنزيم ألالمعزولة من داخل جذور حشيش الرودس و المفرزة  كتينوبكتيرياإلا

قدرة تنافسية عالية لممعيشة داخل جذور حشيش الرودس. تم استخدام ىذه الثالثة عزالت من  و التي أثبتت أيضاً 

 منطقةكتينوبكتيريا المعزولة من إلعزالت من ا  ربعأختيار عدد أ يضاً أفي بقية الدراسة الموضحة أدناه. تم  كتينوبكتيرياإلا

في بقية  كتينوبكتيرياإلا عزالت من ربعألو تم استخدام ىذه ا ACC deaminaseنزيم أل يضاً أالريزوسيفير  و المفرزة   

 الدراسة الموضحة أدناه. 
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تم التعريف مستخدمًا الطرق الميكروبيولوجية القياسية مثل صبغة الجرام والشكل المورفولوجي، شكل و حجم المزارع 

  (Locci, 1989)(61).و طريقة  (Palleroni,1989)(60) البكتيرية والتجارب الفسيولوجية والبيوكميائية و ذلك حسب طريقة 

طريق إرسال ىذه االكتينوبكتيريا إلى المانيا و تسميتيا باستخدام تقنية ال  تم تأكيد تعريف االكتينوبكتيريا و ذلك عنو 

16S rRNA analysis  و ذلك في مختبراتDSMZ .العالمية 

 تحضير خميط االكتينوبكتيريا النافعة المعزولة من الريزوسيفير و من داخل جذور حشيش الرودس.11

كتينوبكتيريا الثالثة المعزولة من داخل جذور إلتربية كل نوع من اتمت الستخدامها في تجربة البيوت البالستيكية: 

ربعة  المعزولة من الريزوسيفير و التي تم إختيارىا لقدرتيا ألكتينوبكتيريا اإلحشيش الرودس و كذلك كل نوع من ا

وىرمونات النمو المختمفة كل عمى حده في بيئة مستخمص الشوفان  ACC deaminaseنزيم أالفائقة في إنتاج 

أيام داخل  10لمدة  (Williams and Wellington, 1982)(49)المدموجة بمستخمص الخميرة   Oatmealالسائمة 

 م.    30كتينوبكتيريا عند درجة حرارةإلالدوارق الزجاجية الخاصة بنمو ا

  كتينوبكتيريا و التي تم الحصول عمييا بطريقتين مختمفتين و ذلك لعقد مقارنة إلضافة اإفي تجربة البيوت البالستيكية تمت   

قياس قدرة نبات الرودس عمى تحمل المموحة. و تعتبر ىذه الفكرة ىي الجديدة في ىذا البحث الفضل في التطبيق أييما أعن 

 هحشيش الرودس تتحمل تركيزات عالية من المياخرى في كيفية جعل ألفضل من اأدناه أثبات أي الطريقتين المذكورين إ

لى التربة إكخميط  ربعة  المعزولة من الريزوسيفيرألكتينوبكتيريا اإلضافة اإولى )أ( تم فقط ألالجوفية المالحة. في الطريقة ا

كتينوبكتيريا الثالثة إلدخال  اإالطريقة الثانية )ب( وىى طريقة مبتكرة و جديدة فقد تم ما أ فقط و محمولة عمى تربة صناعية.

خرى أعادة تجفيف البذور مرة إلى داخل البذور بطريقة حديثة ثم  تمت إكخميط  و المعزولة من داخل جذور حشيش الرودس

 ;(Hardoim et al., 2015)(31) ;(Turner et al.,1993)(59)ىو مدون في   باستخدام جياز خاص كما
(32)(Rruyens et al., 2015).  

لى إكتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفير ل ضافة اإو هي تتمثل في  هي تقميديه و متبعة كثيراً  :ولىأل الطريقة اأ.

كتينوبكتيريا داخل بيئة مستخمص الشوفان السائمة تمت بعد ذلك عممية خمط  إلبعد انتياء فترة تحضين ا التربة فقط:

كتينوبكتيريا إلالبعض لمحصول عمى خميط قوى ممثل لكل اربعة  مع بعضيا ألكتينوبكتيريا اإللتر من كل نوع من ا 4

 ممميتر من الخميط السائل.   1لموجودة داخل كل ا  (CFU/mL)المستخدمة وتم حساب عدد الخاليا البكتيرية
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 Peatكيموجرام من التربة الصناعية ) 40كتينوبكتيريا إلى إلمن الخميط الذى يحتوى عمى ا لتراً  12تمت إضافة   

moss) كتينوبكتيريا إلوتوكالف. تمت إضافة الصمغ العربي لممحمول الذى يحتوى عمى األالمعقمة ثالث مرات داخل جياز ا

 كتينوبكتيريا عمى حبيبات التربة الصناعية. إلو ذلك أثناء خمطو مع التربة الصناعية وذلك لضمان التصاق ا

ساعات و من  3لمدة  Cement Mixerيسمى  معقمالط كبير كتينوبكتيريا داخل خإلتم خمط التربة الصناعية مع محمول ا

م في الظالم و ذلك لضمان     30 عند درجة حرارةعادة تعبئة الخميط داخل أكياس كبيرة معقمة و تركيا لمدة أسبوع إثم 

 داخل حبيبات التربة الصناعية.  كتينوبكتيرياإلاانتشار و تكاثر 

بعد مرور أسبوع تم فتح االكياس و تم تجفيف التربة الصناعية عمى بالستيك كبير داخل البيوت البالستيكية لمدة يوم 

بحيث تكون عدد  كتينوبكتيرياإلاالنافعة. تم ضبط تركيز كتينوبكتيريا إلالضمان الحصول عمى منتج جاف يحتوى عمى 

لكل جرام من  كتينوبكتيرياإلامستعمرة من  108 كتينوبكتيريا يساوى إللمحممة باكتينوبكتيريا لكل جرام من التربة الصناعية اإلا

 التربة.

لكل جرام من التربة الرممية المستخدمة  كتينوبكتيرياإلاالصناعية المحممة جرام من خميط التربة  0.1ستخدام التركيز اتم 

 1لكل  كتينوبكتيرياإلاالصناعية المحممة يط التربة من خم جرام 100و ذلك بما يعادل  (10) في الزراعة في التجربة رقم

 من التربة المستخدمة في الزراعة.كيموجرام 

لى داخل البذور بطريقة إكتينوبكتيريا كخميط إلدخال اإطريقة مبتكرة و جديدة و هي عن طريق  :الطريقة الثانيةب.

كتينوبكتيريا داخل بيئة مستخمص الشوفان السائمة تمت إلنتياء فترة تحضين اابعد  خرى:أعادة تجفيف البذور مرة إحديثة ثم 

كتينوبكتيريا الثالثة مع بعضيا البعض لمحصول عمى خميط قوى ممثل لكل إللتر من كل نوع من ا 4بعد ذلك عممية خمط  

ميط السائل.  ممميتر من الخ 1لموجودة داخل كل ا  (CFU/mL)االكتينوبكتيريا المستخدمة وتم حساب عدد الخاليا البكتيرية

 مستعمرة لكل بذرة رودس. 108 كتينوبكتيريا ىوإلتم ضبط الجياز و الطريقة بحيث يكون تركيز ا

 Crop Geneticsو ىي التي اعتمدت عمى جياز خاص من شركة  (Turner et al. 1993)(59)تم استخدام طريقة 

International Corporation, USA  ًسيل في تنفيذ أن استخدام )طريقة ب( إ(. 8في التجربة ) كما ىو سبق شرحو سابقا

ن موجودة داخل البذور و ال تتطمب التجربة خمط آلكتينوبكتيريا اإلن اأفكرة تحسين كفاءة تحمل النباتات لممموحة حيث 

 كتينوبكتيريا بالتربة مثل الطريقة )أ(. إلا
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 المفرزة و ACC deaminaseكتينوبكتيريا المنتجة النزيم ل الدراسات داخل البيوت البالستيكية الختبار قدرة ا .12

تحسين كفاءة تحمل المجموع الجذرى و الخضرى لنبات حشيش الرودس و عمى زيادة نمو لهرمونات النمو عمى زيادة 

المزارع في  حدأفي تجربة البيوت البالستيكية تم استخدام التربة الرممية و التي تم الحصول عمييا من :  النباتات لممموحة

كيموجرام  3سم بيا بحيث تم وضع  20وعية بالستيكية قطرىا أ(. تمت تعبئة التربة في 2منطقة بوكرية بمدينة العين )تجربة 

 من التربة في كل وعاء بالستيكي. 

وحة العالية جل دراسة قدرة االكتينوبكتيريا عمى زيادة نمو حشيش الرودس تحت ظروف استخدام المياة الجوفية ذات الممأمن 

ما في أتم استخدام الطريقة )أ( و )ب( في تطبيق االكتينوبكتيريا.  في )الطريقة أ( االكتينوبكتيريا محمولة فقط في التربة, 

 )الطريقة ب( فاالكتينوبكتيريا محمولة داخل البذور.

 في التجارب داخل البيوت البالستيكية تم عمل الستة معامالت اآلتية:

 (Control) ذو المموحة العالية الريضافة ماء إفي تربة رممية دون أي بكتيريا و دون  ةمزروعحشيش الرودس نباتات  .1

 مدينة العين. فيالمزرعة من بوكرية  فيبعد تحميتو باستخدام ماكيانت التحمية المتوفرة  الرياستخدام ماء و 

ذو المموحة العالية بدون تحمية  الريضافة ماء إكن بفي تربة رممية دون أي بكتيريا و ل ةمزروعحشيش الرودس نباتات  .2

    (Control) استخدام ماكينات التحميةو دون الماء 

التي تعيش داخل البذور و الجذور و لكن دون  كتينوبكتيرياإلافي تربة رممية مع وجود  ةمزروعحشيش الرودس نباتات  .3

 المزرعة. فيبعد تحميتو باستخدام ماكيانت التحمية المتوفرة  يالر ذو المموحة العالية. تم استخدام ماء  الريضافة ماء إ

التي تعيش داخل البذور و الجذور و لكن  كتينوبكتيرياإلافي تربة رممية مع وجود  ةمزروعحشيش الرودس نباتات  .4

 استخدام ماكينات التحمية. و دون ذو المموحة العالية بدون تحمية الماء  الريضافة ماء إب

ضافة إكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة و لكن دون إلفي تربة رممية مع وجود ا ةمزروعحشيش الرودس نباتات  .5

 المزرعة. فيالتحمية المتوفرة  ناتستخدام ماكياتحميتو ب بعد الريذو المموحة العالية. تم استخدام ماء  الريماء 

ضافة ماء إكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة و لكن بإلفي تربة رممية مع وجود ا ةمزروعحشيش الرودس نباتات  .6

 استخدام ماكينات التحمية.و دون ذو المموحة العالية بدون تحمية الماء  الري
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المالحة  هالميا فيلف جزء من المميون أ 20 يو كانت حوال الري فيالماء المستخدم  فيتم قياس نسبة المموحة بعد ذلك 

 فيجزء من المميون  350 يحوال الري فيالماء المستخدم  فيالتحمية. و كانت كذلك نسبة المموحة  ناتدون استخدام ماكي

 .  دمة بعد استخدام ماكينات التحميةالمياة المستخ

كما كتينوبكتيريا إلا ( فقد تم تحضير6,  5,  4, 3)المعاممة رقم كتينوبكتيريا إلابخصوص المعامالت والتي تم فييا إضافة 

في المعاممة  )ب(و تم استخدام الطريقة  6و  5في المعاممة رقم  )أ(تم استخدام الطريقة   (9).سبق توضيحو في تجربة رقم 

 .4و 3رقم 

 امالت الستة بحيث تمت زراعة أربععمى المع يفي األوعية البالستيكية و التي تحتو  حشيش الرودستمت زراعة بذور 

المموحة أو ماء محمى( و تم حساب نسبة تشبع التربة  يبذور داخل كل وعاء بالستيكي. تم الري بالماء كل يومين )ماء عال

خالل إللى اإ يوعية البالستيكية مما قد يؤدألاوذلك لضمان عدم تسرب ماء الري خارج  ((Container capacityبالماء 

 وعية البالستيكيةألرات لكل معاممة و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي و تم وضع امكر  8بتركيز الممح في التربة.  تم تحضير 

تية الوزن الغض آلم.  بعد انتياء فترة الشيرين تم تدوين النتائج ا    25في البيوت البالستيكية لمدة شيرين عند درجة حرارة

جذور وطول المجموع الخضري لجميع طول ال ،الوزن الجاف  لمجذور و المجموع الخضري ،لمجذور و المجموع الخضري

 المعامالت الستة.

مينات( في المجموع الجذري و ألتحميل هرمونات النمو النباتية )االوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات ا .13

السيتوكينتات، و وكسينات، الجبريمينيات، ألستخالص ىرمونات النمو النباتية )ااتم  :الخضري لنبات حشيش الرودس

 في المعامالت الستة و بعد انتياء فترة الشيرين من المجموع الجذري و الخضري لنبات حشيش الرودس عديدات اآلمينات(

 .Turan et al., 2014))(62)داخل البيوت البالستيكية حسب طريقة 

تمت عممية تحديد أنواع وكميات ىرمونات النمو النباتية عن طريق المقارنة مع عينات ىرمونات النمو النباتية األصمية   

Authentic Compounds  و التي تم شراؤىا من شركةSigma وحقنيا معًا في جياز (HPLC) High Performance 

 Liquid Chromatography (56)  (1986و ذلك حسب الطريقة المعتمدة من(Guinn et al.,   التي تم تحويرىا حسب و

لتحميل  (Machàckovà et al. 1993)(63)وكسينات والجبريمينيات, و طريقة أللتحميل ا   (Wu et al., 2014)(57)طريقة

 بينما تم استخدام طريقة  مكررات من كل معاممة و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي. 6السيتوكينتات. تم عمل 
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Flores and Galston 1982))(64)  مكررات من كل معاممة و ذلك لزوم التحميل  6تم عمل .  تحميل عديدات اآلمينات

 اإلحصائي.

من  ACCالمجموع الجذري و الخضري لنبات حشيش الرودس: تم استخالص مادة  في ACC تحميل تركيز مادة  .14 

المجموع الجذري و الخضري لنبات حشيش الرودس في المعامالت الستة و بعد انتهاء فترة الشهرين داخل البيوت 

باستخدام  ACCلمادة   Derivatizationتم عمل   (Lizada and Yang 1979)(65). البالستيكية حسب طريقة

Phenylisothiocyanate (66).  و ذلك حسب الطريقة المعتمدة من(Lanneluc-Sanson et al. 1986) 

  Authentic Compoundاألصمية  ACCعن طريق المقارنة مع عينات مادة  ACCتمت عممية تحديد كميات مادة 

 High Performance Liquid  (HPLC) وحقنيا معًا في جياز Sigmaالتي تم شراؤىا من شركة  و 

Chromatography  (66).  و ذلك حسب الطريقة المعتمدة من(Lanneluc-Sanson et al. 1986)   6تم عمل 

 مكررات من كل معاممة و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي.

في كل معاممة باستخدام  )ب(و  )أ(تم قياس نسبة الكموروفيل وراق حشيش الرودس: أقياس كمية الكموروفيل في  15. 

 مكررات من كل معاممة و ذلك لزوم التحميل اإلحصائي.  6. تم عمل (Holden 1965)(67)الطريقة المعتمدة في 

عاله مرتبة أفي جميع التجارب داخل البيوت البالستيكية كانت جميع المعامالت المذكورة : التحميل الحصائي لمنتائج .16

في  بخصوص التجارب الخاصة بزيادة نمو نبات حشيش الرودس   Randomized Complete Block Design.بنظام

فتم  ACCتحميل اليرمونات النباتية و الكموروفيل و بمكررات لكل معاممة أما فيما يتعمق  8البيوت البالستيكية تم عمل 

 ,Superanova (Abacus Concepts, Berkeleyمكررات في كل معاممة. تم استخدام البرنامج اإلحصائي  6تحميل 

CA, USA)   لجميع التجارب اإلحصائية وتم تحميل النتائج لبيان مدى الفروق المعنوية بين المعامالت مستخدمًاFisher's 

Protected LSD Test at P =0.05. 

 النتائج

من  كتينوبكتيرياإلامن  نوعًا مختمفاً  28تم عزل عدد النافعة من داخل جذور حشيش الرودس:  كتينوبكتيريال اعزل .1

 Sterilityتجربة . إن نجاح مي و الكموريكس و كموريد الزئبقباستخدام الكحول األثي داخل جذور الرودس المعقمة سطحياً 
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Check   و فطريات بعد عممية التعقيم السطحي و قبل طحن أأو اختبار فعالية التعقيم السطحي و عدم وجود بكتيريا

 عزلة( ىي مصدرىا بالتأكيد داخل جذور الرودس. 28كتينوبكتيريا المعزولة )إلن اأالخالط يؤكد  فيالجذور 

10log تساوى   لكل جرام من وزن الجذور والنتيجة كانت Population Densitiesكتينوبكتيريا الحية إلحساب تركيز اتم 

3.23 (± SE 0.82) CFU g-1 fresh root weight. 

كتينوبكتيريا، شكل و حجم المستعمرة، و إلمبدئي حسب نوع صبغة الجرام، لون اتم اختيار ىذه العزالت المختمفة بشكل 

  .(1)شكل  كتينوبكتيريا عمى إفراز ألوان مختمفة في الوسط الغذائيإلقدرة ا

 كتينوبكتيرياإلانوعًا مختمفا من  33تم عزل عدد كتينوبكتيريا النافعة من منطقة ريزوسيفير حشيش الرودس: ل عزل ا.2

، شكل و كتينوبكتيريا إلامن منطقة الريزوسيفير. تم اختيار ىذه العزالت المختمفة بشكل مبدئي حسب نوع صبغة الجرام، لون 

والنتيجة  كتينوبكتيرياإلاحساب تركيز تم  كتينوبكتيريا عمى إفراز ألوان مختمفة في الوسط الغذائي.إلحجم المستعمرة، و قدرة ا

   log10 6.45 (± SE 1.64) (CFU) g-1 dry weight soilتساوى   كانت

و من داخل جذور حشيش الرودس عمى تحمل تركيزات عالية  كتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفيرل دراسة قدرة ا .3 

داخل جذور كتينوبكتيريا المعزولة من إلبعد إجراء الدراسة و المسح المبدئي لتبيان قدرة كل امن الممح )كموريد الصوديوم(: 

 12الممح )كموريد الصوديوم( تم فقط الحصول عمى عدد ات عالية من ( عمى تحمل تركيز 3حشيش الرودس من تجربة رقم )

 جرام لكل لتر من الممح )كموريد الصوديوم(. 40عزلة و التي تحممت تركيز  28صل أكتينوبكتيريا  من إلمن ا نوعاً 

 12عمى من الممح )ألمن من داخل جذور حشيش الرودس و المقاومة لمتركيز اكتينوبكتيريا المعزولة إللقد قامت ىذه ا

أما بقية العزالت (.  2عزلة( بالنمو و اعطت نمو كثيف عمى البيئة الصمبة المدموجة بالتركيزات العالية من الممح )شكل 

عطت نمو أعمى من الممح ألنيا ألكيز اكتينوبكتيريا( فمم يتم اكتشاف قدرتيا عمى  تحمل التر إلعزلة من ا 16المتبقية )عدد 

و بالتالي لم يتم استخداميا في ( 2في البيئة الصمبة المدموجة بالتركيزات العالية من الممح )شكل  و لم تنمو مطمقاً أضعيف 

 الدراسة الحالية.

رودس من تجربة رقم بحشيش ال المعزولة من الريزوسيفير الخاص كتينوبكتيرياإلامن  15قدرة عدد  يضاً أثبتت الدراسة أ

جرام من كموريد الصوديوم لكل  40الممح )كموريد الصوديوم( )ات عالية من عزلة عمى تحمل تركيز  33صل أذلك من ( و 4)

 لتير من البيئة المستخدمة(.
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فراز إو من داخل جذور حشيش الرودس عمى  كتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفيرل الدراسة المبدئية لتبيان قدرة ا.4

من  نوعاً  12( و عددىا 5كتينوبكتيريا من تجربة )إلبعد إجراء المسح المبدئي لتبيان قدرة كل ا  ACC deaminase:نزيم أ

كتينوبكتيريا المعزولة من  الريزوسيفير و إلمن ا نوعاً  15كتينوبكتيريا المعزولة من  داخل جذور حشيش الرودس و عدد إلا

 8تم فقط الحصول عمى عدد   Dworkin and Foster’s mediumثبتت درجة مقاومة عالية لمممح عمى النمو عمى أالتي و 

 .ياكتينوبكتيريا  معزولة من جذور حشيش الرودس و الريزوسيفير عمى التوال 7و 

عزالت من منطقة الريزوسيفير( نمت و  7عزالت من جذور حشيش الرودس و  8)كتينوبكتيريا إلا انواع المختمفة منألىذه ا

قدرتيا عمى تكسيرىا و االستفادة منيا كمادة غذائية  يمما يعن  ACCعطت نمو كثيف عمى البيئة الصمبة المدموجة بمادة أ

عزالت من  4خرى )ألا ينوبكتيرياكتإلاما أ(. 3)شكل  ACC deaminaseنزيم أنزيم المراد تحميمو و ىو ألفراز اإعن طريق 

و أعطت نمو ضعيف أمن منطقة الريزوسيفير( و التي  15عزالت من اصل  8من جذور حشيش الرودس(  )و  12صل  أ

 ( فقد تم استبعادىا و ذلك لعدم قدرتيا عمى تكسير مادة 3)شكل  ACCفي البيئة الصمبة المدموجة بمادة  لم تنمو مطمقاً 

ACC جراء إ. و عند فرازه بكميات قميمة جداً إو أنزيم ألفراز اإا كمادة غذائية و بالتالي عدم القدرة عمى و االستفادة مني

نزيم بين ألفي كمية ا (P<0.05)لوحظ وجود فروق كبيرة ذات داللة احصائية  ACC deaminaseالتحميل الكمي ألنزيم 

 (. 1العزالت المستخدمة )جدول 

و من داخل جذور حشيش الرودس عمى إفراز  كتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفيرل قدرة الدراسة المبدئية لتبيان ا.5

 7عزالت من جذور حشيش الرودس و  8بعد إجراء الدراسة لتبيان قدرة كل االكتينوبكتيريا )هرمونات النمو النباتية المختمفة: 

نواع من أ 7نات النمو النباتية تم فقط الحصول عمى عدد ( عمى إفراز ىرمو 6عزالت من منطقة الريزوسيفير( من تجربة رقم )

عزالت من منطقة الريزوسيفير( ذات القدرة العالية و الكبيرة عمى  4عزالت من جذور حشيش الرودس و  3االكتينوبكتيريا )

(، والجبريمينيات )مثل ندول أستيك وحامض االندول بيروفيكألوكسينات )مثل حامض األاإفراز ىرمونات النمو النباتية اآلتية : 

مينات )مثل البيتيروسين ألحامض الجبريميك( والسيتوكينتات )مثل األيزوبنتيل أدنين و األيزوبنتيل أدونسين( وعديدات ا

عزالت( فمم يتم اكتشاف قدرتيا عمى إفراز أي من  8أما بقية العزالت المتبقية )عدد   (.2والسبيرميدين و السبيرمين( )جدول 

 و بالتالي لم يتم استخداميا في الدراسة الحالية.  ىرمونات النمو النباتيةىرمونات النمو أو قامت بإنتاج كميات ضئيمة من 
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لمنتجة او   ACC deaminaseنزيم أل دس و المفرزة لمعزولة من داخل جذور حشيش الرو اكتينوبكتيريا ل اختبار قدرة ا.6

أثبتت الدراسة قدرة الثالث عزالت من  لهرمونات النمو عمى المعيشة بكفاءة داخل جذور نبات حشيش الرودس:

ولفترة ثمانية  كتينوبكتيريا و المعزولة من جذور حشيش الرودس عمى المعيشة بكفاءة وبكميات كبيرة في داخل جذور الرودسإلا

كتينوبكتيريا التي تعيش بكفاءة وبكميات كبيرة في داخل جذور الرودس ولفترة ثمانية أسابيع إلن اختيار اإ (.3أسابيع )جدول 

لضمان تواجدىا و بكميات كبيرة حتى نياية التجربة و بالتالي تساعد النبات عمى تحمل نسب المموحة العالية  ليو أمر ميم جداً 

نتياء ىذه التجربة بالميكروسكوب الضوئي أتم فحص جذور حشيش الرودس بعد وب تحقيقو في ىذه الدراسة. و ىو المطم

 كتينوبكتيريا داخل خاليا الجذور و بكميات كبيرة. إل( و لوحظ وجود ا5( والميكروسكوب اإللكتروني )شكل 4)شكل 

 ACCنزيم أل داخل جذور حشيش الرودس و المفرزة  و من كتينوبكتيريا النافعة المعزولة من الريزوسيفيرل تعريف ا.7

deaminase :و المعزولة من جذور حشيش الرودس تم تعريف االكتينوبكتيريا الثالثة  و المنتجة لهرمونات النمو النباتية

أن ىذه العزالت  لوحظ أيضاً  .عزلة( 1)عدد   Actinoplanesعزلة(  2)عدد   Streptomycesوثبت انتمائيا لجنس جنس

 فأنو عند خمطيا مع بعضيا البعض في الخميط النيائي سوف  ليس ليا أي تأثير ضار عمى بعضيا البعض وبالتالي أيضاً 

كتينوبكتيريا و التي قد تقوم بقتل األنواع األخرى الموجودة في إلنضمن عدم إفراز أي مواد مثبطة لمنمو من قبل أي نوع من ا

وثبت الرودس  الريزوسيفير الخاصة بحشيشو المعزولة من منطقة ربعة ألتعريف االكتينوبكتيريا ا يضاً أ. و تم يالخميط الكم

 عزلة(. 4)عدد   Streptomycesانتمائيا لجنس 

كتينوبكتيريا المعزولة من الريزوسيفير و من داخل جذور حشيش ل الدراسات داخل البيوت البالستيكية الختبار قدرة ا.8

لنبات  يو الخضر  يالمجموع الجذر نمو و لهرمونات النمو عمى زيادة  ACC deaminaseالرودس و المنتجة النزيم 

المموحة ذو  الريتعيش داخل البذور و الجذور و في وجود ماء  يكتينوبكتيريا التإلأكدت الدراسة قدرة احشيش الرودس: 

طول الجذور( و المجموع  ،الوزن الجاف لمجذور ،( عمى زيادة نمو المجموع الجذري )الوزن الغض لمجذور4العالية )معاممة 

 طول المجموع الخضري( لنبات حشيش الرودس ،الوزن الجاف لممجموع الخضري  ،الخضري )الوزن الغض لممجموع الخضري

عطاء نتائج ( و التي تم 6أكثر بكثير من المعاممة رقم )  (P<0.05)حصائية معنوية إذات داللة  داخل البيوت البالستيكية وا 

 (. 4ذو المموحة العالية )جدول رقم  الريكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة و في وجود ماء إلفييا استخدام ا
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 ذو المموحة المنخفضة جداً  الريكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور و في وجود ماء إلقدرة ا يضاً أأكدت الدراسة  

الوزن الجاف لمجذور, طول الجذور( و المجموع الخضري  ،( عمى زيادة نمو المجموع الجذري )الوزن الغض لمجذور3)معاممة 

داخل  ل المجموع الخضري( لنبات حشيش الرودسطو  ،الوزن الجاف لممجموع الخضري  ،)الوزن الغض لممجموع الخضري

عطاء نتائج ذات داللة  ( و التي تم فييا 5أكثر بكثير من المعاممة رقم )  (P<0.05)حصائية معنوية إالبيوت البالستيكية وا 

 (.4رقم  ذو المموحة المنخفضة جدا )جدول الريكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة و في ظل استخدام ماء إلاستخدام ا

و ذات  كان لو تأثير سمبى كبير جداً  (2ذو المموحة العالية دون أي اضافة بكتيريا )معاممة  الريأثبتت النتائج أن استخدام ماء 

(. لوحظ 4عمى نمو حشيش الرودس )جدول رقم  6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رقم   (P<0.05)داللة احصائية 

داخل البيوت  في نمو المجموع الجذري و الخضري لنبات حشيش الرودس نقصان كبير جداً   2في المعاممة رقم  يضاً أ

 (.4)جدول رقم  6, 5, 4, 3, 1البالستيكية مقارنة ببقية المعامالت رقم 

ذو المموحة العالية  لرياكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور و في ظل استخدام ماء إلقدرة ا يضاً أأكدت الدراسة 

( عمى 6ذو المموحة العالية )معاممة  الريفقط في التربة و في ظل استخدام ماء  كتينوبكتيريا التي تعيشإل( و قدرة ا4)معاممة 

 زيادة نمو المجموع الجذري )الوزن الغض لمجذور, الوزن الجاف لمجذور, طول الجذور( و المجموع الخضري )الوزن الغض

داخل البيوت  طول المجموع الخضري( لنبات حشيش الرودس ،الوزن الجاف لممجموع الخضري  ،الخضريلممجموع 

عطاء نتائج ذات داللة  ( و التي لم يتم فييا 2أكثر بكثير من المعاممة رقم )  (P<0.05)حصائية معنوية إالبالستيكية وا 

ثبتت أ(.  و لكن الدراسة 4المموحة العالية في التربة )جدول رقم ذو  الريكتينوبكتيريا بالمرة و في ظل استخدام ماء إلاستخدام ا

حصائية إفضل بكثير و بنتائج ذات داللة أ( كان 4كتينوبكتيريا التى تعيش داخل البذور و الجذور )معاممة إلضافة اإن أ

بالتالي فإن المعاممة المثمى في زيادة و  (.6فقط في التربة )معاممة  كتينوبكتيريا التي تعيشإلعن استخدام ا (P<0.05)معنوية 

كتينوبكتيريا التي تعيش داخل إلو التي تضمنت استخدام ا 4و  3في ىذه الدراسة كانت المعاممة رقم  إنتاج حشيش الرودس

 (.6( )شكل 4البذور و الجذور )جدول 

مينات( في المجموع الجذري ألدات اوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديأل تحميل هرمونات النمو النباتية )ا .9

التي تعيش داخل البذور و الجذور و في ظل استخدام  كتينوبكتيرياإلاأكدت الدراسة قدرة  :الخضري لنبات حشيش الرودسو 

 الداخمي ليرمونات النمو مثل األوكسينات والجبريمينيات  ى( عمى زيادة المحتو 4ذو المموحة العالية في التربة )معاممة  الريماء 
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عطاء نتائج ذات داللة  والسيتوكينتات و عديدات األمينات لنبات حشيش الرودس حصائية معنوية إداخل البيوت البالستيكية وا 

(P<0.05)  ( و التي تم فييا استخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش 6أكثر بكثير من المعاممة رقم ) فقط في التربة و في ظل

 (. 5a, 5bذو المموحة العالية في التربة )جدول رقم  الرياستخدام ماء 

ذو المموحة  الريكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور و في ظل استخدام ماء إلقدرة ا يضاً أأكدت الدراسة  

الداخمي ليرمونات النمو )األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات و عديدات  ى( عمى زيادة المحتو 3)معاممة  المنخفضة جداً 

عطاء نتائج ذات داللة  األمينات( لنبات الرودس ( و التي تم 5أكثر بكثير من المعاممة رقم )  (P<0.05)حصائية معنوية إوا 

)جدول رقم  ذو المموحة المنخفضة جداً  الريء كتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة و في ظل استخدام ماإلفييا استخدام ا

5a, 5b  .) 

 يكان لو تأثير سمب (2ضافة االكتينوبكتيريا )معاممة إذو المموحة العالية في التربة دون  الريأثبتت النتائج أن استخدام ماء 

 6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رقم   (P<0.05)حصائية إو ذات داللة  لى  نقصان كبير جداً إدى أو  جداً  اً كبير 

 ,5a)جدول رقم  )األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات و عديدات األمينات(الداخمي ليرمونات النمو  ىعمى المحتو 

5b  .) 

مموحة العالية في ذو ال الريكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور في ظل استخدام ماء إلقدرة ا يضاً أأكدت الدراسة 

( 6ذو المموحة العالية )معاممة  الريفقط في التربة و في ظل استخدام ماء  تعيش يكتينوبكتيريا التإل( قدرة ا4التربة )معاممة 

الداخمي ليرمونات النمو مثل األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات و عديدات األمينات لنبات  ىعمى زيادة المحتو 

عطاء نتائج ذات داللة داخل ا الرودس ( 2أكثر بكثير من المعاممة رقم )  (P<0.05)حصائية معنوية إلبيوت البالستيكية وا 

 (.5a, 5bذو المموحة العالية )جدول رقم  الريو التي لم يتم فييا استخدام االكتينوبكتيريا بالمرة و في ظل استخدام ماء 

فضل أ( كان 4التي تعيش داخل البذور و الجذور )معاممة  كتينوبكتيرياإلاضافة إن أثبتت أن الدراسة الحالية ألكن الجديد و 

(.  6فقط في التربة )معاممة  التي تعيشكتينوبكتيريا إلاعن استخدام  (P<0.05)حصائية معنوية إبكثير و بنتائج ذات داللة 

الداخمي ليرمونات النمو )األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات و  ىو بالتالي فإن المعاممة المثمى في زيادة المحتو 

التي  كتينوبكتيرياإلاالتي تضمنت استخدام  4و  3في ىذه الدراسة كانت المعاممة رقم  عديدات األمينات( لحشيش الرودس

 تعيش داخل البذور و الجذور.
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كتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور عمى إفراز ىرمونات النمو بكميات أكثر بكثير إلن ىذه الدراسة أكدت  قدرة اإ

كتينوبكتيريا إلن اأتعيش فقط في التربة مما يؤكد  وراق الرودس مقارنة باالكتينوبكتيريا التيأفي ظل وجودىا داخل جذور و 

 نسجة النباتية.ألتعيش في التربة خارج ا فضل من مثيالتيا التيأنسجة النباتية ىي ألالتي تعيش داخل ا

كتينوبكتيريا إلأكدت الدراسة قدرة االمجموع الجذري و الخضري لنبات حشيش الرودس:  في ACC تحميل تركيز مادة .11

الداخمي  ى( عمى نقصان المحتو 4)معاممة  ذو المموحة العالية الريالتي تعيش داخل البذور و الجذور في ظل استخدام ماء 

جياد الفسيولوجى الضار لممجموع الجذري و الخضري  لمرودس داخل إليثمين اإو ىي المادة المخمقة ليرمون  ACCلمركب 

عطاء نتائج ذات داللة  التي تم فييا استخدام ( 6مقارنة بالمعاممة رقم ) (P<0.05)حصائية معنوية إالبيوت البالستيكية وا 

 (. 6)جدول رقم  ذو المموحة العالية الريفي التربة و في ظل استخدام ماء  االكتينوبكتيريا التي تعيش فقط

 يكان له تأثير سمب (2ضافة بكتيريا )معاممة إذو المموحة العالية في التربة دون أي  الريأثبتت النتائج أن استخدام ماء  

, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رقم  ACCالداخمي لمركب  ىعمى المحتو (P<0.05)حصائية إو ذات داللة  جداً  اً كبير 

في المجموع  ACC الداخمي لمركب ىفي المحتو  زيادة كبير جداً  2في المعاممة رقم  يضاً أ(.  لوحظ 6)جدول رقم  6, 5

 (. 6)جدول رقم  6, 5, 4, 3, 1مقارنة ببقية المعامالت رقم  الجذري و الخضري لنبات الرودس

ذو المموحة العالية  الريالتي تعيش داخل البذور و الجذور و في ظل استخدام ماء  كتينوبكتيرياإلاقدرة  يضاً أأكدت الدراسة 

( 6ذو المموحة العالية )معاممة  الريفقط في التربة و في ظل استخدام ماء  التي تعيش كتينوبكتيرياإلا( و قدرة 4)معاممة 

عطاء نتائج ذات داللة و  لنبات حشيش الرودس ACCعمى نقصان المحتوي الداخمي لمركب    (P<0.05)حصائية معنوية إا 

ذو المموحة العالية  الريبالمرة و في ظل استخدام ماء  كتينوبكتيرياإلا( و التي لم يتم فييا استخدام 2مقارنة  بالمعاممة رقم )

فضل أ( كان 4التي تعيش داخل البذور و الجذور )معاممة كتينوبكتيريا إلاضافة إن أثبتت أ(.  و لكن الدراسة 6)جدول رقم 

عن استخدام  (P<0.05)حصائية معنوية إو بنتائج ذات داللة  ACCقالل من تركيز المحتوى الداخمي لمركب إلبكثير في ا

 (. 6فقط في التربة )معاممة  التي تعيشكتينوبكتيريا إلا

في ىذه الدراسة  لحشيش الرودس ACCالداخمي لمركب  ىصان المحتو لى نقإدت أبالتالي فإن المعاممة المثمى و التي و 

إن ىذه الدراسة أكدت  قدرة لتي تعيش داخل البذور و الجذور.اكتينوبكتيريا إلا( التي تضمنت استخدام 4كانت المعاممة رقم )

 وراق أأكثر بكثير في داخل جذور و    ACC deaminasنزيم أالتي تعيش داخل البذور و الجذور عمى إفراز كتينوبكتيريا إلا
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المخمقة لألثيمين   ACCلى نقصان في مادة إدى أو سيقان الرودس مقارنة باالكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة مما 

( مقارنة باالكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في 4التي تعيش داخل البذور و الجذور )معاممة كتينوبكتيريا إلاكثر عند استخدام أ

فضل من أنسجة النباتية ىي ألكتينوبكتيريا التي تعيش داخل اإلن اأ(. ىذه النتيجة تؤكد 6( )جدول رقم 6التربة )معاممة 

 يجياد الفسيولوجي مثل نمو النباتات في تربة تحتو إلانسجة النباتية في حاالت ألمثيالتيا التي تعيش في التربة و خارج ا

دولة  فيكبر المشاكل الزراعية أتعتبر من  يالمالحة و الت الري هتخدام مياسعمى تركيز عالي من الممح و الناجم عن ا

 العربية المتحدة.  اإلمارات

أكدت الدراسة قدرة االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور وراق حشيش الرودس:  أقياس كمية الكموروفيل في .11

 ( لحشيش الرودسالداخمي لمكموروفيل )أ( و )ب ى( عمى زيادة المحتو 4ذو المموحة العالية )معاممة  الريفي ظل استخدام ماء 

عطاء نتائج ذات داللة   كتينوبكتيريالاالتي تم فييا استخدام و  (6كثر بكثير من المعاممة رقم )أ  (P<0.05)حصائية معنوية إوا 

 (.  6ذو المموحة العالية )جدول رقم  الريالتي تعيش فقط في التربة و في ظل استخدام ماء 

الداخمي  ى( عمى زيادة المحتو 3التي تعيش داخل البذور و الجذور )معاممة كتينوبكتيريا إلاقدرة  يضاً أأكدت الدراسة 

عطاء نتائج ذات داللة  لمكموروفيل )أ( و )ب( لنبات حشيش الرودس  حصائية معنوية إداخل البيوت البالستيكية وا 

(P<0.05)  ( و التي تم فييا استخدام 5أكثر بكثير من المعاممة رقم )التي تعيش فقط في التربة و في ظل  كتينوبكتيرياإلا

 (.  6)جدول رقم  ذو المموحة المنخفضة جداً  الرياستخدام ماء 

كبير  يكان لو تأثير سمب (2ضافة بكتيريا )معاممة إفي التربة دون أي  ذو المموحة العالية الريأثبتت النتائج أن استخدام ماء 

مقارنة   (P<0.05)حصائية إالداخمي لمكموروفيل )أ( و )ب( و ذات داللة  ىفي المحتو  لى نقصان كبير جداً إدى أو  جداً 

 (. 6)جدول رقم  6, 5, 4, 3, 1ببقية المعامالت رقم 

)معاممة  ذو المموحة العالية الريقدرة االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور في وجود ماء  يضاً أأكدت الدراسة  

 ى( عمى زيادة المحتو 6)معاممة  ذو المموحة العالية الريفقط في التربة و في وجود ماء  التي تعيشكتينوبكتيريا إلا( و قدرة 4

عطاء نتائج ذات داللة  الداخمي لمكموروفيل )أ( و )ب(  لنبات الرودس أكثر بكثير من   (P<0.05)حصائية معنوية إوا 

عالية )جدول لمموحة الذو ا الريبالمرة و في ظل وجود ماء  كتينوبكتيرياإلا( و التي لم يتم فييا استخدام 2المعاممة رقم )

 (.6رقم
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فضل بكثير و بنتائج ذات أ( كان 4التي تعيش داخل البذور و الجذور )معاممة  كتينوبكتيرياإلاضافة إن أثبتت ألكن الدراسة و 

 (.6( )جدول رقم 6فقط في التربة )معاممة  عن استخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش (P<0.05)حصائية معنوية إداللة 

ة كانت في ىذه الدراس الداخمي لمكموروفيل )أ( و )ب(  لحشيش الرودس ىالمعاممة المثمى في زيادة المحتو بالتالي فإن و 

إن ىذه الدراسة أكدت   التي تعيش داخل البذور و الجذور.كتينوبكتيريا إلا التي تضمنت استخدام( و 4( و )3المعاممة رقم )

نتاج  الكموروفيل )أ( و )ب(   بكميات أكثر في ظل وجودىا إالتي تعيش داخل البذور و الجذور عمى  كتينوبكتيرياإلاقدرة 

التي تعيش  كتينوبكتيرياإلان أنسجة حشيش الرودس مقارنة باالكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة مما يؤكد فكرة أداخل 

 نسجة النباتية.ألفي التربة و خارج ا فضل من مثيالتيا التي تعيشأنسجة النباتية ىي ألداخل ا

 المناقشة

تكون التربة مممحة بسبب تراكم األمالح الزائدة، وعادة ما تكون  .التربة في الممح ىي ارتفاع مستوى التممح أو مموحة التربة

طبيعية وتكون محممة  ناقالت شعرية لمعيان عمى سطح التربة. تنتقل األمالح إلى سطح التربة عن طريق أكثر وضوحاً 

 .النشاط البشري لممموحة أن تكون كثيفة في التربة بسبب ، ويمكن أيضاً التبخر المالحة، ثم تتراكم بسبب المياه الجوفية من

 .عندما ترتفع مموحة التربة ترتفع اآلثار السمبية لمممح التي يمكن أن يؤدي إلى تدىور التربة والنباتات 
(3)(Ahmad et al., 2013); ; (4)(Li et al., 2018) 

جياد الفسيولوجي إلوذلك لظروف ا ةال وىي نمو النباتات الضعيفأالعمماء والمزارعين مشكمة كبيرة تحت ىذه الظروف  تواجو

جياد إلالذى يعرف بيرمون إيثمين الى زيادة تركيز ىرمون اإليثمين و إتحت تأثير زيادة تركيز الممح في التربة باإلضافة 

  يالفسيولوج جيادإلن ىذا اليرمون زائد التركيز و المتكون فقط تحت ظروف اإ. (Glick, 2014)(7)الفسيولوجي 

عمى نسبة  يالتي تحتو  األراضيعمى معيشة النباتات في  لى نقصان نمو النباتات و يؤثر سمبياً إ يليو ىرمون ضار و يؤد

 .(Glick, 2014)(7)عالية من الممح  

 الريمياه  فيو أالتربة  فيجريت بالفعل عمى تحسين كفاءة تحمل النباتات لزيادة نسبة الممح أالتي ىناك بعض الدارسات و 

-1يقوم بتكسير مادة  يو الذ  ACC deaminasنزيم أالتى تقوم بإفراز ضافة استخدام بكتيريا و إالمالحة و ذلك عن طريق 

Aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) لى إ يرمون اإليثمين الضار مما يؤدلى نقصان ىإ يمما يؤد

 الجوفية ذات المموحة العالية  هو نتيجة استخدام المياأالتربة   فيظل وجود نسبة عالية من المموحة  فيزيادة في نمو النباتات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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في الدراسة  .(Qin et al., 2014)(25) ;(Glick, 2014)(7)جزء من المميون  20000لى إ 15000تتراوح بين  يو الت

العربية  اإلماراتالمياة الجوفية في دولة  فيجل تحسين كفاءة تحمل حشيش الرودس لزيادة نسبة المموحة أالحالية ومن 

نوعًا من االكتينوبكتيريا من داخل جذور الرودس المنتشر في  28المتحدة و بطريقة مبتكرة جديدة تنفذ ألول مرة تم عزل 

لى إشير باإلضافة أ 8لمعيشة بكفاءة و لفترة زمنية طويمة تصل الى العربية المتحدة و اختبار قدرتيا عمى ا اإلماراتدولة 

و ىرمونات النمو )األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات  ACC deaminaseنزيم ألفراز اإقدرتيا عمى 

نزيم في آن ألفراز اإ ( عمى28أنواع فقط من االكتينوبكتيريا )من أصل  3األمينات( في آن واحد. أثبتت الدراسة قدرة عدد 

ثبات قدرة عالية عمى المعيشة داخل جذور حشيش الرودس و تم استخداميا في إواحد مع ىرمونات النمو النباتية مع 

التجارب داخل البيوت البالستيكية لدراسة قدرتيا عمى تحسين مقاومة حشيش الرودس لممموحة مقارنة باالكتينوبكتيريا التي 

كتينوبكتيريا المعزولة من منطقة الريزوسيفير من أصل إلنواع فقط من ا 4فضل أالحصول عمى  تعيش خارج الجذور )تم

المالحة  الري هفضل في زيادة كفاءة تحمل حشيش الرودس لممموحة الناجمة من استخدام مياألييما قد يكون اأ( لمعرفة 33

 العربية المتحدة .  اإلماراتدولة  في

كتينوبكتيريا التي تعيش داخل الجذور و كذلك التي إلتجربتيا داخل البيوت البالستيكية قدرة اأثبتت الدراسة و التي تمت 

 هظل استخدام الميا فيتعيش في التربة عمى زيادة نمو المجموع الجذري و الخضري لحشيش الرودس و زيادة قدرة تحمميا 

عطاء نتائج ذات داللة جزء من الممي 20000ذات المموحة العالية )حوالى  الري فيالجوفية   حصائية معنوية إون( وا 

(P<0.05)  ولكن الجديد في ىذه الدراسة الحالية أن فييا.  كتينوبكتيرياإلافة أكثر بكثير من المعاممة التي لم يتم إضا

  كتينوبكتيرياإلاالتي تعيش داخل الجذور و ليست  كتينوبكتيرياإلافضل كانت تمك التي تضمنت استخدام ألالمعاممة المثمى و ا

ن النتائج التي تم الحصول عمييا في ىذه الدراسة من زيادة في نمو حشيش الرودس و زيادة كفاءة إ لتي تعيش في التربة.ا

التي تعيش خارج  كتينوبكتيرياإلاتحمل النباتات لممموحة العالية  تؤكدىا و تدعميا الدراسات السابقة و الخاصة باستخدام 

 39,40)) ;(Saravanakumar and Samiyappan, 2006)(41) ;(Mayak et al., 2004 a and b)الجذور 

(42)(Sergeeva et al., 2006);(44)( Nadeem et al., 2007); (3)(Ahmad et al., 2013);  
(68)(Numan et al., 2018).    التي تعيش داخل جذور النباتات  كتينوبكتيرياإلاطريق استخدام  أو عن

(69)(Purushotham et al., 2018)  نزيم أنتاج إو التي تم عمميا فقط عن طريق دراسةACC deaminase  
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(8)(Glick, 2015)  ندول اسيتك ألىرمون ا نواع اليرمونات النباتية و ىوأحد أفراز إالقدرة عمى نزيم مع ألنتاج اإو أفقط

 كثر من نوع في ىذه الميمة أالعادية و ليس  كتينوبكتيرياإلافقط مع استخدام نوع واحد فقط من  سيد أ
(46)(Rashid et al., 2012); (8)(Glick, 2015). 

استخدام خميط من االكتينوبكتيريا الخيطية )االكتينوميسيتات( و ولى من نوعيا في ألولكن تعتبر ىذه الدراسة الحالية ىي ا

نتاج أكثر من نوع من ىرمونات النمو النباتية المختمفة في آن واحد من إلى إباإلضافة  ACC deaminaseالمنتجة ألنزيم 

األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات والمعروف عنيا قدرتيا الفائقة عمى زيادة النمو الجذري 

تعتبر ىذه .  و الريل مموحة مياة جل رفع كفاءة مقاومة النبات لممموحة و كذلك زيادة قدرتو عمى تحمأوالخضري لمنباتات من 

ولى من نوعيا في تفسير ميكانيكية عمل ىذه الطريقة حيث أثبتت الدراسة زيادة كبيرة في ألىي ا يضاً أالدراسة الحالية 

المحتوى الداخمي ليرمونات النمو )األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات( مع نقصان كبير في 

اخمي ليرمون اإليثمين الضار في داخل المجموعين الجذري و الخضري و ىذا ما يفسر زيادة نمو النباتات تحت المحتوى الد

ن زيادة المحتوى الداخمي ليرمونات النمو إجياد الفسيولوجي و بالتالي يفسر زيادة تحمل النباتات لممموحة الزائدة.  إلظروف ا

مر معروف و تدعمو الدراسات السابقة أقيقة النافعة المنتجة لميرمونات ليو لمنباتات نتيجة استخدام الكائنات الحية الد
(13)(Bashan et al., 2014); (11)(Malusà et al., 2016)  نقصان المحتوى الداخمي ليرمون اإليثمينن إكذلك ف. و 

   يضاً أمر معروف أليو  ACC deaminaseألنزيم نتيجة استخدام الكائنات الحية الدقيقة النافعة المنتجة  

 (23)(El-Tarabily, 2008); (8(Glick, 2015) ن دراسة ميكانيكية عمل االكتينوبكتيريا التي آلحتى او  لكن لم يتم ابداً و

قيقو جل رفع كفاءة تحمل النباتات لممموحة و ىذا ما تم تحأنزيم في نفس الوقت من ألاىرمونات النمو و نواع كثيرة من أتنتج 

 و ألول مرة.في ىذه الدراسة 

فضمية استخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل الجذور في تحسين نمو النباتات و تحسين قدرة أ يضاً أثبتت الدراسة الحالية أ

في الجداول  وواضحاً  قد كان ىذا التأثير ظاىراً جذور و تحمميا لممموحة عن مثيالتيا عن االكتينوبكتيريا التي تعيش خارج ال

(5a, 5b, 6)  .نزيم و ىرمونات النمو عن طريق  ألنتاج اإن ألى إدى أن طبيعة معيشة االكتينوبكتيريا داخل الجذور إ

منطقة  فيعمى عن االكتينوبكتيريا التي تعيش خارج الجذور أاالكتينوبكتيريا التي تعيش داخل الجذور كان بنسبة 

 كمكان  Endophytic bacteriaل األنسجة النباتية الحية ىذه االكتينوبكتيريا الحية و التي تعيش في داخن إالريزوسيفير. 
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االكتينوبكتيريا ن ىذه أآمن ليا ىي بعيدة كل البعد عن الظروف الصعبة الموجودة في التربة أو عمى أسطح الجذور حيث 

مان في داخل األنسجة النباتية الحية مما يجعميا بعيدة كل البعد عن الظروف الصعبة الموجودة في التربة والتي أتعيش بكل 

 تتمثل في 

 التنافس الشديد بينيا و بين الكائنات الحية األخرى عمى المواد الغذائية.  1

 التنافس الشديد بينيا و بين الكائنات الحية األخرى عمى المسكن  .2

 غيرات الشديدة في درجات الحرارة والرطوبة الت. 3

و من اىم مزايا  يضاً أالتعرض لالفتراس من قبل وجود الكائنات الحية األخرى والتي تستخدم االكتينوبكتيريا كغذاء ليا.  .4

المركبات ن كل أو مقارنة باالكتينوبكتيريا التي تعيش فقط في التربة ىو  االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور استخدام

سوف   ACC deaminaseنزيم أنزيمات ميمة مثل أو  ىرمونات النمو النباتيةالنافعة التي تفرزىا االكتينوبكتيريا من 

نيا تكونت داخل خاليا الجذور و ليس خارجو مما يقمل بل و يمنع من أ% بواسطة حشيش الرودس حيث 100تمتص بنسبة 

 . يدعمو العديد من الدراسات  يضاً أا في التربة.  وىذا التفسير فرازىإىدار ىذه المركبات حال إنسبة 

; ), 2015et al.Rruyens ((32); )Romero, 2006-Rosenblueth and Martinez((30) 
(31)(Hardoim et al., 2015) (70)(Santoyo et al., 2016). 

ن استخدام الطريقة )ب( أحيث  اقتصادي ىام جداً مر ذو مردود أىذا  أنمن الناحية التطبيقية و العممية  أثبتت الدراسة

ن أسيل في التنفيذ و التطبيق حيث أ( Bacterial Endophytesداخل الجذور  )االكتينوبكتيريا التي تعيش داخمياً 

نوبكتيريا ن موجودة داخل البذور و ال تتطمب التجربة خمط االكتينوبكتيريا بالتربة مثل الطريقة )أ( )االكتيآلاالكتينوبكتيريا ا

الدراسة الحالية باستخدام ىذه الطريقة الجديدة في  يليذا توص( و Soil or Rhizosphere bacteriaالتي تعيش في التربة 

ن الجديد في أ يضاً أو استخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش في التربة . مقارنة باستخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل الجذور 

استخدام االكتينوبكتيريا الخيطية و ليست البكتيريا العادية التقميدية من بكتيريا عصوية أو كروية في مجال ىذه الدراسة ىو 

نو ىناك أول ألو ذلك لسببين: ا  ACC deaminaseنزيمأفراز إجياد الفسيولوجى و إلتحسين نمو النباتات تحت ظروف ا

لمحرارة الشديدة و المموحة ينوبكتيريا و المعروف عنو تحممو الشديد االكتندرة كبيرة في الدارسات المتعمقة بيذا النوع من 

 العادية البكتيريا كثر من ألمتركيزات العالية من المعادن الثقيمة السامة  يضاً أالعالية و الجفاف الشديد و تحممو 
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(25)(Qin et al., 2014); (47)(Baltz, 2016)  ن استخدام ىذا النوع من االكتينوبكتيريا و الموجودة أو السبب الثاني

كثر مالئمة أسوف يكون  ستفادة منيا االستفادة الكمية حتى االنإلالعربية المتحدة و التي لم يتم ا اإلماراتدولة بكثرة في 

 هالتربة و الميا فيمموحة تتميز بالجفاف الشديد و زيادة نسبة ال يالعربية المتحدة و الت اإلماراتدولة لمبيئة المحمية في 

 . (El-Tarabily, 2008)(23)الجوفية 

ن و ىي استخدام خميط من االكتينوبكتيريا و آلعمميا من قبل حتى ا لم يتم أبداً  منة والصديقة لمبيئةآلان ىذه الفكرة الجديدة إ

نتاج أكثر من نوع من ىرمونات النمو النباتية المختمفة و التي تعيش إلى إباإلضافة  ACC deaminaseالمنتجة ألنزيم 

في ن استخدام ىذه الطريقة أجل تحسين و زيادة كفاءة قدرة النباتات عمى تحمل المموحة. أداخل الجذور و دراسة تأثيرىا من 

جياد فسيولوجي إمناخية الصعبة من العربية المتحدة و في منطقة الخميج العربي بالتحديد نتيجة لمظروف ال اإلماراتدولة 

و  و ال تتطمب عمالة كثيرة و موفرة مادياً  ميمة جداً  يمطار ليألمن حرارة شديدة و مموحة تربة عالية و جفاف نتيجة ندرة ا

طي في تنظيف التربة من أي تموث نف يضاً أبالتالي يمكن استخدام ىذه الطريقة في زيادة قدرة النباتات عمى تحمل المموحة و 

و في زيادة قدرة النباتات عمى تحمل الجفاف و بالتالي سوف تساىم ىذه الطريقة في تخضير الصحراء مع توفير المياة أ

ىم المشكالت البيئية  في أتعتبر من  يالجوفية ذات نسبة المموحة العالية و الت هخرى و االعتماد عمى المياأغراض ألالعذبة 

 العربية المتحدة. اإلماراتفي دولة  األراضي

 االستنتاجات

تسمى باالكتينوبكتيريا الخيطية  يو جديد من االكتينوبكتيريا و الت يضاً أفي الدراسة الحالية تم الحصول عمى نوع خاص  .1

تعيش داخل خاليا البذور و الجذور و السيقان و اختبار قدرتيا عمى زيادة تحمل نبات  يأو مجموعة االكتينوميستات و الت

 يالذالضار و المثبط لنمو النباتات و  يثمينإللرودس لممموحة العالية وذلك عن طريق اإلقالل الكبير من ىرمون احشيش ا

 تحت ظروف المموحة العالية. جداً  ييكون تركيزه عال

التي  كتينوبكتيرياإلاالتي تعيش داخل البذور و الجذور عن استخدام  كتينوبكتيرياإلافضمية استخدام أثبتت الدراسة الحالية أ .2

لممموحة و  نبات حشيش الرودسفي عممية زيادة كفاءة تحمل منطقة الريزوسيفير(  في)خارج الجذور تعيش فقط في التربة 

 الدراسة الحالية باستخدام ىذه الطريقة الجديدة في استخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل الجذور يليذا توص
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 (Endophytic bacteria) استخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش في مقارنة بعممية زيادة كفاءة تحمل النباتات لممموحة  في

  (Soil or Rhizosphere bacteria). التربة 

 لممموحة نبات حشيش الرودسكفاءة تحمل نو ال بد أن تتوافر في االكتينوبكتيريا المستخدمة في زيادة أأثبتت الدراسة  .3

ن تعيش و تتكاثر في ظل وجود أعالية من الممح )كموريد الصوديوم( حتى تستطيع االكتينوبكتيريا صفة تحمل التركيزات ال

ىم المشكالت أتعتبر من  يو الت الري فيالجوفية المالحة  هنسبة عالية من المموحة في التربة و الناجمة عن استخدام الميا

 العربية المتحدة.  اإلماراتبدولة  يتواجو القطاع الزراع يالت

المنتجة  كتينوبكتيرياإلاحيث قامت  مر ميم جداً أليو   ACC deaminaseألنزيم  كتينوبكتيرياإلافراز إن أ أثبتت الدراسة .4

جياد إلوراق نتيجة األالجذور و ا فيالمخمقة ليرمون األثيمين الضار الموجود بكميات كبيرة  ACC لألنزيم  بتكسير مادة 

نزيم ألنتاج اإدى أ يو بالتال الريمياه  فيالفسيولوجي الذى يعيشو النبات نتيجة وجود تركيزات عالية من الممح في التربة و 

 زيادة نمو حشيش الرودس تحت الظروف الممحية الصعبة. يلى نقصان المحتوى الداخمي ليرمون األثيمين  الضار و بالتالإ

)األوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات االمينات( في لميرمونات  تينوبكتيرياكإلافراز إن أ أثبتت الدراسة .5

. حيث مر ميم عند اختيار أي بكتيريا لمتطبيقات الخاصة بزيادة قدرة النباتات عمى تحمل المموحة الزائدةأالمختبر ليو 

عطى لمنبات فرصة أورق حشيش الرودس مما أو  انعكس ىذا في زيادة محتوى ىرمونات النمو الداخمية في جذور و سيقان

 المالحة. الري هفضل لحشيش الرودس عند استخدام مياألى نمو إدى أفضل مما أكبر لتكوين مجموع جذري و خضري أ

داخل الجذور  كتينوبكتيريا التي تعيش داخمياً إلن استخدام الطريقة )ب( )اأمن الناحية التطبيقية و  أثبتت الدراسة  .6

Bacterial Endophytes )ن موجودة داخل البذور و ال تتطمب آلكتينوبكتيريا اإلن اأسيل في التنفيذ و التطبيق حيث أ

 Soil or Rhizosphereكتينوبكتيريا التي تعيش في التربة إلالتجربة خمط االكتينوبكتيريا بالتربة مثل الطريقة )أ( )ا

bacteria . ) 

التي تعيش داخل البذور و الجذور )ليس كتينوبكتيريا إلن نوعيا في استخدام خميط من اولى مألتعتبر ىذه الدراسة ىي ا .7

ىرمونات النمو فراز العديد من إبحاث( و التي ليا القدرة و في آن واحد عمى ألكتينوبكتيريا مثل غالبية اإلانوع واحد من 

 ACCنزيم إتزيد من نمو النباتات و كذلك  مينات( و التيألاألوكسينات والجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات ا)
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deaminase   ًاألثيمين جياد الفسيولوجي عن طريق نقصان تركيز ىرمون إلفي تحسين نمو النباتات في ظل ا اليام جدا

 . وراقألالضار في الجذور و السيقان و ا

لحالية و بالتحاليل ثبتت الدراسة اأولى من نوعيا في تفسير ميكانيكية عمل ىذه الطريقة حيث ألتعتبر ىذه الدراسة ىي ا .8

التي تعيش داخل البذور كتينوبكتيريا إلن تحسين كفاءة نبات حشيش الرودس لتحمل المموحة باستخدام اأألول مرة الكيميائية و 

ول ىو نقصان المحتوى الداخمي ليرمون ألالتي تعيش في التربة( كان بسبب شيئين اكتينوبكتيريا إلاو الجذور )و ليس 

من األوكسينات  ىو زيادة المحتوى الداخمي ليرمونات النمو النباتية وراق و ثانياً ألثيمين الضار في الجذور و السيقان و ااأل

ثباتو و إوراق لنبات حشيش الرودس و ىذا ما تم ألاالسيقان و  في الجذور ومينات ألوالجبريمينيات والسيتوكينتات وعديدات ا

 ألول مرة.

 8التي تعيش داخل البذور و الجذور و حتى عمر كتينوبكتيريا إلولى من نوعيا في تتبع األىي اتعتبر ىذه الدراسة  .9

ضافتيا لمبذور عند بداية التجربة ما زالت حية و تعيش بكل كفاءة و تتكاثر إكتينوبكتيريا و التي تمت إلن اأثبات أسابيع و أ

 Trueقدرتيا الفعالة عمى المعيشة في داخل الجذورو بأعداد كبيرة داخل الجذور و حتى عمر الشيرين مما يؤكد 

Bacterial Endophytes)  كتينوبكتيريا عمى المعيشة الحية داخل الجذور و زيادة إلقدرة ا يضاً أثبتت الدراسة أبيذا (. و

مقارنة  سبوع داخل الجذور مما يفسر ظاىرة تحسين كفاءة تحمل النباتات لممموحةأبعد  سبوعاً أتركيز االكتينوبكتيريا 

 كتينوبكتيريا. إلضافة اإنبات حشيش الرودس من دون و مقارنة بأباالكتينوبكتيريا التي تعيش في التربة 

ستخدام طريقة االعربية المتحدة و في منطقة الخميج العربي في  اإلماراتولى من نوعيا في دولة ألىذه الدراسة ىي ا .10

بالتالي يمكن استخداميا عن طريق زرع نبات  والمالحة  هباتات لممياآمنو وصديقة لمبيئة من أجل زيادة كفاءة تحمل الن

 عمى نسبة عالية من المموحة. يجوفية تحتو  هالعربية المتحدة باستخدام ميا اإلماراتحشيش الرودس و المالئم لبيئة 

في دولة  الري هماكن التي قد يوجد بيا مشكمة  في مموحة مياألسوف تساىم ىذه الطريقة في تخضير الصحراء في ا  .11

 (. Desert greeningالعربية المتحدة )عممية  اإلمارات

العربية المتحدة من استخدام المياه الجوفية المالحة  اإلماراتدولة  في المزارعينن ىذه الطريقة المبتكرة سوف تمكن أ .12

مما يجعل ىذة الطريقة  يجزئي أو كم ستغناء عن فكرة ماكينات التحمية مرتفعة التكاليف  بشكلألالنباتات و بالتالي ا ير  في

 الزراعة. فينيا تقمل من استخدام الماء العذب أالجديدة طريقة اقتصادية حيث 
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 الجداول
 

Table 1: Growth of actinobacterial spp. on DF salts minimal agar amended with ACC 
(DF-ACC agar), on 40 grams sodium chloride per litre of medium and the production 
of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase in DF salts minimal 
broth amended with ACC after 5 days of incubation at 30°C by the strongest 3 ACC 
deaminase producing endophytic actinobacteria (# 9, 14, and 23) obtained from 
Rhodes roots and by the strongest 4 ACC deaminase producing rhizosphere 
actinobacteria (# 6, 18, 21 and 26).  *( +) = 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. 
 

Isolate number 
Salinity tolearnce (40 
grams NaCl per litre of 
medium) 

*Growth on 
DF-ACC agar  

**ACC deaminase 
activity 

# 9  +++++ +++++ 481.01 ± 15.62 a  
# 14  +++++ +++++ 423.13 ± 10.25 b 
# 23 +++++ +++++ 365.26 ± 10.52 c 
# 6 +++++ +++++ 270.51 ± 9.27 d 
# 18  +++++ +++++ 191.24 ± 7.49 e 
# 21  +++++ +++++ 147.19 ± 7.42 f 
# 26  +++++ +++++ 261.13 ± 9.12 d 

 
 
Table 2: In vitro production of plant growth regulators (PGRs) by the strongest 3 ACC 
deaminase producing endophytic actinobacteria (# 9, 14, and 23) obtained from Rhodes 
roots and by the strongest 4 ACC deaminase producing rhizosphere actinobacteria (# 6, 
18, 21 and 26).  Auxins (Indole-3-acetic acid (IAA) and Indole-3-pyruvic acid (IPYA); 
gibberellins (Gibberellic acid (GA3); cytokinins (Isopentenyl adenine (IPa), and 
Isolpentenyl adenoside (IPA) are measured in µg ml-1 and polyamines (Putrescine (Put), 
Spermidine (Spd), and Spermine (Spm) are measured in mg l-1. Data are from 6 
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replicates. Values with the same letter within a row are not significantly (P > 0.05) 
different according to Fisher’s Protected LSD Test. 
 
Production of 
PGRs 

# 9 # 14 # 23 # 6 # 18 # 21 # 26 

Indole-3-
acetic acid 
(IAA) 

273.89 
b 

337.2
8 a 

379.1
2 a 

1.03 d 127.1
2 c 

1.65 d 92.57 c 

Indole -3-
pyruvic acid 
(IPYA) 

107.91 
b 

140.5
2 a 

90.77 
b 

0.15 d 23.28 
c 

2.43 d 39.47 c 

Gibberellic 
acid (GA3) 

64.47 
a 

47.32 
b 

31.70 
c 

1.31 e 16.89 
d 

1.61 e 11.69 d 

Isopentenyl 
adenine (iPa) 

39.32 
a 

25.04 
b 

23.04 
b 

0.33 e 7.95 d 0.38 e 14.30 c  

Isopentenyl 
adenoside 
(iPA) 

21.33 
b 

36.33 
a 

18.82 
b 

0.41 d 9.67 c 0.33 d 50.70 c 

Putrescine 
(Put) 

545.46 
a 

473.7
1 b 

405.3
4 c 

0.00 f 177.2
0 e 

0.00 f 222.19 d 

Spermidine 
(Spd) 

365.75 
a 

288.1
0 b 

227.1
2 c 

0.00 f 75.21 
e 

0.00 f 98.12 d 

Spermine 
(Spm) 

94.71 
a 

53.91 
b 

34.95 
c 

0.00 e 17.25 
d 

0.00 e 
23.28 d 

 
 
Table 3: Total populations of the endophytic actinobacteria (isolate # 9: Actinoplanes sp., 
isolate # 14: Streptomyces sp., isolate # 23: Streptomyces sp.), at different times of 
sampling of roots of Rhodes grown under greenhouse conditions.  Rhizosphere 
actinobacteria (isolate # 6: Streptomyces sp., and isolate # 18: Streptomyces sp.) were 
included for comparison. 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. 
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Time after 
inoculation 
(weeks) 

Total population (log10 CFU g-1 fresh root weight) 

 Isolate # 6 Isolate # 9 Isolate # 14 Isolate # 18 Isolate # 23 
1 1.68 ± 0.13 b 3.45 ± 0.14 g 5.11 ± 0.08 g 2.21 ± 0.11 c 4.30 ± 0.15 f 
2 1.60  ± 0.16 

b 
4.50 ± 0.21 f 5.68 ± 0.04 

f 
2.49 ± 0.15 
bc  

4.74 ± 0.12 f 

3 1.83 ± 0.25 
b 

5.75 ± 0.15 
e 

5.91 ± 0.08 
f 

2.79 ± 0.09 
ab 

5.35 ± 0.13 e 

4 1.91 ± 0.16 
b 

6.20 ± 0.15 
e 

6.45 ± 0.13 
e 

3.18 ± 0.14 
a 

6.36 ± 0.12 d 

5 2.06 ± 0.23 
b 

7.07 ± 0.22 
d 

7.03 ± 0.06 
d 

2.75 ± 0.14 
ab 

6.80 ± 0.15 d 

6 2.07 ± 0.17 
b 

7.90 ± 0.23 
c 

7.62 ± 0.12 
c 

2.56 ± 0.19 
bc 

7.42 ± 0.07 c 

7 2.67 ± 0.18 
a 

9.42 ± 0.28 
b 

8.32 ± 0.11 
b 

2.63 ± 0.27 
bc 

7.98 ± 0.12 b 

8 3.11 ± 0.20 
a 

10.21 ± 0.51 
a 

8.96 ± 0.10 
a 

2.73 ± 0.13 
ab 

9.07 ± 0.31 a 

 
 
Table 4:  Effect of the application of mixture of three actinobacteria introduced as 
endophytes (treatment 4) or mixture of four actinobacteria introduced as soil mixture 
(treatment 6) in the presence of saline water, or introduced as endophytes (treatment 3) or 
as soil mixture (treatment 5) in the absence of saline water compared to the control 
without the incorporation of bacteria in the presence of saline water (treatment 2) or 
control in the absence of saline water (treatment 1) on the root and shoot growth 
characteristics of Rhodes grass grown in an evaporatively cooled greenhouse maintained 
at 25ºC . Values are means of 8 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.     
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Treatment
s 

Root 
length 
 (cm) 

Shoot 
length 
 (cm) 

Root fresh 
weight (g) 

Shoot fresh 
weight  (g) 

Root dry 
weight  
(g) 

Shoot dry 
weight (g) 

(1)  50.61 ± 
1.91 c 

75.87 ± 
2.72 c 

60.04 ± 
1.52 c 

83.92 ± 
2.86 c 

34.75 ± 
3.08 c 

46.11 ± 
1.89 c 

(2)  24.56  ± 
2.56 d 

44.11  ± 
4.35 d 

29.14  ± 
2.84 d 

47.17  ± 
6.33 d 

16.79  ± 
2.37 d 

26.15  ± 
2.21 d 

(3)  89.32 ± 
3.31 a 

129.17 ± 
6.25 a 

122.85 ± 
4.78 a 

151.07 ± 
4.40 a 

76.92 ± 
3.28 a 

96.99 ± 
3.11 a 

(4)  73.56  ± 
2.56 b  

103.40  ± 
3.43 b  

85.05  ± 
2.65 b  

115.33  ± 
5.46 b  

53.41  ± 
2.45 b  

82.53  ± 
3.31 b  

(5) 74.65  ± 
1.41 b 

102.84  ± 
2.63 b 

84.35  ± 
3.71 b 

112.03  ± 
2.18 b 

57.37  ± 
5.32 b 

79.02  ± 
2.80 b 

(6) 47.38 ± 
0.68 c  

73.71 ± 
2.53 c  

63.77 ± 
2.95 c  

91.75 ± 
3.94 c  

38.61 ± 
1.39 c  

42.28 ± 
3.29 c  

 
 
Table 5a: Effect of the application of mixture of three actinobacteria introduced as 
endophytes (treatment 4) or mixture of four actinobacteria introduced as soil mixture 
(treatment 6) n the presence of saline water, or introduced as endophytes (treatment 3) or 
as soil mixture (treatment 5) in the absence of saline water compared to the control without 
the incorporation of bacteria in the presence of saline water (treatment 2) or control in the 
absence of saline water (treatment 1)  on the endogenous level of plant growth regulators 
(PGRs) namely auxins (Indole-3-acetic acid (IAA) and Indole-3-pyruvic acid (IPYA); 
gibberellins (gibberellic acid (GA3); cytokinins (isopentenyl adenine (IPa), and  isolpentenyl 
adenoside (IPA);  polyamines (putrescine (Put), spermidine (Spd), and spermine (Spm) in 
the roots of Rhodes grass grown in an evaporatively cooled greenhouse maintained at 
25ºC . Values are means of 6 replicates ± standard errors 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. Polyamines are presented as mg g
-100

 dry weight, and auxins, 
gibberellins and cytokinins are presented as g g

-100
 dry weight. 
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 Plant 
growth 
regulat
ors 

Treatment 
(1) 

Treatment 
(2) 

Treatment 
(3) 

Treatment 
(4) 

Treatment 
(5) 

Treatment 
(6) 

(IAA) 112.26 ± 
4.02 c 

51.25 ± 
4.98 d 

258.48 ± 
8.05 a 

173.09 ± 
2.98 b 

180.15 ± 
6.56 b 

108.32 ± 
5.94 c 

(IPYA) 70.30 ± 
1.80 c 

31.98 ± 
5.37 d 

108.67 ± 
4.60 a 

82.58 ± 
3.40 b 

85.08 ± 
3.95 b 

64.15 ± 
3.46 c 

(GA3) 73.57 ± 
1.60 c 

40.20 ± 
3.68 d 

126.77 ± 
4.36 a 

87.80 ± 
3.58 b 

92.78 ± 
1.90 b 

71.07 ± 
2.61 c 

(IPa) 18.44 ± 
1.24 c 

8.17 ± 
1.15 d 

47.02 ± 
4.53 a 

29.46 ± 
2.07 b 

32.74 ± 
1.18 b 

16.55 ± 
3.02 c 

(IPA) 14.84 ± 
0.31 c 

7.92 ± 
0.64 d 

38.09 ± 
3.37 a 

23.25 ± 
2.97 b 

25.53 ± 
1.96 b 

15.36 ± 
1.27 c 

(Put) 205.29 ± 
2.87 c 

74.11 ± 
4.28 d 

384.54 ± 
6.66 a 

305.26 ± 
3.46 b 

309.02 ± 
4.95 b 

213.30 ± 
5.60 c 

(Spd) 119.28 ± 
5.04 c 

59.81 ± 
5.74 d 

229.05 ± 
7.48 a 

180.75 ± 
7.81 b 

191.49 ± 
3.11 b 

124.40 ± 
2.19 c 

(Spm) 81.01 ± 
2.44 c 

41.02 ± 
5.91 d 

198.10 ± 
5.58 a 

120.83 ± 
6.21 b 

114.55 ± 
3.60 b 

89.99 ± 
3.41 c 

 
 
Table 5b:   Same as Table 5a but in the shoots of Rhodes grass. 
 
Plant 

growth 

regulat

ors 

Treatment 

(1) 

Treatment 

(2) 

Treatment 

(3) 

Treatment 

(4) 

Treatment 

(5) 

Treatment 

(6) 

(IAA) 134.30 ± 

4.14 c 

61.89 ± 

4.03 d 

350.78 ± 

6.41 a 

249.71 ± 

5.89 b 

253.38 ± 

7.67 b 

142.77 ± 

6.66 c 
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(IPYA) 78.28 ± 

2.64 c 

42.81 ± 

4.67 d 

129.53 ± 

6.62 a 

103.32 ± 

3.43 b 

101.70 ± 

5.04 b 

85.99 ± 

4.86 c 

(GA3) 85.82 ± 

3.89 c 

47.87 ± 

4.83 d 

188.07 ± 

7.02 a 

130.37 ± 

3.51 b 

122.03 ± 

8.46 b 

81.52 ± 

2.06 c 

(IPa) 31.60 ± 

3.13 c 

16.30 ± 

2.15 d 

64.02 ± 

3.81 a 

49.86 ± 

4.19 b 

46.52 ± 

2.34 b 

29.25 ± 

3.58 c 

(IPA) 31.97 ± 

2.71 c 

16.06 ± 

1.75 d 

59.73 ± 

4.92 a 

41.48 ± 

1.53 b 

50.25 ± 

3.08 b 

29.01 ± 

3.14 c 

(Put) 305.10 ± 

8.56 c 

76.52 ± 

5.51 d 

666.26 ± 

15.47 a 

442.77 ± 

10.49 b 

456.19 ± 

11.48 b 

297.78 ± 

6.31 c 

(Spd) 219.86 ± 

6.41 c 

70.43 ± 

5.45 d 

428.59 ± 

8.67 a 

334.29 ± 

11.65 b 

317.67 ± 

6.35 b 

210.38 ± 

4.50 c 

(Spm) 162.40 ± 

5.50 c 

81.01 ± 

3.80 d 

370.37 ± 

10.75 a 

249.18 ± 

9.41 b 

261.24 ± 

7.89 b 

158.82 ± 

5.27 c 

 
Table 6:  Effect of the application of mixture of three actinobacteria introduced as 
endophytes (treatment 4) or mixture of four actinobacteria introduced as soil mixture 
(treatment 6) n the presence of saline water, or introduced as endophytes (treatment 3) 
or as soil mixture (treatment 5) in the absence of saline water compared to the control 
without the incorporation of bacteria in the presence of saline water (treatment 2) or 
control in the absence of saline water (treatment 1)   on pigments contents of the shoots 
(chlorophyll a and chlorophyll b)  (mg g-1 fresh weight) and on the levels of endogenous 
1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) (nmol g-1 fresh weight) in the root and 
shoot of Rhodes grass grown in an evaporatively cooled greenhouse maintained at 25ºC 
. 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.   
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*Treatment
s 

Chlorophyll a Chlorophyll b ACC Shoots ACC Roots 

(1)  183.23 ± 4.36 
c 

128.06 ± 2.86 c 1.72 ± 0.06 d 1.01 ± 0.07 d 

(2)  81.49  ± 4.47 
d 

51.59  ± 4.56 d 8.01  ± 0.22 a 4.46  ± 0.18 a 

(3) 
383.24 ± 8.88 
a 

213.27 ± 4.83 a 1.69 ± 0.10 d 0.89 ± 0.16 d 

(4)  269.74  ± 
5.73 b  

174.15  ± 6.18 b  2.34  ± 0.13 c  1.64  ± 0.10 c  

(5)  263.51  ± 
7.10 b 

181.23  ± 7.23 b 1.60  ± 0.12 d 0.97  ± 0.09 d 

(6) 189.29 ± 6.27 
c  

120.38 ± 0.68 c  3.63 ± 0.19 b 2.43 ± 0.13 b 

 
 

 
 

  لمبكتيريا المعزولة من داخل جذور نبات حشيش الرودس عمى الوسط الغذائيصورة (: 1شكل )
       Inorganic salt starch agar وبعد مرور 5 أيان عند درجو حرارة     م30
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  . 

 

 
 

جرام  41عمى تحمل تركيز  من داخل جذور نبات حشيش الرودس قدرة بعض االكتينوبكتيريا المعزولةصورة (: 2شكل )

كموريد المدموجة بمادة و   Inorganic salt starch agarعمى الوسط الغذائي  كموريد الصوديوملكل لتر من 

م. الحظ قدرة بعض االكتينوبكتيريا عمى النمو و بكثافة و عدم قدرة    30عند درجة حرارة ايام  5بعد مرور  الصوديوم

 اغمبية االكتينوبكتيريا عمى النمو.
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 Dworkin andعمى النمو عمى بيئة من داخل جذور نبات حشيش الرودس قدرة بعض االكتينوبكتيريا المعزولةصورة (: 3شكل )

Foster’s salts minimal agar medium  المدموجة بمادة  وACC     م. الحظ قدرة    30عند درجة حرارة ايام  5بعد مرور
 بعض االكتينوبكتيريا عمى النمو و بكثافة و عدم قدرة بعض االكتينوبكتيريا عمى النمو.

 

 
 

صورة بالميكروسكوب الضوئي لنسيج الخاليا البرانشيمية لجذور نبات حشيش الرودس و بداخل الخاليا (: 4شكل )
و الصورة لمبكتيريا )السهم االحمر( داخل خاليا الجذور  Actinoplanes  .تتواجد االكتينوبكتيريا من جنس 

مرة  1111ور والصورة مكبرة )السهم االسود( و بعد مرور اسبوعين من ادخال االكتينوبكتيريا داخل البذ
(X1000).   50 µm)(Scale bar =  
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لنسيج   Transmission Electron Microscopyصورة بالميكروسكوب اللكتروني(: 5شكل )

 .الخاليا البرانشيمية لجذور نبات حشيش الرودس و بداخل الخاليا تتواجد االكتينوبكتيريا من جنس 
Actinoplanes  و الصورة لمبكتيريا )السهم االزرق( داخل خاليا الجذور و بعد مرور اسبوعين من

 Scale bar = 1.5) . (X 6610)مرة  6610ادخال االكتينوبكتيريا داخل البذور والصورة مكبرة 
µm)  

 

(: صورة نبات حشيش الرودس بعد مرور شهرين من ادخال االكتينوبكتيريا داخل البذور والصورة التى عمى اليمين 6شكل )
ذو المموحة العالية جدا  الريهى لحشيش الرودس مزروعة في تربة رممية دون أي بكتيريا ولكن في ظل استخدام ماء 

عمى اليسار و هى لحشيش الرودس مزروعة في تربة رممية مع وجود مقارنة بالصورة التى  .(Control)( 2)معاممة رقم 
 (.4ذو المموحة العالية جدا )معاممة رقم  الرياالكتينوبكتيريا التي تعيش داخل البذور و الجذور و لكن في ظل استخدام ماء 

 الحظ الزيادة الكبيرة في نمو المجموع الخضري والمجموع الجذري في النباتات
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 لدى الشباب من منظور طريقة تنظيم المجتمع الفكري األمنتعزيز و برامج منظمات المجتمع المدني 
programs of civil society organizations and the promotion of intellectual security among 

young people 

 
 *د.صالح سامي جاد

 ملخص
 

اب من ناحية  يتناول البحث موضوعًا مهمًا يتعلق بفئة الشب
ؤالء ودور منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز األمن الفكري هل

البحث إىل دراسة العالقة  الشباب من ناحية أخرى، وهدف
بني دور منظمات اجملتمع املدين وتعزيز األمن الفكري لدى 
الشباب، وحتديد مستوى برامج منظمات اجملتمع املدين من 

ذلك قياس مستوى األمن وجهة نظر الشباب واملسؤولني، وك
الفكري لدى الشباب، وتناول البحث دراسة املعوقات 
واملقرتحات من وجهة نظر الشباب واملسؤولني، حيث يعترب 
من الدراسات الوصفية التحليلية، واتبع منهج املسح 
االجتماعي بنوعيه الشامل للمسؤولني وبالعينة للشباب، 

حزاب ألهلية واوطبقت الدراسة على عينة من اجلمعيات األ
عتمد البحث يف مجع البيانات االسياسية و نقابة احملامني، و 

على استبانة لربامج منظمات اجملتمع املدين، ومقياس األمن 
جيابية بني إالفكري، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة 

برامج منظمات اجملتمع املدين وتعزيز األمن الفكري لدى 
إىل تصور مقرتح لتعزيز دور  الشباب، كما توصلت الدراسة

منظمات اجملتمع املدين يف حتقيق األمن الفكري لدى 
 . الشباب مبنظمات اجملتمع املدين
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    ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم

 اململكة العربية السعودية -معة امللك فيصلمشارك جباأستاذ  *
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Abstract 

 
 

The study examines the relationship 

between the roles of civil society 

organizations and reinforce of intellectual 

security among young people. The study try 

to measure the level of civil society 

organizations' programs from the 

perspective of youth, and the role of civil 

society organizations in enhancing the 

intellectual security among youth, The level 

of civil society organizations' programs 

from the point of view of officials, and the 

level of intellectual security among youth. 

The study dealt with the study of obstacles, 

proposals from the point of view of young 

people and officials. The study found that 

there is a positive relationship between the 

programs of civil society organizations and 

reinforce of intellectual security among 

young people, and the study reached a 

proposed perspective to enhance the role of 

civil society organizations in achieving 

intellectual security among young people in 

civil society organizations. 
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 مقدمة 
حزاب( تحرؾ المجتمع بكؿ فئاتو خاصة الشباب لما تممكو مف تأثير قوي أإف منظمات المجتمع المدني )جمعيات أىمية،ونقابات و  

 وتفاعؿ أكبر وتعامؿ أفضؿ معيـ.
ية وغيرىا، مف وتطمع ىذه المنظمات بدور كبير في التعامؿ مع قضايا الشباب المختمفة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياس

 حتضاف ىؤالء الشباب وتنمية قدراتو ومياراتو وتوجييو نحو التعمير والتنمية وليس نحو التخريب والتدمير.امنطمؽ إدراكيا الواعي ب
ونظرًا ألف ىناؾ الكثير مف الجماعات والمحاوالت والقنوات التي تحاوؿ استقطاب ىؤالء الشباب والتأثير عمى أفكاره واستغبلؿ 

 فكار ىذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية.أو الدافعة وحماسو البلمحدود كثروة قومية ال تنضب، مما يجعميـ يعتنقوف طاقات
لذا فإف منظمات المجتمع المدني تحاوؿ تقديـ مجموعة مف البرامج الثقافية، والوقائية، والسياسية، واالجتماعية التي تستيدؼ منيا  

رىابية مف خبلؿ توعيتيـ وتنمية قدراتيـ وتعزيز األمف إلفكارىـ المتطرفة واأو ليذه الجماعات و حماية الشباب مف الوقوع فريس
يجابي، إلالفكري لدييـ وذلؾ بتعظيـ االنتماء الوطني، وزيادة الوعي المجتمعي، ورفع قيمة التسامح والتعايش، وتنمية الحوار ا

 وتعزيز األمف المعموماتي .
البرامج وتطويرىا  هور منظمات المجتمع المدني في تعزيز األمف الفكري لدى الشباب لتعظيـ أثر ىذوىذا ما حدى بنا لدراسة د

 وزيادتيا ومواجية معوقاتيا لزيادة فاعميتيا في تعزيز األمف الفكري لدييـ.
 مشكمة الدراسة 

األكثر عرضة لئلحباطات والصراع نظرًا  الشباب ىـ أكثر فئات المجتمع تطمعًا لممستقبؿ وانشغااًل بقضاياه ومف ثـ فإنيـ الفئة
مكانيات اإلنجاز المتواضعة في ظؿ تفش مستويات المعيشة مما  يالبطالة وتدن يلمفجوة بيف مستويات الطموح المرتفعة لدييـ وا 

 .(1)(2006)عبدالمنعـ،  إلى ردود متباينة ليـ ييؤد
، ويتمتع بقدرة واضحة عمى التوافؽ والتكيؼ مع يوالسياس يواالقتصاد يفالشباب لديو نظرة مستقبمية وأكثر تقببًل لمتغيير االجتماع

المجتمع  فياألوضاع االجتماعية السائدة، وىو القادر عمى صنع العبلقات والتفاعبلت مع مختمؼ المتغيرات الثقافية 
 .(2)(2006)محمد،

نسانية المختمفة لتدبير شؤوف حياتو وتنظيـ عبلقاتو مع وتعد مرحمة الشباب مف أىـ مراحؿ الحياة فخبلليا يكتسب الفرد الميارات اإل
كؿ مجتمع نبع لمطاقة الحيوية  فيوالشباب  إطار مف المثاليات، فياآلخريف واستعداده لمتغيير والتطمع لممستقبؿ بطموحات عريضة 

  .(3) (2004البد مف فيميا وتقبميا)أبو عامود وآخروف، يألنو يشكؿ مجموعة مف المتناقضات الت
ويشكؿ الشباب في المجتمع المصري شريحة كبيرة في اليـر السكاني، وتعد ىذه الظاىرة أكبر تحد تواجيو مصر حيث تشكؿ 

بما يوازى  يأ 2017% مف إجمإلى السكاف وفقًا لتقديرات السكاف 23.6ذات الوقت حيث تقدر نسبتو بنحو  يف وفرصةً  اً تيديد
 . (4)(2017حصاءإلبئة العامة واالجياز المركزي لمتع) مميوف شاباً  21.7

واألوضاع االجتماعية التي يعيشيا الشباب في الوقت الحاضر تثير الخوؼ والقمؽ فإذا نظرنا إلى المشكبلت التي تيـ الشباب فإنيا 
 .(5)( 2002) الخولي، بعالـ العمؿ وثالثًا بالعائمة وأخيرًا بالحضارة نتماء وثانياً إلتتعمؽ با

حدى  دولياً  أصبح االىتماـ بتنمية القدرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المتكاممة لمشباب يمثؿ مطمباً إطار ىذا فقد  فيو  وا 
السمات المميزة لمسياسات والبرامج الدولية ببذؿ الجيود وتنظيـ األنشطة التي مف شأنيا تعزيز السياسات الوطنية الخاصة بالشباب 

عمميات  ياعية واالقتصادية والتعاوف مع غير الحكومية في ىذا الشأف ودعـ مشاركة الشباب فتكامؿ مع برامج التنمية االجتم في
 .(6)(2007فعيؿ دوره في التنمية )نجيب،صنع القرار عمى كافة المستويات مف أجؿ ت

المجتمع  فيدوره  الشاب معايير وقيـ خاصة، حيث يقـو الشاب عادة مف الناحية السموكية بالمقارنة بيف واجبات ىإذ يتوفر لد
عطاء معنى لذلؾ يعني أف  ومعتقداتو، فيو يدرؾ أف المياـ التي يقـو بيا لخدمة مجتمعو المحمي ووطنو الكبير ذات قيمة لو، وا 

 .Emanoil,2008 (7))لوطنو) ةيشعر الفرد أو الشاب بالفرصة بممارستو مياـ ألغراض نبيم
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 ىطورات التي يشيدىا العالـ المعاصر، وما تفرضو التغيرات المتبلحقة في شتومع بداية القرف الحادي والعشريف، وفي ظؿ الت 
قدرات اإلنساف ومواىبو بصورة  ىحؿ المشكبلت، فالمستقبؿ يعتمد عم ىرعاية األفراد القادريف عم ىمياديف المعرفة برزت الحاجة إل

 .(8)(2008بو النصر، أ) أكبر مف اعتماده عمى الموارد الطبيعية
ونوعًا، وصار الشباب في أي مجتمع  صبح الشباب ىـ األمؿ األكبر في حؿ المشكبلت التي تيدد البشرية التي تعددت كماً ولقد أ  

ىـ الثروة القومية والطاقة الدافعة نحو الحضارة والرقي، إذ يمثؿ الشباب كثروة عامبًل أساسيًا مف عوامؿ التغيير والتطور والرقي، 
لممخترعات الحديثة في شتى المياديف والمجاالت، وعف طريقيـ ازدىرت الحضارات وتقدمت  فعف طريؽ الشباب تـ التوصؿ

 . (9)(2007)الجوىري اإلنسانية خطوات واسعة لؤلماـ وتحققت آماؿ وشعوب األمـ
ية ىذه ولقد جعمت كؿ ىذه التغيرات العالمية الجديدة وسرعة إيقاعيا وما تحممو مف  تداعياٍت مصر في أشد الحاجة لمواج 

األوضاع والتغيرات ليس فقط بالدولة وجيازىا البيروقراطي الرسمي واألنشطة االقتصادية المالية وتشريعاتيا ولكف أيضًا بدفع وتقوية 
منظمات المجتمع المدني في مصر التي يمكنيا تقديـ الخدمات االجتماعية وتحمؿ مسئوليات التنمية باإلضافة إلى تعبئة الجيود 

 .(10) (2009تمعية لمصالح العاـ)السروجي،لتعبير عنيا وتجميع القوي المجالشعبية  وا
ومواجية تحديات المستقبؿ، فقد  معالجة مشكبلت الحاضر فيولقد تزايد االىتماـ العالمي والقومي بمنظمات المجتمع المدني  

ادية مثؿ" المستويات المرتفعة مف الدخؿ، أصبحت ىذه المنظمات تتحمؿ جزءًا كبيرًا مف مسئولية التنمية االجتماعية واالقتص
مجاؿ التنمية بقطاعاتيا المختمفة أىمية  فيالتعميـ، الصحة، والرفاىية عموماً " فمف أىـ الحقائؽ التى تؤكدىا الدراسات والبحوث 

شباع احتياجات المواطنيف يوتعاظـ دور المنظمات غير الحكومية ف  . (11)(Michael,2001)جيود وبرامج الرعاية االجتماعية وا 
بصفة  يمصر وخاصة في العقود األخيرة نجد تعدد وتنوع أنشطة الجمعيات األىمية بصفو خاصة ومنظمات المجتمع المدن يوف 

  (12) (2004)عويس، % 77عامة، وكانت عمى رأس ىذه األنشطة أنشطة التوعية بنسبة 
لعديد مف األىداؼ في المجتمع وفي تحمؿ المسؤولية مع الدولة في وبذلؾ أصبح المجتمع المدني شريكًا مع الحكومة في إنجاز ا 

 .(13)(2007)أبو النصر، إشباع االحتياجات ومواجية المشكبلت وأيضًا المشاركة في صنع القرارات
كفؿ ومف خبلؿ ىذا يشكؿ الشباب جزءًا ال يتجزأ مف المجتمع المدني، وشراكة الشباب في منظمات المجتمع المدني ىي التي ت 

مشاركتيـ في صياغة مستقبميـ ويجب اشتراؾ الشباب في عمميات صنع واتخاذ القرارات التي تساعدىـ في تطوير بيئتيـ 
 . (14) (2005االجتماعية واالقتصادية)المجمس االقتصادي واالجتماعي، 

 كري لعدد مف ىؤالء الشباب،وذلؾ لضعؼ المستوى الف الشباب قد يتعرض لمتضميؿ والتطرؼ واالنحراؼ الفكري، اإال أف ىذ
وانسياقيـ خمؼ بعض التيارات المضممة واألفكار اليدامة،  عماؿ اإلرىابية،ألوتبنييـ بعض األفكار المنحرفة وقياميـ ببعض ا

وألىمية األمف الفكري في الوقاية مف اإلرىاب ومواجيتو، حرصت منظمات المجتمع المدني عمى تعزيز مفيـو األمف الفكري لدى 
 باب.الش
ضافة إلى أنو في اآلونة األخيرة انتشرت القنوات الفضائية التي اعتمى منابرىا مف ال عمـ ليـ وكثرت فتاوييـ عمى الرغـ مف أنو إلبا

نترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي لبث األفكار التكفيرية التي قد تقنع بعض إلليس ليـ حؽ الفتوى، باإلضافة إلى استخداـ ا
% مف المصرييف والعرب 50% ممف جندوا مف األوروبييف في داعش، و90ـ إلييـ، وتشير اإلحصاءات إلى أف الشباب باالنضما

 .(15)(2015تـ تجنيدىـ مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي)اليزؿ،
ىذه المنظمات  كممو لتحقيؽ أىداؼ ومتطمبات التنمية، لما تتمتع بوأولذلؾ فإف منظمات المجتمع المدني تستطيع تحريؾ المجتمع ب

مف مرونو تعتبر بمثابة محركات فعالة إلحداث التغيير بمعدؿ سرعة أكبر مف المؤسسات الحكومية التي تكبميا قيود الروتيف 
 .(16)(2002)توفيؽ،  والموائح

بر عف مف األمف مف خبلؿ مجاالت ومواقؼ التفاعؿ اإلجتماعى الذى يع يجتماعاإطار  فيولذلؾ فإف التنمية ال تحدث إال 
يضًا تحدده الثقافة العامة لممجتمع، وأىداؼ المجتمع عمى أ يالمشكبلت والحاجات والرغبات المختمفة، بؿ أف اإلطار اإلجتماع
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مف  يتؤثر بشكؿ واضح عمى تحقيؽ األمف اإلجتماع يالت ياختبلؼ أنواعيا وموجياتيا باإلضافة إلى عوامؿ الضبط اإلجتماع
 .(17)(2014)منقريوس،يتحقيؽ األمف اإلجتماع يالمجتمع إلى المشاركة ف يمؤسسات فكافة الجوانب وتسعى كافة ال

وتكاتؼ شعبيا  يوازدىارىا العمم ييماف، وأف تقدـ أي أمة مرىوف باستقرارىا األمنإلفنعمة األمف ال تعدليا نعمة بعد نعمة ا
ائصو بتبلحـ وحدة الفكر والمنيج كما يعتبر مدخؿ لئلبداع ىـ خصأواستثمارىا لثرواتيا المادية والفكرية، وعف طريقو يتحقؽ لموطف 

 . (18) (2001)التركي، والتطور والنمو والحضارة وىو احد أسس الحياة وضرورة ال غنى عنيا الستقامتيا
مف نحراؼ والخروج عف الوسطية واالعتداؿ في فيـ كثير إلحيث يدور األمف الفكري حوؿ تأميف العقؿ البشري ضد أي نوع مف ا

األمور، وينظر إلى األمف الفكري بأنو سبلمة فكر اإلنساف وعقمو وفيمو مف االنحراؼ والخروج عف الوسطية واالعتداؿ في فيمو 
 .(19) (1418لؤلمور الدينية والسياسية وتصوره لمكوف)الوداعي

في مصر وما تقـو بو الجيات األمنية االىتماـ باألمف الفكري لدى الشباب خاصة مع ازدياد الحوادث اإلرىابية  ازدادومف ىنا 
الشرطية بالتعاوف مع الجيش لمقضاء عمييا، وارتفعت األصوات المنادية بأف الحؿ األمني وحده ال يكفي لتحقيؽ األمف الشامؿ 
داخؿ المجتمع. ومف ىنا حرصت منظمات المجتمع المدني عمى تعزيز األمف الفكري لدى الشباب مف خبلؿ أنشطتيا وبرامجيا 

 المتنوعة والمختمفة.
وفي إطار ذلؾ فإف كثير مف الميف والتخصصات تسعى جاىدة لمنيوض بالشباب والتعرؼ عمى مشكبلتيـ ووضع الحموؿ   

شباعيا مف خبلؿ تصميـ وتقديـ وتنفيذ عدد مف البرامج االجتماعية والثقافية والسياسية والوقائية والتنموية إالمختمفة لمحاولة 
 ب، بغية توعيتيـ وتنمية قدراتيـ وتمكينيـ وتأىيميـ ليصبحوا قوة دفع لتنمية مجتمعيـ. والعبلجية لمشبا

دعـ تمؾ األجيزة عمى أنيـ وسطاء  فيوتعتبر الخدمة االجتماعية مينة مؤسسية تتعامؿ مع مؤسسات وأجيزة المجتمع وتساىـ 
 .(20)(2002المجتمع )عبدالعاؿ وآخروف، فيدة كفاءتيا المجتمع ومف ثـ ارتقائيا وزيا فيالتنمية وتعمؿ عمى زيادة فعاليتيا 

كما تيدؼ إلى إشباع احتياجات األفراد وتوفير الخدمات والرعاية ليـ مف خبلؿ المنظمات االجتماعية الحكومية أو األىمية وذلؾ 
 . (21) (2010لتخفيؼ األعباء عف غير القادريف لمقابمة احتياجاتيـ)خزاـ، 

إشباع احتياجات أفراد  ىجتماعية تمارس مف خبلؿ عدة طرؽ منيا طريقة تنظيـ المجتمع وحيث تيدؼ إلولما كانت الخدمة اال
المجتمع  ىالمجتمع والتي تظير نتيجة الظروؼ والعوامؿ االجتماعية الموجودة في البيئة كما تظير نتيجة المتغيرات التي طرأت عم

 ات والجيود التطوعية ألفراده لممساىمة في تنمية المجتمعوتحقيؽ ىذا اليدؼ يكوف عف طريؽ التعاوف بيف المؤسس
 .(22)(1998)نوح، 

حيث تعد طريقة تنظيـ المجتمع مف أكثر الطرؽ اىتمامًا برعاية الشباب داخؿ المؤسسات حيث تيتـ بتحسيف جودة الحياة ليذه الفئة 
المناسبة لرعاية الشباب ووضع البرامج وتقديـ الخدمات مف خبلؿ الجيود المينية التي تتمثؿ في رسـ السياسة االجتماعية العامة 

المطموبة والكافية كمًا ونوعًا مع تحسيف قدرة فريؽ العمؿ بشكؿ مستمر والمساعدة في اتخاذ القرارات السميمة مع التقييـ المستمر 
 .(23)(Harris,2005) نجاز أسرع في ضوء احتياجات الشبابا  لمكفاءة والفعالية مف أجؿ تحقيؽ أداء أفضؿ و 

ورغـ وجود العديد مف الدراسات التي تناولت منظمات المجتمع المدني ودورىا في العديد مف المتغيرات ومف ىذه الدراسات دراسة 
 ؛(27))2007الزعبي،) ؛(26))2006أبوزيد، (؛ (25)(Roberts-wade-Travis, 2004)؛ Ruckert, 2003(24)))كؿ مف: 

؛ (Maldonado,2009)(32)؛ (31)2008محمود، ( ؛(30)) 2008 حسني،)؛ (29)(2008رفاعى،(؛ (28)) 2008بشاري، )
  (37)(2011إسماعيؿ، (؛  (36)2010العراقي،(؛ (35))2010الزلب، (؛ (34))2009، عبد الحميد(؛ (33)) 2009البصراتي، (
 .(42))2016زف وعبدالخالؽ، روت(؛  (41)(2015 الدجدج،( (40)(2013غريب، ( (39)(2013االرياني، ( (38)(2012مرتجى، )

والتي توصمت نتائجيا إلى أىمية برامج منظمات المجتمع المدني في توعية وتثقيؼ ومؿء فراغ الشباب وتغيير اتجاىاتيـ ورعايتيـ 
  ، وكذلؾ ضرورة مشاركتيـ واستفادتيـ ومساىمتيـ في ىذه البرامج.وثقافياً  واقتصادياً  وسياسياً  اجتماعياً 

 لى قياـ الباحثيف بإجراء العديد مف الدراسات التي تناولت األمف الفكري مع العديد مف المتغيراتباإلضافة إ    
( 46)(2017،محمد)،(45)(2017المويحؽ،) ؛ (44)( 2017الكبير،) ؛ (43)(2017كدراسة)إسماعيؿ
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ي لدى الشباب والنشء مف خبلؿ والتي توصمت نتائجيا إلى ضرورة تعزيز األمف الفكر  (48)(2018الشيواف،)؛(47)(2017نصور،)م
المؤسسات المجتمعية والتعميمية لمواجية اإلرىاب والفكر المتطرؼ ، وتعظيـ وتطوير برامج ىذه المؤسسات لممارسة الشباب لقيـ 

كسابيـ قيـ الوسطية واالعتداؿ .    األمف الفكري، وتوعيتيـ بمخاطر االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي وا 
لدى  ييجد افتقار واضح في دراسة متغير برامج منظمات المجتمع المدني بمكوناتو المختمفة وتعزيز األمف الفكر  إال إف الباحث

 الشباب المنتمي ليذه المنظمات.
ىذا عمى الرغـ مف كثرة المناداة العالمية واإلقميمية والمحمية ألىمية التعرؼ عمى دور برامج منظمات المجتمع المدني  في تعزيز 

 ف الفكري لدى الشباباألم
 وىذا ما يبرز أىمية مشكمة الدراسة الحالية والتي تتبمور في التساؤؿ الرئيسي التالي: 
 ما العالقة بين برامج منظمات المجتمع المدني وتعزيز األمن الفكري لدى الشباب؟

 أهمية الدراسة
 : أهمية نظرية 

والمعرفي مف خبلؿ تقديـ بعض األدوات العممية والمقاييس الخاصة  قد تفيد ىذه الدراسة الحالية في إثراء الجانب العممي .1
 ببرامج منظمات المجتمع المدني واألمف الفكري.

إلقاء الضوء عمى أىمية االستفادة مف إمكانيات وموارد ومخرجات منظمات المجتمع المدني في تعزيز األمف الفكري لدى  .2
 الشباب.

تنظيـ المجتمع في مساعدة منظمات المجتمع عمى تحقيؽ أىدافيا في تعزيز مفيوـ المسؤولية األخبلقية والمينية لطريقة  .3
 .األمف الفكري لدى الشباب

 أهمية تطبيقية:
 تقديـ مجموعة مف التوصيات التي يمكف أف تستفيد منيا منظمات المجتمع المدني لتعزيز األمف الفكري لدى الشباب. .1
انب العممي والمعرفي لمينة الخدمة االجتماعية بصفة عامة وطريقة تنظيـ قد تفيد ىذه الدراسة الحالية في إثراء الج .2

 المجتمع بصفة خاصة.
تطوير الممارسة المينية لطريقة تنظيـ المجتمع بما يتماشى مع التغيرات والقضايا المجتمعية المستحدثة، بما يسيـ في  .3

 ع المشكبلت المثارة.تقوية الممارسة المينية مف خبلؿ مواجية تحديات العصر والتعامؿ م
رىابية متكررة إتنبع أىمية الدراسة مف أىمية المرحمة التي تمر بيا مصر والمنطقة العربية، والتي شيدت وتشيد عمميات  .4

فراد والممتمكات وأفراد الشرطة والجيش، ومايترتب عمييا مف آثار أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية تتطمب ألتستيدؼ ا
 ور فاعؿ في عمميات الوقاية والتوعية مف خبلؿ تعزز األمف الفكري لدى الشباب.  منا المساىمة بد

بيا،  الوظيفية األخرى، ومف عبلقتو األمف بصور الوثيؽ ارتباطوو  الفكري األمف أىميةالدراسة أيضًا مف  أىمية تنبع كذلؾ .5
 انحرافات عنو استثناء، وينتج دوف رىاألخ األمف في جوانب االختبلؿ إلى يؤدي الفكري األمف في االختبلؿ أف حيث

 الفكري األمف والعنؼ فبتحقيؽ اإلرىاب مقدمتيا وفي المختمفة بصوره الجرائـ األمف واالستقرار، كارتكاب تيدد سموكية
والنظاـ في المجتمع وضعؼ تنميتو وتقدمو  األمف أىـ ميددات مف يعد الذي الفكري االنحراؼ عمى القضاء يمكف

 وازدىاره.
تمفت ىذه الدراسة انتباه المسؤوليف بمنظمات المجتمع المدني لبعض المعوقات والمقترحات التي تساىـ في تعزيز قد  .6

 قدراتيا عمى تحقيؽ األمف الفكري لدى الشباب.  برامجيا وتعزيز
 ب.األمف الفكري لدى الشبااالستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في وضع برامج عبلجية وتنموية ووقائية لتعزيز .7
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 :أهداف الدراسة 
 تحديد برامج منظمات المجتمع المدني مف وجية نظر الشباب والمسؤوليف.  .1
 تحديد مستوى األمف الفكري لدى الشباب. .2
 تحديد العبلقة بيف برامج منظمات المجتمع المدني واألمف الفكري لدى الشباب. .3
ز مفيـو األمف الفكري مف وجية نظر الشباب تحديد المعوقات التي تحد مف دور منظمات المجتمع المدني في تعزي .4

 والمسؤوليف.
تحديد المقترحات التى تدعـ دور منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز مفيـو األمف الفكري مف وجية نظر الشباب   .5

 والمسؤوليف.
 :تساؤالت الدراسة 

 التساؤؿ األوؿ: ما مستوى برامج منظمات المجتمع المدنى مف وجية نظر الشباب.
 لتساؤؿ الثاني: ما مستوى برامج منظمات المجتمع المدنى مف وجية نظر المسؤوليف.ا

 التساؤؿ الثالث: ما مستوى األمف الفكري لدى الشباب.
 التساؤؿ الرابع: ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف برامج منظمات المجتمع المدنى واألمف الفكرى لدى الشباب.

 : مفاهيم الدراسة
يشارؾ ويستفيد منيا الشباب بما يتفؽ مع  يمجموعة مف األنشطة المخططة التبرامج: ويعرفه الباحث بأنه "مفهوم ال .1

جرائيًا بأنيا الدرجة إحاجاتيـ ورغباتيـ وخصائصيـ، وتمارس في إطار مؤسسي ضمف منظمات المجتمع المدني" وتعرؼ 
 منظمات المجتمع المدني.التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى االستبانة الخاصة ببرامج 

"كؿ منظمة تتكوف باإلرادة الحرة ألفرادىا، وليست حكومية تعمؿ في : ويعرفها الباحث بأنها يمنظمات المجتمع المدن .2
إطار قوانيف الدولة وشرعيتيا وال تيدؼ لمربح ويكوف االشتراؾ فييا طواعية ويديرىا أفراد منتخبوف يعمموف بدوف مقابؿ 

الدراسة الحالية  يوتتمثؿ ىذه المنظمات ف يقديـ برامج وأنشطة متنوعة بيدؼ تنمية األمف الفكر مادي، وتعمؿ عمى ت
بحزب مستقبؿ وطف كأحد األحزاب السياسية، ونقابة المحاميف كأحد النقابات المينية، وجمعية شباب مصر لمخدمات 

 اإلجتماعية والتنمية كأحد الجمعيات األىمية".
حفظ وسبلمة فكر وعقؿ الشباب مف االنحراؼ عف االعتداؿ في فيميـ لكؿ أمور باحث بأنه "ال هاألمن الفكري: يعرف .3

حياتيـ الدينية والسياسية واالقتصادية والتعميمية  مف خبلؿ االنتماء الوطني ، وعييـ المجتمعي بقضاياىـ ومشكبلتيـ 
يجابي والتفاعؿ، إليش مع اآلخريف، والحوار انتمائيـ لمنظمات المجتمع المدني، وقدرتيـ عمى ممارسة التسامح والتعاا  و 

وشعورىـ باألمف حياؿ المعمومات التي يتداولونيا، ووعييـ باستخداـ االنترنت". ويعرؼ إجرائيًا في الدراسة الحالية بالدرجة 
 التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس األمف الفكري.

 ريه النسق االجتماعي وانطمقت الدراسة الحالية من منطمقات وموجهات نظ
مف المنطمقات النظرية ليذه الدراسة نظرية األنساؽ العامة، وىي إحدى النظريات المستخدمة في الخدمة االجتماعية وذلؾ في  

وحدة شمولية، أي مركبة ومرتبة ومتسمسمة بشكؿ منطقي وواضح، يدرس األجزاء بغض النظر عف سماتيا حيث تذوب تمؾ السمات 
 دؼ واإلطار العاـ. في إبراز الي

 فرعية متكاممة بنائيًا ومتساندة وظيفيًا مف أجؿ بقاء النسؽ واستمراره نساقاً أفالنسؽ ىو ذلؾ الكؿ الذي يتكوف مف أجزاء تسمى  
 .(48)(2012)يوسؼ،

تتألؼ مف  وتقـو نظرية النسؽ عمى افتراض أساسي، ىو أف كؿ المؤسسات والمنظمات بجميع أشكاليا تعتبر أنساقًا اجتماعية
وحدات اجتماعية سواء أفراد أو جماعات، تمثؿ أنساقًا فرعية داخؿ النسؽ الكبير ويوجد عبلقات وظيفية بينيا 

Benyamin,Chetkow&Yanoov,Dsw,1992,23))(50). 
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المؤسسة  أف المؤسسات نسؽ كبير وأقساميا ومشاريعيا المختمفة ىي أنساؽ فرعية ويوجد بيف حيث ترى نظرية النسؽ االجتماعي
شباع  ىوأقساميا عبلقات تفاعمية وبيف مشاريعيا تسع نحو تحقيؽ أىدافيا كنسؽ عاـ يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع وا 

احتياجاتو.ويتألؼ النسؽ االجتماعي مف مجموعة مف األفراد يقوموف بأفعاؿ اجتماعية يتفاعموف مع بعضيـ في موقؼ لو حدود 
وتتوجو الدوافع باألفعاؿ االجتماعية عمى نحو يؤدي إلى تحقيؽ أكبر قدر مف إشباع حاجاتيـ، مادية أو تحيط بو بيئة معينة، 

كما ترى نظرية  ينبغي أف يكوف لؤلنساؽ االجتماعية بناء حتى تتمكف مف أداء وظائفيا وىي متفاعمة مع بقية األنساؽ األخرى،
 لعناصر وىي: النسؽ االجتماعي أف تحميؿ أي مؤسسة يتـ مف خبلؿ مجموعة مف ا

 .Through puts. العمميات التحويمية Inputs       .2المدخبلت  .1
 .Feedback.التغذية العكسية المرتدة Out puts    .4. المخرجات 3

  ( 51)(2002)عبدالمطيؼ، ويعتبر أي خمؿ في أي جزء مف ىذه األجزاء يؤثر سمبيًا عمى الخدمات التي تقدميا المؤسسات
 دة منيا في الدراسة الحالية في: حيث يمكف االستفا

إف منظمات المجتمع المدني نسؽ عاـ كبير والبرامج واألنشطة والخدمات ىي نسؽ فرعي جزء ال يتجزأ، والذي إذا ما  .1
حقؽ أىدافو في تعزيز األمف الفكري لدى الشباب، حققت منظمات المجتمع المدني كنسؽ عاـ أىدافيا بصفة عامة في 

 .خدمة ورعاية الشباب
ويتكوف النسؽ الفرعي مف األنشطة والبرامج والخدمات، ويتكوف مف مجموعة مف األفراد المسؤوليف والقائميف عميو )وىـ  .2

 األخصائييف االجتماعييف وفريؽ العمؿ( وىدفيـ إشباع احتياجات الشباب وتعزيز األمف الفكري لدييـ. 
المحيط بو، مف خبلؿ ربط الشباب المشتركيف في البرامج  إف منظمات المجتمع المدني نسؽ مفتوح عمى المجتمع المحمي .3

باألحداث اليومية والبيئة المحيطة بو، وبالتالي رصد التغيرات التي تحدث في المجتمع واالحتياجات والمشكبلت التي 
 تظير نتيجة ليذه التغيرات .

مات المجتمع المدني كنسؽ عاـ يتضمف إف تحديد المعوقات التي تواجو منظمات المجتمع المدني عند تنفيذ برامج منظ .4
مجموعة مف المدخبلت، وكذلؾ مجموعة مف المخرجات، وأيضًا مجموعة مف العمميات التحويمية مف خبلؿ البرامج 

 نتائج الدراسة. فيتقدـ بيدؼ توفير الخدمة لمشباب والتغذية العكسية والمتمثمة  يواألنشطة الت
 الدراسات السابقة 

 : مات المجتمع المدني والعديد من المتغيراتدراسات تناولت منظ . أ
والتي حاولت ابراز اىمية المجتمع المدني وتميزه بؤسساتو ومنظماتو األىمية والخاصة والتطوعية  (52) (2001الطراح،دراسة )

وؿ ، كما عباء حتى أصبحت موجودة في كؿ أو معظـ الدألوالبلربحية، والتي أخذت عف كاىؿ الحكومة المركزية الكثير مف ا
أشارت الدراسة إلى أف المجتمع المدني يؤمف اآلليات الفعالة إلشراؾ المواطنيف والجماعات ضمف منظمات تساىـ في تنظيـ 

  .نسانية لمنفع العاـإلالمجتمع ومواجية مشكبلتو، وتوحيد النشاطات ا
دوار المعاصرة التي ألالمدني وتحديد نوعية ا شارت إلى تعظيـ حجـ  برامج منظمات المجتمعأوالتي  (27)( 2007الزعبي،دراسة )

ىمية دور منظمات المجتمع المدني في الوطف العربي لمواكبة التحوالت والتغيرات أتؤدييا في تنمية المجتمع، وتؤكد الدراسة عمى 
وؽ والدفاع عنيا، وذلؾ المعاصرة بوصفو آلية لتحقيؽ ديمقراطية المشاركة وتعبئة المواطف في المجاالت المختمفة ، وتأكيد الحق

  .ماؿ الناس واحتياجاتيـآيعظـ قدرتيا عمى إنجاز تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية تستند إلى 
والتي وضحت أىمية برامج منظمات المجتمع المدني في تقديـ الخدمة توسيع المشاركة  (53) (2008)عبدالرؤوف وآخرون،دراسة 

ذ القرارات التي تتحكـ في سير المجتمع،وتعزيز قدرة المجتمع المحمي عمى المشاركة الفعمية في عمى أوسع نطاؽ في صوغ وتنفي
لى الموارد البلزمة لتنفيذىا، نظرًا ألنيا تقـو عمى تكممة إجراءات والوصوؿ إلتخاذ اإتخطيط ووضع برامج التنمية االجتماعية وفي 

لرعاية والتنمية والسعي لحؿ مشكبلت قائمة في المجتمع وتقديـ أساليب ونماذج دور الحكومة والتنظيمات الرسمية في تقديـ برامج ا
 بتكار حموؿ لممشكبلت القائمة في المجتمع بكؿ فئاتو.ا  ثبات نجاحيا، و إف تتبناىا الحكومة بعد أيمكف 
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ير في اتجاىات األفراد شارت إلى أىمية مؤسسات المجتمع المدني بأعتبارىا مثير في خمؽ تغأوالتي  (54) (2008)حمي،دراسة 
حيث  ف تتناسب مع دورىا في المجتمع،أستجابة المطموبة والتي يفترض إلفي الوسط االجتماعي وتطمح عمى الحصوؿ عمى ا

ف أبينت الدراسة أف مؤسسات المجتمع المدني عنصر فاعؿ في تغيير االتجاىات االجتماعية لدى األفراد وميوليـ ورغباتيـ خاصة 
مجتمع المدني مثير فاعؿ في لاسة في النياية إلى أف منظمات الة مف التغير والتحوؿ المستمر ، وتوصمت الدر المجتمع في حا

نيا تعمؿ بشكؿ مكثؼ ومركز رغـ ما يمر بالبمد مف ظروؼ سيئة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا أتغيير اتجاىات األفراد في المجتمع. و 
صعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألف ليا نشاط ممحوظ عمى اأاالت ، و خاصة وأنيا تعمؿ عمى تقديـ خدماتيا في كؿ المج

 ثبات وجودىا وتحقيؽ غاياتيا.إتسعى مف خبللو إلى 
والتي تناولت برامج منظمات المجتمع المدني واالستثمار االجتماعي لمشباب، وتوصمت الدراسة إلى أف  (55) (2014سرور،دراسة )

ية لمشباب، وأوصت جى متوسط في تحقيؽ االستثمار االجتماعي مف خبلؿ البرامج االقتصادية المو ىذه المنظمات تسيـ بمستو 
 الدراسة بضرورة التوسع في البرامج االقتصادية والتدريبية لتنمية الشباب.

 :دراسات تناولت األمن الفكري مع العديد من المتغيرات . ب
اولت دور المؤسسات التربوية في بناء فكر اإلنساف، والتي ىدفت والتي تن  Carlsson and Sonnader,2006(56))) دراسة 

إلى معرفة دور المؤسسات التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية في بناء فكر اإلنساف ودورىا في إعداده لمواجية المشكبلت 
األمني الذي يعوؿ عميو كثير في صحة الحياتية، حيث أشارت إلى أف المؤسسات التعميمية ليا دور كبير في بناء الفكر والوعي 

المعتقد والعيش بانسجاـ داخؿ نسيج المجتمع الواحد، وأظيرت الدراسة أف الوعي الفكري ييدي اإلنساف لمسموؾ المتوافؽ مع 
 مصمحتو ومصمحة المجتمع.

رىاب حيث إستيدفت إلمواجية ا يف يبرزت أىمية بناء إستراتجية وطنية لتحقيؽ األمف الفكر أوالتي ( 57)( 2007)عبد اهلل، دراسة
مجاؿ التنشئة اإلجتماعية لبناء  يأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية حوؿ دور المؤسسات التربوية ف يالدراسة إستطبلع رأ

ى ينبغى عم يمواجية اإلرىاب، وتوصمت الدراسة إلى أف أىـ األدوار الت فيإستراتجية وطنية لتحقيؽ األمف الفكرى لممجتمع 
 ىي تعزيز القيـ والتسامح والوسطية، وتنمية قيـ اإلنتماء لدى الطبلب. يالمؤسسات التعميمية القياـ بيا لتحقيؽ األمف الفكر 

حيث ىدفت الدراسة إلى  يتعزيز األمف الفكر  فيوالتي وضحت أىمية دور الرئاسة العامة لمشباب  (58)( 2008دراسة )بن حسن،
، وتوصمت الدراسة إلى أف المساىمات واألنشطة الرياضية يتعزيز األمف الفكر  فيمة لرعاية الشباب التعرؼ عمى دور الرئاسة العا

، مف خبلؿ شغؿ أوقات الشباب وتعزيز التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ يتقدميا الرئاسة العامة لمشباب تعزز األمف الفكر  يالت
 لمواجية االنحرافات الفكرية.

التي بينت معوقات األمف الفكري لدى طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة حفر الباطف بالمممكة، و  (59) (2009الحربي،دراسة )
وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ معوقات داخؿ المدرسة تعيؽ تحقيؽ األمف الفكري لدى الطالبات وتتمثؿ في الصحبة السيئة 

نشطة ألالمناىج الدراسية وغياب دور المجالس الطبلبية، وقمة ا نحراؼ الفكري فيإلداخؿ البيئة المدرسية وعدـ وضوح مخاطر ا
الثقافية والبرامج التي تعزز األمف الفكري، كما توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ معوقات خارج المدرسة تحد مف األمف الفكري وتتمثؿ 

غبلؽ فكار، وقمة وجود مجاالت منأفي االسراؼ في مشاىدة الفضائيات والتأثر بما تنشره مف  اسبة المتصاص طاقات الشباب، وا 
منافذ الحوار والمناقشة مع اآلخريف، والفراغ الفكري والثقافي، وضعؼ الوازع الديني مع غياب الفيـ الصحيح لموسطية وغياب فكرة 

 المواطنة في سموكيات الشباب.
ساسية في ألالفكري لدى طمبة المرحمة ا وحاولت الدراسة الكشؼ عف دور المدرسة في تعزيز األمف( 60) ( 2010)منصور،دراسة 

مدارس مديرية تربية عماف األولى، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ قصور في دور المدرسة في تعزيز األمف الفكري، وعدـ إدراج 
ف الفكري، دارات المدرسية، وعدـ توفير ثقافة عامة لمطالب حوؿ مفاىيـ األمإلقضية األمف الفكري كأحد أولويات التعميـ لدى ا

دارة إلسباب انحراؼ ىذه التيارات، وأوصت الدراسة بأف تدرج اأوالتيارات الفكرية المتوفرة، وبياف المنحرؼ منيا لمطالب، مع عرض 
 المدرسية قضية األمف الفكري ضمف أولوياتيا لمعناية بالمدرسة والطالب .
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سبلمية، وأشارت الدراسة إلى إلأسس األمف الفكري في التربية ا وىي دراسة تحميمية تفسيرية تناولت(61) (2010بوحميدي،أ) دراسة
أف األمف الفكري ال يعني االنغبلؽ عمى الثقافات األخرى العالمية ونتيميا بغزو العقوؿ ومحوىا، فيناؾ حاجة إلى ثقافات الشعوب 

نيا اآلخروف، فاألمف الفكري مسؤولية اجتماعية تقع نأخذ منيا ما يتوافؽ وعقيدتنا وقيمنا وثوابتنا، ونحتاج إلى نشر ثقافتنا ليستفيد م
عبلـ المختمفة وبقية إلعمى عاتؽ المؤسسات المجتمعية المختمفة ابتداًء مف الفرد ثـ األسرة فالمدرسة فالجامعة والمسجد ووسائؿ ا

 المؤسسات المجتمعية األخرى.
األمف الفكري لطبلبيا، وحاولت الدراسة الكشؼ عف ماىية والتي تناولت دور الجامعة في تحقيؽ  (62) (2011)االتربي، دراسة 

ىـ تحديات العولمة التي تواجو الجامعة في تحقيؽ األمف الفكري، وتوصمت الدراسة إلى ضرورة أاألمف الفكري مفيومًا وابعادًا، و 
واستخداـ وسائؿ وآليات وضع تحديات األمف الفكري في عصر العولمة عمى سمـ أولويات المؤسسات المختمفة، وحسف اختيار 

تحقيؽ األمف الفكري في عصر العولمة، وضرورة دراسة معوقات تحقيؽ األمف الفكري دراسة دقيقة، والتأكيد عمى االبتعاد عف 
الطائفية والتعصب والبعد عف الشممية والتحزب، ومواجية الغزو الثقافي بمختمؼ أنواعو، وأوصت الدراسة في النياية إلى أىمية 

 تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجية تحديات األمف الفكري في عصر العولمة وتكنولوجيا المعمومات. وضرورة
سبلمية العربية، واستنتجت الدراسة إلوىي دراسة تحميمية لؤلمف الفكري وتطبيقاتو التربوية في الببلد ا (63)( 2011الجوازنة،دراسة )

 مف حيثنساف إلتقع عمى عاتؽ جميع المؤسسات المجتمعية المختمفة، كما أنو ييتـ بأمف اأف األمف الفكري مسؤولية اجتماعية 
سبلمية المنبثقة مف القرآف الكريـ وسنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ىي الوسيمة المثمى إلافكاره ومعتقداتو وآرائو، وأف التربية ا

ف الفكري تتمخص في توفير السبلمة والطمأنينة لمفرد والمجتمع، كما ييدؼ لتعزيز األمف الفكري ومحاربة االنحراؼ، وأف ميمة األم
 يجاد جيؿ مف الشباب يممؾ القدرة عمى وزف األمور بموازيف النقد والتمييز والفرز والتمحيص.إإلى 
بلؿ استطبلع والتي حاولت الكشؼ عف مخاطر التقنية المعاصرة عمى األمف الفكري، وذلؾ مف خ(64)( 2012)الكفارنة، دراسة

وجية نظر عينة مف طمبة جامعة البمقاء في محافظة الشماؿ، وقد أظيرت النتائج أف درجة المخاطر كانت عالية في المجاليف 
األخبلقي والسياسي والتبعية الفكرية والثقافية، في حيف كانت المخاطر متوسطة في المجاؿ النفسي، وأوصت الدراسة بضرورة 

 فراد والمجتمعات.ألاآلثار المترتبة عمى االستخداـ غير السميـ لمتقنيات المعاصرة عمى اتوعية أفراد المجتمع ب
نشطة الثقافية في تحقيؽ األمف الفكري لدى طبلب جامعة قناة السويس، ألوالتي تناولت دور ممارسة ا( 65) (2013محمد،دراسة )

الثقافية  نشطةألابيف الشباب، وضعؼ االىتماـ بممارسة  حيث تتمخص مشكمة الدراسة في انتشار التيارات الفكرية المنحرفة
الثقافية  نشطةألاالثقافية ، وتوصمت الدراسة إلى أف نسبة مشاركة الطبلب في  نشطةألاوعزوؼ الكثير مف الطبلب عف ممارسة 

 الثقافية تحقؽ األمف الفكري لمطبلب. نشطةألافي الجامعة منخفضة، كما توصمت إلى أف ممارسة 
رىاب، إلوالتي تناولت دور المؤسسات التعميمية في تحقيؽ األمف الفكري والوقاية مف التطرؼ وا( 66)( 2014)المالكي، دراسة

وحاولت الدراسة الكشؼ عف دور المؤسسات التعميمية باعتبارىا إحدى أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية في تحقيؽ األمف الفكري، 
الفكري مسؤولية تضامنية بيف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وال يمكف تحقيؽ األمف  وتوصمت الدراسة إلى أف تحقيؽ األمف

 الفكري بمقوماتو المختمفة في غياب التنسيؽ والتعاوف بيف تمؾ المؤسسات.
يـ وىدفت الدراسة إلى تحقيؽ األمف الفكري لمشباب لمواجية قيـ التطرؼ والتكفير مف خبلؿ تدعيـ ق (67) (2014)عمي،دراسة

الوسطية واالنتماء والوالء لموطف النتشار الفكر المتطرؼ والتكفير في المجتمع بيف بعض فئات مف الشباب واالستغبلؿ السياسي 
رىاب ، وتوصمت الدراسة في النياية إلى فعالية البرنامج في تحقيؽ قيـ الوسطية واالنتماء والوالء إللمديف لتبرير أعماؿ العنؼ وا

 لموطف.
والتي حاولت التعرؼ عمى دور كمية التربية في تحقيؽ األمف الفكري لدى طبلبيا مف خبلؿ التعميـ  (68) (2015وشاحي،ال) دراسة

ىميتو ومراحؿ تحقيقو مف أوالبحث العممي وخدمة المجتمع، وتناولت الدراسة مفيـو االنحراؼ الفكري وأسبابو ومفيـو األمف الفكري و 
الكمية، ووضعت الدراسة تصور لتفعيؿ الدور الذي تقـو بيا كمية التربية في تحقيؽ األمف  وـ بخبلؿ الوظائؼ التربوية التي تقو 
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نحراؼ الفكري ىو التوجيات واالعتقادات التي يعتنقيا الشباب فتجعميـ ينظروف إلالفكري لدى طبلبيا ، وتوصمت الدراسة إلى أف ا
 أو محكوميف. فردًا أو جماعة أو حكاماً لمف خالفيـ عمى أنو كافر ومستحؿ الدـ والماؿ سواء كاف 

والتي تناولت األمف الفكري والوقاية مف الجريمة، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األمف الفكري  (69) (2015)الصرايرة،دراسة
آليات تعزيز دور في الوقاية مف الجريمة مف وجية نظر طمبة الجامعات مف واقع المجتمع الكويتي، كما تناولت الدراسة أساليب و 

األمف الفكري في الوقاية مف الجريمة، وتوصمت الدراسة إلى الدور الكبير لؤلمف الفكري في الوقاية مف الجريمة وحفظ األمف في 
المجتمع، كما توصمت الدراسة إلى أف أىـ أساليب وآليات تعزيز األمف الفكري في الوقاية مف الجريمة تتمثؿ في تعميؽ مفيـو 

سرة بتنمية الجوانب الفكرية لؤلبناء، وتنفيذ برامج توعوية ألالشباب مف خبلؿ البرامج التعميمية والثقافية، وزيادة اىتماـ ا األمف لدى
في المؤسسات المختمفة لوقاية الشباب مف األفكار الضالة والمتطرفة والمنحرفة، ونشر ثقافة الحوار واحتراـ الرأي وتقبؿ الرأي 

الحوار والمناقشة والتفكير الناقد، واالىتماـ بإيجاد حموؿ لمشكبلت الشباب، وتوعيتيـ بخطورة الغمو خذ بأسموب ألاآلخر وا
 والتطرؼ.

وىي دراسة نظرية تحميمية وصفية لؤلمف الفكري بمفيومو الواسع والذي يشمؿ األمف النفسي والجنائي ( 70) (2015)العرمابي، دراسة
ة األمف في الديف اإلسبلمي حيث االىتماـ البالغ والفائؽ، وأوصت الدراسة بضرورة تنظيـ والسياسي والشرعي، كما تناولت الدراس

المحاضرات والندوات المتعمقة باألمف الفكري، وضرورة قياـ المكاتب التعاونية بتكثيؼ جيودىا في طباعة كتب العمماء وفتاوييـ 
قناع في صفوؼ الشباب، فيذه ىي طريقة األنبياء مع إلالنقاش واورة و اتجاه قضايا اإلرىاب الخطيرة، وتفعيؿ لغة الحوار والمح

قامة المخيمات الصيفية لمشباب ودعوتيـ عبر نطاؽ واسع لحضورىـ.أ  قواميـ، وا 
وأشارت الدراسة إلى أىمية توعية المجتمع بمفيـو األمف  (71) (An intellectual security commission,2015)دراسة

ف ىناؾ العديد مف المؤسسات التي أخذت بمفيـو األمف الفكري، وأنشئت لو أة السعودية، وبينت الدراسة الفكري بالمممكة العربي
نشاء جياز وطني لؤلمف الفكري عمى أف إأطر تنظيمية ومؤسسية، لرفع الوعي العممي والفكري لمشباب، وأوصت الدراسة بضرورة 

 رىابية.إللممنظمات ا Deviant thoughtsار المنحرفة ييدؼ إلى نشر الوعي وتوضيح المخاطر الناجمة عف األفك
واقع اإلسيامات المجتمعية التي تبذؿ لتحقيؽ األمف الفكري لدي  ىوالتي ىدفت إلى التعرؼ عم (72)( 2016)بهجت،دراسة 

قبؿ المؤسسات  الشباب مف ىالشباب، وتحديد واقع الجيود الوقائية والعبلجية والتنموية التي تبذؿ لتحقيؽ األمف الفكري لد
الشباب مف قبؿ  ىالمجتمعية، وتوصمت الدراسة إلى أف الجيود الوقائية والعبلجية والتنموية التي تبذؿ لتحقيؽ األمف الفكري لد

المؤسسات المجتمعية جاءت بمستوى متوسط، كما شكؿ انخفاض الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج الخاصة برعاية الشباب أحد 
 ة لتنفيذ برامج الشباب.ساسيألالمعوقات ا

لى الدور الوطني لمجامعات السعودية وتحقيؽ األمف الفكري الشامؿ وتعزيز اليوية إوالتي أشارت ( 73) (2017)المقصودي،دراسة 
الوطنية لدى الناشئة، وحاولت الدراسة تحميؿ مفيـو األمف الفكري وبياف مدى أىميتو، وتوضيح دور الجامعة الحديث نحو تعزيز 

لى ضرورة تعزيز األمف الفكري لدى منسوبييا خاصة الشباب إمف الفكري في المجتمع المعاصر، وأوصت الدراسة في النياية األ
 الجامعي المنتمي إلييا.

 يتضح مف الدراسات السابقة ما يمي:
 متطرؼ، كما أىمية برامج منظمات المجتمع المختمفة في تنمية مفيـو األمف الفكري لدى الشباب ومحاربة الفكر ال

أتفقت معظـ الدراسات عمى مفيـو األمف الفكري وأىميتو بالنسبة لمشباب، كما اعتمدت غالبية الدراسات عمى 
ف أغمب ىذه الدراسات طبقت عمى الشباب الجامعي بببعض  المنيج الوصفي التحميمي ، واستخداميا لبلستبانة ، وا 

و األثنيف معًا، كما إف ىذه الدراسات أناث إلا لت الذكور أوالكميات والجامعات والنشء في المدارس، وكذلؾ تناو 
تناولت بعض المتغيرات التي تختمؼ عف متغيرات الدراسة الحالية والتي تتناوؿ برامج منظمات المجتمع المدني 
 والشباب المنتمي ليذه المنظمات مف جمعيات أىمية ونقابات مينية وأحزاب سياسية، حيث ال توجد دراسة تناولت

 برامج منظمات المجتمع المدني واألمف الفكري.
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  ، وتكمف االستفادة مف الدراسات السابقة في: بناء إطار نظري يتناوؿ مفاىيـ البحث، وتصميـ وبناء أدوات الدراسة
عداد وبناء مقياس استبانة الدراسة ومقياس األمف الفكري، وتحديد منيج البحث الذي تقـو عميو الدراسة، واختيار  وا 

 ألسموب اإلحصائي المناسب، وصياغة فروض البحث، وتفسير النتائج ووضع التوصيات.ا

 الدراسة الميدانية
 جراءات المنيجية لمدراسة : إلأواًل: ا
تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية، وذلؾ التفاؽ ما تستيدفو الدراسة الحالية مع  منهج ونوع الدراسة : .1

لوصفية حيث تميؿ ىذه الدراسة إلى تحديد برامج منظمات المجتمع المدني وعبلقتيا بتعزيز مفيـو أىداؼ الدراسات ا
األمف الفكري لدى الشباب، و التوصؿ إلى تصور مقترح لتفعيؿ دور ىذه المنظمات في تعزيز األمف الفكري لدى 

 الشباب.
وليف المنتميف لمنظمات المجتمع المدني. تـ اختيار يتكوف مجتع الدراسة مف جميع الشباب والمسؤ  مجتمع وعينة الدراسة: .2

ثبلث منظمات مف بينيا بطريقة عشوائية بحيث تمثؿ ثبلث مكونات مف مكونات منظمات المجتمع المدني بحيث تشتمؿ 
جمعية شباب مصر لمخدمات  -، والتي تمثمت في )نقابة المحاميفعمى أحزاب سياسية ونقابات مينية وجمعيات أىمية

 .  حزب مستقبؿ وطف( –اعية والتنميةاإلجتم
( مف المسؤوليف بالمنظمات المجتمع المدني المختارة 10( شابًا و)50تنقسـ عينة الدراسة إلى عينة استطبلعية تتكوف مف ) العينة:

 تتوفر فييـ خصائص وشروط عينة الدراسة. وعينة أساسية: تنقسـ إلى مجموعتيف وىما:
لدييـ عضوية بإحدى منظمات المجتمع المدنى، ( شابًا 275ظمات المجتمع المدني وتتكوف مف )الشباب المنتميف لمن األولى:
برامج وأنشطة المنظمة. والجدوؿ التالي يوضح الخصائص الديموجرافية لعينة  فيعمى عضويتيـ أكثر مف عاـ، وشاركوا  ومر

 الشباب.
 الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة مف الشباب:   1  جدوؿ

 النسبة العدد المتغير النسبة العدد المتغير النسبة العدد متغيرال

 النوع

 %66 182 ذكر
الحالة 
التعميمية 
 لموالديف

 7 21 متوسط

كفاية 
 الدخؿ

 14.6 40 كاؼ

 %34 93 أنثى
فوؽ 
 المتوسط

140 51 
كافي 

لى إ
 حدما

98 35.6 

الحالة 
 االجتماعية

  %50 137 أعزب
مؤىؿ 
 عالي

 49.8 137 غيركافي 42 114

 %35 95 متزوج
محؿ 
 اإلقامة

عدد  68.7 189 حضر
افراد 
 االسرة

 متوسط
انحراؼ 
 معياري

 متوسط

 5 1 5 31.3 86 ريؼ  %44 12 مطمؽ

 الدخؿ الشيري %11 31 أرمؿ
 متوسط

االنحراؼ 
  المعياري

600 73 
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%(، 66وذلؾ بنسبة ) ذكورلمنظمات المجتمع المدني مف الإف الغالبية العظمى مف الشباب المنتموف  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
ف ( سنو، و 26كما إف متوسط سف الشباب عينة الدراسة ) %(، 50غالبية الشباب عينة الدرسة يقعوف في فئة أعزب وذلؾ بنسبة )ا 
ف مى الزواج. و وما ينتج عنيا مف عدـ قدرة الشباب ع ييمر بيا المجتمع المصر  يحيث يعكس ذلؾ الظروؼ االقتصادية الت ا 

وىذا يعكس أىمية التعميـ لدى األسر، حيث %(، 51بنسبة) مؤىؿ فوؽ المتوسطحاصموف عمى  والدييـالنسبة األكبر مف الشباب 
األعماؿ  فيحيث إف غالبية الشباب المنتمي  لمنظمات المجتمع المدني يعمموف  ،يتحسيف وضعيـ االجتماع فييدعـ ىذا رغبتيـ 
دراكيـ لممسؤولية والواجبات تجاه  في ي( ، حيث يشير ذلؾ إلى رغبة الشباب المصر 49.6)الحرة وذلؾ  بنسبة البحث عف العمؿ وا 
( جنيو فقط، حيث يدؿ ذلؾ عمى أف ىذا الدخؿ ال يضمف إال 600إف متوسط الدخؿ الشيري ألرباب األسر)مجتمعيـ وأنفسيـ.

لى المنظمات المتطرفة .حيث عبر غالبية الشباب مف إي قد يدفعيـ إشباع االحتياجات األساسية مف وجية نظر الشباب وبالتال
(، وأخيرًا 68.7الحضر بنسبة ) فيأكبر نسبة كبيرة منيـ يقيموف كما أف  (،49.8عينة الدراسة إف ىذا الدخؿ غير كاؼ بنسبة )

 ( أفراد.5فإف متوسط عدد أفراد أسرة الشباب)
 (30ي وتتكوف مف جميع المسؤوليف بمنظمات المجتمع المدني المختارة وعددىـ ): المسؤوليف بمنظمات المجتمع المدنالثانية

 والجدوؿ التالي يوضح الخصائص الديموجرافية لعينة المسؤوليف
 الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة مف المسؤوليف :2جدوؿ 

 الخصائص ـ

 النوع 1
 53.3 16 ذكر

 .عدد سنوات العمؿ4

 متوسط
االنحراؼ 
 46.7 14 أنثى المعياري

 .السف2
 متوسط

انحراؼ 
 8 22 معياري

46 5 

 الحالة التعميمية 3

 . العضوية في منظمات المجتمع المدني5 16.7 5 مؤىؿ متوسط
مؤىؿ فوؽ 
 المتوسط

 16.7 5 عضػػو حػػزب سياسي 33.3 10

 50.0 15 مؤىؿ عالي
 50.0 15 عضػػو جمعية أىػػمػػية

 33.3 10 ابػػة مػينيةعضػػو نقػػ
 

ذلؾ مع طبيعة  %(، حيث يتفؽ53.3وذلؾ بنسبة ) الذكور مف المسؤوليف مف  ىإف الغالبية العظم يبيف الجدوؿ السابؽ:
%(، 50.0مؤىؿ عالي بنسبة) ىمف الحاصميف عموىـ ( سنة،.46ومتوسط عمر المسؤوليف ) ، العمؿ في ىذه المنظمات

متوسط عدد وبمغ مسؤوليف، حيث يوفر ذلؾ الميارات والخبرات البلزمة لمعمؿ والتطوير. ويعكس ذلؾ النضج العممي لدى ال
لمعامميف بيذه المؤسسات، وقد يرجع ذلؾ  في(، حيث يعكس ذلؾ االستقرار الوظي22سنوات العمؿ بمنظمات المجتمع المدني )

إنيـ أعضاء كما ،بتوحدىـ مع إطارىا التنظيمي إلى إيمانيـ بأىداؼ ىذه المؤسسات وبقيميا التنظيمية التي تجعميـ يشعروف
%(، ومنتموف ألحزاب سياسية وذلؾ بنسبة 33.3%(،  والنقابات المينية وذلؾ بنسبة )50.00بالجمعيات األىمية وذلؾ بنسبة)

 \%(، وقد يرجع ذلؾ إلى إف الجمعيات األىمية أكبر مكوف مف مكونات المجتمع المدني في مصر.16.7)
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 تمثمت أدوات جمع البيانات في: لدراسة:أدوات ا. 3
 استبانة )برامج منظمات المجتمع المدني( :  . أ

وىي تيدؼ إلى التعرؼ عمى أىـ البرامج التي تقدميا منظمات المجتمع المدني، وقد تـ بناء مفردات االستبانة بحيث تغطي ثبلثة 
ىما يقدـ لمشباب والثاني يقدـ لمعامميف، والجزء الثاني يتمثؿ في أجزاء، الجزء األوؿ: ويتكوف مف أربعة أبعاد بصورتيف مختمفتيف أحد

المقترحات التي تدعـ مف المعوقات التي تحد مف دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز األمف الفكري، والجزء الثالث يتمثؿ في 
 الستبانةوالجدوؿ التالي يوضح عدد مفردات ا دور منظمات المجتمع المدني لتعزيز األمف الفكري
 يوضح عدد مفردات االستبانة  3 : جدوؿ

 األجزاء
 

 البرامج
 المجموع المقترحات المعوقات

 االجتماعي السياسي الوقائي الثقافي

 الشباب

 73 16 17 11 9 9 11 الصورة المبدئية
 65 15 16 10 8 7 9 بعد التحكيـ
بعد االتساؽ 

 الداخمي
8 6 7 9 15 15 60 

 المسؤوليف

 73 16 17 11 9 9 11 ورة المبدئيةالص
 64 16 15 10 7 8 8 بعد التحكيـ
بعد االتساؽ 

 الداخمي
8 6 7 9 15 15 60 

 
( مفردة لمصورة الخاصة 60( مفردة لمصورة الخاصة بالشباب و )60يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف االستبانة تتكوف مف )
أماـ كؿ مفردة ثبلثة بدائؿ، وعمى كؿ فرد مف أفراد  .ةبانة بأجزائيا الثبلثبالمسؤوليف، وىي في مجمميا تغطي جميع جوانب االست

عمى  ه( إذا كاف وقع اختيار 1، 2، 3( أماـ البديؿ الذي يرى أنو ينطبؽ عميو، بحيث تعطى الدرجة )√العينة أف يضع عبلمة )
 )دائمًا، أحيانًا، نادرًا( عمى الترتيب.  

 الخصائص السيكومترية لإلستبانة
 صدق: ال
 :( مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية الخدمة االجتماعية جامعة 7حيث تـ عرض األداة عمى عدد ) الصدؽ الظاىري

عادة 80حمواف، وقد تـ االعتماد عمى نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف ) %(، وقد تـ حذؼ بعض العبارات واضافة عبارات جديدة وا 
 ي صورتيا النيائية.صياغة البعض. وبناء عمى ذلؾ تـ صياغة االستمارة ف

  االتساؽ الداخمي: تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ  بالدرجة الكمية
 لى والثانية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:األو وذلؾ لبلستبانة بصورتييا 
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 لمشباب والمسؤوليف معامبلت الصدؽ االتساؽ الداخمي : 4 جدوؿ 
 المسؤوليف الشباب امجالبر 

 1**0.818 **0.498 الثقافية
 **0.821 **0.663 الوقائية
 **0.782 **0.690 السياسية
 **0.724 **0.701 االجتماعية
 **0.81 **0.87 الدرجة الكمية

  (0.01** تشير إلى أف القيمة دالة عند مستوى)
( وىذا يشير إلى أف البلستبانة تتمتع 0.01ة إحصائيًا عند مستوى )يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دال

 بدرجة مقبولة مف االتساؽ الداخمي.

، وذلؾ لعينة قواميا المسؤوليف تـ حساب ثبات األداة باستخداـ معامؿ ثبات )ألفا ػ كرونباخ( لقيـ الثبات التقديرية الستبيافالثبات: 
 وقد جاءت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي:. سةالدرا مجتمع المسؤوليف( مفردات مف 20)

 نتائج ثبات استبياف المسئوليف باستخداـ معامؿ )ألفا ػ كرونباخ( : 5 جدوؿ
 المسؤوليف الشباب البرامج
 0.884 0.997 الثقافية
 0.893 0.985 الوقائية
 0.706 0.894 السياسية
 0.993 0.883 االجتماعية

  
لسابؽ أف جميع قيـ معامؿ ألفا كرونباخ دالة إحصائيًا ، وىذا يشير إلى أف االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة مف يتضح مف الجدوؿ ا

 وبذلؾ يمكف االعتماد عمى نتائجيا وأصبحت األداة في صورتيا النيائية.الثبات، 
 مقياس األمن الفكري . ب

( مفردة تقيس في 40المجتمع المدني، ويتكوف مف ) وييدؼ إلى قياس مستوى األمف الفكري لدى الشباب المنتميف لمنظمات
نتماء الوطني، والوعي المجتمعي، والتسامح والتعايش، والحوار اإليجابي والتفاعؿ، وأمف المعمومات إلمجمميا خمس أبعاد وىي:ا

 وقد تـ بناء مفردات المقياس بحيث تغطي األبعاد الخمسة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:واألنترنت. 
 عدد مفردات كؿ بعد مف أبعاد المقياس :  6  جدوؿ

االنتماء  األبعاد
 الوطني

الوعي 
 المجتمعي

التسامح 
 والتعايش

الحوار 
 اإليجابي

أمف 
 المعمومات

 المجموع

 50 10 9 10 10 11 مفردات الصورة األولية
 41 8 7 8 8 10 المفردات بعد التحكيـ

 40 8 7 8 8 9 المفردات بعد االتساؽ الداخمي
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( 10( مفردات بعد عممية التحكيـ، و)9( مفردة، وذلؾ بعد حذؼ )40ضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد مفردات المقياس بمغ )يت
( لمف يختار 3وتـ تقدير درجات المقياس وفؽ مقياس متدرج، بحيث تعطى الدرجة ) مفردة بعد إجراء عممية االتساؽ الداخمي.

( لمف يكوف اختياره ىو 1( لمف يقع اختياره عمى البديؿ )أحيانًا(، بينما تعطى الدرجة )2(، في حيف تعطى الدرجة )دائماً البديؿ )
 . مناسباً  يراه اختيار كؿ تحت( √البديؿ )نادرًا(، وعمى كؿ فرد مف أفراد العينة وضع عبلمة )

 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 أواًل: الصدق
 مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  ( مف المحكميف10دئية إلى )تـ تقديـ المقياس في صورتو المب: صدق المحكمين

عادة 80حمواف وجامعة الممؾ فيصؿ، وقد تـ االعتماد عمى نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف ) %(، وقد تـ حذؼ بعض العبارات وا 
 صياغة البعض اآلخر.وبناء عمى ذلؾ تـ صياغة االستمارة في صورتيا النيائية.

 حساب معامبلت الصدؽ الظاىري، والصدؽ العاممي. المسؤوليف تـ استبياف : الختبار صدؽالصدق
 :بعاد ألحيث اعتمد الباحث في حساب صدؽ االتساؽ الداخمي عمي معامؿ ارتباط كؿ بعد مف اصدق االتساق الداخمي

 بعاد األمف الفكري، ويوضح الجدوؿ التالي صدؽ االتساؽ الداخمي:ألالفرعية الفرعية بالدرجة الكمية 
 

 االتساؽ الداخمي البعاد األمف الفكري :7جدوؿ
 الدرجة الكمية أمف المعمومات الحوار اإليجابي التسامح والتعايش الوعي المجتمعي االنتماء الوطني البعد
 **0.89 **0.847 **0.885 **0.912 **0.627 **0.617 القيمة

 
زئة النصفية مف خبلؿ وضع العبارات الفردية في النصؼ الثبات عمى طريقة التج حيث اعتمد الباحث في حساب ثانيًا: الثبات 

  كما في الجدوؿ التالي. 0.972األوؿ والزوجية في النصؼ الثاني، وتبيف أف معامؿ االرتباط باستخداـ التجزئة النصفية يساوي 
 يوضح ثبات المقياس :8جدوؿ 

استخدام معامل االرتباط ب حقيمة تصحي معامل االرتباط طريقة التجزئة النصفية
 سبيرمان براون

0.972 0.98 
 

 يشير الجدوؿ إلى ارتفاع درجة معامؿ ثبات المقياس باستخداـ التجزئة النصفية مما يدؿ عمى إمكانية االعتماد عمية. 
 حدود الدراسة: .4
 الشباب الذيف ينطبؽ عمييـ شروط اختيار العينة والمسؤوليف  . فيوتتمثؿ  الحدود البشرية لمدراسة: .أ
جتماعية الجمعية شباب مصر لمخدمات ا-)نقابة المحاميفي منظمات المجتمع المدن فيوتتمثؿ الحدود المكانية لمدراسة: .ب

 حزب مستقبؿ وطف(  بمحافظة القاىرة.–والتنمية
 .  2017- 2016: تـ جمع البيانات خبلؿ العاـ الجامعي  الحدود الزمنية لمدراسة ج. 
 يأساليب التحميل اإلحصائ. 5

( ، وقد استخدمت  التكرارات والنسب المئوية،والمتوسط (SPSSتـ معالجة البيانات مف خبلؿ الحاسب اآللي باستخداـ برنامج 
 الحسابي،واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ ثبات ) ألفا. كرونباخ ( ومعامؿ ارتباط بيرسوف .
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
برامج منظمات المجتمع المدنى مف وجية نظر الشباب". ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ  وىالذي ينص عمى "ما مستالتساؤل األول: 

 ( توضح ذلؾ:12 -9قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي والمستوي لكؿ مفردة مف مفردات االستبانة والجداوؿ التالية )
 

 يوضح البرامج الثقافية : 9  جدوؿ رقـ
 الترتيب المستوى ـ العبارة ـ
 5 متوسط 1.91 ؾ في المسابقات الثقافية التي تتعمؽ بتاريخ الوطفأشار  1
 1 متوسط 2.1 أستفيد مف المحاضرات واألمسيات الثقافية التي تختص باألمف الفكري لمشباب 2
 2 متوسط 2.07 األعماؿ المسرحية التي تتناوؿ توعية الشباب بالقضايا المجتمعية فيأشارؾ  3
 7 متوسط 1.87 رىابإلالحائط األىمية لمتوعية بمخاطر اأساىـ في إعداد مجبلت  4
 3 متوسط 2.04 يجابيةإلالمعسكرات المتنوعة التي تحث الشباب عمى األفكار ا فيأشارؾ  5
 8 متوسط 1.74 الرحبلت الترفييية والتعميمية التي تنظميا المنظمة فيأشارؾ  6
 6 متوسط 1.88 اكتسبت  معارؼ ومعمومات عف ثقافة الشعوب االخرى 7

 - متوسط 1.94 الدرجة الكمية
يشير الجدوؿ السابؽ إلى أف: مستوى مشاركة وتفاعؿ ومساىمة الشباب في البرامج الثقافية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني 

بشكؿ متوسط في (،  نستنتج مف ذلؾ أف البرامج الثقافية بمنظمات المجتمع المدني تسيـ 1.94جاء متوسط وذلؾ بمتوسط قدره )
تعزيز األمف الفكري لدى الشباب، وذلؾ مف خبلؿ المحاضرات واألمسيات الثقافية التي تختص باألمف الفكري لمشباب، والمشاركة 

المعسكرات المتنوعة التي تحث الشباب  فياألعماؿ المسرحية التي تتناوؿ توعية الشباب بالقضايا المجتمعية، وكذلؾ المشاركة  في
 (30)(2008)حسني، ودراسة ، (31)(2008)محمود، ، ودراسة(54)(2008يجابية، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة )حمي،إلار اعمى األفك

لمجموعو مف األنشطة والبرامج لتدعيـ القيـ  يوالتي أشارت إلى ضرورة تبنى منظمات المجتمع المدن  (72)(2016ودراسة )بيجت،
 واإلتجاىات واألفكار االيجابية لدى الشباب.

 يوضح البرامج الوقائية : 10وؿ رقـ جد
 الترتيب المستوى م العبارة م
 1 متوسط 2.33 البرامج التى تيدؼ إلى تعزيز األمف االجتماعي  فياشارؾ  1
 عف لمكشؼ مجاالً  وتعطيني واإلبداعية العقمية القدرات أنشطة البرامج لدي يتنم 2

 وممكاتي مواىبي
 2 متوسط 2.22

والمنطقي حوؿ القضايا  العممي التفكير مؿ المختمفة لتعزيزأشارؾ في ورش الع 3
 المجتمعية

 5 متوسط 1.83

 4 متوسط 1.96 تساعد البرامج عمى تكويف فرؽ العمؿ لمحاربة الفكر المتطرؼ 4
 3 متوسط 2.14 نقـو بعمؿ الدراسات لرصد أسباب االنحراؼ الفكرى لدى الشباب 5
 6 متوسط 1.79 عمقة بالقضايا المجتمعية وكيفية مواجيتياإنشاء قواعد بيانات مت فيأشارؾ  6

 - متوسط 2.04 الدرجة الكمية
 

أف مستوى البرامج الوقائية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني لمشباب جاء متوسط وذلؾ بمتوسط  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
الشباب بمنظمات المجتمع المدني تسيـ بشكؿ متوسط في  نستنتج مف ذلؾ أف البرامج الوقائية التي يشارؾ فييا (.2.04قدره)
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التخطيط لبرامج  فيأشارت إلى ضرورة إشتراؾ الشباب  يوالت (37)(2011)إسماعيؿ: تعزيز األمف الفكري ويتفؽ ذلؾ مع دراسة
 العقمية ة القدراتينموت تيدؼ إلى تعزيز األمف االجتماعي، يوذلؾ مف خبلؿ المشاركة في البرامج الت ،يمنظمات المجتمع المدن

تاحة الفرصة لمكشؼ واإلبداعية    و (72)(2016)بيجت،حيث أشارت دراسة كؿ مف  وممكاتيـ مواىبيـ عفلدييـ،وا 
(25)(Roberts-wade-Travis:2004)  تنمية القدرات لدى األفراد، والمشاركة  فيإلى أف لمنظمات المجتمع المدنى دور بارز

لدى الشباب، والمساعدة في تكويف فرؽ العمؿ لمحاربة الفكر  يرصد أسباب االنحراؼ الفكر في عمؿ الدراسات التي تحاوؿ 
 المتطرؼ.

 يوضح البرامج السياسية :  11جدوؿ 
 الترتيب المستوى م العبارة م

رائي آتكويف اتجاىاتي و  فياستفيد مف الكتيبات والنشرات الدورية التي تصدرىا المنظمة  1
 ضايا الوطفالسياسية تجاه ق

 3 متوسط 1.96

 1 متوسط 2.11 أحرص عمى حضور الندوات المتعمقة  بالقضايا السياسية المطروحة عمى الساحة 2
 4 متوسط 1.89 أحرص عمى حضور المؤتمرات لمناقشة القضايا السياسية التى تيـ الشباب 3
التى تيدد أمف أتواصؿ مع أصدقائي عمى صفحات التواصؿ االجتماعي لتكذيب الشائعات  4

 الوطف
 2 متوسط 1.99

 6 منخفض 1.5 تشجعني المنظمة لمتعبير عف آرائي وأفكاري السياسية بحرية تامة 5
 5 منخفض 1.53 تشجعني المنظمة عمى ممارسة الحياة الديمقراطية بداخميا 6
 6 منخفض 1.5 تنظميا المنظمة لتوعيتنا بمفاىيـ المواطنة يورش العمؿ الت فيأشارؾ  7

 - متوسط 1.83 الدرجة الكمية
 

وذلؾ بمتوسط  اً أف مستوى البرامج السياسية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني لمشباب جاء متوسط يشير الجدوؿ السابؽ إلى:
ب تناولت ضرورة مشاركة الشبا يوالت (37)(2011إسماعيؿ:) حيث يدعـ ىذا نتائج دراسةويعتبر ذلؾ داللة متوسطة  (1.83قدره)
.نستنتج مف ذلؾ أف البرامج السياسية التي يشارؾ فييا الشباب بمنظمات المجتمع المدني تسيـ يأنشطة منظمات المجتمع المدن في

بشكؿ متوسط في تعزيز األمف الفكري لدييـ، وذلؾ مف خبلؿ حضور الندوات التي تتعمؽ بالقضايا السياسية المطروحة عمى 
واالستفادة مف  تيدد أمف الوطف، يى صفحات التواصؿ االجتماعي لتكذيب الشائعات التالساحة، والتواصؿ مع األصدقاءعم

تكويف اتجاىاتيـ وآرائيـ السياسية تجاه قضايا الوطف، وحضور المؤتمرات  فيالكتيبات والنشرات الدورية التي تصدرىا المنظمة 
والتي أشارت إلى تعظيـ  (27)(2007ذلؾ مع دراسة )الزعبي:ويتفؽ التي تنظميا المنظمة لمناقشة القضايا السياسية التى تيميـ، 

 دور منظمات المجتمع المدني وتحديد نوعية االدوار المعاصرة التي تؤدييا في انجاز تنمية سياسية حقيقية تستند إلى
  (72)(2016جت،ودراسة )بي (33)(2009البصراتي،)  ؛ (30)(2008آماؿ الناس واحتياجاتيـ وىذا ما أشارت إليو دراسة)حسني،

 اتجاىاتيـ وآرائيـ السياسية .والتي أكدت عمى أىمية البرامج السياسية في توعية الشباب وتكويف 
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 يوضح البرامج االجتماعية : 12جدوؿ 
 الترتيب المستوى م العبارة م

 1 متوسط 2.25 األنشطة التطوعية والخيرية باستمرار فيأشارؾ  1
 2 متوسط 2.03 اآلخريف وتقديـ العوف ليـ أحرص عمى مساعدة 2
 3 متوسط 1.79 تقديـ الخدمات االجتماعية لمشباب بشكؿ مستمر فيأشارؾ  3
 4 متوسط 1.77 ساعدتنى البرامج االجتماعية عمى التكيؼ مع اآلخريف 4
 6 متوسط 1.77 أحرص عمى تقديـ المساعدة لمشباب المحتاجيف لمخدمات 5
 8 متوسط 1.71 مة التكافؿ االجتماعيتحقؽ برامج المنظ 6
برامجيا  فيتحرص المنظمة عمى دمج الفئات الميمشة  مف الشباب لممشاركة  7

 واالستفادة مف خدماتيا
 7 متوسط 1.75

 4 متوسط 1.77 عمى تحمؿ المسؤولية االجتماعية يساعدتني البرامج االجتماعية عمى زيادة قدرت 8
 8 متوسط 1.71 ة عمى التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف بشكؿ جيدساعدتني البرامج االجتماعي 9

 - متوسط 1.86 الدرجة الكمية
 

 اً أف مستوى البرامج االجتماعية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني لمشباب جاء متوسط وذلؾ بمتوسط يشير الجدوؿ السابؽ إلى:
تقدميا منظمات المجتمع المدني تعزز مف مفيـو األمف الفكري بشكؿ  أف البرامج االجتماعية التي. نستنتج مف ذلؾ (1.86قدره)

متوسط  وذلؾ مف وجية نظر الشباب أنفسيـ مما قد يؤكد عمى أف ىذه البرامج قد ساعدت في تعزيز األمف الفكري لدى الشباب 
 فيتقديـ العوف ليـ، والمشاركة األنشطة التطوعية والخيرية باستمرار، والحرص عمى مساعدة اآلخريف و  فيمف خبلؿ المشاركة 

تقديـ الخدمات االجتماعية لمشباب بشكؿ مستمر، وتنمية القدرة عمى التكيؼ مع اآلخريف، وتنمية قدرة الشباب عمى تحمؿ 
ف البرامج االجتماعية قد أثرت بدرجة متوسطة في تحقيؽ األمف الفكري لدى الشباب مف خبلؿ إالمسؤولية االجتماعية، وبالتالي ف

نشطة قد تضر بيـ وبأفكارىـ وتجعميـ عرضة أمف قضاء أوقاتيـ في  نشطة والتي تمثؿ جانب وقائي ليـ بدالً أللمشاركة في ىذه اا
 .  (72)(2016دراسة )بيجت،لبلستقطاب الفكري مف قبؿ الجماعات والتنظيمات المتطرفة وىذا ما يتفؽ مع نتائج 

 نظر المسؤولين:نتائج برامج منظمات المجتمع المدني من وجهة 
مف وجية نظر المسؤوليف". ولئلجابة عمى ىذا  يبرامج منظمات المجتمع المدن الذي ينص عمى "ما مستوىالتساؤل الثاني: 

( توضح 16 -13لكؿ مفردة مف مفردات االستبانة والجداوؿ التالية ) ىالتساؤؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي والمستو 
 ذلؾ:

 ح البرامج الثقافيةيوض : 13جدوؿ رقـ 

 الترتيب المستوى ـ العبارة ـ

 5 متوسط 2.23 تنظـ المنظمة ندوات تثقيفية باستمرار لرفع الوعي الثقافي لدى الشباب 1
 4 متوسط 2.27 تقدـ المسابقات الثقافية التي تتعمؽ بتاريخ الوطف 2
 1 مرتفع 2.73 ي لمشبابتنظـ المنظمة المحاضرات واألمسيات الثقافية لتعزيز األمف الفكر  3
 6 متوسط 2.03 تنظـ األعماؿ المسرحية التي تتنأوؿ توعية الشباب بالقضايا المجتمعية 4
 8 متوسط 1.87 تحرص المؤسسة عمى إعداد مجبلت الحائط لمتوعية بمخاطر اإلرىاب 5
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 الترتيب المستوى ـ العبارة ـ

 7 متوسط 1.97 يجابيةإلتنظـ المعسكرات المتنوعة التي تحث الشباب عمى األفكار ا 6
 2 مرتفع 2.5 تنظـ المؤسسة رحبلت ترفييية وتعميمية لتكويف اتجاىات إيجابية لدى الشباب 7
 3 متوسط 2.4 تزود المنظمة األعضاء بمعارؼ ومعمومات عف ثقافة الشعوب األخرى 8

 - متوسط 2.16 الدرجة الكمية
 

ة التي تقدميا منظمات المجتمع المدني مف وجية نظر أف مستوى استفادة الشباب مف البرامج الثقافي إلى يشير الجدوؿ السابؽ
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة. نستنتج مف ذلؾ أف المسؤوليف عف البرامج الثقافية 2.16وذلؾ بمتوسط قدره) اً المسؤوليف جاء متوسط

، وذلؾ مف خبلؿ  تنظيـ بمنظمات المجتمع المدني يروف أف ىذه البرامج تسيـ بشكؿ متوسط في تعزيز األمف الفكري لدى الشباب
المحاضرات واألمسيات الثقافية ، وتنظيـ المؤسسة رحبلت ترفييية وتعميمية لتكويف اتجاىات إيجابية لدى الشباب، وتزويد األعضاء 
 بمعارؼ ومعمومات عف ثقافة الشعوب األخرى، وكذلؾ تنظيـ ندوات تثقيفية باستمرار لرفع الوعي الثقافي لدى الشباب، ويتفؽ ذلؾ

 (29))2008رفاعي،) ،(30))2008حسني، (؛)(28) 2008بشاري،(؛  (57)(2007عبداهلل( ؛)(26) 2006مع دراسة )أبوزيد،

والتي أكدت عمى أىمية البرامج الثقافية لمنظمات المجتمع  (41)(2015الدجدج:) ؛ (36)(2013العراقي،)؛ (39))2013 االرياني( 
يد الشباب بالمعارؼ والمعمومات اإليجابية ونشر ثقافة المواطنة الصالحة، وتنمية القيـ المدني في تغيير المفاىيـ الثقافية وتزو 

( والخاص بالبرامج الثقافية مف وجية نظر الشباب مما يعني أف ىناؾ 24) االيجابية لدى الشباب، كما يتفؽ ذلؾ مع جدوؿ رقـ
 مكانية تعميـ نتائج الدراسة.إما يشير إلى تطابؽ بيف وجيتي نظر الشباب والمسؤوليف حوؿ البرامج الثقافية، م

 يوضح البرامج الوقائية : 14جدوؿ رقـ 
 ـ

 __ العبارة

 الترتيب المستوى س
 
 مكرر5 متوسط 2.17 تصمـ المنظمة البرامج التي تيدؼ إلى تعزيز األمف االجتماعي 1
 3 متوسط 2.33 ممكات الشبابمواىب و  وتكشؼ عف واإلبداعية العقمية أنشطة البرامج القدرات يتنم 2
 2 مرتفع 2.4 والمنطقي حوؿ القضايا المجتمعية العممي التفكير تنظـ المؤسسة ورش عمؿ مختمفة لتعزيز 3
 5 متوسط 2.17 تساعد البرامج عمى تكويف فرؽ العمؿ لمحاربة الفكر المتطرؼ 4
 4 متوسط 2.3 لدى الشبابتجري المؤسسة العديد مف الدراسات لرصد أسباب االنحراؼ الفكري  5
 1 مرتفع 2.43 تنشئ المؤسسة قواعد بيانات متعمقة بالقضايا المجتمعية وكيفية مواجيتيا 6

 - متوسط 2.3 الدرجة الكمية
 

ستفادة الشباب مف البرامج الوقائية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني مف وجية نظر اأف مستوى  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاءت الفقرة " تنشئ المؤسسة قواعد بيانات 2.3وذلؾ بمتوسط قدره) اً يف جاء متوسطالمسؤول

( بمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة " 2.43متعمقة بالقضايا المجتمعية وكيفية مواجيتيا" في المرتبة األولى وذلؾ بمتوسط مرجح قدره)
 العممي والمنطقي حوؿ القضايا المجتمعية " في المرتبة الثانية وذلؾ بمتوسط قدره يز التفكيرتنظـ المؤسسة ورش عمؿ مختمفة لتعز 

ضرورة قياـ المؤسسات باألنشطة والبرامج التى تغرس القيـ االيجابية لدى الشباب  (57)(2007حيث تناولت دراسة)عبد اهلل  ،(2.3)
مواىب وممكات الشباب " في  وتكشؼ عف واإلبداعية العقمية برامج القدراتلتعظيـ استفادتيـ منيا. وجاءت الفقرة " تنمى أنشطة ال

فقرة " تجري المؤسسة العديد مف الدراسات لرصد أسباب االنحراؼ الفكري لدى (، وجاءت 2.33وذلؾ بمتوسط قدره)المرتبة الثالثة 
ؼ إلى تعزيز األمف ـ المنظمة البرامج التي تيدفقرة " تصم(. في حيف جاءت 2.3)الشباب " في المرتبة الرابعة وذلؾ بمتوسط قدره
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 "تساعد البرامج عمى تكويف فرؽ العمؿ لمحاربة الفكر المتطرؼ" في المرتبة الخامسة واألخيرة وبمتوسط قدره فقرةاالجتماعي" و 
(2.17.) 

شباب مف االنحراؼ الفكري نستنتج مف ذلؾ أف البرامج التي تقدميا منظمات المجتمع المدني تسيـ بمستوى متوسط في وقاية ال
نشاء قواعد البيانات المتعمقة بالقضايا المجتمعية إوذلؾ مف وجية نظر المسؤوليف، ومف خبلؿ تقديميا بعض األنشطة المرتبطة ب

المستحدثة، وتنظيـ ورش عمؿ لتعزيز التفكير العممي والنقدي حياؿ ىذه القضايا والتي مف ضمنيا األمف الفكري ونقيضو وىو 
رؼ الفكري، وكذلؾ تقديـ منظمات المجتمع المدني لشبابيا أنشطة لتنمية قدراتيـ النقدية واإلبداعية كنوع مف شغؿ الفراغ التط

والتي أشارت إلى أىمية دور منظمات  (28)(2008)بشاري: وتوجيو طاقاتيـ في أنشطة إيجابية . وىذا ما أشارت إليو دراسة
شباب مف خبلؿ برامجيا الوقائية والتي تسيـ في انخراط الشباب، وتنمية قدراتيـ عمى امتبلؾ المجتمع المدني في مؿء الفراغ لدى ال

 .الفضاءات التي توفرىا ىذه المنظمات إلدماج الشباب في النسيج المجتمعي
 يوضح البرامج السياسية : 15جدوؿ رقـ 

 الترتيب المستوى م العبارة م

الدورية لتكويف اتجاىات وآراء سياسية تجاه قضايا  تصدر المؤسسة الكتيبات والنشرات 1
 الوطف

 5 متوسط 2.27

 2 مرتفع 2.53 تحرص المؤسسة عمى تنظيـ الندوات المتعمقة بالقضايا السياسية المطروحة عمى الساحة 2
 1 مرتفع 2.57 تحرص المؤسسة عمى تنظيـ المؤتمرات لمناقشة القضايا السياسية التي تيـ الشباب 3
رص المؤسسة عمى استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتكذيب الشائعات التي تيدد تح 4

 أمف الوطف
 6 متوسط 2.2

 4 مرتفع 2.37 تشجع المنظمة الشباب لمتعبير عف آرائيـ وأفكارىـ السياسية بحرية تامة 5
 3 مرتفع 2.4 تشجع المنظمة  الشباب عمى ممارسة الحياة الديمقراطية بداخميا 6
 مكرر 6 متوسط 2.2 دير المؤسسة العديد مف ورش العمؿ لتوعية الشباب بمفاىيـ المواطنةت 7

 - مرتفع 2.39 الدرجة الكمية
 

أف مستوى االستفادة العامة لمشباب مف البرامج السياسية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني مف وجية  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
تحرص المؤسسة عمى تنظيـ المؤتمرات  "( وبمستوى مرتفع، حيث جاءت الفقرة2.39متوسط قدره )وذلؾ ب اً نظر المسؤوليف متوسط

تحرص المؤسسة  ( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة "2.57لمناقشة القضايا السياسية التي تيـ الشباب" في المرتبة األولى وذلؾ بمتوسط قدره )
 ( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة "2.53لمطروحة عمى الساحة" في المرتبة الثانية وبمتوسط )عمى تنظـي الندوات المتعمقة بالقضايا السياسية ا

( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة تشجع 2.4تشجع المنظمة  الشباب عمى ممارسة الحياة الديمقراطية بداخميا" في المرتبة الثالثة وبمتوسط )
( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة " تصدر 2.37اسية بحرية تامة" في المرتبة الرابعة وبمتوسط )المنظمة الشباب لمتعبير عف آرائيـ وأفكارىـ السي

( وبمستوى متوسط، 2.27المؤسسة الكتيبات والنشرات الدورية لتكويف اتجاىات وآراء سياسية تجاه قضايا الوطف" في المرتبة الخامسة وبمتوسط )
مى استخدـا وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتكذيب الشائعات التي تيدد أمف الوطف" والفقرة " في حيف جاءت كؿ مف الفقرة " تحرص المؤسسة ع

 ( وبمستوى متوسط.2.2تدير المؤسسة العديد مف ورش العمؿ لتوعية الشباب بمفاىـي المواطنة" في المرتبة السادسة واألخيرة وبمتوسط )
ميا منظمات المجتمع المدني ممثمة في األحزاب السياسية والنقابات المينية والجمعيات نستنتج مف ذلؾ ارتفاع مستوى البرامج السياسية التي تقد

ي ىمية عينة الدراسة، وقد يرجع ذلؾ إلى نجاح ىذه المنظمات في تممس القضايا المثارة عمى الساحة، ودورىا الفاعؿ في تنمية الوعي السياسألا
دراؾ المسؤوليف لحاجات الشباب السياسية، حيث حرصت ىذه المنظمات عمى تنظيـ المؤتمرات لمناقشة القضايا السياسية التي  لدى الشباب، وا 
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لقاء المحاضرات والندوات لتعزيز األمف تيـ  الشباب، وتنظـي الندوات المتعمقة بالقضايا السياسية المطروحة عمى الساحة، وتوزيع النشرات وا 
والتي أشارت إلى أىمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة المواطنة  (41)(2015الفكرى. ويتفؽ ذلؾ مع دراسة )الدجدج:

دى الشباب، حيث أكدت الدراسة عمى الدور الميـ لمنظمات المجتمع المدني في تنمية الشباب تنمية متكاممة، والوعي السياسي ل
مف خبلؿ مساىمتيا في اكساب الشباب قيـ المواطنة  وسياسياً  فترى الدراسة أف ىذه المنظمات استطاعت تمكيف الشباب اجتماعياً 

نساف المدنية والسياسية وواجباتو إلانتماًء ووالء لمجتمعيـ، ويعرؼ حقوؽ ا يكونوا أكثر ىوتنمية الوعي السياسي لدييـ، حت
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أسيمت في تنمية مفيوـ الوعي السياسي لدى الشباب عف طريؽ تنمية إدراكيـ بالواقع 

 .السياسي واالجتماعي والتاريخي لمجتمعيـ
 

 تماعيةيوضح البرامج االج : 16جدوؿ رقـ 
 _ العبارة م

 س
 الترتيب المستوى

 5 مرتفع 2.37 تقدـ المنظمة أنشطة تطوعية وخيرية باستمرار 1
 6 متوسط 2.23 تشجع البرامج االجتماعية عمى مساعدة اآلخريف وتقديـ العوف ليـ 2
تحرص المنظمة عمى تشجيع الشباب عمى المشاركة في تقديـ الخدمات االجتماعية بشكؿ  3

 مستمر
 8 متوسط 1.83

 3 مرتفع 2.53 ساعدت البرامج االجتماعية عمى تكيؼ الشباب مع اآلخريف 4
 2 مرتفع 2.6 تحرص المؤسسة عمى تقديـ المساعدة لمشباب المحتاجيف لمخدمات 5
 7 متوسط 2 تحقؽ برامج المنظمة التكافؿ االجتماعي بيف األفراد 6
مشة مف الشباب لممشاركة في برامجيا واالستفادة تحرص المنظمة عمى دمج الفئات المي 7

 مف خدماتيا
 مكرر 8 متوسط 1.83

 1 مرتفع 2.73 تنمي البرامج االجتماعية قدرة الشباب عمى تحمؿ المسؤولية االجتماعية 8
 4 مرتفع 2.5 تساعد البرامج االجتماعية عمى التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف بشكؿ جيد 9

 - مرتفع 2.35 الدرجة الكمية
 
أف المستوى العاـ لمبرامج االجتماعية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني لمشباب مف وجية نظر  يشير الجدوؿ السابؽ إلى  

تنمي البرامج االجتماعية قدرة الشباب عمى  " ( وبمستوى مرتفع، حيث جاءت الفقرة2.35المسؤوليف مرتفع وذلؾ بمتوسط قدره)
تحرص المؤسسة عمى  ( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة"2.73جتماعية " في المرتبة األولى وذلؾ بمتوسط)تحمؿ المسؤولية اال

( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة " ساعدت 2.6تقديـ المساعدة لمشباب المحتاجيف لمخدمات" في المرتبة الثانية وذلؾ بمتوسط)
( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة " تساعد 2.53لمرتبة الثالثة وبمتوسط )البرامج االجتماعية عمى تكيؼ الشباب مع اآلخريف" في ا

( وبمستوى مرتفع، في 2.5البرامج االجتماعية عمى التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف بشكؿ جيد " في المرتبة الرابعة وبمتوسط)
( وبمستوى مرتفع، في 2.37سة وبمتوسط)تقدـ المنظمة أنشطة تطوعية وخيرية باستمرار" في المرتبة الخام حيف جاءت الفقرة "

حيف جاءت كؿ مف الفقرة "تحرص المنظمة عمى تشجيع الشباب عمى المشاركة في تقديـ الخدمات االجتماعية بشكؿ مستمر" 
نة والفقرة " تحرص المنظمة عمى دمج الفئات الميمشة مف الشباب لممشاركة في برامجيا واالستفادة مف خدماتيا" في المرتبة الثام

 ( وبمستوى متوسط.1.83واألخيرة وبمتوسط)
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نستنتج مف ذلؾ نجاح البرامج االجتماعية التي تقدميا منظمات المجتمع المدني لتعزيز األمف الفكري ووقاية الشباب مف 
االنحراؼ مف خبلؿ احتضاف واستيعاب الشباب، وذلؾ بتقديـ مجموعة مف األنشطة التي تسيـ في تنمية المسؤولية 

اعية لدى الشباب،وتقديـ الدعـ لمشباب، ومساعدتو عمى التكيؼ مع اآلخريف، وزيادة التواصؿ االجتماعي مع االجتم
الشباب بعضيـ البعض، وتقديـ أنشطة تطوعية تنمي ميارات العمؿ التطوعي لدييـ وتشغؿ أوقات فراغيـ بدؿ مف 

عبدالرؤوؼ ) ؛ (27)(2007الزعبي،؛) (26)(2006)أبوزيد، انشغاليـ في نشاطات تضر بيـ فكريًا.ويتفؽ ذلؾ مع دراسة
 2008)(28)  بشاري،)(30) (2008حسني،)؛(54)(2008حمي،)؛(53)(2008وآخروف،

والتي  (55)(2014سرور،(دراسة  (40)(2013غريب،)؛(36)(2013العراقي،)؛)(39)2013االرياني،(؛)(38)2012مرتجي،(
مع المدني في احتضاف الشباب وتنمية المسؤولية االجتماعية أكدت عمى أىمية البرامج االجتماعية لمنظمات المجت

 والعمؿ التطوعي لدييـ.
 األمن الفكري لدى الشباب:  . ج

". ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث  ما مستوى األمف الفكري لدى الشباب"  الذي ينص عمىالتساؤل الثالث: 
 ( توضح ذلؾ:21 -17المقياس والجداوؿ التالية ) بحساب المتوسط الحسابي والمستوي لكؿ مفردة مف مفردات

 يوضح االنتماء الوطني : 17جدوؿ 

 ـ العبارة ـ
 

 المستوى
 الترتيب

 3 مرتفع 2.46 أحرص عمى القياـ بواجباتي قبؿ المطالبة بحقوقي 1
 8 مرتفع 2.35 أدرؾ أف خدمة وطني فرض وواجب عمي 2
 6 مرتفع 2.4 زاز بوطنيأؤدي الخدمة العسكرية بكؿ فخر واعت 3
 4 مرتفع 2.45 أطالب الشباب بضرورة المحافظة عمى المرافؽ والممتمكات العامة 4
 5 مرتفع 2.43 أحأوؿ أف أشرؼ وطني في كؿ مناسبة أشارؾ فييا 5
 7 مرتفع 2.39 أحرص عمى شراء المنتجات الوطنية 6
 2 مرتفع 2.47 أحزف عندما أسمع إساءة إلى بمدي 7
 1 مرتفع 2.52 ر بضرورة رد الجميؿ لوطنيأشع 8
 مكرر8 مرتفع 2.35 أشارؾ في زيارة اآلثار الوطنية دعمًا لمسياحة في وطني 9

 - مرتفع 2.43 الدرجة الكمية
 

( 2.43أف مستوى األمف الفكري المرتبط باالنتماء لموطف مرتفع لدى الشباب وذلؾ بمتوسط عاـ ) يشير الجدوؿ السابؽ إلى
نتماء الوطني كمكوف مف مكونات األمف الفكري لدى إلبر ذلؾ داللة مرتفعة. نستنتج مف ذلؾ أف ارتفاع مستوى احيث يعت

( 0.48نتماء الوطني حيث بمغ االنحراؼ المعياري العاـ )إلالشباب، كما نستنتج اتفاؽ الشباب عمى العناصر المكونة لبعد ا
نتماء الوطني لدييـ، وقد إلاب فيما يتعمؽ بمفيـو األمف الفكري المتعمؽ ببعد امما يدؿ عمى قمة االختبلفات بيف استجابات الشب

سبلمية المتطرفة التي إلرىابية والجماعات اإليرجع ذلؾ إلى شعور الشباب المتزايد نحو وطنيـ خاصة في ظؿ كثرة اليجمات ا
لو خاصة في األوقات التي يحتاج فييا تحاوؿ النيؿ مف الوطف وذلؾ مف خبلؿ شعوره برد الجميؿ لوطنو نظير ما قدمو 

يضًا مف خبلؿ تقديـ الواجبات ا  و ساءة تمس وطنو،إالوطف لمف يدافع عنو، وكذلؾ مف خبلؿ شعوره بالحزف الشديد عندما يسمع 
 (57)(2007،و)عبداهلل:(56)( Carlsson&Sonnader:2006الحقوؽ، ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة كؿ مف  ) فع
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نتماء الوطني لدى الشباب لتحقيؽ إلوالتي أكدت عمى أىمية غرس قيـ ا (67)(2014ودراسة)عمي، ،(63)(2011نة:ر و)الجوا
 ومواجية الفكر المتطرؼ.   األمف الفكري،

 يوضح الوعي المجتمعي : 18جدوؿ رقـ 

  ـ العبارة ـ
 المستوى

 الترتيب

 1 مرتفع 2.52 أشارؾ في نظافة وتجميؿ منطقتي. 1
 3 مرتفع 2.15 عمى التعاوف لخدمة المنطقة التي نعيش بيا. أحث زمبلئي 2
 7 متوسط 2.01 أقـو بتوجيو اآلخريف نحو الخدمات التي يحتاجوف الييا 3
 2 مرتفع 2.38 أقـو بإرشاد المسؤوليف لؤلماكف التي تحتاج إلى خدمات ومرافؽ 4
 5 توسطم 2.05 أدرؾ المشكبلت والقضايا المجتمعية التي تواجو الوطف. 5
 6 متوسط 2.03 أقـو بتقديـ تصور بديؿ لممشكبلت التي تواجو منطقتي 6
 4 متوسط 2.14 أستطيع أف أعبر عف مشكبلتي وحاجاتي المختمفة 7
 8 متوسط 2 أستطيع تحمؿ المسؤولية في المواقؼ المختمفة 8

 - متوسط 2.16 الدرجة الكمية
   

المجتمعي لدى الشباب متوسط حيث بمغ المتوسط العاـ لمعناصر المكونة لبعد الوعي أف مستوى الوعي  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
( حيث يعتبر ذلؾ داللة متوسطة، وجاءت الفقرة " أشارؾ في نظافة وتجميؿ منطقتي" في المرتبة األولى 2.16المجتمعي )
لتي تحتاج إلى خدمات ومرافؽ" في المرتبة أقـو بإرشاد المسؤوليف لؤلماكف ا"( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة 2.52وبمتوسط)

" أحث زمبلئي عمى التعاوف لخدمة المنطقة التي نعيش بيا" في المرتبة  ( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة2.38الثانية وبمتوسط )
مرتبة الرابعة " أستطيع أف أعبر عف مشكبلتي وحاجاتي المختمفة" في ال ( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة2.15الثالثة وبمتوسط)

( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة" أدرؾ المشكبلت والقضايا المجتمعية التي تواجو الوطف" في المرتبة الخامسة 2.14وبمتوسط )
لييا" في المرتبة إ" أقـو بتوجيو اآلخريف نحو الخدمات التي يحتاجوف  ( وبمستوى متوسط. في حيف جاءت الفقرة2.05وبمتوسط)

" أستطيع تحمؿ المسؤولية في المواقؼ المختمفة" في المرتبة الثامنة  ( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة2.01)السابعة بمتوسط 
 ( وبمستوى متوسط.2واألخيرة بمتوسط)

نستنتج مف ذلؾ أف مستوى الوعي المجتمعي العاـ لدى الشباب متوسط، وبالتالي فإف مستوى األمف الفكري المتصؿ بالوعي 
إال أنيـ يساىموف بالمشاركة في تطوير مجتمعيـ مف خبلؿ النظافة والتجميؿ وتوجيو ذلؾ لدى الشباب، ورغـ المجتمعي متوسط 

ماكف التي تحتاج لخدمات ممحة، وحث الزمبلء عمى تنمية منطقتيـ التي يعيشوف فييا كنوع مف الوعي بمشكبلت ألالمسؤوليف با
ويتفؽ ذلؾ المشكبلت التي يعانوف منيا والحاجات التي يحتاجوف إلى مقابمتيا. وحاجات المنطقة التي يعيشوف بيا، والتعبير عف اىـ

                 (61)(2010)ابوحميدي: ،ودراسة(56)(Carlsson and Sonnader,2006كؿ مف )مع نتائج دراسة 
ة الوعي المجتمعي والتي أكدت وأشارت إلى ضرورة تنمي (71)(An intellectual security commission,2015)ودراسة  

بمفيـو األمف الفكري مف خبلؿ المؤسسات االجتماعية، حيث أف ىذه المؤسسات ليا دور كبير في بناء الفكر والوعي واألمف لدى 
 الشباب.
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 يوضح التسامح والتعايش : 19جدوؿ رقـ 

 ـ العبارة ـ
 

 المستوى
 الترتيب

 2 وسطمت 2.13 أقبؿ التعددية واالختبلؼ في الرأي 1
 1 متوسط 2.17 اعتذر إذا صدر مني خطأ في حؽ زميؿ لي 2
 7 متوسط 1.87 لدي أصدقاء مف عدة فئات ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة 3
 5 متوسط 1.96 أدرؾ أف التعصب مرض يجب التخمص منو 4
 3 متوسط 2.09 أرى ضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات 5
 4 متوسط 1.97 لتسامح بيف زمبلئيأحرص عمى نشر ثقافة ا 6
 مكرر5 متوسط 1.96 اعترض عمى حديث أي شخص لديو أفكار عنصرية تجاه فئة مف فئات المجتمع 7
 مكرر7 متوسط 1.87 مشاركتي في أنشطة المؤسسة ينمي لدي ميارات التعايش مع اآلخريف 8

 - متوسط 2.03 الدرجة الكمية
 

توى العاـ لمتسامح والتعايش مع اآلخريف لدى الشباب جاء بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط أف المس يشير الجدوؿ السابؽ إلى
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاءت الفقرة" اعتذر إذا صدر مني خطأ في حؽ زميؿ لي" في المرتبة األولى 2.03العاـ )

(، 2.13تبلؼ في الرأي في المرتبة الثانية وبمتوسط )( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة" أقبؿ التعددية واالخ2.17وبمتوسط )
( وبمستوى 2.09وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة " أرى ضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات" في المرتبة الثالثة وبمتوسط )

ؿ بيف الشباب، إلى ضرورة تعزيز قيـ التسامح والوالء والوسطية واالعتدا (57)(2007متوسط، حيث أشارت دراسة )عبداهلل:
تعزيز األمف الفكرى. في حيف جاءت كؿ مف  الفقرة "لدي أصدقاء مف عدة فئات ثقافية  فيباالضافة إلى دور ثقافة الحوار 

واجتماعية ودينية متنوعة" والفقرة "مشاركتي في أنشطة المؤسسة ينمي لدي ميارات التعايش مع اآلخريف" في المرتبة السابعة 
 ( وبمستوى متوسط. 71.8وبمتوسط حسابي )

نستنتج مف ذلؾ توافر عناصر األمف الفكري المرتبطة بالتسامح والتعايش مع اآلخريف بشكؿ متوسط، أي أف الشباب لدييـ مؤشرات 
األمف الفكري المتعمقة بالتسامح والتعايش مع اآلخريف، مما يعني خمو ىؤالء الشباب مف شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية قد تكوف 

ًا في انحرافيـ سموكيًا أو فكريًا أو أخبلقيًا.كما يمكف القوؿ أف مف أىـ مؤشرات األمف الفكري لدى الشباب ىو اعتذارىـ عند سبب
ختبلؼ ال الخبلؼ، واحتراميـ لحقوؽ وحريات االنساف، ويتفؽ ذلؾ دراكيـ لثقافة االا  الخطأ، قبوليـ لمتعددية واالختبلفات الفكرية و 

والتي  (67)(2014ودراسة)عمي، (62)(2011،ودراسة)األتربي ،(61)(2010ودراسة)ابوحميدي، ،(57)(2007اهلل،مع دراسة كؿ مف)عبد
أكدت عمى أىمية تعزيز القيـ والتسامح والتقبؿ ونبذ الطائفية والتعصب والتحزب والتعددية الثقافية واالنفتاح وتقبؿ الشعوب، حيث 

 أف ذلؾ يحقؽ األمف الفكري لدى الشباب.
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 يوضح الحوار اإليجابي والتفاعؿ مع اآلخريف : 20جدوؿ رقـ 

 الترتيب المستوى م العبارة م

1 
أتبادؿ مع أصدقائي اآلراء في الموضوعات المختمفة التي تتعمؽ بالشائعات واألمف 

 الفكري.
 2 متوسط 2.32

 4 متوسط 2.26 أتحاور مع زمبلئي مف خبلؿ أسس عممية وموضوعية 2
 5 متوسط 2.24 شارؾ أصدقائي وزمبلئي في األعماؿ والمناسبات المختمفة.أ 3
 1 مرتفع 2.37 أشارؾ في دورات حوؿ ثقافة الحوار وتعزيز األمف الفكري 4
 6 متوسط 2.17 اآلخر لمطرؼ أميؿ بطبيعتي إلى اإلصغاء  5
 3 سطمتو  2.29 االختبلفات في اآلراء ضروري لفيـ الحقائؽ واألحداث اليومية 6
 مكرر 6 متوسط 2.17 احتراـ اآلخريف أمر ضروري لمتعايش معيـ 7

 - متوسط 2.28 الدرجة الكمية
يجابي والتفاعؿ مع اآلخريف لدى الشباب جاء بدرجة متوسطة، وذلؾ إلأف مستوى الحوار ا يشير الجدوؿ السابؽ إلى 

في دورات حوؿ ثقافة الحوار وتعزيز األمف الفكري" في  أشارؾ ( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاءت الفقرة"2.28بمتوسط)
أتبادؿ مع أصدقائي اآلراء في الموضوعات المختمفة التي تتعمؽ ( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة " 2.37بمتوسط )المرتبة األولى و 

االختبلفات في اآلراء ضروري " ( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة 2.32وبمتوسط ) بالشائعات واألمف الفكري" في المرتبة الثانية
.في حيف جاءت كؿ مف الفقرة "أميؿ ،( وبمستوى متوسط2.29بمتوسط )لفيـ الحقائؽ واألحداث اليومية" في المرتبة الثالثة و 

بطبيعتي إلى اإلصغاء إلى الطرؼ اآلخر" والفقرة "احتراـ اآلخريف أمر ضروري لمتعايش معيـ" في المرتبة السادسة مكرر 
 ( وبمستوى متوسط.2.17)وبمتوسط

يجابي والقدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف وذلؾ مف خبلؿ إلنستنتج مف ذلؾ أف الشباب لدييـ مؤشرات األمف الفكري المتعمقة بالحوار ا
ئعات إدراكيـ ألىمية ثقافة الحوار وتعزيز األمف الفكري، وتبادؿ اآلراء مع االصدقاء حوؿ الموضوعات المختمفة التي تتعمؽ بالشا

واألمف الفكري، واقتناعيـ بأف االختبلفات في اآلراء ضروري لفيـ الحقائؽ واألحداث اليومية.ويتفؽ ذلؾ مع دراسة)بف 
نشطة المفيدة لتحقيؽ األمف الفكري، ألوالتي أشارت إلى أىمية تعزيز التعاوف والمشاركة في ا (58)(2008حسف،

خذ بأسموب الحوار والمناقشة والتفكير الناقد ألخر واآلية احتراـ الرأي وتقبؿ اوالتي أكدت عمى أىم (68)(2015ودراسة)الوشاحي،
 واالقناع في صفوف الشباب،حيث أف ذلؾ يوفر البيئة السميمة لتحقيؽ األمف الفكري.

 يوضح أمف المعمومات واإلنترنت:  21جدوؿ   

 ـ العبارة ـ
 

 المستوى
 الترتيب

 1 مرتفع 2.48 وجد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.اعتمد عمى المعمومات التي ت 1
 3 متوسط 2.15 أتواصؿ مع اآلخريف إلكترونيًا لمحصوؿ عمى المعمومات. 2
 7 متوسط 2.01 أتأثر بآراء اآلخريف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. 3
 2 رتفعم 2.38 أشارؾ اآلراء واألفكار المختمفة التي توجد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 4
 5 متوسط 2.05 أرى أف ىناؾ حرية مسئولة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 5
 6 متوسط 2.03 وؿ المعمومات الشخصية عمى مواقع التواصؿ االجتماعياأرى أنو ال يوجد أماف في تد 6
 3 متوسط 2.15 وز في استخداـ االنترنتاعقوبات في حالة التج ىتوقع عم 7
 8 متوسط 2 مى أنظمة الحماية لمبرامج والتطبيقات الخاصة بياعتمد بشكؿ أساسي ع 8

 - متوسط 2.18 الدرجة الكمية
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(، 2.18أف مستوى األمف المعموماتي واالنترنت لدى الشباب متوسط، ذلؾ بمتوسط حسابي قدره) يشير الجدوؿ السابؽ إلى  
لتي توجد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي" في المرتبة ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاءت الفقرة" اعتمد عمى المعمومات ا

( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة "أشارؾ اآلراء واألفكار المختمفة التي توجد عمى مواقع التواصؿ 2.48األولى وبمتوسط )
ف إلكترونيًا لمحصوؿ ( وبمستوى مرتفع، وجاءت كؿ مف  الفقرة" أتواصؿ مع اآلخري2.38االجتماعي" في المرتبة الثانية وبمتوسط )

( وبمستوى 2.15عمى المعمومات"، والفقرة" توقع عمي عقوبات في حالة التجأوز في استخداـ االنترنت" في المرتبة الثالثة بمتوسط )
(. في 2.05متوسط، وجاءت الفقرة" أرى أف ىناؾ حرية مسئولة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي" في المرتبة الخامسة وبمتوسط )

( في المرتبة السابعة وبمستوى متوسط، 2.01اءت الفقرة " أتأثر بآراء اآلخريف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي" بمتوسط )حيف ج
( 2وجاءت الفقرة" اعتمد بشكؿ أساسي عمى أنظمة الحماية لمبرامج والتطبيقات الخاصة بي" في المرتبة الثامنة واألخيرة وبمتوسط)

 وبمستوى متوسط.
ىمية وبعض ألحزاب السياسية والجمعيات األأف الشباب المستفيدوف مف منظمات المجتمع المدني ممثمة في ا نستنتج مف ذلؾ

النقابات المينية لدييـ أمف في جانب المعمومات واالنترنت، وذلؾ مف خبلؿ اعتمادىـ عمى المعمومات التي توجد عمى مواقع 
مفة التي توجد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، و التواصؿ مع اآلخريف التواصؿ االجتماعي، ومشاركة اآلراء واألفكار المخت

نترنت، والحرية المسئولة عمى مواقع ألوز في استخداـ ااعقوبات في حالة التج ىإلكترونيًا لمحصوؿ عمى المعمومات، والتوقيع عم
دؿ المعمومات والدفاع عف الوطف، والتواصؿ، ستخداـ الشباب لمتقنيات المعاصرة في تبااالتواصؿ االجتماعي. حيث يؤكد ذلؾ عمى 

نترنت إال أنيـ يشعروف بالمسؤولية عند استخداميـ مواقع التواصؿ االجتماعي إلورغـ شعورىـ بأمف المعمومات عند استخداـ ا
اطر النفسية والتي أظيرت درجة المخ (64)(2012دراكيـ بمخاطرىا واستخداميا بشكؿ سيئ . وىذا ما يتفؽ مع دراسة)الكفارنة،إل
خبلقية والسياسية والتبعية الفكرية والثقافية مف خبلؿ استخداـ الشباب لممعمومات عمى مواقع التوصؿ االجتماعي عبر شبكة ألوا

 االنترنت . 
 آليات برامج منظمات المجتمع المدني التي تستخدم لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب

 آليات البرامج من وجهة نظر الشباب:
 يوضح آليات برامج منظمات المجتمع المدني مف وجية نظر الشباب : 22رقـ  جدوؿ

 _ العبارة م

 الترتيب س

 1 2.17 النشرات التوعوية والحمبلت الوطنية 1
 6 1.92 الندوات والمؤتمرات 2
 5 2.03 المحاضرات والدورات التدريبية 3
 2 2.15 المجاف واألنشطة الشبابية 4
 3 2.12 تماعيةالبحوث االج 5
 4 2.05 المناقشة الجماعية وورش العمؿ 6
 مكرر 6 1.92 وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية 7

 - 2.07 الدرجة الكمية
 

أف المستوى العاـ الستخداـ منظمات المجتمع المدني لآلليات التي تعزز مف مفيـو األمف الفكري  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاءت آلية" 2.07الشباب جاء بدرجة متوسطة، وذلؾ بمتوسط قدره) مف وجية نظر

( وبمستوى متوسط، 2.17) النشرات التوعوية والحمبلت الوطنية" في المرتبة األولى مف وجية نظر الشباب وذلؾ بمتوسط
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( وبمستوى متوسط، وجاءت آلية " البحوث 2.15توسط)وجاءت آلية " المجاف واألنشطة الشبابية" في المرتبة الثانية وبم
( في المرتبة الثالثة وبمستوى متوسط، وجاءت آلية" المناقشة الجماعية وورش العمؿ" في المرتبة 2.12االجتماعية" بمتوسط)

( 2.03متوسط)( وبمستوى متوسط، وجاءت آلية"المحاضرات والدورات التدريبية" في المرتبة الخامسة ب2.05الرابعة وبمتوسط)
وبمستوى متوسط. في حيف جاءت كؿ مف آلية"الندوات والمؤتمرات" وآلية "وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية" 

 ( وبمستوى متوسط.1.92بمتوسط)
مف الفكري لدى الشباب، حيث نستنتج مف ذلؾ ضرورة توسع منظمات المجتمع المدني في استخداـ ىذه اآلليات لتحقيؽ األ

 (68)(2015ودراسة )الوشاحي:  (64)(2012، ودراسة )الكفارنة: (52)(2001دراسة )الطراح: دتأك
عمى ضرورة استخداـ ىذه اآلليات لتعزيز وتحقيؽ األمف الفكري  (69)(2015ودراسة)الصرايرة: (70)(2015ودراسة)العرمابي:

 واحتضاف الشباب. 
 اآلليات  من وجهة نظر المسؤولين:    

 يوضح آليات منظمات المجتمع المدني لتعزيز األمف الفكري لدى الشباب :  23جدوؿ 

 الترتيب س العبارة ـ

 4 2.1 النشرات التوعوية و الحمبلت الوطنية 1
 6 2 الندوات والمؤتمرات 2
 1 2.57 المحاضرات والدورات التدريبية 3
 2 2.5 المجاف واألنشطة الشبابية 4
 5 2.07 البحوث االجتماعية 5
 3 2.2 المناقشة الجماعية وورش العمؿ 6
 مكرر 6 2 وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية 7

 - 2.24 المتغير ككؿ
 

إف مستوى استخداـ منظمات المجتمع المدني لآلليات التي يمكف أف تعزز مف مفيـو األمف الفكري  يشير الجدوؿ السابؽ إلى
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاءت آلية" المحاضرات 2.24ء متوسط، وذلؾ بمتوسط قدره)مف وجية نظر المسؤوليف بيا جا

" في المرتبة الثانية المجاف واألنشطة الشبابية( وبمستوى مرتفع، وجاءت آلية"،2.57بمتوسط )والدورات التدريبية" في المرتبة األولى و 
المناقشة الجماعية  ، كما قد جاءت آلية"(58)(2008:بف حسف) دراسة حيث يتفؽ ىذا ما نتائج( وبمستوى مرتفع، 2.5وبمتوسط)

النشرات التوعوية والحمبلت الوطنية" في المرتبة  ( وبمستوى متوسط، وجاءت آلية"2.2وورش العمؿ" في المرتبة الثالثة وبمتوسط)
( وبمستوى 2.07الخامسة وبمتوسط) ( وبمستوى متوسط، وجاءت آلية" البحوث االجتماعية" في المرتبة2.1الرابعة وبمتوسط)

متوسط. في حيف جاءت كؿ مف آلية "الندوات والمؤتمرات" و" وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية" في المرتبة السادسة 
 ( وبمستوى متوسط.2واألخيرة وبمتوسط)

مف شأنيا تعزيز مفيـو األمف الفكري لدى نستنتج مف ذلؾ أىمية استخداـ منظمات المجتمع ليذه المجموعة مف اآلليات والتي 
الشباب، حيث أكد المسؤوليف بمنظمات المجتمع المدني عمى ضرورة استخداميا الحتضاف الشباب ولتنفيذ برامجيا الثقافية لتوعية 

 الشباب وتعزيز األمف الفكري لدييـ.
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 ن الفكريالمعوقات التي تحد من دور منظمات المجتمع المدني من تعزيز مفهوم األم
 المعوقات من وجهة نظر الشباب: . أ

 يوضح المعوقات التي تحد مف دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز األمف الفكري :  24جدوؿ 

 الترتيب ـ العبارة ـ

 4 2.18 قمة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري  1
 مكرر 7 2.09 مع المستجدات السياسية الحديثةضعؼ تحديث برامج تمؾ المنظمات   2
 3 2.21 ضعؼ ثقة الشباب في برامج منظمات المجتمع المدني  3
 7 2.09 اتيامات المجتمع المدني بالدعـ والتمويؿ األجنبي   4
 11 1.99 محدودية التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات المشتركة   5

6 
ة تأىيؿ الشباب في ظؿ التحديات الراىنة لمعمؿ في منظمات ضعؼ تقدير أىمي  

 المجتمع المدني
1.96 12 

 مكرر 14 1.88 ضعؼ الكفاءات البشرية المسئولة عف برامج منظمات المجتمع المدني  7
 14 1.88 الصعوبات القانونية والتشريعية التي تواجو منظمات المجتمع المدني  8
 مكرر 4 2.18 اجات الشباب مما يؤدي إلى ضعؼ البرامج الموجية ليـعدـ استيعاب متطمبات وح  9
 13 1.89 عدـ تنوع أنشطة منظمات المجتمع المدني لجذب الشباب 10
 1 2.52 قمة برامج التوعية باألمف الفكري 11
 6 2.15 ضعؼ آليات تنفيذ برامج التوعية بمنظمات المجتمع المدني 12

13 
لممشاركة في تخطيط وتصميـ برامج منظمات المجتمع  تاحة الفرصة لمشبابإعدـ 

 المدني
2.01 10 

 2 2.38 غياب التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني 14
 9 2.05 غياب ممارسة الحكـ الرشيد داخؿ منظمات المجتمع المدني 15

 - 2.16 المتغير ككؿ
     
تعزيز مفيـو األمف الفكري في التي تحد مف دور منظمات المجتمع المدني   اتأف مستوى المعوق يشير الجدوؿ السابؽ إلى    

جاء  ( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث2.16كما يحددىا الشباب جاء بدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي ) لدى الشباب
غياب ( وبمستوى مرتفع، وجاء المعوؽ" 2.52بمتوسط حسابي )قمة برامج التوعية باألمف الفكري " في المرتبة األولى و المعوؽ " 

( وبمستوى مرتفع، وجاء 2.38وبمتوسط حسابي ) التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني" في المرتبة الثانية
وجاء كؿ مف  (،2.21بمتوسط حسابي )ضعؼ ثقة الشباب في برامج منظمات المجتمع المدني" في المرتبة الثالثة و  المعوؽ" 

عدـ استيعاب متطمبات وحاجات الشباب  قمة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري"  والمعوؽ "  عوؽ" الم
حيث أشارت إلى أف  ،( وبمستوى متوسط،2.18" في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي ) مما يؤدي إلى ضعؼ البرامج الموجية ليـ

الصعوبات القانونية  البلـز يؤثر عمى فاعمية البرامج المقدمة. في حيف جاء كؿ مف المعوؽ "غياب الكفاءات ونقص التمويؿ 
ضعؼ الكفاءات البشرية المسئولة عف برامج منظمات المجتمع المدني"   " والمعوؽ "والتشريعية التي تواجو منظمات المجتمع المدني

 ( وبمستوى متوسط.1.88وبمتوسط ) في المرتبة الرابعة عشر
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قمة برامج نستنتج مف ذلؾ أف ىناؾ معوقات تحد مف جيود منظمات المجتمع المدني الموجية لتعزيز األمف الفكري تتمثؿ في 
التوعية الخاصة باألمف الفكري، وغياب التخطيط االستراتيجي لتضميف مفيـو األمف الفكري ضمف خطتيا االستراتيجية والتشغيمية، 

قمة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري، وعدـ  ، وات المجتمع المدنيوضعؼ ثقة الشباب في برامج منظم
والتي  (54)(2008. ويتفؽ ذلؾ مع دراسة)حمي: استيعاب متطمبات وحاجات الشباب مما يؤدي إلى ضعؼ البرامج الموجية ليـ

 (59)(2009دورىا في تعزيز األمف الفكري، ودراسة)الحربي: ف منظمات المجتمع المدني تواجو صعوبات كثيرة تعوؽأأكدت عمى 
والتي  (65)(2013برز المعوقات، ودراسة)محمد:أنشطة الثقافية والبرامج التي تعزز مف األمف الفكري مف ألوالتي أشارت إلى أف قمة ا

دارية تحد مف جيود منظمات المجتمع المدني فيا  ف ىناؾ معوقات تنظيمية و أبينت  تعزيز مفيـو األمف الفكري لدى  شرافية وا 
 الشباب.
 المعوقات من وجهة نظر المسؤولين: . ب

 يوضح المعوقات مف وجية نظر المسؤوليف : 25الجدوؿ 

 _ العبارة ـ

 س
 الترتيب

 مكرر 9 2.37 قمة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري  1
 11 2.23 ت مع المستجدات السياسية الحديثةضعؼ تحديث برامج تمؾ المنظما  2
 15 1.83 ضعؼ ثقة الشباب في برامج منظمات المجتمع المدني  3
 4 2.53 اتيامات المجتمع المدني بالدعـ والتمويؿ األجنبي   4
 2 2.6 محدودية التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات المشتركة   5
 1 2.73 أىيؿ الشباب في ظؿ التحديات الراىنةضعؼ تقدير أىمية ت   6
 6 2.5 ضعؼ الكفاءات البشرية المسؤولة عف برامج منظمات المجتمع المدني  7
 14 2 الصعوبات القانونية والتشريعية التي تواجو منظمات المجتمع المدني  8
 12 2.27 ليـعدـ استيعاب متطمبات وحاجات الشباب مما يؤدي إلى ضعؼ البرامج الموجية   9
 مكرر 4  2.53 عدـ تنوع أنشطة منظمات المجتمع المدني لجذب الشباب 10
 3 2.57 قمة برامج التوعية باألمف الفكري في منظمات المجتمع المدني 11
 13 2.2 ضعؼ آليات تنفيذ برامج التوعية بمنظمات المجتمع المدني 12
 9 2.37 وتصميـ برامج منظمات المجتمع المدنيعدـ إتاحة الفرصة لمشباب لممشاركة في تخطيط  13
 8 2.4 غياب التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني 14
 مكرر 6 2.4 غياب ممارسة الحكـ الرشيد داخؿ منظمات المجتمع المدني 15

 - 2.24 الدرجة الكمية
ت المجتمع المدني  في تعزيز مفيـو األمف الفكري مف التي تحد مف دور منظما إف مستوى المعوقات يشير الجدوؿ السابؽ إلى
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة. حيث جاء المعوؽ" 2.24جاء بدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي ) وجية نظر المسؤوليف

ع، وجاء ( وبمستوى مرتف2.73بمتوسط )ضعؼ تقدير أىمية تأىيؿ الشباب في ظؿ التحديات الراىنة "  في المرتبة األولى و  
( وبمستوى 2.6" في المرتبة الثانية وبمتوسط )محدودية التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات المشتركة  المعوؽ" 

( 2.57بمتوسط )قمة برامج التوعية باألمف الفكري في منظمات المجتمع المدني " في المرتبة الثالثة و  مرتفع، وجاء المعوؽ "
( وبمستوى 2.53بمتوسط )"اتيامات المجتمع المدني بالدعـ والتمويؿ األجنبي" في المرتبة الرابعة  و    جاء المعوؽو  وبمستوى مرتفع،

 الصعوبات القانونية والتشريعية التي تواجو منظمات المجتمع المدني" في المرتبة الرابعة عشر"في حيف جاء المعوؽ  مرتفع.
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ضعؼ ثقة الشباب في برامج منظمات المجتمع المدني" في المرتبة الخامسة عشر    "  ( وبمستوى متوسط، وجاء المعوؽ2وبمتوسط )
 ( وبمستوى متوسط.1.83بمتوسط حسابي )واألخيرة و 
مف ذلؾ أف المسؤوليف يروف أف ىناؾ معوقات تحد مف جيود منظمات المجتمع المدني لتعزيز األمف الفكري لدى الشباب  نستنتج

ة تأىيؿ الشباب في ظؿ التحديات الراىنة، ومحدودية التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات تتمثؿ في ضعؼ تقدير أىمي
واتيامات المجتمع المدني بالدعـ والتمويؿ األجنبي، حيث أف ىذه  االىتمامات المشتركة، وقمة برامج التوعية باألمف الفكري،

مف الفكري لدى الشباب بسبب ضعؼ التنسيؽ، واتياميا بالتمويؿ المعوقات أثرت عمى جيود منظمات المجتمع المدني لتحقيؽ األ
والت اخاصة في ظؿ التحديات التي يواجييا الوطف مف مح وسياسياً  وثقافياً  األجنبي، وضعؼ اىتماميا بتأىيؿ الشباب اجتماعياً 

 نتائج دراسة كؿ مفيتفؽ مع  ااستقطاب لمشباب، وبطالة، وتغيير في منظومة القيـ وجماعات إرىابية متطرفة، وىذ
والتي أشارت إلى وجود معوقات قد تحد مف تعظيـ  (66)(2014ودراسة)المالكي: (60)(2010ودراسة)منصور:(59) (2009)الحربي:

 دور المؤسسات االجتماعية في تحقيؽ األمف الفكري لدى الشباب.
 مقترحات تدعيم دور منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز مفهوم األمن الفكري

 لمقترحات من وجهة نظر الشباب:ا . أ
 يوضح المقترحات مف وجية نظر الشباب :  26الجدوؿ 

 الترتيب ـ العبارة ـ

 8 1.88 زيادة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري  1
 13 1.75 تحديث برامج تمؾ المنظمات مع المستجدات السياسية الحديثة   2
 6 2.01 ثقة الشباب في برامج منظمات المجتمع المدنيزيادة   3
 9 1.85 الشفافية حوؿ مصادر تمويؿ ىذه المنظمات   4
 4 2.03 زيادة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات المشتركة  5
 مكرر10 1.76 ضرورة تأىيؿ الشباب في ظؿ التحديات الراىنة لمعمؿ في منظمات المجتمع المدني   6
 14 1.71 توفير الكفاءات البشرية المسئولة عف برامج منظمات المجتمع المدني  7
 مكرر10 1.76 حؿ الصعوبات القانونية والتشريعية التي تواجو منظمات المجتمع المدني  8
 2 2.07 ضرورة استيعاب متطمبات وحاجات الشباب مما يؤدي إلى زيادة البرامج الموجية ليـ  9
 1 2.09 رورة تنوع أنشطة منظمات المجتمع المدني لجذب الشبابض 10
 3 2.04 تفعيؿ برامج التوعية باألمف الفكري مف قبؿ منظمات المجتمع المدني 11
 7 1.89 زيادة آليات تنفيذ برامج التوعية بمنظمات المجتمع المدني 12

13 
ج منظمات ضرورة إتاحة الفرصة لمشباب لممشاركة في تخطيط وتصميـ برام

 المجتمع المدني
 مكرر4 2.03

 10 1.76 ضرورة االعتماد عمى التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني 14
 مكرر14 1.71 تفعيؿ ممارسة الحكـ الرشيد داخؿ منظمات المجتمع المدني 15

  1.76 الدرجة الكمية
تي  تدعـ دور منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز مفيـو األمف الفكري أف المتوسط العاـ لممقترحات ال يشير الجدوؿ السابؽ إلى
 .( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة1.76كما يحددىا الشباب بمغ )



 عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر العدد األولجملة 
 

31 

نستنتج مف ذلؾ أف الشباب المستفيدوف مف برامج منظمات المجتمع المدني لدييـ مجموعة متنوعة مف المقترحات التي تساىـ في 
لدييـ وتتمثؿ ىذه المقترحات في ضرورة تنوع أنشطة منظمات المجتمع المدني لجذب الشباب، وضرورة تعزيز مفيـو األمف الفكري 

استيعاب متطمبات وحاجات الشباب مما يؤدي إلى زيادة البرامج الموجية ليـ، وتفعيؿ برامج التوعية باألمف الفكري مف قبؿ 
ع المدني ذات االىتمامات المشتركة، وضرورة إتاحة الفرصة منظمات المجتمع المدني، وزيادة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتم

 لمشباب لممشاركة في تخطيط وتصميـ برامج منظمات المجتمع المدني بشكؿ أكبر.
 المقترحات من وجهة نظر المسؤولين: . ب

 
 يوضح مقترحات تدعيـ دور منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز مفيـو األمف الفكري :  27الجدوؿ 

 الترتيب م العبارة م

 11 2.27 زيادة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري  1
 4 2.53 تحديث برامج المنظمات مع المستجدات السياسية الحديثة   2
 3 2.57 زيادة ثقة الشباب في منظمات المجتمع المدني  3
 13 2.2 الشفافية حوؿ مصادر تمويؿ ىذه المنظمات   4
 6 2.5 زيادة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات المشتركة  5
 9 2.37 زيادة التنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني واألجيزة الحكومية المعنية بمكافحة التطرؼ الفكري 6
 مكرر9 2.37 ضرورة تأىيؿ الشباب في ظؿ التحديات الراىنة لمعمؿ في منظمات المجتمع المدني   7
 12 2.23 توفير الكفاءات البشرية المسئولة عف برامج منظمات المجتمع المدني  8
 15 1.83 حؿ الصعوبات القانونية والتشريعية التي تواجو منظمات المجتمع المدني  9
 مكرر4 2.53 ضرورة استيعاب متطمبات وحاجات الشباب الناجمة عف ضعؼ البرامج الموجية ليـ  10
 2 2.6 ة تنوع أنشطة منظمات المجتمع المدني لجذب الشبابضرور  11
 1 2.73 تفعيؿ برامج التوعية باألمف الفكري داخؿ منظمات المجتمع المدني 12
 8 2.4 زيادة آليات تنفيذ برامج التوعية بمنظمات المجتمع المدني 13
 14 2 ت المجتمع المدنيضرورة إتاحة الفرصة لمشباب لممشاركة في تخطيط وتصميـ برامج منظما 14
 مكرر6 2.5 ضرورة االعتماد عمى التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني 15

 - 2.2 الدرجة الكمية
 لممقترحات التي  تدعـ دور منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز مفيـو األمف الفكريالمتوسط العاـ أف  يشير الجدوؿ السابؽ إلى 

تفعيؿ برامج التوعية باألمف ( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة.حيث جاء في المرتبة األولى المقترح "2.2ئوليف بمغ )كما يحددىا المس
ضرورة تنوع أنشطة    ( وبمستوى مرتفع، وجاء في المرتبة الثانية المقترح" 2.73بمتوسط )الفكري داخؿ منظمات المجتمع المدني" 
زيادة ثقة الشباب في منظمات  ( وبمستوى مرتفع، وجاء في المرتبة الثالثة "2.6توسط )بممنظمات المجتمع المدني لجذب الشباب" 

تحديث برامج تمؾ المنظمات مع المستجدات وجاء في المرتبة الرابعة كؿ مف "  (،2.57بمتوسط حسابي ) المجتمع المدني"
بمتوسط مة عف ضعؼ البرامج الموجية ليـ" السياسية الحديثة" والمقترح " ضرورة استيعاب متطمبات وحاجات الشباب الناج

وجاء في المرتبة السادسة كؿ مف المقترح" زيادة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات  ( وبمستوى مرتفع.2.53)
( وبمستوى 2.5المشتركة " والمقترح " ضرورة االعتماد عمى التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني" وذلؾ بمتوسط)

ضرورة إتاحة الفرصة لمشباب لممشاركة في تخطيط وتصميـ برامج منظمات     مرتفع. في حيف جاء في المرتبة الرابعة عشر المقترح"
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حؿ الصعوبات القانونية والتشريعية التي  ( وبمستوى متوسط، وجاء في المرتبة الخامسة عشر "2بمتوسط )و  المجتمع المدني"
 ( وبمستوى متوسط.1.83بمتوسط ) "جتمع المدنيتواجو منظمات الم

نستنتج مف ذلؾ أف المسؤوليف لدييـ مقترحات كثيرة لتقديـ برامج نوعية ومتنوعة ومختمفة ومتميزة لتحقيؽ األمف الفكري لدى الشباب 
ة منظمات المجتمع تتمثؿ في ضرورة تفعيؿ برامج التوعية باألمف الفكري داخؿ منظمات المجتمع المدني، وضرورة تنوع أنشط

المدني لجذب الشباب، وزيادة ثقة الشباب في منظمات المجتمع المدني،وتحديث برامج تمؾ المنظمات مع المستجدات السياسية 
وزيادة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني ذات االىتمامات المشتركة،  الحديثة، وضرورة استيعاب متطمبات وحاجات الشباب،

 عمى التخطيط االستراتيجي داخؿ منظمات المجتمع المدني. وضرورة االعتماد
 :اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة

 "من وجهة نظر الشباب والمسؤولين يإجابة التساؤل األول والثاني" ما مستوى برامج منظمات المجتمع المدن . أ
 يوضح مستوى برامج منظمات المجتمع المدنى : 28 جدوؿ

 30المسؤوليف ف= 275الشباب ف =  ىبرامج منظمات المجتمع المدن ـ
 

 س
σ س الترتيب σ الترتيب 

البرامج الثقافية التي تتعمؽ بمفيـو األمف  1
 الفكري

1.94 0.38 2 2.16 0.47 4 

البرامج الوقائية التي تتعمؽ بمفيـو األمف  2
 الفكري

2.04 0.41 1 2.3 0.51 3 

البرامج السياسية  التي تتعمؽ بمفيـو األمف  3
 فكريال

1.83 0.34 4 2.39 0.38 1 

البرامج االجتماعية التي تتعمؽ بمفيـو األمف  4
 الفكري

1.86 0.47 3 2.35 0.42 2 

مستوى  0.48 1.89 برامج منظمات المجتمع المدنى ككؿ
 متوسط

مستوى  0.41 2.24
 متوسط

مف وجية نظر  ي تعزيز مفيـو األمف الفكريف المستوى العاـ لتأثير برامج منظمات المجتمع المدنى يوضح الجدوؿ السابؽ أف
( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، حيث جاء في المرتبة األولى البرامج الوقائية التي تتعمؽ 1.89متوسط حيث بمغ المتوسط ) الشباب

ف الفكري بمتوسط (، وجاء في المرتبة الثانية البرامج الثقافية التي تتعمؽ بمفيـو األم2.04بمفيـو األمف الفكري بمتوسط قدره)
(، وجاء في 1.86(، ثـ جاء في المرتبة الثالثة البرامج االجتماعية التي تتعمؽ بمفيـو األمف الفكري بمتوسط قدره)1.94قدره)

 (،9. ويتفق ذلك مع نتائج جدول ) (1.83المرتبة الرابعة البرامج السياسية  التي تتعمؽ بمفيـو األمف الفكري بمتوسط قدره )
  (10 ( ،)11( ،)12 .) 

إف المستوى العاـ لتأثير برامج منظمات المجتمع المدنى في تعزيز األمف الفكري كما يحددىا المسؤوليف متوسط وبمتوسط قدره 
ف مؤشرات ذلؾ تبيف أف البرامج السياسية التي تتعمؽ إ( ويعتبر ذلؾ داللة متوسطة، ووفقًا لترتيب المتوسط الحسابي ف2.24)

(، يمييا في الترتيب البرامج االجتماعية التي تتعمؽ بمفيـو 2.39ري  جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط قدره )بمفيـو األمف الفك
(، ثـ جاءت البرامج الوقائية التي تتعمؽ بمفيـو األمف الفكري 2.35بمتوسط قدره )ي حيث جاءت في المرتبة الثانية و األمف الفكر 

(، وأخيرًا جاءت البرامج الثقافية التي تتعمؽ بمفيـو األمف الفكري في المرتبة الرابعة وبمتوسط 2.3في المرتبة الثالثة وبمتوسط قدره )
مما يؤكد عمى اتفاؽ وجيتي نظر الشباب والمسؤوليف  (.16(، )15(، )14(،  )13ويتفؽ ذلؾ مع نتائج جدوؿ ). (،2.16قدره )

 .عمى مستوى ىذه البرامج، وتعميـ نتائج الدراسة
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 "ساؤل الثالث" ما مستوى األمن الفكري لدى الشبابإجابة الت  . ب
 األمف الفكري لدى الشبابمستوى  يوضح  :29جدوؿ 

 الترتيب االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي األمف الفكري لدى الشباب أبعاد ـ
 1 0.47 2.43 االنتماء الوطني 1
 4 0.36 2.16 الوعي المجتمعي 2
 5 0.46 2.03 فالتسامح والتعايش مع اآلخري 3
 2 0.47 2.28 الحوار اإليجابي والتفاعؿ مع اآلخريف 4
 3 0.65 2.18 أمف المعمومات واإلنترنت 5

 0.39 2.22 األمف الفكري لدى الشباب ككؿ أبعاد
 ( ويعتبر ذلؾ داللة2.22مستوى األمف الفكري لدى الشباب متوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي ) يشير الجدوؿ السابؽ أف

بمتوسط قدره جاء في المرتبة األولى و  ف مؤشرات ذلؾ تبيف أف "االنتماء الوطني"إمتوسطة، ووفقًا لترتيب المتوسط الحسابي ف
(، ثـ جاء في 2.28( وبمستوى مرتفع، وجاء في المرتبة الثانية بعد "الحوار اإليجابي والتفاعؿ مع اآلخريف" وبمتوسط قدره )2.43)

( وبمستوى متوسط، ثـ جاء في المرتبة الرابعة بعد "الوعي 2.18نترنت" وبمتوسط حسابي)إلمف المعمومات واالمرتبة الثالثة بعد "أ
 اآلخريفمع  واألخيرة بعد " التسامح والتعايش( وبمستوى متوسط، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة 2.16المجتمعي" وبمتوسط قدره)

مما يجعمنا نقبؿ (، 2.03التسامح والتعايش مع اآلخريف" بمتوسط حسابي ) بعد " (، وجاء بالترتيب الخامس2.16" بمتوسط قدره )
ويتفؽ ذلؾ مع نتائج جدوؿ ".  األمف الفكري لدى الشباب متوسطف يكوف مستوى  أمف المتوقع الفرض الثانى لمدراسة والذي مؤداه "

(17( ،)18( ،)19( ،)20( ،)21.) 
 قة ذات داللة إحصائية بين برامج منظمات المجتمع المدنى واألمن الفكرى لدى الشبابإجابة التساؤل الرابع" هل توجد عالج. 

 برامج منظمات المجتمع المدنى واألمف الفكرى لدى الشبابالعبلقة بيف يوضح  :30جدوؿ 

 ـ

 األمف الفكرى لدى الشباب
 

برامج منظمات المجتمع 
 المدنى

االنتماء 
 الوطني

الوعي 
 المجتمعي

التسامح 
ايش مع والتع

 اآلخريف

الحوار 
اإليجابي 

والتفاعؿ مع 
 اآلخريف

أمف 
المعمومات 
 واإلنترنت

أبعاد األمف 
 الفكرى ككؿ

 **0.678 **0.405 **0.501 **0.547 **0.557 **0.607 البرامج الثقافية 1
 **0.607 **0.383 **0.445 **0.679 **0.409 **0.508 البرامج الوقائية 2
 **0.685 **0.326 **0.404 **0.501 **0.487 **0.509 البرامج السياسية 3
 **0.653 **0.362 **0.518 **0.439 **0.620 **0.581 البرامج االجتماعية 4

أبعاد برامج منظمات المجتمع 
 المدنى ككؿ

0.687** 0.649** 0.712** 0.593** 0.419** 0.796** 

 (0.05* معنوي عند )                           (                                 0.01** معنوي عند )
( بيف برامج منظمات المجتمع المدنى 0.01توجد عبلقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) يوضح الجدوؿ السابؽ أف

رة عما تيدؼ وجود ارتباط طردي قوي بيف ىذه المتغيرات وأنيا جاءت معب ىلدى الشباب وقد يرجع ذلؾ إل يوتعزيز األمف الفكر 
لدى  يوبالتالي توجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف برامج منظمات المجتمع المدنى واألمف الفكر الدراسة إلى تحقيقو، 

 (.29(، )28الشباب ". ويتفؽ ذلؾ مع نتائج جدوؿ )
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تعزيز األمن الفكرى  فيالمدنى ثالثًا: تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لزيادة مساهمة برامج منظمات المجتمع 
 لدى الشباب:

 
 يرىا في تعزيز األمف الفكر و لمنظمات المجتمع المدنى ود يالموقؼ الحال: 11شكؿ 

 
 هم الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني لتفعيل برامجها نحو تعزيز األمن الفكري :. 1

 تماـ المشترؾ.محدودية التنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني ذات االى 
 . قمة برامج التوعية باألمف الفكري 
 .غياب التخطيط االستراتيجي بمنظمات المجتمع المدني 
 .قمة الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باألمف الفكري 
 .ضعؼ استيعاب متطمبات وحاجات الشباب خاصة المستجدة منيا 
 لمدني.ضعؼ ثقة الشباب في برامج منظمات المجتمع ا 

 :  التصور المقترحتقوم عميها  ياألسس الت.2
  .نتائج الدراسات السابقة 
 .تحميؿ اإلطار النظري 
 .نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بيا الباحثة 

 : التصور المقترحاألهداف التى يسعى إليها .3
 يتمثؿ اليدؼ العاـ الرئيس في:

 ويتحقؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ األىداؼ الفرعية اآلتية. لدى الشباب يز األمف الفكر تعزي في يتفعيؿ برامج منظمات المجتمع المدن 
  منظمات المجتمع المدنى. فيتنمية قدرات المسؤوليف 
 .تطوير برامج منظمات المجتمع المدنى بما يتبلئـ مع المتغيرات العالمية المعاصرة 
 مف الفكري.توفير الدعـ المادي المقدـ لمبرامج واألنشطة المتعمقة باأل 
 . استيعاب متطمبات وحاجات الشباب 
 .دمج التخطيط االستراتيجي في منظمات المجتمع المدني 

 : أماكن تنفيذ التصور المقترح .4

     . الجمعيات األىمية 

     .النقابات المينية 

  .األحزاب السياسية 
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 :  وحدة العمل لمتصور المقترح. 5
 المجاف المشتركة 
 يوف )المنظـ االجتماعي(.األخصائيوف االجتماع 
  .أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والنقابات المينية 
 .مديرى البرامج والمشاريع 
  .رؤساء المجاف 
 يأعضاء منظمات المجتمع المدن . 
 يالمستفيديف مف برامج منظمات المجتمع المدن . 

 . أهم نماذج تنظيم المجتمع المستخدمة6
 المنظمة نموذج العمل مع مجتمع . أ

 ا يجب عمى المنظـ االجتماعى أف يعمؿ عمى تطوير منظمات المجتمع المدنى حيث يقـو باآلتى:وىن 
 ألىدافيا. يتواجو تحقيؽ منظمات المجتمع المدن يدراسة الصعوبات الت 
  يوبيف الجياز اإلدار  يالعمؿ عمى تدعيـ العبلقة بينو كجياز مين. 
  فيما يقدـ ليـ مف برامج. يلمدنراء المستفيديف مف منظمات المجتمع اآالوقوؼ عمى 
 ومشاريعيا المختمفة. يالتنسيؽ بيف لجاف منظمات المجتمع المدن 
 والعمؿ عمى إشباعيا. يدراسة احتياجات أعضاء منظمات المجتمع المدن 
 يوذلؾ لما يخدـ العمؿ المين يالتأثير عمى اتخاذ القرارات داخؿ منظمات المجتمع المدن. 

دفع المجتمع نحو التنمية وعميو أف يستعيف بو  فياستثمار قيمة الديف واإليماف  يمى المنظـ االجتماع: وىنا عب. نموذج القيم
رجاؿ الديف واإلعبلـ لما ليـ مف مصداقية لدى الشباب وسكاف المجتمع، وىنا يجب عمى المنظـ االجتماعي أف يكوف ممتـز بالقيـ 

 كاف المجتمع.الدينية واألخبلقية حتى تكوف لو المصداقية بيف س
وية لطريقة تنظيـ المجتمع ، ونستفيد مف ىذا المدخؿ في زيادة عدد المتطوعيف اوىو حجر الز د. مدخل المشاركة المجتمعية : 

التي  يي أنشطة وبرامج األمف الفكر فبمنظمات المجتمع المدني وتوفير التدريب البلـز ليـ بما يحقؽ زيادة مشاركة سكاف المجتمع 
ت المجتمع المدني لمشباب، وأيضًا يستخدـ ىذه المداخؿ لفيـ طبيعة العبلقة بيف منظمات المجتمع المدني والدولة تقدميا منظما
مكانية التع بجانب  يوف والتشارؾ فيما بينيـ، وما الذي يجب عمى منظمات المجتمع المدني أف تساىـ بو في تنمية األمف الفكر اوا 

 ولية.برامج وأنشطة المنظمات الحكومية والد
 .النظريات المستخدمة في هذا التصور:7
ويمكف االستفادة منيا في إطار طريقة تنظيـ المجتمع في فيـ منظمات المجتمع المدني وأىدافيا ، والتعرؼ نظرية المنظمات :  

داة ايا واستخداميا كوتحديد أساليب مواجيت عمى المشكبلت التي تعاني منيا وتعوؽ إسياميا في تنمية الوعي بمفيـو األمف الفكري،
لمتأثير في سموؾ األفراد بالمنظمة وتوجيييا إلى جوانب إيجابية ، كما تتيح لنا معرفة العبلقات التفاعمية الداخمية والخارجية، ونمط 

رتباط بغيرىا مف منظمات المجتمع المدني خاصة التي تعمؿ في مجاؿ األمف الفكري لبلستفادة مف إلىذه المنظمة، وكيفية ا
 مكاناتيا .إ

 . استراتيجيات تنظيم المجتمع المستخدمة:8
كأداة عممية لتحقيؽ أىداؼ الممارسة، ونظرًا لتعدد  يفاالستراتيجية إحدى المتغيرات األساسية التى يستخدميا المنظـ االجتماع

 يضوء اإلطار النظر  فيية تتفؽ والدراسة الحال يتنظيـ المجتمع سوؼ يركز الباحث عمى االسترايجيات الت فياالستراتيجيات 
 :ياآلت فيالدراسات السابقة ونتائج الدراسة الميدانية 
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 أ.استراتيجية التنسيق بين المنظمات:
 وسيتـ التركيز فييا عمى استرايجيات:

 :بمعنى التنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدنى، وخمؽ شبكة معموماتية عريضة عف  استراتيجية ازدواج الخدمات
 بقضية األمف الفكري وذلؾ لعدـ إىدار الموارد. الميتمةمع المدني منظمات المجت

  :لتحقيؽ أىدؼ مشتركة. يوف جميع منظمات المجتمع المدناتع يأاستراتيجية التكتل 
وسيتـ التركيز فييا عمى ضماف توفير التمويؿ البلـز لمبرامج، حيث كاف مف أىـ نتائج الدراسة عدـ ب. استراتيجية المشاركة: 

، فتنادي ىذه االستراتيجية بضرورة البحث عف الطرؽ يمف الفكر ألتعزيز ا في ية التمويؿ البلـز لبرامج منظمات المجتمع المدنكفاي
 ة المختمفة.طلمبرامج واألنش يلاالمختمفة سواء كانت ذاتية أو خارجية لضماف توفير الدعـ الم

 ج.استراتيجيات المحافظة عمى استقرار المنظمة:
 ىو يلمنظمات المجتمع المدن يلا: تقـو عمى أساس أف النظاـ الحالمحافظة عمى الوضع القائم استراتيجية ،

ىذه االستراتيجية عمى زيادة كفاءة البرامج  في يأفضؿ ما يمكف القياـ بو حدود الواقع، وينصب الجيد األساس
 المقدمة لتعزيز األمف الفكري وتوسيع نطاقيا.

 ويتـ ذلؾ عف طريؽ جمع البيانات والمعمومات عف أداء  :مة عمى حل مشكالتهااستراتيجية تحسين قدرة المنظ
واالىتماـ بعممية التغذية العكسية مف أجؿ التخطيط لمتطوير جوانب القصور وضعؼ  يمنظمات المجتمع المدن

بات ومديرى البرامج عمى حؿ المشكبلت والتعامؿ مع الصعو  ياألداء، وتدريب أعضاء منظمات المجتمع المدن
عمى إجراء  يمنظمات المجتمع المدن فيتواجييـ، وتدريب األخصائييف االجتماعييف الذيف سوؼ يعمموف  يالت

 البحوث التطبيقية وتقديـ المشورة والقياـ بالبرامج التدريبية.
 التكنيكات المستخدمة لدعم برامج منظمات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم األمن الفكري.9

  :بتبادؿ الدعـ واآلراء واألفكار بيف المسؤوليف بمنظمات المجتمع المدني ، وبيف ىذه المنظمات العمل المشترك
 واألجيزة الحكومية والمؤسسات التعميمية المعنية بالشباب بالمجتمع المحمي.

  :مف خبلؿ تزويد الشباب بالمعمومات والمعارؼ المرتبطة باألمف الفكري وقيـ المواطنة والوسطية التدريب
 العتداؿ، وتدريب المسؤوليف عمى تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويـ البرامج .وا

  بيف الشباب والمسؤوليف في األجيزة المعنية بالشباب لتقدير حاجاتيـ وتحديد المناقشة الجماعية والحوار
 ومعرفة أفكارىـ ومعتقداتيـ والحوار والمناقشة حوليا. مشكبلتيـ،

 تخدمة:المس ي.أدوار المنظم االجتماع10
  :ويتمخص في تنمية الوعي المجتمعي بمفيـو األمف الفكري ، وبالبرامج واألنشطة التي تستيدؼ الشباب، دور المنمي

 وتنمية قدرات المسؤوليف عمى تعزيز األمف الفكري لدى الشباب .
  :إلى تعزيز األمف  وىو تمكيف الشباب مف المشاركة في البرامج واألنشطة التي تنفذىا المنظمة وتيدؼدور الممكن

 الفكري، وكذلؾ تمكيف المسؤوليف مف وضع البرامج وتطويرىا بما يتماشى مع حاجات الشباب. 
 :وييدؼ إلى مساعدة المسؤوليف والمسؤوليف بمنظمات المجتمع المدني وتوجيييـ بما يعزز مف تأثير  دور المساعد

 الفكري. البرامج المقدمة عمى محاربة التطرؼ واإلرىاب وتحقيؽ األمف
 :بيف منظمات المجتمع المدني ذات االىتماـ المشترؾ باألمف الفكري، وبيف ىذه المنظمات واألجيزة  دور الوسيط

 الحكومية المعنية بالشباب لدعـ البرامج وتوحيد الجيود وعدـ ازدواج الخدمات.
 :راتيجي والتنفيذي.ويتمثؿ في تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني عمى التخطيط االست دور المخطط 
 :نشطة وفعاليات تتممس حاجات الشباب أخذ زماـ المبادرة لتنفيذ برامج و أويتمثؿ في تشجيع المسؤوليف عمى  دور المنشط

 .بطرؽ يقبميا الشباب وتستوعبيـ تستيدؼ تعزيز مفيـو األمف الفكريوقضاياه و 
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 أدوات طريقة تنظيم المجتمع المستخدمة: .11
 يس اإلدارة، والمسؤوليف والمستفيديف بمنظمات المجتمع المدن:مع مجم االجتماعات. 
 عمى المنظـ أف يستثير المجتمع لحميا. يينبغ ي: مع المستفيديف إللقاء الضوء عمى مشكبلت المجتمع التالندوات 
 سواء كانت نقابات أو أحزاب أو جمعيات أىمية. ي: داخؿ منظمات المجتمع المدن المجان 
 بغرض مساعدة الشباب في اكتساب المعارؼ والمعمومات الصحية وتصحيح المفاىيـ كتيبات : إصدار النشرات وال

التي تقدميا  ي، وتمكيف الشباب مف االستفادة مف برامج وأنشطة األمف الفكر يتسبب التطرؼ الفكر  يوالشائعات الت
 منظمات المجتمع المدني.

 المؤتمرات. 
 ورش العمل. 

 .المهارات المستخدمة:12
o ت االرتباط )التعاطؼ، والمصداقية(.ميارا 
o )ميارات التدخؿ)العبلقات االجتماعية ، مواجية التحدي ، إعادة صياغة الموقؼ 
o سئمة ، ألرشاد والمشورة ، ميارة الوساطة ، ميارة توجيو اإلالميارات العامة )ميارة االتصاؿ الفعاؿ ، و ميارة ا

، ميارة حؿ المشكمة ، ميارة المساومة ، ميارة التفاوض، ميارة  ميارة التحميؿ واالستنتاج ، ميارة تقدير الموقؼ
 ميارة تصميـ وتقويـ البرامج والمشروعات (. قناع والتأثير،إلالتخطيط، ميارة ا

 
 استخالصات وتوصيات الدراسة

 تفاعؿ واالندماج يجابي والإلاألمف الفكري يشمؿ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي المجتمعي والتسامح والتعايش والحوار ا
 والمشاركة في فعاليات المجتمع المحمي.

  األمف الفكري ىو االطمئناف إلى سبلمة فكر الشباب مف االنحراؼ الذي يشكؿ تيديدًا لؤلمف الوطني أو أحد مقوماتو
 خبلقية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية.ألالفكرية والعقدية وا

 ع المدني تقـو بدور وقائي لتعزيز مفيـو األمف الفكري لدى الشباب مف خبلؿ البرامج الثقافية ف منظمات المجتمأ
والسياسية واالجتماعية، حيث ساىمت في احتضاف الشباب واستيعاب مشكبلتيـ واحتياجاتيـ، خاصة وأف الشباب 

 يتعرض اآلف لموجة استقطاب حادة وفي ظؿ الثورة التكنولوجية اليائمة.
 فعيؿ مفاىيـ التكامؿ والتنسيؽ والتبادؿ واالتصاؿ والتعاوف بيف منظمات المجتمع المدني مف جية، وبينيا وبيف ضرورة ت

فكار المتطرفة، ومواجية ألاألجيزة المعنية بالشباب لتوحيد الجيود ولتنسيؽ الخدمات لتحقيؽ األمف الفكري ومحاربة ا
 رىابية.إلالتنظيمات ا

  عبلـ المختمفة لتوعية إلالمدني التي تعزز مف األمف الفكري لدى الشباب عبر وسائؿ اطرح برامج منظمات المجتمع
 ستفادة منيا في تحقيؽ األمف الفكري لدييـ وحمايتيـ مف الفكر المتطرؼ.إلالشباب بيا وا

 اء مشروع لتعزيز نشإف الدراسة تقترح إانطبلقًا مف نتائج الدراسة التي أكدت عمى فاعمية برامج منظمات المجتمع المدني ف
جياؿ ألاألمف الفكري لدى الشباب لضماف استمرارية وفاعمية ىذه المنظمات في تحقيؽ األمف الفكري لدى الشباب وا

لى تنمية إنشاء وحدة لؤلمف الفكري داخؿ كؿ منظمة مف منظمات المجتمع المدني تيدؼ إالقادمة، وذلؾ مف خبلؿ 
 حمي.عضائيا والمجتمع المأالوعي الفكري لدى 

 يجابية العبلقة بيف برامج منظمات المجتمع المدني وتعزيز مفيـو األمف الفكري لدى الشباب، مما يؤكد عمى أف مشاركة إ
رىاب إلمنظمات المجتمع المدني أصبح أمرًا ضروريًا لمحفاظ عمى عقوؿ الناشئة والشباب وتحصينيـ ضد التطرؼ وا

ر ىذه المنظمات مف أىـ محصنات األمف مف خبلؿ تثقيؼ الشباب وزيادة والغزو الفكري وتياراتو المنحرفة، حيث تعتب
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نتماء والوالء الوطني وقيـ التسامح واالعتداؿ إلكسابيـ قيـ اا  خبلقي والسياسي واالجتماعي و ألالوعي األمني والثقافي وا
التكنولوجية والعولمة  سبلمي إلبعادىـ عف الفكر المتطرؼ خاصة في ظؿ الثروةإلوالوسطية التي حث عمييا الديف ا

والتنظيمات المتطرفة  عاتالتجمنترنت التي سيمت عممية استقطاب الشباب مف خبلؿ إلوالتقدـ التكنولوجي وشبكات ا
ساسيا الفكر أ ىذه البمداف التي خاصة في ظؿ الظروؼ الحرجة التي تمر بيا الببلد مف ىجمات شرسة ىدفيا النيؿ مف

 والمنحرؼ. المتطرؼ
 لوطنيـ، وضعؼ الوعي الفكري لدييـ، وعدـ  ئيـنتماأمؤشرات ضعؼ األمف الفكري لدى الشباب ىو قمة  إف مف أىـ

فكارىـ أنفسيـ، عدـ قدرتيـ عمى الحوار والمناقشة وتصمب أقدرتيـ عمى التسامح والتعايش مع اآلخريف، وتوحدىـ حوؿ 
لدفاع عنو في مواقع التواصؿ والشبكات ، وضعؼ األمف المعموماتي والذي يجعميـ ضد وطنيـ وعدـ االتوحدية

رىابية والمتطرفة مثؿ داعش إلرىاب واالستقطاب مف قبؿ الجماعات اإلاالجتماعية، األمر يجعميـ عرضة لمتطرؼ وا
 وغيرىا.

  لى احتواء مشكبلتيـ وحاجاتيـ إضرورة استيعاب مشكبلت وحاجات الشباب وزيادة تنوع البرامج المقدمة ليـ مما يؤدي
 انيـ وتوعيتيـ وحمايتيـ مف الفكر المتطرؼ .واحتض
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 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 دراسة تحليلية لواقع االستخدام في المكتبات العامة:  االجتماعيتسويق خدمات المكتبات عبر مواقع التواصل 
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

Marketing of library services via social networking sites: An analytical study of the  

reality of use in public libraries in United Arab Emirates 

* Dr .Yaser Nabawy Mahmoud 

Abstract 
 The study seeks to explore the most widely famous 

Social Media Sites (SMSs) used in marketing of libraries’ 

services and resources of public libraries in United Arab 

Emirates. The study tackles the concept of Social Media 

Sites (SMSs), its important characteristics and 

advantages, and how they can be utilized in marketing of 

libraries’ services and resources. Within that, the two 

researchers adopted descriptive method in their study. 

The study also used the  

method of search field to study and analyse the aspects of 

benefits and show the services and activites that can be 

marketed through Social Media Sites (SMSs) in public 

libraries in UAE. 

The study’s results have indicated the positiveness of 

using social media sites in marketing libraries’ services 

and collections since such sites are widely and commonly 

used in the different public libraries in UAE. At the 

forefront of these sites is Facebook, followed by Twitter, 

YouTube, LinkedIn and Instagram, respectively. The 

current study has shown that the most important services 

and activities that can can be marketed and promoted 

through social media sites are the following: The 

publishing of updates and current events in the library, 

providing quick answers to the users’ inquiries, as well as 

sharing and participating in the video conferences and 

workshops that are organized in the library. Furthermore, 

the participants in the study have agreed on the fact that 

marketing library services through social media sites is 

more effective than using traditional methods due to the 

many features and potentials that the former has. The 

study comes out with a number of recommendations to 

market library services and resources via social media 

sites. 

Keywords: 

Marketing of Library Services, Marketing Strategies, 

Social Netwok sites, Public Libraries, United Arab 

Emirates.  
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 ملخص
استخداماً  – االجتماعيأكثر مواقع التواصل  –تسعى الدراسة إىل الكشف عن 

وشهرًة يف تسويق خدمات وجمموعات املكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية 
، وأىم خصائصها االجتماعيصل املتحدة. فتتناول الدراسة مفهوم مواقع التوا

ومميزاهتا، وكيف ميكن للمكتبات االستفادة منها يف تسويق خدماهتا ومواردىا. ويف 
إطار ذلك اعتمد الباحث يف دراستهما على املنهج الوصفي، يف وصف وحتليل 

، واإلمكانيات اليت توفرىا. كما قام الباحث باستخدام االجتماعيمواقع التواصل 
امليداين لدراسة وحتليل أوجو االستفادة، واخلدمات واألنشطة اليت أسلوب البحث 

يف املكتبات العامة بدولة  االجتماعيميكن تسويقها من خالل مواقع التواصل 
  اإلمارات العربية املتحدة.

يف  االجتماعيوقد أظهرت نتائج الدراسة اإلجيابية يف استخدام مواقع التواصل 
 االجتماعيتبات، حيث تتمتع مواقع التواصل تسويق خدمات وجمموعات املك

بشهرٍة وانتشاٍر بشكل فعال يف املكتبات العامة بدولة اإلمارات، ويأيت يف مقدمة 
، مث موقع Twitter، يليو موقع Facebookىذه املواقع، موقع 

YouTubeوموقع ،LinkedIn  وموقع ،Instgram  بالرتتيب. كما
ن أىم اخلدمات واألنشطة اليت ميكن استثمار أظهرت نتائج الدراسة أيضًا بأن م

يف تسويقها ىي: نشر املستجدات واألحداث اجلارية  االجتماعيمواقع التواصل 
عن املكتبات، واإلجابات السريعة عن استفسارات املستفيدين. باإلضافة إىل 

عالوة على ذلك فقد  .تقاسم ومشاركة فيديوىات املؤمترات وورش العمل املنفذة
املشاركون بالدراسة على أن تسويق خدمات املكتبات عرب مواقع التواصل أمجع 

يعد أكثر فعالية من الطرق التقليدية، نظرًا ملا يتمتع بو من مميزات  االجتماعي
وإمكانيات فعالة. وقد خرجت الدراسة بعدد التوصيات واملقرتحات العملية 

 .االجتماعيلتسويق خدمات وجمموعات املكتبات عرب مواقع التواصل 
 الكلمات الدالة:

، االجتماعيتسويق خدمات املكتبات، اسرتاتيجيات التسويق، مواقع التواصل 
 .املكتبات العامة.اإلمارات العربية املتحدة

______________ 
جلائزة  43ة باملسابقة الاالجتماعيالبحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الدراسات  [
 ]العلومراشد بن محيد للثقافة و   

*
 ئيس قسم التزويد وتنمية املعارف املكتبيةر  باحث دكتوراه يف علم املكتبات واملعلومات *

 ةاإلمارات العربية املتحد –وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
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 مقدمة
يا، وتنظيميا، تعد خدمات المكتبات العامل الرئيسي لنجاح أية مكتبة، فتقييم فاعمية وكفاءة المكتبة ال يعتمد فقط عمى بنائ

ومقتنياتيا، بل أصبحت المكتبة تقيم عمى مدى استخداميا، وما تقدمو وتتيحو لمستفيدييا. لذلك فإن من األىمية أن تسعى المكتبات 

لدعم وتعزيز مستوى وفعالية خدماتيا ومخزونيا المعرفي إلشباع حاجات ورغبات مستفيدييا؛ وذلك عن طريق تبني البرامج 

ين، والمستفيدين المحتممين. ويعد ىنا مصطمح التسويق يمة لكسب رضا الجميور المستيدف من المستفيدين الفعمواألساليب الالز 

 أحد أىم ىذه البرامج والمسؤوليات التي أصبحت تقوم بيا المكتبات ومؤسسات المعمومات؛ بيدف تقوية روابط العالقة مع مرتادييا. 

أنشطة وممارسات جديدة لدى المكتبيين ، بل عرفيا المتخصصون في المكتبات منذ  ولعل الممارسات والخطط التسويقية ال تعد

وقت بعيد. وحظيت باالىتمام الميني الواسع. فبفضل التسويق أصبح ترويج خدمات المكتبات أكثر فاعمية. عالوًة عمى أن أىمية 

التسويق أن تحصل عمى الدعم المالي من الجيات وفائدة التسويق تمتد إلى جوانب إدارية أخرى؛ حيث يمكن لممكتبات من خالل 

التي تتبعيا، مما يسيم في تحقيق أىدافيا في إيصال تمك الخدمات إلى المستفيدين. لذلك يعد التسويق أمرًا حيويًا وضروريًا لنجاح 

ع األساليب الفعالة لمتسويق، . وىذا ما دفع العديد من المكتبات بكافة فئاتيا اتبا(1)(Siess  ،2003واستمرار بقاء المكتبة )سيس

. مما (2)(Martey ،2000والتي تضمن ليا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بمجموعاتيا وخدماتيا المكتبية )مارتي

كان لو أبمغ األثر في بروز وظيور األساليب واالستراتيجيات التسويقية الحديثة التي تتماشى مع التغيرات والتطورات السريعة 

 لمحيطة بالمكتبات ومؤسسات المعمومات.ا

وتعتبر التغيرات والتطورات السريعة في مجال المعمومات واسترجاعيا وتناقميا وطرق الوصول إلييا، من أىم وأبرز التطورات 

 المحيطة ببيئة المكتبات ومؤسسات المعمومات، وقد زادت أىمية ىذه التطورات مع ظيور تطبيقات الجيل الثاني من خدمات

م. حيث أحدثت ىذه التطورات تأثيرًا فاعاًل عمى المكتبات، وكانت 2004في عام  Web 2.0اإلنترنت والمعروفة بمسمى الويب 

من أكثر وأسرع مؤسسات المجتمع تأثرًا بالجيل الجديد من خدمات اإلنترنت إفادة واستفادة، مما أدى إلى ظيور مصطمح الجيل 

( Library Crunchمن خالل صياغتو عبر مدونتو أزمة المكتبة ) Michael Caseyسي الثاني لممكتبات عمى يد ميشيل كا

، حيث ناقش فييا دور وتأثير الجيل الثاني لإلنترنت عمى Web 2.0كنتيجة مباشرة لظيور وتطور الجيل الثاني من الويب 

تاحتو لخدمات متطورة تقدم من خالل المكتبات، فمم تعد المكتب ة مرسل، بل أصبحت مرساًل و مستقباًل في خدمات المكتبات، وا 

. فساىم الجيل (3)(2009ذات الوقت، وزاد التفاعل بينيا وبين المستفيد، وىناك لكل مكتبة مستفيد ولكل مستفيد مكتبة )خميفة، 
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فئات  وتقنياتو وخدماتو في تقديم خدمات أكثر فائدة لجميع 2.0، والمتأثر بمصطمح الويب Library 2.0الجديد المكتبة 

زالة الحواجز، والمشاركة والتفاعل بين المكتبة والمستفيدين   المستفيدين، كما أدى إلى الوصول الحر إلى المعمومات وا 

، وأصبح من الضروري عمى المكتبات ومؤسسات المعمومات البحث (4)(Savastinuk ،2007، سافاستنك Casey)كاسي 

 ماتيا ومجموعاتيا بالطرق الحديثة والمفضمة ليم في التواصل واالنخراط مع مستفيدييا، من خالل الوصول بخد

 . (5)(Topper ،2007)توبر 

خصائص وسمات جديدة مميزة  Social Media Sites االجتماعي، أضفيت لمواقع التواصل Web 2.0ومع إطالق الويب 

ءت في مقدمة الوسائل والطرق الحديثة في جعمت منيا أكثر تفاعمية، حتى أصبحت تشكل ثورة في عالم التواصل والتفاعمية، وجا

إيصال األخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عن األحداث الجارية، األمر الذي ساعد في شيرتيا وانتشارىا، ويأتي في 

ع التي من أكثر الخدمات والمواق االجتماعي. وأضحت مواقع التواصل  MySpace, Twitter, Facebookمقدمتيا المواقع: 

يستخدميا اإلنسان في اآلونة األخيرة لما ليا من مميزات وانتشار وتفاعل. كما أنو بفضل خصائصيا وسماتيا العالية، فقد أحدثت 

طفرة في مجاالت كثيرة ومن بينيا مجال التسويق. وأصبح االعتماد عمييا في ىذا المجال كبيرًا. لذلك تعد مواقع التواصل 

عالة، وأداة تسويقية يمكن لممكتبات استثمارىا في تعزيز قنوات وصول خدماتيا ومجموعاتيا الى وسيمة جذب ف االجتماعي

المستفيدين، باإلضافة إلى استثمارىا في تزويد المستفيدين بالمعمومات التي يحتاجونيا بطريقة تواصل فعالة، وتمكنيم من المساىمة 

 .(6)(Tuten ،2001وعات المكتبة )توتين والمشاركة في عمميات التحسين والتطوير لخدمات ومجم

في تسويق خدمات  االجتماعيوبناًء عمى ما سبق جاءت الدراسة الحالية لتمقي الضوء عمى مدى اإلفادة من مواقع التواصل 

ستخدامًا في تسويق خدمات المكتبات اشيرًة و  االجتماعيومجموعات المكتبات، من خالل رصد واستكشاف أكثر مواقع التواصل 

 .العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 الهيكل العام لمدراسة

 الفرعية عمى النحو التالي: تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية مقسمة إلى عدد من المباحث

 :ألسئمة التي يتناول المقدمة المنيجية لمدراسة من خالل عرض مشكمة الدراسة، وأىميتيا ومبرراتيا، وأىدافيا، وا المحور األول

تسعى لإلجابة عمييا، والمنيج المستخدم في معالجة مشكمة الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، باإلضافة إلى الدراسات السابقة 

 ذات الصمة بموضوع الدراسة، إلى جانب المفاىيم األساسية بالدراسة.
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 :ات المكتبات وفئاتيا، إلى جانب تناول مواقع يركز عمى اإلطار النظري لمدراسة، حيث يتناول طبيعة خدم المحور الثاني

من خالل حصر ألبرز وأىم المواقع المعروفة، وعرض الخدمات التى يمكن تقديميا من خالليا. فيما  االجتماعيالتواصل 

ارية، يركز ىذا المحور أيضًا عمى واقع المكتبات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، من حيث النشأة والتبعية اإلد

 والتوزيع العددي والمكاني ليا.

 يركز عمى تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا، ثم اختتم بالنتائج والتوصيات.المحور الثالث : 

 مشكمة الدراسة  

، والذي Web 2.0تواجو المكتبات بكافة فئاتيا تطورات وتحديات كبيرة في تقديم خدماتيا المكتبية، خاصًة في ظل ظيور الويب 

يمعب دورًا محوريًا في توجيو وتقديم خدمات المكتبات، لما يتيحو ويوفره من فرص وبدائل قوية أمام المكتبات ومؤسسات أصبح 

؛ 2.0حيا الويب يمن أبرز وأىم المواقع والخدمات التي يت االجتماعيالمعمومات لموصول إلى مستفيدينيا، وتعد مواقع التواصل 

قوي وكبير في خمق بيئة جديدة لممكتبات تتسم بالمشاركة والتفاعمية. عالوة عمى ذلك فإن حيث أصبحت ىذه الموقع تساىم بشكل 

تزيد من قدرة المكتبات عمى مواكبة ومواجية االحتياجات المتغيرة لممستتفيدين منيا، وتقديم خدمات  االجتماعيمواقع التواصل 

 .(7)(Savastinuk ،2006، سافاستنك Casey)كاسي  قبل ستطاعة المكتبات إتاحتيا وتقديميا مناوأنشطة جديدة، لم يكن ب

آفاقًا وفرصًا جديدة في تحقيق التواصل والتقارب والتعارف بين األفراد والجماعات، وأصبحت  االجتماعيوفتحت مواقع التواصل 

زالة الحواجز من خالل منصة عمل م فتوحة المصدر؛ تُمكن نموذجًا قويًا وفعااًل يساعد عمى حرية الوصول إلى المعمومات، وا 

. (8)(Igwesi ،2012إجيزي،Ezeaniاألفراد من الوصول المجاني إلى المعمومات، بيدف القراءة والتحميل والنسخ والطباعة )زينى 

من ىنا تكمن مشكمة الدراسة من خالل األعباء والمسؤوليات التي زادت عمى المكتبات لمحفاظ عمى صورتيا، وضمان بقاءىا 

ىا، في أذىان المجتمع االفتراضي والجديد. وأصبح لزامًا عمييا استثمار واستخدام تمك األداة كقناة تواصل مع ونموىا وتطور 

 المستفيدين منيا، بل ووسيمة جذب ليم، واالستفادة منيا في تقديم خدمات ذات كفاءة كبيرة من خالليا. 

في تسويق خدمات  االجتماعيمدى اإلفادة من مواقع التواصل  وبناًء عمى ما سبق تتبمور مشكمة الدراسة وتتمركز حول الكشف عن

المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، واألنشطة الرئيسية المرتبطة بيا. وتنبع مشكمة الدراسة أيضًا في ظل عدم وجود 

اإلستراتيجية التسويقية في تسويق خدمات  الدراسات العربية أو األجنبية؛ التي تبين المالمح األساسية التي تساعد في توظيف ىذه

 المكتبات ومؤسسات المعمومات بدولة اإلمارات.
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 أهمية الدراسة ومبرراتها

 االجتماعيتستمد الدراسة أىميًة لكونيا تتناول موضوعًا جديدًا نسبيًا يتمثل في تسويق خدمات المكتبات عبر مواقع التواصل 

Social Media Sites اقع في تعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين من المكتبات. في ظل حاجة كافة المكتبات ، ودور ىذه المو

يجاد سبل وقنوات جديدة لجذب المستفيدين منيا، وكسب مستفيدين جدد. كما تكتسب أىمية الدراسة في ضوء ندرة إلالماسة 

م العديد من الدراسات األجنبية. عالوة عمى ذلك الدراسات العربية التي اىتمت بيذا الموضوع في حين لقي ىذا الموضوع اىتما

في تسويق خدمات المكتبات العامة بدولة  االجتماعيتزداد أىمية الدراسة لضرورة دراسة وتحميل مدى اإلفادة من مواقع التواصل 

أبرز وأحدث األساليب اإلمارات العربية المتحدة. وتعد ىذه الدراسة من الدراسات العربية القميمة التي تسمط الضوء عمى أحد 

والممارسات التسويقية؛ والتي يمكن لممكتبات العامة بصفٍة خاصة، وباقي المكتبات ومؤسسات المعمومات بصفٍة عامة االستفادة 

منيا واستثمار تقنياتيا في دعم وتعزيز روابط عالقتيا مع المستفيدين الفعميين والمحتممين. لذلك ستكون الدراسة الحالية إضافة 

 مة لإلنتاج الفكري المتخصص، والعمل البحثي في ىذا الخصوص.مي

 أهداف الدراسة

 في إطار موضوع الدراسة ومحاور اىتماميا تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:

 التعريف بخدمات المكتبات ومتطمبات تقديميا وأنواعيا المختمفة. .1

 .ئصيا، وأكثرىا شيرة وانتشارًا في تسويق خدمات ومجموعات المكتبات، وخصااالجتماعيالتعرف عمى مواقع التواصل  .2

إلقاء الضوء عمى المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث النشأة والتطور، وتبعيتيا اإلدارية، وتوزيعيا  .3

 .الجغرافي

 .االجتماعيمواقع التواصل  التعرف عمى األدوات الممكنة لقياس نجاح خطة المكتبات التسويقية  من خالل .4

في تسويق خدمات ومجموعات المكتبات العامة  االجتماعيتشخيص وتحميل أوجو اإلفادة من استخدام مواقع التواصل  .5

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 لعربية المتحدة.في المكتبات العامة بدولة اإلمارات ا االجتماعيحصر ورصد األىداف المستيدفة من استخدام مواقع التواصل  .6

في تسويق خدمات المكتبات العامة بدولة اإلمارات  االجتماعياكتشاف اإليجابيات والسمبيات في استخدام مواقع التواصل  .7

 العربية المتحدة.
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 أسئمة الدراسة  

 :انطالقًا من أىداف الدراسة يسعى الباحث لإلجابة عن التساؤالت التالية

 بات تقديميا، وما أىم تقسيماتيا وأنواعيا المختمفة؟ما ىي خدمات المكتبات، وما متطم .1

، وما ىي أىم خصائصيا، وما ىي أكثرىا وأشيرىا استخدامًا في تسويق خدمات االجتماعيما ىي مواقع التواصل  .2

 ومجموعات المكتبات؟

ة والتطور، وتبعيتيا اإلدارية، ما ىي أىم مالمح الواقع الراىن لممكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث النشأ .3

 وتوزيعيا الجغرافي؟

 ؟االجتماعيستخدام  مواقع التواصل اكيف يمكن لممكتبات قياس مدى نجاح خطتيا التسويقية  الخاصة ب .4

 في المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة؟ االجتماعيما ىي األىداف من استخدام مواقع التواصل  .5

في تسويق الخدمات بالمكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية  االجتماعين استخدام مواقع التواصل ما مدى اإلفادة م .6

 المتحدة؟

بعممية تسويق خدمات المكتبات العامة  بدولة  االجتماعيما ىي اإليجابيات والسمبيات في استخدام مواقع التواصل  .7

 اإلمارات العربية المتحدة ؟

 حدود الدراسة

في تسويق خدمات  االجتماعيمجاالت الدراسة من الناحية الموضوعية في تناول استخدام مواقع التواصل تنحصر حدود و 

المكتبات، ودورىا في تعزيز الوصول لخدمات المكتبات في المكتبات العامة. أما الحدود المكانية انحصرت عمى المكتبات العامة 

لحدود المغوية، عمى الدراسات والمواقع التي تناولت موضوع الدراسة بالمغتين قتصرت اافي دولة اإلمارات العربية المتحدة. بينما 

حتى مارس من  2013من يونيو   خالل المدةيا الدراسة التي تمت تالعربية واإلنجميزية. أما الحدود الزمنية فيي الفترة التي استغرق

 .2014عام 
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 منهج الدراسة وأدواته

  المنهج 
الدراسة إلى استخدام المنيج الوصفي الذي يقوم عمى وصف ودراسة مواقع  اتجيتودة من ىذه الدراسة فقد وصواًل لألىداف المنش

التي يمكن استثمار إمكانياتيا وتقنياتيا في تسويق خدمات المكتبات، عن طريق معرفة أسبابيا ومحاولة تفسير  االجتماعيالتواصل 

رج منيا االستنتاجات ذات الداللة والمغزى. وحيث أن محاور اىتمام الدراسة واستخالص النتائج وتصنيفيا ومقارنتيا، ثم استخ

في تسويق خدمات المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  االجتماعيستفادة من استخدام مواقع التواصل التتناول واقع ا

نيج الوصفي؛ والذي ييدف إلى التعرف عمى مجتمع عتمدت الدراسة عمى أسموب البحث الميداني الذي يعد أحد أساليب المافقد 

وعينة الدراسة، والحصول عمى معمومات ميدانية غير موجودة في مصادر وغير مدونة في مصادر سابقة، ووصف الواقع وصفًا 

 دقيقًا متكاماًل يمكن الوصول من خاللو إلى نتائج عممية دقيقة.

 أدوات جمع المادة العممية 
عداد استبيان كأداة أساسية لجمع المادة الالزمة ألغراض الدراسة نظرًا لما تمتاز بو ىذه األداة لتحقيق أىداف الدراس ة تم تصميم وا 

مكانية تحميميا بواسطة برمجيات الحاسوب، وسيولة إدارتيا وتنظيميا  من إمكانية جمع كمية كبيرة من المعمومات في وقت قصير وا 

من األسئمة )المغمقة، والمفتوحة( لمحصول عمى إجابات وتعابير دقيقة من عينة الدراسة.  وقمة تكمفتيا. وتضمن االستبيان مجموعة

، الخدمات االجتماعيواشتممت محاور االستبيان عمى ستة محاور رئيسية تدور حول )البيانات الشخصية، مواقع التواصل 

، اإليجابيات والسمبيات االجتماعييقية بمواقع التواصل ، المادة التسو االجتماعيواألنشطة التي يمكن تسويقيا عبر مواقع التواصل 

 Five، المقترحات العامة(. عممًا بأنو تم اإلعتماد عمي مقياس ليكرت الخماسي )االجتماعيالمتوقعة من استخدام مواقع التواصل 

Point Likert Scale( "في إجابات مجتمع الدراسة حيث تأخذ اإلجابة "موافق بشدة )( 4إلجابة "موافق" تأخذ )( درجات، وا5

( درجات، واإلجابة "غير موافق" تأخذ درجتين، واإلجابة " ال أوافق بشدة" تأخذ درجة واحدة. وتم 3درجات، واإلجابة "محايد" تأخذ )

إتباعيا ، فقد استخدام التحميل اإلحصائي الوصفي لتفسير التقديرات والتكررات لممتغيرات األساسية. أما بالنسبة آللية العمل التي تم 

المعروف، وذلك بيدف  SurvryMonkey.comتم إعداد وجمع البيانات من المشاركين بطريقة إلكترونية حيث تم استخدام موقع 

تقميل الوقت، الموارد الالزمة لتوزيع االستبيانات وتحميميا، كما تم إرسال رسائل بالبريد اإللكتروني لممعنيين في عينة الدراسة 

 ف واألغراض من الدراسة.تضمنت األىدا
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 صدق األداة وثباتها 
تم التحقق من صدق ومصداقية االستبيان بعرضو عمى سبعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة في مجال المكتبات 

يل وتقنيات الحاسوب والمعمومات، وطمب منيم تحكيمو في ضوء أىداف الدراسة. وقد أبدى المحكمون مالحظاتيم، وقد تم التعد

عمى االستبيان وصياغتو وفق مالحظاتيم واعتبرت ىذه اإلجراءات دالالت صدق ظاىري لألداة. عالوة عمى ذلك تم عمل دراسة 

تجريبية الختبار االستبيان والتاكد من نجاح عممية جمع واستالم نتائج االستبيان، حيث تم توزيعو عمى مجموعة من الزمالء 

 ة بعدم وجود أيو مشاكل في االختبارات االستباقية لالستبيان.فأظيرت نتائج الدراس .المكتبيين

 مجتمع الدراسة
يتألف مجتمع الدراسة من المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد قام الباحث باختيار العينة العمدية ) القصدية(    

( جية تمثل 32لعامة باإلمارات، وتتبع عينة الدراسة لـ )%( من عدد المكتبات ا65( مكتبة عامة تمثل )57لمدراسة تتكون من )

(. تتبع 1بدولة اإلمارات العربية المتحدة، كما ىو مبين بالجدول رقم ) ( فئات من المؤسسات التي تشرف عمى المكتبات العامة4)

تابعة لممؤسسات الحكومية االتحادية المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر من مؤسسة، فيناك المكتبات العامة ال

كالمكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وىناك المكتبات العامة التابعة لممؤسسات المحمية مثل المكتبات العامة 

مكتبة العامة بمركز جمعة التابعة لييئة دبي لمثقافة والفنون. وىناك أيضًا المكتبات العامة التابعة لممؤسسات الثقافية الخاصة كال

رة الماجد لمثقافة والتراث. وىناك أيضًا المكتبات العامة التابعة لمجمعيات األىمية مثل مكتبة ندوة الثقافة والعموم بدبي، وتجدر اإلشا

فال، والنساء، ىنا إلى أنو تم اختيار عينة الدراسة من المكتبات العامة الكبيرة، والتي تخدم فئات مختمفة من الجميور من األط

 والرجال. والمشاركون في الدراسة ىم إما مديرو المكتبات أو أمناء المكتبات المسؤولين بشكل رئيسي عن خدمات المكتبات.

 عينة الدراسة :1جدول رقم 

 م
 عدد الجيات الجيات المشرفة عمى المكتبات

النسبة  عدد المكتبات
 المئوية

%15.60 13 5 الجيات االتحادية  .1  
%37.50 29 12 ات المحمية الجي  .2  
%28.15 9 9 المؤسسات الثقافية األىمية واألجنبية والخاصة  .3  
%18.75 6 6 األفراد  .4  

%100 57 32 اإلجمالي  
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 الدراسات السابقة

 قام الباحث بإجراء مسح لإلنتاج الفكري لرصد الدراسات السابقة والمثيمة التي أجريت حول موضوع الدراسة، من خالل اإلطالع

عمى قواعد البيانات المتاحة عمى الخط المباشر، ومراجعة األدلة الببميوجرافية المتاحة لإلنتاج الفكري في مجال المكتبات 

والمعمومات، إلى جانب فيارس المكتبات المتاحة عمى الخط المباشر؛ وذلك بيدف وضع الدراسة في إطارىا الصحيح بالنسبة 

جنبًا لتكرار الجيد، وبيان أوجو االتفاق واالختالف بينيا وبين غيرىا من الدراسات. وأسفرت نتائج لألدبيات المكتوبة في ميدانيا، وت

البحث عن ندرة بالدراسات العربية العممية السابقة. أما عمى مستوى الدراسات األجنبية فاستطاع االباحث من خالل عممية المسح 

ات والبحوث التي اىتمت بدراسة تسويق خدمات المكتبات من خالل استثمار لإلنتاج الفكري األجنبي الحصول عمى عدد من الدراس

. وفيما يمي عرض ألىم الدراسات الحديثة الميمة التي تناولت موضوع الدراسة االجتماعي، ومواقع التواصل 2.0إمكانيات الويب 

 والموضوعات ذات الصمة، تم ترتيبيا زمنيًا من األقدم لألحدث:

وىي رسالة جامعية )ماجستير( قدمت لجامعة كارولينا الشمالية في تشابل ىيل. ىدفت  (9)(Robinson ،2007)روبنسون  دراسة

في عمميات تقديم وتسويق األنشطة والفعاليات لمجموعة من المكتبات  االجتماعيالدراسة إلى تناول تأثير استخدام مواقع التواصل 

ستراتيجية التسويقية لخدمات الرة، وميزة نسبية، تم تحقيقيا نتيجة اعتماد االمتخصصة. وأسفرت نتائج الدراسة عن إيجابية كبي

 .االجتماعيوأنشطة المكتبات من خالل مواقع التواصل 

 االجتماعيفقد ركزت عمى تناول ووصف اآلثار المحتممة من استخدام مواقع التواصل  (10)(Mishra ،2008)ميشرا  أما دراسة

معمومات. وقد سعى الباحث إلى حصر مختمف األدوات واالستراتيجيات الممكنة لمواقع التواصل في مجال خدمات المكتبات وال

ة. وانتيت الدراسة بعرض بعض األمثمة لعدد من االجتماعي، والتي يمكن استخداميا بصورة فعالة في البيئة االفتراضية االجتماعي

في تقديم خدماتيا، وتسميط الضوء عمى األدوار  االجتماعيتواصل ، ومواقع ال2.0المكتبات التي تقوم باستخدام تقنيات الويب 

المنوطة باختصاصيي المكتبات والمعمومات، في التخطيط والتطوير في خدمات المكتبة المقدمة لممستفيدين وفقًا لتمبية احتياجاتيم، 

ب منو الفيم الجيد لإلمكانيات التي يتيحيا حيث إنو يقوم بدور في غاية األىمية في عممية التواصل مابين المستفيدين، مما يتطم

 .2.0، والقدرة عمى استخدام األدوات الرئيسية التي توفرىا الويب 2.0الويب 

راء مجموعة من العاممين بالمكتبات األمريكية حول كيفية آالتعرف عمى  (11)(Rogers ،2009، روجرز) واستهدفت دراسة 

في تحسين خدمات المكتبات والبرامج التي تقدميا لتعزيز برامج وخدمات  االجتماعيصل ، ومواقع التوا2.0توظيف تطبيقات الويب 
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متخصص ما بين مديرين  900المكتبة. واعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي. وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت من 

ى عدد من النتائج أىميا: استخدام المكتبات لموقع لممكتبات وبين العاممين بالمكتبات العامة، واألكاديمية. وقد توصمت الدراسة إل

facebook  46في إدارة المكتبات بنسبة  االجتماعي%. أغمب عينة الدراسة يفضمون استخدام مواقع التواصل 80يمثل نسبة ،%

أفراد العينة % من 86.6في عمميات الخدمات المرجعية والبحوث. وأشار  االجتماعي% من العينة يستخدمون مواقع التواصل 18و

%، أما تقاسم 51.8كان لترويج خدمات المكتبات، وجاء التدوين في المرتبة الثانية  االجتماعيأن استخدام مواقع التواصل 

 %.32.6ومشاركة الفيديو عمى الشبكة فكان االستفادة منو بنسبة 

 انتشارًا واألكثر عددًا ومعرفة ة األكثر االجتماعيركزت عمى دراسة بعض الشبكات  (12)(2010)مجاىد،  أما دراسة

إمكاناتيا، والعمل عمى حصر المكتبات التي تتيح خدماتيا من خالل ىذه الشبكات لقياس نوعيتيا ومدى تواصل ىذه 

ة العالمية وأسيميا في الوصول، مع التعرض االجتماعيالمكتبات معيا. كما حاولت الدراسة تجميع أكبر وأشير الشبكات 

ة العربية بشئ من التحميل والوصف. عالوة عمى دراسة عدد من ىذه الشبكات واإلمكانيات التي االجتماعيلمشبكات 

توفرىا الستغالليا في تطوير خدمات المعمومات المقدمة في مجال المكتبات ومراكز المعمومات. وقد استخدمت الدراسة 

ة حسب عدد مستخدمييا. وتم إعداد قائمة ماعياالجتالمنيج المسحي الميداني في محاولة لتجميع أكبر عدد من الشبكات 

ة ومعرفة نوعية ىذه الخدمات االجتماعيمراجعة لحصر الخدمات التي تقدميا المكتبات المشتركة في مواقع الشبكات 

 وفائدتيا.

 ودراسة (االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها ،IFLA ،2011)(13)زية ، والتي جاء محتواىا بالمغتين اإلنجمي

وتناولت الدراسة موضوع (. Savardوسافرد  Gupta غوبتاوالفرنسية، وقد قام عمى تحرير ىذه الدراسة كل من )

، حيث ركزت الدراسة عمى مناقشة وعرض Web 2.0في بيئة الويب  21استراتيجيات تسويق مكتبات القرن ال

سات التسويقية في المكتبات ومؤسسات المعمومات، ، والممار 2.0الموضوعات والمحاور التالية: المفاىيم العامة لمويب 

 .2.0وكيف يمكن لممكتبات تتبنى استراتيجيات التسويق من خالل استثمار تقنيات وأدوات الويب 

 قام (بيترز Peters ،2011)(14)  بتقديم رسالة جامعية )ماجستير( إلى جامعة كارولينا الشمالية في تشابل ىيل، تناولت

. واعتمدت الدراسة عمى أسموب تحميل Web 2.0خدام المكتبات العامة ألدوات وتقنيات الويب الدراسة موضوع است

مكتبة عامة. حيث حاولت الدراسة اإلجابة عمى  78المحتوى لمجموعة من المكتبات تمثل عينة الدراسة التي كان قواميا 
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كتبات العامة تطبق وتستخدام أدوات الويب حوليما محاور اىتماميا. فجاء األول حول : ىل الم دارتسؤالين أساسيين 

2.0 Web 2.0والثاني: كيف يمكن استمثار تقنيات الويب  ؟عمى مواقعيا عمى شبكة اإلنترنت Web  بمواقع المكتبات

 Web 2.0الدراسة تستخدم أدوات الويب ضوع وأبرز ما توصمت إلية نتائج الدراسة ىو أن المكتبات العامة مو  ؟العامة

. وتقوم من خالليا تقديم مجموعة االجتماعيقعيا عمى شبكة اإلنترنت. وعمى وجو الخصوص مواقع التواصل بكثرة بموا

 متنوعة من األنشطة والخدمات.

 أما دراسة (تنج-دورا يو Dora Yu-Ting ، كين إكسو –شو Shu-Qin Xu  ،2012)(15)  فقد ركزت عمى التحقق

في المكتبات لجذب المستفيدين منيا. وقد سعت الدراسة  Social Media Sites االجتماعيمن استخدام مواقع التواصل 

التي يمكن استخداميا في رفع مستوى التفاعل بين المكتبات  االجتماعيإلى استكشاف أبرز وأشير مواقع التواصل 

ت التي  تم مكتبة، عالوة عمى المقابال 40مستفيد من  1700والمستفيدين. وأسفرت نتائج الدراسة التي شارك فييا 

أمناء مكتبات. إلى أن تبادل وتقاسم المعرفة يعد من أبرز اإلنعكاسات واآلثار المتحققة من استخدام  10إجراؤىا مع 

 في المكتبات. االجتماعيالمستفيدين لمواقع التواصل 

 أما دراسة (خان Khan ،بهاتي Bhatti ،2012)(16)   جتماعياالفقد حاولت التعرف عمى أكثر مواقع التواصل 

استخدامًا في تسويق خدمات المكتبات في باكستان. واعتمدت الدراسة عمى منيج البحث المسحي في محاولة لمعرفة 

( مشاركًا من كمية عموم المكتبات 37وجية نظر مجموعة من أمناء المكتبات واألكاديميين، وصل عددىم إلى )

جامعة اإلسالمية باىاوالبور. حول اإلنعكاسات المترتبة عمى والمعمومات بجامعة بياء الدين زكريا بمولتان، ومن ال

في تسويق خدمات المكتبات. توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: أن  االجتماعياستخدام مواقع التواصل 

ت، كما وافق في تسويق خدمات المكتبا االجتماعيآراء المشاركين في الدراسة كانت إيجابية نحو استخدام مواقع التواصل 

أغمبية المشاركين في الدراسة عمى أن استخدام ىذه المواقع ميم لجذب اىتمام مستخدمي االنترنت، حيث أنيا تساعدىم 

في التعمم عن بعد، وتبادل وتقاسم المعرفة. وأن عدم كفاية فرص التدريب، وعدم المعرفة، وبطء االنترنت ىي من أكثر 

 في تسويق خدمات المكتبات بباكستان. االجتماعيمواقع التواصل المشاكل التي تقف في طريق تطبيق 

 بينما تناولت دراسة (إزيني Ezeani ،2012)(8)  ة في االجتماعيكيف يمكن لممكتبات النيجيرية االستفادة من الشبكات

من شأنيا تمثل  توفير خدمات تفاعمية. وتناولت الدراسة الصعوبات والمشاكل االقتصادية الموجودة في نيجيريا، والتي
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ة. خاصة في ظل التحديات والتطورات المحيطة بالمكتبات االجتماعيعائقًا أمام المكتبات الستثمار إمكانيات الشبكات 

، والذي تأثرت بو خدمات المكتبات عمى المستوى العالمي، 21نتيجة االجتياح والتقدم التكنولوجي غير المسبوق بالقرن 

. وبناًء عمى ذلك قدمت الدراسة عددًا من الحمول والتوصيات الممكنة لحل التحديات وفي نيجيريا عمى وجو الخصوص

والصعوبات المحيطة بمكتبات نيجيريا، وحتى تستطيع المكتبات النيجيرية تخطييا ومواجية االحتياجات المتغيرة 

 ة.االجتماعيلممستتفيدين من خالل االستفادة من إمكانيات الشبكات 

  الكندي( دراسةAlkindiوالصقري ،Al-Suqri ،2013)(71)   وقد  سعت ىذه الدراسة إلى الكشف عن األنشطة التسويقية

لما يتميز بو من   Facebookالمختمفة لمؤسسات المعمومات عمى مواقع التواصل االجتماعی، مع التركيز عمى موقع 

كما تشير معظم الدراسات، كما ىدفت  بين الطالب والمكتبات خصائص وتطبيقات مختمفة، ولكونو األكثر استخداماً 

الدراسة الكشف عن دور المستفيد في العممية التسويقية من خالل تبني نموذج يوضح األدوار التي قد يساىم بيا في ىذه 

اعتمدت الدراسة عمى منيج تحميل المحتوى وذلك لجمع وتصنيف األنشطة التسويقية لممكتبات عمى صفحاتيا  .العممية

( مكتبة ممن 35من خالل تحميل المضمون أو محتوى ىذه الصفحات، وقام الباحثان باختيار ) Facebookعمى موقع 

كعينة لمدراسة. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: تندرج أنشطة  Facebookلدييا صفحات عمى 

بة، تسويق مصادر المعمومات، و تسويق المكتبات التسويقية تحت أربع فئات ىي: تسويق المكتبة، تسويق خدمات المكت

المعارف والميارات المتعمقة باختصاصي المعمومات. كما كشفت الدراسة عن الدور الجديد الختصاصي المعمومات 

 والمستفيدين من خدمات المكتبة في تسييل عممية تسويق المعمومات.

  ،في المكتبات والمعمومات  االجتماعيالتواصل  ركزت عمى التعرف بواقع استخدام وسائل (71)(2016دراسة )التميمي

عن طريق تقديم تجرية مكتبة الممك فيد الوطنية في ىذا المجال. حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد وسائل التواصل 

يجابيات وسمبيات استخدام ىذه الوسائل في إالتي يتم استخداميا بمكتبة فيد الوطنية لخدمة مستفيدييا وما  االجتماعي

خدمات معموماتية لمجتمع المستفيدين باستقصاء آراء عينة من موظفي المكتبة، عن طريق توظيف المنيج الوصفي تقديم 

تستخدم فقط ثالث وسائل من وسائل  لية نتائج الدراسة ىو أن مكتبة الممك فيد الوطنيةإالتحميمي. وأبرزت ما توصمت 

، مع غياب واضح لوسائل Facebook, Twitter, Youtubeلمتواصل مع مستفيدىا، وىي  االجتماعيالتواصل 

 األخرى. االجتماعيالتواصل 
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 :من خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة في هذا الموضوع تبين لمباحثين اآلتي
، من حيث التعريف، والفوائد، واإليجابيات االجتماعي، ومواقع التواصل Web 2.0تطرقت الدراسات واألبحاث إلى مفيوم الويب 

في تسويق   SMSاالجتماعيومواقع التواصل  2.0مبيات، واإلمكانيات المتاحة، إلى جانب التطرق لدور تطبيقات الويب والس

خدمات المكتبات. عالوة عمى عرض تجارب عدد من المكتبات عمى مستوى العالم. أما الدراسة الحالية فتعتزم دراسة مدى اإلفادة 

خدمات المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي لم تحظى بأي اىتمام في تسويق  االجتماعيمن مواقع التواصل 

 عمى المستوى العربي أو األجنبي.

 تعريفات إجرائية

  2.0الويب (Web 2.0 ):  ،بويد( يعرفBoyd ،إليسون ،Ellison ،2007)(19)  بأنو ىو الجيل الثانى لمواقع  2.0الويب

تحويل اإلنترنت إلى منصة عمل بداًل من كونيا مواقع فقط، وتتوفر بيا مجموعة من  وصفحات اإلنترنت، يقوم عمى

عمى الشبكة، وبناء عالقات وروابط اجتماعية  يالخصائص تعتمد عمى تفاعل ومشاركة األفراد، فى إثراء المحتوى الرقم

( والمشاركة فى الكتابة Blogsالمدونات ) بمساعدة التقنيات والتطبيقات الحديثة لدعم االتصال السريع بين المستخدمين مثل

(، باإلضافة الى خدمات التغذية Facebook, Twitter, Linkedinمثل ) االجتماعي(، ومواقع التواصل Wikiوالتأليف الحر )

 األخبارية والمواقع المتخصصة.

  االجتماعيمواقع التواصل (Social Media Sites) ( حدد قاموس المكتبات والمعموماتODLIS مفيوم مواقع التواصل )

عمى أنيا مجموعة من الخدمات أو المواقع عمى اإلنترنت ظيرت مع الجيل الثاني لمويب، والتي تتيح لألفراد  االجتماعي

التواصل في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيم حسب مجموعات اىتمام أو شبكات انتماء )بمد، جامعة، مكتبة .. إلخ (. عن طريق 

لمباشر مثل إرسال الرسائل أو اإلطالع عمى الممفات الشخصية ومعرفة أخبارىم ومعموماتيم التي يتيحونيا خدمات التواصل ا

مكانية مشاركتيم الوسائط كالصور والفيديو، والبرمجيات  .لمعرض، وا 

  2.0المكتبة (Library 2.0)   ،في تقديم بأنيا المكتبة التي تعتمد  2.0المكتبة  (20)(2013عرفت )موسوعة ويكيبيديا

خدماتيا عمى تقييميا وتحسينيا بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع المستفيدين منيا، وذلك من خالل تشجيع مشاركة 

المستفيدين وتمقي اقتراحاتيم التي تساند في تنمية وتطوير خدمات المكتبة، وفتح باب المناقشات والتعميقات وتشجيعيم لممشاركة 

 (.Feedback) لمرتدةفي عمميات التغذية ا
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  ( خدمات المكتباتLibrary Services ) ،بأنيا كل ما توفره المكتبة بمواردىا البشرية  (21)(2006يعرفيا )عميان والمومني

والمادية من أنشطة وفعاليات وتسييالت، لخمق الظروف التي تمكن روادىا والمستفيدين منيا الوصول إلى مصادر المعمومات 

شباع رغباتيم في الوقت والمكان المناسب.التي يحتاجونيا   بأسرع الطرق وأيسرىا من أجل سد حاجاتيم وا 

 اإلطار النظري لمدراسة

يدور فمك اإلطار النظري لمدراسة حول تناول الموضوعات الرئيسية لمدراسة، ومناقشة عدد من المباحث الفرعية المتعمقة بيا، والتي 

 تم تقسمييا إلى:

 خدمات المكتبات.  .1

 .االجتماعيمواقع التواصل  .2

 المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربيةالمتحدة. .2

 خدمات المكتبات
مما ال شك فيو أن ثورة المعمومات زادت من الحاجة إلى توفير خدمات فّعالة تساعد المستفيدين في الحصول عمى المعمومات في 

لكترونية. ظل التزايد المستمر في اإلنتاج الفكري المتاح في كافة ال مجاالت، وبالمغات المتعددة، وعمى وسائط متنوعة تقميدية وا 

عالوة عمى تعقد التخصصات الموضوعية وتداخميا، كل ذلك أدى إلى زيادة الحاجة إلى خدمات تقمص من إشكالية تشتت اإلنتاج 

ا المبحث إلى إلقاء الضوء الفكري الصادر في تخصص معين بين مصادر معمومات التخصصات األخرى ذات الصمة. وييدف ىذ

عمى أنواع وفئات خدمات المكتبات المختمفة التي يجب عمى المكتبات إتاحتيا وتوفيرىا أمام المستفيدين منيا. لكن قبميا نتوقف 

 عند المتطمبات والمقومات الالزمة لتحقيق الخدمة المكتبية عمى الوجو األكمل.

  متطمبات خدمات المكتبات 

بات توفر مجموعة من المقومات األساسية التى ترتكز عمييا، والبد من توفرىا لكى تكون ىذه الخدمات فاعمة  تتطمب خدمات المكت

  :اآلتي يوتتمخص ىذه المتطمبات ف

تعتبر مصادر المعمومات التي تقتنييا المكتبات الركيزة األساسية لجوانب الخدمة المكتبية، ويتحدد نجاح  مصادر المعمومات: . أ

أو قصورىا بمدى قوة مصادر المعمومات المتوفرة بالمكتبات أو ضعفيا، و كمما كانت شاممة لفروع المعرفة  ىذه األخيرة

البشرية كانت المكتبة قادرة عمى تمبية وتحقيق األىداف التي تسعى إلييا، و االستجابة الفعالة الحتياجات ورغبات المستفيدين 

 من خدماتيا.
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نجاح الخدمات المكتبية اعتمادًا أساسيًا عمى مستوى ونوعية العاممين في المكتبات ومدى : يعتمد القوى البشرية المؤهمة  . ب

 وعييم وفيميم لطبيعة العمل المكتبي.

: لكي تقوم المكتبة بتقديم خدمات فعالة، وذات جودة عالية؛ يتطمب األمر وجود سياسة ومنيجية عمل المتطمبات الفنية . ج

ديم الخدمات؛ بيدف الجودة في تقديم الخدمات، وحتى يتم تقديم كافة الخدمات بنفس واضحة تحدد خطوات وآلية العمل لتق

األسموب والطريقة. عالوة عمى ضرورة وجود خطة لتسويق الخدمات، وتحديد القنوات المستخدمة بالتسويق، والتي ىي محور 

 موضوع دراستنا.

فة التسييالت الالزمة حتى تتم االستفادة من الخدمات : يجب عمى المكتبات أن تقدم كاالتسهيالت الالزمة لممستفيدين . د

 :المكتبية عمى الوجو األكمل، نذكر منيا

 .مناضد المطالعة والقراءة 

 .القاعات المناسبة المييأة لمقراءة والمطالعة 

 .أجيزة الحاسوب، والتصوير 

ددة تتمثل في مجموعة من النفقات منيا: تحتاج المكتبات إلى متطمبات مالية كثيرة ومتع المتطمبات المالية )الميزانية(: . ه

شتراك االو بات وكذلك شراء مصادر المعمومات النفقات المالية التي تحتاجيا  لتأمين مرتبات وأجور العاممين في تمك المكت

 بقواعد البيانات بفئاتيا وأشكاليا المختمفة، واألجيزة وكذا البرمجيات المختمفة وغيرىا.

 أنواع خدمات المكتبات 
تمف أنواع ومستوى الخدمات المقدمة من مكتبة ألخرى؛ فقد تحرص المكتبات األكاديمية عمى تقديم بعض الخدمات التي ال تخ

تركز عمييا المكتبات العامة أو المدرسية. فنوع المكتبة يحدد طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة فييا أحياًنا، كذلك اختالف البيئات 

دث اختالًفا بين نوع وطبيعة خدمات المكتبات في المكتبات ذات النوع الواحد في الدول المختمفة. كما والثقافات واإلمكانيات قد يح

أنو يمكن لمكتبة معينة من نفس الفئة ونفس الدولة تحقيق مستوى أفضل من غيرىا بسبب قوة مجموعاتيا، وخدماتيا التي تساعدىا 

. وفي ىذا السياق ظيرت تقسيمات لخدمات المكتبات، (22)(Buckland ،1999عمى تمبية احتياجات المستفيدين منيا )باكالند 

فيناك تقسيمات وفئات لمخدمات، يمكن أن تكون وفقًا لمصادر المعمومات المتوفرة، كخدمات المراجع وخدمات الدوريات، ويمكن أن 

ىناك تقسيمات لمخدمات، كأن تقدم لممستفيدين تكون بناًء عمى فئات المستفيدين، ووفقًا لحداثة الخدمات وتطور أساليب تقديميا، و 

بمبادرة من المكتبة، مثل خدمة البث االنتقائي، واإلحاطة الجارية، وخدمات تقدم بناًء عمى طمب المستفيدين، مثل اإلعارة والخدمات 
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المكتبات إلى الفئات اآلتية  المرجعية، وىناك تقسيم وفقًا لمغرض الذي تؤديو لممستفيدين منيا، وىذا التقسيم األخير يقسم خدمات

  (23)(2009)بامفمح،

 خدمات لتزويد المستفيدين بالمعمومات . أ

تقوم المكتبات من خالل ىذه الفئة عمى تقديم معمومات محددة، أو أوعية معمومات معينة لممستفيدين. وتحقق من خالل مصادر 

مكتبات، أم قواعد بيانات إلكترونية. ويندرج تحت ىذه الفئة المعمومات المتاحة داخل المكتبة، أو من جيات خارجية، سواء أكانت 

 خدمات مثل:

 .الخدمة المرجعية 
 .خدمات اإلعارة 
 .خدمة توصيل الوثائق 

فادتهم منها . ب  خدمات لتيسير وصول المستفيدين لممعمومات وا 

المختمفة من بين الكم الضخم من يقصد بيا تمك الخدمات التي تسيل عمى المستفيد الوصول إلى احتياجاتو من مصادر المعمومات 

اإلنتاج الفكري. كما تيسر لممستفيد االستفادة من مصادر المعمومات الصادرة بمغات أخرى غير التي يجيدىا فضاًل عن الخدمات 

 التي تتيح لممستفيد الحصول عمى أجزاء من المراجع غير المصرح بإعارتيا، وتندرج تحتيا الخدمات التالية:

  واالستخالص.خدمة التكشيف 

 .خدمة الترجمة 

 خدمة التصوير 

 .خدمة الطباعة 

حاطتهم بمعمومات حول المواد والموضوعات التي تهمهمج.   خدمات إلعالم المستفيدين وا 

وىي خدمات إعالمية تسعى المكتبة من خالليا إلى إحاطة المستفيدين بآخر ما وصل إلى المكتبة من مجموعات، أو تعريفيم 

 مومات أو المواد التي تدخل في إطار رغباتيم واىتماماتيم، ومنيا:باألخبار أو المع

 .خدمات اإلحاطة الجارية 

 .خدمة البث اإلنتقائي لممعمومات 

 .خدمة اإلشارة إلى المواد األكثر تداواًل 
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 .معارض الكتب 

 .المحاضرات والندوات 

 خدمات إلرشاد المستفيدين حول استخدام المكتبات ومصادر المعمومات . د

وقواعد البيانات  عات المكتبة، ومصادر المعمومات، بيا الخدمات اإلرشادية والتدريبية الموجية لممستفيدين ؛ لتعريفيم بمجمو يقصد 

وتعميميم كيفية استخداميا، فضاًل عن تعريفيم بالمكتبة وأقساميا المختمفة، وىذه الخدمات تقوم المكتبات بتقديميا بيدف تنمية 

ونشر الثقافة المعموماتية بين المستفيدين. وتقدم ىذه الخدمات إما  امل مع المكتبات ومراكز المعموماتالميارات األساسية لمتع

بالطرق التقميدية أو بالطرق اإللكترونية واإلفتراضية من خالل موقع المكتبة، ويدخل تحت ىذه الفئة الخدمات واألنشطة التالية : 

 ألفالم التعميمية، والدورات التدريبية وورش العمل.الجوالت اإلرشادية، والمحاضرات العامة، وا

  االجتماعيمواقع التواصل  .2

م صمم راندي كونرادز موقع 1995كان أول ظيور ليذه المواقع في بداية التسعينيات من القرن الماضي، ففي عام 

Classmates.comم الدراسة، وفرقتيم ظروف الحياة ، وكان اليدف منو إعادة العالقات بين األصدقاء والزمالء الذين جمعتي

العممية في أماكن متباعدة، وكان ىذا الموقع يمبي رغبة ىؤالء األصدقاء والزمالء في التواصل فيما بينيم إلكترونيًا )مجاىد، 

طالق مواقع التواصل (12)(2010 ، التي أضافت خصائص 2.0، خاصة مع إطالق الويب االجتماعي. بعد ذلك توالى تأسيس وا 

بين األعضاء، فمم يعد  االجتماعي، جعمتيا أكثر تفاعمية وخمقت وسائل جديدة لمتفاعل االجتماعيدة مميزة لمواقع التواصل جدي

مجرد ممف بيانات المستخدم فقط، بل أمكنو االنضمام لمواقع عديدة داخل المجتمع الواحد، ىذا الموقع قد يكون  االجتماعيالموقع 

تستقطب أكثر من ثمثي مستخدمي  االجتماعيتعمم فييا... إلخ. إلى أن أصبحت مواقع التواصل  لجية العمل أو الجامعة التي

 االنترنت. 

  االجتماعيخصائص وسمات مواقع التواصل 

، األمر 2.0بعدد من الخصائص والسمات التي تجعميا تتميز عن بقية التطبيقات ومواقع الويب  االجتماعيتتميز مواقع التواصل 

ي رفع أسيم ىذه المواقع عند المستخدمين، وبالرغم من تنوع ىذه الخصائص من موقع إلى آخر، إال أن ىناك الذي ساىم ف

أىم تمك الخصائص والسمات، نوردىا عمى  (24)(Cachia ،2008خصائص مشتركة  تجمع فيما بينيا جميعًا. وقد تناولت )كاتشيا 

 النحو التالي:
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ىي إنشاء صفحة معمومات شخصية، وىي الصفحة  االجتماعيل إلى مواقع التواصل الخطوة األولى لمدخو  التعريف بالذات:

التي يضعيا المستخدم ويطورىا، ويقوم من خالليا بالتعريف بنفسو من خالل النص، الصور، الموسيقى والفيديوىات وغيرىا 

 من الوظائف األخرى. 

شخاص بخمق صداقات مع أصدقاء يبادلونيم االىتمام لأل االجتماعيتسمح مواقع التواصل  طرق جديدة لتكوين المجتمع:

 .والمحتوى، وبالتالي فيي تساىم بشكل فعال في تجسيد مفيوم المجتمع االفتراضي

ىي بساطتيا، فيمكن ألي  االجتماعيمن بين األمور التي ساعدت بشكل كبير في انتشار مواقع التواصل  سهولة االستخدام:

 نترنت إنشاء حساب بيذه المواقع.شخص يممك ميارات أساسية في اإل

مفتوحة مجانًا أمام الجميع، وأغمبيتيا تتيح لألشخاص التسجيل فييا  االجتماعيأغمب مواقع التواصل  بيئة مجانية ومفتوحة:

 في الوقت الذي يناسبيم، كما تمكن بعض المواقع من التسجيل من خالل إرسال دعوة من طرف أعضاء سابقين في الموقع.

منذ بداية ظيورىا إلى تجسيد التفاعمية بين أفرادىا لضمان االستمرارية  االجتماعيلقد سعت مواقع التواصل  مية:التفاع

 .والتطور، فالشخص في ىذا المجتمع عضو فاعل، يرسل ويستقبل ويقرأ ويكتب ويشارك، ويسمع ويتحدث

 قى، سوق المال، السياسة، الصحة وغيرىا.من خالل مصمحة مشتركة مثل األلعاب، الموسي يىي مواقع تبنالهتمام: ا

 : فيستخدميا الطالب لمتعمم، والعالم لبث عممو وتعميم الناس، والكاتب لمتواصل مع القراء ... وىكذا.التنوع وتعدد االستعماالت

  االجتماعيعرض ألشهر مواقع التواصل 

األكثر  االجتماعيحصر بعض مواقع التواصل  من خالل البحث في عدد من المواقع العربية واألجنبية، تمكن الباحث من

انتشارًا وشيرة. والتي يمكن أن تمثل أدوات تواصل جذابة وفعالة بين المكتبات والمستفيدين منيا، وفيما يمي نعرض أىم ىذه 

 المواقع، وأىم مميزاتيا:

، االجتماعيرائد التواصل حد من أشير المواقع عمى شبكة اإلنترنت ، و أو  Facebookيعد موقع :  (Facebook)موقع 

عمى يد أحد طالب جامعة ىارفارد مارك زوكربيرج،  2004وأصبح اآلن المنبر االفتراضي األول لمتعبير. أسس في عام 

عمى تكوين عالقات بين األفراد، كما يمكنيم من تبادل المعمومات والممفات والصور الشخصية  Facebookويساعد موقع 

وصل عدد المستخدمين النشطاء شيريًا إلى  2015ات، كل ىذا يتم في عالم افتراضي. وفي عام ومقاطع الفيديو والتعميق

مميار مستخدم، وىنا يمكن لممكتبات تقديم خدماتيا والترويج لمجموعاتيا المكتبية من خالل ىذا الموقع، حيث يمكن أن  1.55
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نتقائي لممعمومات، وتوفير بعض الروابط الرية، والبث انمخصيا عمى النحو التالي: الرد عمى االستفسارات، واإلحاطة الجا

لكتب إلكترونية متاحة عمى شبكة اإلنترنت، ونشر األحداث والمستجدات التي حدثت في المكتبة مؤخرًا من خالل نشر فيديو 

 لورش العمل المنفذة.

عن  Tweetsبإرسال تحديثات  ىو موقع تواصل اجتماعي يقدم خدمة تدوين مصغر، ويسمح لمستخدميو :(Twitter) موقع

أو عن طريق إرسال رسالة نصية  Twitterلمرسالة الواحدة. وذلك مباشرة عن طريق موقع  اً حرف 140حالتيم بحد أقصى 

أحد أكبر مواقع  Twitterأو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدميا المطورون. وأصبح موقع  SMSقصيرة 

 316مميون مستخدم، منيم أكثر من  500إلى أكثر من  2015ما وصل عدد مستخدميو في عام بعد االجتماعيالتواصل 

نشاء تدوين مصغر لممكتبة، يسمح ليا بالتواصل الفعال مع إفي  Twitterمميون مستخدم نشط، ويمكن ىنا أن يفيد موقع 

األنشطة بالصور والفيديو من عمى موقع  مستفيدييا لإلعالم والترويج عن األنشطة والفعاليات من خالل عرض روابط ليذه

YouTube األخرى، كما يمكن لممكتبات اإلعالن عن المجموعات التي تم تحديثيا. االجتماعي، أو مواقع التواصل 

إلى مشاركة مقاطع الفيديو ومشاىدتيا في جميع أنحاء العالم ويقدم خدماتو بشكل  YouTubeييدف موقع  : YouTubeموقع 

نشر تسجيالت الفيديو عبر البريد بنسخ رابط الفيديو المرفوع لدى الموقع، مما يزيد من اىتمام المستفيدين بيذا  مجاني، ويمكن

ومشاىدتيا بشكل  االجتماعيبإمكانية أضافو ممفات الفيديو إلى المدونات ومواقع التواصل  YouTubeالموقع . ويتميز موقع 

دة تصانيف مختمفة بحسب الموضوعات. لذلك فيو يقدم فرصة جيدة لممكتبات من فوري، كما يمكن تصنيف ممفات الفيديو إلى ع

خالل المشاركة بالفيديوىات الخاصة بالتدريب عمى استخدام المكتبة، وتوجيو المستفيدين عمى كيفية استخدام مجموعات المكتبة، 

 كما يمكن استثمار ىذا الموقع في نشر أحداث المكتبة وفعاليتيا.

األخرى التي  االجتماعيىو موقع تواصل اجتماعي ميني بالدرجة األولى، يختمف عن مواقع التواصل  : (Linkedinموقع )

وقفز إلى  2006مميونًا في عام  20ة. وقد وصل عدد المستخدمين ليذا الموقع االجتماعيتركز عمى العالقات الشخصية و 

وسيمة رائعة لمتواصل بين  Linkedinلذلك فيعد موقع  .2015دولة في عام  200مميون مستخدم من أكثر من  400

المكتبات ومستفيدييا؛ حيث  يمكن  المستفيدين   العثور عمى المعمومات المينية المستيدفة. سواء كان ذلك لممينيين في 

 مجال المكتبات وأعضاء ىيئة التدريس والمؤلفين، أو من مصادر أخرى. 
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في مشاركة وتبادل الصور ومقاطع الفيديو مع األفراد اآلخرين، وىو موقع يجتمع  Flickrتكمن فكرة موقع  : (Flickrموقع )

األفراد  ةالصور مع بقي ةفيو المصورين وىواة التصوير، ومن مميزاتو ىو أنو يحتفظ بالصور مدى الحياة مع إمكانية مشارك

مكانية كتابة التعميق عمى الصور، باإلضافة إلى خاصية ال مستخدميو حماية  Flickrرسائل الخاصة، حيث يمنح المشتركين. وا 

 .وخصوصية عالية يسمح من خالليا تحديد المجموعات التي تتاح ليم خاصية تصفح الصور الخاصة بيم

لمتسويق، ويتيح ىذا الموقع  eUniverse م من جانب شركة2003عام  MySpaceتأسس موقع  : (MySpaceموقع )

مكانية رفع الصور الخاصة والكتابة في المدونة وكتابة التعميقات ومتابعة إنشاء الصداقات، والبحث عن األ صدقاء، وا 

في تكوين عالقات اجتماعية بين المينيين والمتخصصين في  MySpaceاألحداث، ويمكن لممكتبات االستفادة من موقع 

 الموضوعات المتخصصة والميمة.  مجال المكتبات، ونقل التجارب والخبرات فيما بينيم. وعقد المناقشات والندوات حول

التقديمية عمى اإلنترنت، فبعد إنشاء  powerpointمشاركة عروض  SlideShareيتيح موقع  : (SlideShare) موقع

مع إمكانية التعديل عمى خيارات  powerpointعداده مسبقًا عمى برنامج إحساب في الموقع، يمكن رفع أي عرض تقديمي تم 

كما يمكن االستفادة من الموقع من خالل الواجية  .ضع الممف عمى الخاص أو عرضو لمعمومالمشاركة حيث يمكن و 

 .االجتماعيالبرمجية التي يوّفرىا، حيث يمكن تضمين عرض الشرائح في أي موقع أو يمكن مشاركتيا عمى مواقع التواصل 

سبة ألمناء المكتبات، كما يتيح كتالوجات ىو موقع اجتماعي يعنى بفيرسة الكتب وىو مفيد بالن : (LibraryThingموقع )

مكتبة أخرى حول العالم. كما يسمح لمستخدميو أن يكونوا فيارس  200، ومكتبة الكونغرس، وأكثر من amazonكتب لشركة 

يما نترنت وأن يعرفوا عما يمتمكو األعضاء اآلخرون من كتب وأن يكتشفوا ما يفضمو غيرىم وأن يتبادلوا الكتب فإللمكتب عمى ا

بينيم. كما ييدف ىذا الموقع السماح لممشتركين بعقد مناقشات وندوات حول الكتب والمكتبات، كما يسمح لممشترك تحميل 

تاحتيا من خالل ممفاتيم الخاصة، كذلك يسمح ليم باالطالع عمى كتب أخرى متاحة عمى الموقع أو من خالل  كتب لديو، وا 

 المكتبات التي تشترك بالموقع.

، يتيح لممستخدمين التقاط الصور، 2010ىو موقع مجاني لتبادل الصور، أطمق في أكتوبر عام  : (Instagram) موقع

ضافة فمتر رقمي إلييا، ومن ثم مشاركتيا في مجموعة متنوعة من خدمات مواقع التواصل  ، وىنا يسمح موقع االجتماعيوا 
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Instagram  مثل موقع  االجتماعيعبر مواقع التواصل لممكتبة مشاركة صور األنشطة والفعاليات المنفذةFacebook, 

Twitter. 

 
ة، ويتيح الموقع لممستخدمين إضافة وتقييم مواضيع األخبار والمدونات االجتماعييقدم خدمة المفضالت  : (Digg) موقع

 وغيرىا، يضيف المتسخدمون وصالت لصفحات األخبار والمدونات من اإلنترنت إلى الموقع.

، ويمتمكو ياىو الذي يعد من أفضل المواقع المتخصصة بيذا 2005عام  Deliciousبدأ موقع  : (Delicious)موقع 

المجال، ومن أبرز خدماتو ىي تخزين الروابط وترتيبيا وتحتوي عمى مميزات كثيره تساعد ىذا التوجو، ومن مميزاتو متابعة 

ضافة األصدقاء لمتابعة  روابطيم، والتعرف عمى أصدقاء جدد يشاركونيم  نفس المجال األصدقاء بالروابط ومشاركتيا معيم، وا 

والتخصص من خالل روابطيم المفضمة، ويمكن ىنا لممكتبة إنشاء دليل مخصص لروادىا. تعمميم البحث بالسمات الخاصة 

 بيم.

لمدمجة، وشرائط ىو موقع يعنى بفيرسة الكتب، وىو يركز عمى الوسائط المتعددة مثل )األقراص ا : (Lib.rario.us) موقع

الفيديو، األلعاب، الكتب( التي تمتمكيا المكتبة. ويمثل ىذا الموقع أداة تواصل فعالة بين المكتبات والمستفيدين منيا، كما تقدم 

 خدمات متنوعة عمى مستوى االتصاالت والتنظيم.

  االجتماعيخطة التسويق عبر مواقع التواصل 

عددًا من المحددات والعناصر الواجب االنتباه إلييا عند بناء خطة التسويق  (13)(Savard،2011وسافرد  Guptaتتناول )غوبتا 

 ، يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي:االجتماعيعبر مواقع التواصل 

: يقصد بيا تحديد أىداف الخطة التسويقية لممكتبة كتطوير صورة المكتبة عند المستفيدين، التواصل مع (Objectives)األهداف 

 فيدين، توفير خدمة أفضل ... وغيرىا من األىداف.المست

لى ذلك، وىو ما يتحصل عميو من الجميور إىنا يتعمق األمر بالمكان المراد بموغو وكيفية الوصول  (:Strategyاإلستراتيجية )

 راءه، إعجاباتو ومشاركاتو،...إلخ.آالمستيدف عن طريق التعرف عمى : 

قصد بيا ىنا تحديد الموظفين المسؤولين عن تنفيذ الخطة التسويقية، واألدوار المنوطة بكل ي (:Responsibilitiesالمسؤوليات )

 موظف بالخطة، المحددة بمراحل وفترات التنفيذ.



 

22 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

. لذا يجب معرفتيم، االجتماعيالجميور المستيدف، وىم الجوىر واألساس الذي تقوم عميو مواقع التواصل  (:Peopleالناس )

ممفاتيم الشخصية لمتعرف عمى سموكيم من خالل ىذه المواقع ودرجة نشاطيم، كذلك التعرف عمى  الوسائل  وذلك من خالل تحميل

 يستخدمونيا، وماىي الرسائل والمحادثات التي يفضمون النقاش والتحاور فييا كل ىذا يعد أمرًا ميمًا وذلك ألن نجاح الحممة التي

 .ي أساسًا من نوعية  تمك العالقات  تأت االجتماعيالتسويقية في ظل مواقع التواصل 

 .,Facebook Twitter, Instgramويقصد بيا  اختيار نوع المنصة التي سيتم استخداميا  (:Technologyالتكنولوجيا)

 و يقصد بو تقييم الجيود، لوضع مؤشرات و قياس النتائج عمى مر الزمن. (:Evaluationالتقييم )

 مارات العربية المتحدةواقع المكتبات العامة في دولة اإل .3

اإلدارية ، إلى جانب عرض  ارات العربية المتحدة، وتبعيتيا يتناول ىذا المبحث مالمح تاريخية سريعة عن المكتبات العامة في اإلم

 لمتوزيع العددي والمكاني ليا. 

 النشأة والتبعية اإلدارية 

 1900امتين في تاريخيا، المرحمة األولى والتي تقع  في الفترة من )مرت المكتبات العامة في اإلمارات العربية المتحدة بمرحمتين ى

م(، حيث انتشرت فييا المكتبات الخاصة والمدرسية، والتي قامت بدورىا ومياميا  الرئيسية إلى جانب القيام بميام 1962 –

(، أي قبل قيام االتحاد في  -1963ي )المكتبات العامة. والمرحمة الثانية من مراحل تطور المكتبات العامة في اإلمارات بدأت ف

.  وفيما يمي (25)(2012م وحتى وقتنا ىذا، وفي ىذه المرحمة عرفت المكتبات العامة بمدلوليا الحديث )اليدابي ومحمود، 1971

 بشكل موجز :  -سنمقي الضوء عمى ىاتين المرحمتين 

 المرحمة األولى:

المكتبات الخاصة والمدرسية، وتولت تمك المكتبات مياميا الرئيسة وميام عرفت اإلمارات المكتبات منذ زمن بعيد وباألخص 

المكتبات العامة معًا، نظرًا لعدم وجود المكتبات العامة وقتيا، وال نستطيع تحديد الفترة التاريخية التي ظيرت فييا أوائل المكتبات 

لشأن. وتشير المصادر إلى أنو في بداية القرن الماضي، الخاصة أو المدرسية، نظرًا لقمة وتضارب المصادر التاريخية في ىذا ا

كان لرجال المال وتجار المؤلؤ دور كبير في أن ينطمقوا بالمجتمع من حقبة إلى حقبة أخرى تعتمد عمى التعميم كرافد من روافد 

ى تأسيس المدارس والمكتبات، الثقافة، وكجزء ال يتجزأ من أىداف التطوير والتقدم في البالد. حيث أخذوا عمى عاتقيم العمل عم

وتأسيس المجالس الثقافية في بيوتيم، فتبمورت بين جدرانيا ثقافة المجتمع ودارت مصالح البالد، وانتشرت المكتبات الخاصة 
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تبات، والمدرسية في بيوت المثقفين ومنازل العمماء واألدباء والمدارس، واىتم عدد من األغنياء وكبار المؤلفين واألدباء بيذه المك

وقاموا عمى اختيار وشراء الكتب والمجالت ذات القيمة والفائدة العممية والثقافية واألدبية والدينية والشرعية من أمواليم الخاصة. 

وبالرغم من أن ىذه المكتبات تندرج بمفيومنا الحديث تحت فئة "المكتبات الخاصة أو المكتبات المدرسية"، لكنيا كانت مفتوحة 

فادة منيا في أوقات معينة، فاتصفت بالمكتبات العامة في خدماتيا، لذا يمكن تسميتيا بالمكتبات الخاصة والعامة لمعامة لالست

لقياميا بالدورين معًا، كذلك ينطبق الحال عمى المكتبات المدرسية التي أنشأىا التجار والمثقفون في المدارس لخدمة الطالب 

 والعامة معًا. 

ن تشار المكتبات الخاصة والمدرسية في تمك الفترة انتشار حركة التأليف واإلبداع األدبي في مجال الشعر ومما ساعد عمى ظيور وا 

م، 1869والتاريخ في المنطقة العربية، وارتباط المنطقة بالحركة الثقافية في مصر وساحل الشام خاصة، بعد فتح قناة السويس عام 

أن نمفت النظر إلى الدور التعميمي والثقافي لممكتبات في ذلك الوقت، وتشجيعيا  وانتظام الرحالت المالحية نصف الشيرية . ويجب

ألبناء المنطقة عمى طمب العمم وحب المعرفة، فكانت نواة الوعي الثقافي ألبناء المنطقة في تمك الفترة، عمى الرغم مما عانتو تمك 

، فقد استطاع الرعيل األول من القائمين عمييا أن يحافظوا بيا المكتبات قديمًا من قمة اإلمكانات وضعف التمويل وانتشار األمية

في بداية  -عمى تراث األمة، ومكافحة األمية وتسييل مطالعة الكتب والجرائد والمجالت لعامة الناس . وكانت الخطوة األولى 

 تمتيا خطوات أخرى لظيور المكتبات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. -الطريق 

 لمرحمة الثانية:ا

كان لظيور النفط في منطقة الخميج إيجابيات كبيرة سمحت باتساع محيط االنفتاح عمى العالم من كل الجيات وبكل الوسائل، وقد 

أحدث ىذا االنفتاح والطفرة االقتصادية تغيرات واسعة في مجتمعات وبمدان المنطقة شممت مختمف أوجو الحياة من اقتصادية 

فية وغيرىا، وقد كانت المؤسسات الثقافية واحدة من تمك الوجوه التي زحف إلييا ىذا التأثير. بفضل األوضاع واجتماعية وثقا

االقتصادية الجيدة ازدىرت منطقة الخميج ومنيا اإلمارات. فانتشرت المدارس والمؤسسات الثقافية، وُأنشئت المكتبات وظيرت مرحمة 

مارات العربية المتحدة، حيث تأسست المكتبات العامة بمدلوليا الحديث أو المعروف، وبدأ جديدة من تاريخ المكتبات العامة في اإل

االىتمام الرسمي بالمكتبات العامة من كافة المستويات سواء جيات اتحادية أو جيات محمية أو أفراد. وشيد قطاع المكتبات العامة 

ية نشاطًا ممحوظًا مع أوائل الستينيات والسبعينيات  من القرن الماضي في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع بداية المرحمة الثان
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وباألخص مع قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبدأ عصر جديد في التطور والنمو الكبير في كل االتجاىات لممكتبات 

 العامة.

تحدة في المرحمة الثانية تفاوتًا كبيرًا، حيث ال تتبع المكتبات تتفاوت التبعية اإلدارية لممكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية الم

نما ىناك عدد من الجيات التي تتبعيا المكتبات العامة وتشرف عمييا وىي:  العامة جية واحدة، وا 

ميا ىي المؤسسات والييئات التابعة لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي بدأت القيام بمياالجهات االتحادية:  . أ

 م، فقامت بتأسيس المكتبات العامة وأإلشراف عمييا، والجيات ىي :1971بعد قيام االتحاد في عام 

 مكتبة عامة  11: تتبع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مكتبات عامة وصل عددىا حتى اآلن إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

 موزعة عمى كافة أنحاء اإلمارات.

 حرصًا من وزارة شؤون الرئاسة عمى تشجيع البحث العممي واإلفادة من التراث العربي واإلسالمي  :وزارة شؤون الرئاسة

م لتوفير 2010لتفعيل روح التفاعل مع اآلخر. أقدمت الوزارة عمى إنشاء مكتبة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في عام 

 نونيا وعموميا بالمغة العربية والمغات األخرى.مختمف أوعية المعمومات المتعمقة بالحضارة اإلسالمية وعمارتيا وف

  م.1982ة عمى مكتبة عامة أنشأتيا عام االجتماعيتشرف وزارة الشؤون ة: االجتماعيوزارة الشؤون 

 :م. ىي مكتبة االتحاد النسائي العام 1997يشرف االتحاد عمى مكتبة عامة تم إنشاؤىا عام  االتحاد النسائي العام

 بأبوظبي.

 حمية الجهات الم . ب

ىي المؤسسات والييئات التابعة لمحكومة المحمية لكل إمارة من اإلمارات السبع. حيث يوجد عدد كبير من الييئات المحمية في 

اإلمارات تقوم عمى رعاية األنشطة الثقافية ودعميا الدعم المعنوي والمادي باإلمارة التي تقع فييا، مما نتج عنو النيضة الثقافية 

 مع اإلمارات. وقامت تمك الييئات المحمية بإنشاء وافتتاح المكتبات العامة في اإلمارة التابعة ليا.التي شيدىا مجت

 :نشاء المكتبات العامة باإلمارة ىي :  الجهات المحمية بإمارة أبوظبي يوجد عدد من الييئات والجيات الراعية لمثقافة، وا 

لكتب الوطنية بأبوظبي. كما يوجد نادي تراث اإلمارات ويتبعو مكتبة ىيئة أبوظبي لمسياحة والثقافة، ويتبعيا مكتبات دار ا

 عامة. ومؤسسة التنمية األسرية ويتبعيا سبع مكتبات عامة.
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 :توجد ىيئة دبي لمثقافة والفنون المشرفة عمى المكتبات العامة بإمارة دبي، والمنتشرة في كافة  الجهات المحمية بإمارة دبي

 ثمان  مكتبات عامة. أنحاء اإلمارة ووصل عددىا

 :نجد في إمارة الشارقة عددًا من الجيات أقامت المكتبات العامة وفتحتيا لمجميور العام  الجهات المحمية بإمارة الشارقة

ىي: إدارة المكتبات بييئة الشارقة لمكتاب، ويتبعيا ست مكتبات عامة أشيرىا مكتبة الشارقة العامة. والمجمس األعمى 

 بعو خمس مكتبات عامة. المنتدى اإلسالمي ويتبعو مكتبة عامة. لشؤون األسرة ويت

 :يتبع الديوان األميري لحاكم عجمان مكتبة راشد بن حميد لمثقافة والعموم بعجمان والمكتبة  الجهات المحمية بإمارة عجمان

 مفتوحة لمجميور العام.

 :م بإنشاء مكتبة عامة وفتحيا لمجميور بالفجيرة. كما الديوان األميري لحاكم الفجيرة قا الجهات المحمية بإمارة الفجيرة

 أنشأت ىيئة الفجيرة لمثقافة واإلعالم مكتبة عامة. 

 المؤسسات الثقافية األهمية والخاصة واألجنبية:  . ج

 :ىي المؤسسات التي تعمل في نطاق العمل التطوعي من خالل النشاط الثقافي المتخصص،  المؤسسات الثقافية األهمية

عمى مدن الدولة. وأنشأت تمك المؤسسات مكتبات عامة تابعة ليا وفتحتيا لمجميور العام، مثل )ندوة الثقافة  وىي موزعة

ة. والتي االجتماعيوالعموم، اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات(. باإلضافة إلى الجمعيات األىمية المشيرة من وزارة الشؤون 

نشاء مكتبات عامة تابعة ليا. مثل قامت بدور كبير في نشر الثقافة باإلمارات مثل إق امة األنشطة والفعاليات الثقافية، وا 

 ة(.االجتماعي)جمعية االتحاد النسائي بالشارقة،جمعية أم المؤمنين بعجمان، جمعية الفجيرة الثقافية و 

  :ة، وأنشأت كل مؤسسات أنشئت عمى نفقة األفراد، وقامت بدور كبير في نشر الثقافة بالدولالمؤسسات الثقافية الخاصة

مؤسسة من ىذه المؤسسات مكتبة عامة فتحتيا لمجميور لالنتفاع منيا . مثل )مركز الشيخ محمد بن خالد الديني الثقافي 

 بمدينة العين، مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث بدبي، مؤسسة سمطان بن عمي العويس الثقافية بدبي(.

 :سسات ثقافية أنشأتيا السفارات أو القنصميات األجنبية الموجودة بالدولة لتقدم مؤ  المؤسسات الثقافية العربية و األجنبية

خدمات ثقافية لمرتادييا. وأنشأت تمك المؤسسات مكتبات عامة فتحت أبوابيا لمجيمور العام، مثل )مركز الدعوة واإلرشاد 

 المجمس الثقافي البريطاني بدبي(. التابع لسفارة المممكة العربية السعودية، الرابطة الفرنسية بأبو ظبي ودبي، 
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 المؤسسات الثقافية والرياضية:  . د

وىي المؤسسات والنوادي التابعة لمييئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمجالس الرياضية الموجودة في اإلمارات، حيث تقوم 

وقات فراغيم، وتنمية مياراتيم وتطوير لياقتيم ىذه المؤسسات برعاية األنشطة والبرامج الثقافية التي تسيم في استثمار الشباب أل

البدنية وغرس روح الوطن والعمل لدييم. وقد قام عدد من النوادي الرياضية بإنشاء مكتبات عامة عمى سبيل المثال )النادي 

 األىمي بدبي، نادي الوصل بدبي، نادي العين الرياضي الثقافي(. 

عمى تشجيع طمب العمم وحب المعرفة كما بدأىا اآلباء واألجداد. قام عدد من محبي استكمااًل لدور أبناء اإلمارات  األفراد. . ه

العمم والمعرفة باإلمارات إنشاء مكتبات عامة عمى نفقتيم الخاصة؛ لتساىم تمك المكتبات بالدور التعميمي والثقافي ألفرد 

امة بالشارقة تخميدًا لممكتبة التيمية التي أنشأىا المجتمع اإلماراتي. فقام الشيخ عبد اهلل بن عمي المحمود بإنشاء مكتبة ع

قام الشيخ  والده في بداية القرن الماضي، كما قام الشيخ سالم بن عبد اهلل آل حميد بإنشاء مكتبة عامة بعجمان، أيضاً 

 عبد اهلل بن محمد الشبية بإنشاء مكتبة عامة بعجمان(.

 :التوزيع العددي والمكاني 

( إلى عدد 2لمكتبات، والذي قامت بو إدارة المكتبات بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، يشير الجدول )عمى مشروع حصر ا بناءً 

 جودة باإلمارات العربية المتحدة حسب كل إمارة من اإلمارات السبع : المكتبات العامة المو 

 التوزيع الجغرافي لممكتبات العامة باإلمارات : 2جدول 

 النسبة المئوية وجودة عدد المكتبات الم اإلمارة م
 %25 22 أبو ظبي  .1
 %22 19 دبي  .2
 %24 21 الشارقة  .3
 %8 7 عجمان  .4
 %9 8 رأس الخيمة  .5
 %10 9 الفجيرة  .6
 %2 2 أم القيوين  .7

 %100 88 اإلجمالي
( مكتبة 22بيا )( إلى أن المكتبات العامة الموجودة في إمارة أبو ظبي تأتي في المرتبة األولى . حيث يوجد 2يشير الجدول رقم )

( مكتبة 19( مكتبة عامة. ثم تحتل إمارة دبي المرتبة الثالثة فيوجد بيا )21عامة. بينما تأتي إمارة الشارقة في المرتبة الثانية بـ )
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مارة الفجيرة تأتي في المرتبة الرابعة بـ ) ة. ( مكتبات عام8( مكتبات عامة. ورأس الخيمة في المرتبة الخامسة فيوجد )9عامة. وا 
( 2( مكتبات عامة. وجاءت إمارة أم القيوين في المرتبة السابعة بـ )7بينما تأتي في المرتبة السادسة إمارة عجمان ويوجد بيا )

 مكتبة عامة.
 اإلطار الميداني لمدراسة

 تحميل نتائج الدراسة ومناقشتها

وتم التنسيق والتواصل مع المكتبات عينة الدراسة، ، SurveyMonkey.comقام الباحث بإعداد استبيان يعبأ ذاتيًا من خالل موقع 

 Social االجتماعيوتم جمع البيانات من المشاركين من خالل التعرف عمى أرائيم ووجية نظرىم حول دور مواقع التواصل 

Media Sites  نيا، بناًء عمى في تسويق خدمات المكتبات في المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. ومدى اإلفادة م

 المحاور المحددة باالستبيان، والتي تم اإلشارة إلييا سالفًا. وفي ىذا المحور سيقوم الباحث بعرض نتائج الدراسة وتحميميا ومناقشتيا،

من خالل تطبيق أسموب اإلحصاء الوصفي لتفسير التقديرات والتكررات لممتغيرات األساسية. وقد تم عرض النتائج في جداول 

 بيانية حسب مقتضى وطبيعة األسئمة باالستبيان لجعميا أكثر وضوحًا: ورسوم

 المحور األول: المعمومات العامة
أجابت عمى  ( مكتبة عامة عينة الدراسة، وجاء عدد الجيات التي57( جية، والتي تمثل وتشرف عمى )32تم التواصل مع )

%(، 23.6( جيات اتحادية بنسبة )4محمية. كما تم استالم )%( من الجيات ال41.2ما يمثل بنسبة ) ( جية17االستبيانات )

( رد من المؤسسات الثقافية األىمية واألجنبية والخاصة، كما ىو مبين بالجدول 2وبنفس عدد الردود جاءت من األفراد، ثم جاء )

 (.3رقم )

 الجيات المشاركة في االستبيان:  3جدول 
 ة المئويةالنسب عدد الجيات المستجيبة جية اإلشراف م
%23.60 4 الجيات االتحادية  .1  
%41.20 7 الجيات المحمية  .2  
%11.80 2 المؤسسات الثقافية األىمية والعربية واألجنبية والخاصة  .3  
%23.60 4 األفراد  .4  

%100 17 اإلجمالي  
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درجة البكالوريس  ( توزيع المشاركين حسب المؤىل العممي، حيث يمثل عدد المشاركين الذين يحممون4يوضح الجدول رقم )

%(، وفي الترتيب 29.4( بنسبة )5%(، فيما يمثل عدد المشاركين الذين يحممون درجة الماجستير )58.8( بنسبة )10وعددىم )

 %( الذين لدييم درجة الدبموم.11.8( بنسبة )2األخير جاء )

 توزيع المشاركين حسب المؤىل العممي:   4جدول 
 النسبة المئوية رارالتك مؤىل المشاركين بالدراسة م
 %58.80 10 البكالوريس  .1

 % 29.40 5 الماجستير  .2

 % 11.80 2 دبموم  .3

%100 17 اإلجمالي  
  االجتماعيالمحور الثاني: مواقع التواصل 

، والتي التي تم إدراجيا باالستبيان االجتماعيتم توجيو المشاركين في االستبيان باختيار الموقع / المواقع من قائمة مواقع التواصل 

يتم استخداميا من قبل المكتبات العامة لدييم لتسويق خدماتيا ومجموعاتيا المكتبية. وييدف ىذا السؤال إلى معرفة أكثر المواقع 

 شيرة وانتشارًا في تسويق خدمات المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 يق خدمات المكتبات العامة باإلماراتمواقع التواصل االجتماعي المستخدمة في تسو :  1شكل 
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استخدامًا بين المكتبات العامة بنسبة  االجتماعيمن أكثر مواقع التواصل  Facebookويتضح من الشكل أعاله أن موقع 

في المرتبة الثالثة بنسبة  Youtube%(. وكان موقع 17.6في المرتبة الثانية بنسبة ) Twitter%(. فيما جاء موقع 17.9)

المرتبة الخامسة بنسبة  LibraryThing %(. واحتل موقع11.6بنسبة ) LinkedIn(. وأعطيت المرتبة الرابعة لموقع 16.8%)

%( عمى التوالي. وحصل موقع 5.9، بنفس الترتيب بنسبة )Blogger, Instagram, Flickr%(، وجاءت مواقع 8.8)

MySpace  وموقعSlideShare (، بينما احتل 1.5%(. وبنسبة )4.4التوالي بنسبة ) عمى المرتبة التاسعة والعاشرة عمى%

من قبل المشاركين باإلستبيان،  Diggوموقع  Del.icio.us. بينما لم يتم اختيار موقع Lib.rerio.usالمرتبة الحادية عشر موقع 

 .ىذه المواقع ولعل ىذا   بسبب أن المشاركين ليسوا عمى دراية  كافية باإلمكانيات التي يمكن استثمارىا من خالل

( مواقع تواصل إجتماعي يستخدمونيا في تسويق خدمات المكتبات، أشارت 5وعندما سئل المشاركون، عن اختيار وترتيب أفضل )

%(، يميو موقع 29.7بنسبة ) Facebookنتائج اإلستبيان إلى أن ترتيب تمك المواقع كان كما يمي: أعمى  مرتبة من نصيب موقع 

Twitter ( 27بنسبة)% وفي المركز الثالث موقع ،YouTube ( وموقع 19بنسبة ،)%LinkedIn ( في المركز 16.2بنسبة )%

 (:2%( كما يتضح من الشكل رقم )8.1بنسبة ) Instagramالرابع، والخامس موقع 

 
 استخدامًا في تسويق خدمات المكتبات االجتماعيمواقع التواصل  5أفضل  : 2شكل 
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في تسويق خدمات ومجموعات المكتبة، يوضح الشكل  االجتماعيية استخدام مواقع التواصل وبيدف التعرف عمى مدى أىم

%( بأنو ميم جدًا. بينما 76.4( مشاركًا بما يمثل نسبة )13( البيانات المتعمقة بنتائج اإلجابة عن ىذا السؤال. حيث أجاب )3رقم )

%( أكد أىمية استخدام جميع 5.90ركًا واحدًا فقط بنسبة )%(موقف محايد، إال أن ىناك مشا17.7( مشاركين بنسبة )3أخذ )

 ( في تسويق خدمات ومجموعات المكتبات.SMSs) االجتماعيمواقع التواصل 

 
 ي تسويق خدمات ومجموعات المكتبات( فSMSsتوزيع آراء المشاركين حول أىمية استخدام ) : 3الشكل      

 
 االجتماعيأغمبية المشاركين في الدراسة إيجابية حول استخدام مواقع التواصل  وبناًء عمى الشكل أعاله، يتضح بأن وجية نظر

(SMSs.في تسويق وترويج خدمات ومجموعات المكتبات ) 

من قبل المكتبات المشاركة، أشارت النتائج إلى أن معظم المكتبات تتوقع بأن  االجتماعيوحول مستقبل استخدام مواقع التواصل 

( مكتبات تتوقع بأن استخدام مواقع التواصل 4سيتوسع بسرعة في المستقبل، بينما ىناك ) االجتماعيل استخدام مواقع التواص

( 5. والجدول رقم )االجتماعيسوف ينمو ببطء، وكانت ىناك مكتبة واحدة غير متأكدة بمدى استخدام مواقع التواصل  االجتماعي

 في المكتبات. االجتماعي يوضح آراء المشاركين في مستقبل استخدام مواقع التواصل

 

 

 



 

31 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

 ( في المكتباتSMSsتوزيع آراء المشاركين حول مستقبل استخدام ) : 5جدول 
 النسبة المئوية التكرار االجتماعيمستقبل استخدام مواقع التواصل  م
 % 0.00 0 سيظل منخفض.  .1

 % 23.60 4 سينمو ببطء.  .2

 % 70.50 12 سيتوسع بسرعة.  .3

 % 0.00 0 سيتوقف.  .4

 % 5.90 1 أعرف. ال  .5

 %100 17 اإلجمالي
 

  االجتماعيالمحور الثالث: خدمات مواقع التواصل 

قام الباحث بتوجيو سؤال لممشاركين حول نوعية الخدمات واألنشطة التي يمكن  لممكتبات العامة  في دولة إلمارات العربية المتحدة 
( تحميل البيانات المتعمقة 6يقيا بين المستفيدين. ويظير الجدول رقم )في تسو  االجتماعياستثمار إمكانيات وتقنيات مواقع التواصل 

بيذا السؤال، وبشكل عام أشارت نتائج الدراسة أن جميع الخدمات واألنشطة المدرجة يمكن تسويقيا من خالل مواقع التواصل 
الفعاليات الجديدة بالمكتبات، وأنو يمكن . وعالوة عمى ذلك، يرى المشاركون أن ىناك أولوية قصوى لمخدمات واألنشطة و االجتماعي

استثمار ىذه المواقع في األحداث الجارية لممكتبة، وتسييل تبادل المعرفة، باإلضافة إلى مشاركة وتقاسم فيديوىات المؤتمرات 
ي يمكن استثمار وورش العمل المنفذة بالمكتبة. ويبين الجدول التالي اآلراء ووجيات نظر المشاركين حول الخدمات واألنشطة الت

 في تسويقيا. االجتماعيمواقع التواصل 
 (SMSsتوزيع آراء المشاركين حول الخدمات واألنشطة التي بأإلمكان تسويقيا والترويج ليا عبر ) :6جدول 

 الخدمات واألنشطة 5 4 3 2 1

 خدمات ومجموعات المكتبة. 57.14% 14.29% 7.14% 0.00% 21.43%

 البرامج والخدمات الموجية لمكبار. % 50 14.29% 14.29% 7.14% 14.29%

 الخدمات والبرامج الموجية لألطفال والشباب. 42.86% 21.43% 14.29% 21.43% 0.00%

 تحديث صورة ومكانة المكتبة عند المستفيدين. 42.86% 14.29% 21.43% 0.00% 21.43%

21.43% 0.00% 7.14% 28.57% 42.86% 
لمستفيدين الوصول إلى جميور جديد من ا

 المحتممين.
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 نشر مستجدات المكتبة واألحداث الجارية بيا. % 50 21.43% 7.14% 7.14% 14.29%

 اإلجابة السريعة عن استفسارات المستفيدين. 64.29% 7.14% 7.14% 0.00% 21.43%

 بناء مجموعات النقاش واألعمال التعاونية. 28.57% 28.57% 21.43% 7.14% 14.29%

7.14% 14.29% 7.14% 21.43% 50 % 
مساعدة المستفيدين في الوصول لمجموعات 

 المكتبة.

 تسييل طرق وأدوات تبادل المعرفة. % 50 14.29% 7.14% 7.14% 21.43%

21.43% 0.00% 14.29% 21.43% 42.86% 
إمداد المستفيدين بالمعمومات الالزمة عن 

 المكتبة.

 تعزيز التعمم عن بعد. تساىم في 21.43% 28.57% 28.57% 21.43% 0.00%

 تعزيز وترويج خدمات المكتبة بشكل عام. 42.86% 21.43% 14.29% 0.00% 21.43%

15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 53.85% 
إعالم المستفيدين بالمواد الجديدة )اإلحاطة 

 الجارية(.

15.38% 7.69% 7.69% 15.38% 53.85% 
الحصول عمى األخبار واألحداث الجارية حول 

 لعالم.ا

 تحميل صور لألنشطة والفعاليات بالمكتبة. 53.85% 23.08% 0.00% 7.69% 15.38%

23.08% 0.00% 0.00% 23.08% 53.85% 
تقاسم ومشاركة فيديوىات المؤتمرات وورش 

 العمل واألحداث المنفذة بالمكتبة.

 أداة لمتواصل مع المستفيدين. 46.15% 23.08% 7.69% 0.00% 23.08%

 خدمة البث اإلنتقائي لممعمومات. 46.15% 23.08% 0.00% 7.69% 23.08%
 

تاحة خدمات  االجتماعيوبناًء عمى الجدول المبين أعاله، يرى الباحث بأن مواقع التواصل  أصبحت تمثل أداة مركزية لتوفير وا 

مكتبات؛ حيث أصبحت أىداف فتراضي. ولعل ىذا من المبادئ األساسية لمجيل الثاني لمالا االجتماعيالمكتبات في الفضاء 

ال تتمثل فقط بتوصيل أوعية المعمومات، وتقديم الخدمات المرتبطة بيا فقط، بل تتجو نحو توفير الشبكات  Library 2.0المكتبة 

األفكار ة االفتراضية، وبناء مجتمع المستفيدين االفتراضي، وتشجيع المستفيدين وبناء الثقة لدييم لمشاركة المعرفة وتبادل االجتماعي

والمعمومات عبر الكتابات والتعميقات الخاصة بكافة مجموعات وخدمات المكتبة. مما يجعل خدمات ومجموعات المكتبة مفتوحة 

عادة استخداميا وتحسينيا.  ومتاحة لالستخدام والتطوير وا 
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ائج االستبيان باإليجابية نحو تسمت نتا(، فقد SMSs) االجتماعيأما بشأن أىداف وأغراض استخدام المكتبات لمواقع التواصل 

واتفق المشاركون مع جميع األىداف. وعالوة عمى ذلك، فقد أشار أحد المشاركين إلى أنو يمكن إضافة ىدف  األىداف المحددة،

ن ، وىو اإلخطار واإلعالم عن التحديثات باإلجراءات والقواعد الفنية الجديدة . ويبياالجتماعيأخر من استخدام مواقع التواصل 

 .االجتماعيمواقع التواصل  ( آراء المشاركين في الدراسة عن أىداف المكتبات الستخدام6الجدول رقم )

 توزيع آراء المشاركين حول أىداف المكتبات الستخدام مواقع التواصل االجتماعي :7جدول      
 األىداف التكرار النسبة المئوية

 .فيدينتوفير قنوات إضافية لمتواصل مع المست 11 % 18

 إتاحة التواصل الفوري مع المستفيدين. 10 % 16.4

 .تحسين قنوات التواصل بشكل عام 9 % 14.8

 .توفير قناة لمتواصل غير الرسمي 9 % 14.8

 لمتواصل مع المستفيدين بالطرق المفضمة لدييم. 11 % 18

 .تحسين الدعاية / الترويج / التسويق لممكتبة 10 % 16.4

 .آخرى: )اإلعالم بقواعد واإلجراءات الفنية الجديدة( أىداف 1 % 1.6
 

  االجتماعيالمحور الرابع: قياس نجاح خطة التسويق بمواقع التواصل 

؟ فأشارت النتائج  االجتماعيوتم سؤال المكتبات المشاركة عن كيف يمكن لممكتبات قياس نجاح خطتيا التسويقية بمواقع التواصل 

تسجيالت اإلعجاب والتابعين لممكتبة، واالىتمامات بالمادة التسويقية، إلى جانب التعميقات يمكن  إلى أن المشاركين يرون بأن

%(. عمى الجانب اآلخر 24.4استخداميا كأدوات جيدة لقياس مدى نجاح الخطة التسويقية. وجاءت ىذه األدوات متساوية بنسبة )

ية تعد أداة لقياس مدى نحاج المكتبة في التسويق وجاءت بنسبة يرى بعض المشاركين بأن التنزيالت وتحميل المادة التسويق

%( 9.8%(، واإلحاالت والدعوات بنسبة )19.5%(. بينما أظيرت التنائج أيضًا بأن المحادثات والمشاركة جاءت بنسبة )22)

. والشكل االجتماعيقع التواصل وتمك األدوات أيضًا يمكن لممكتبات االعتماد عمييم لقياس نجاح محتوى المادة التسويقية عمى موا

 ( يمخص آراء المشاركين بأدوات قياس محتوى المادة التسويقية لممكتبة.4رقم )



 

34 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

 
 توزيع آراء المشاركين حول قياس خطة المكتبة التسويقية. :4الشكل 

 
ضافات بالمادة التسويقية لممكتبة عمى مواقع التوا جراء تعديالت وا  , أوضحت  االجتماعيصل وحول الوقت المناسب لتحديث وا 

%( بأنيم يرون بأن التحديث والتجديد في المادة التسويقية يجب أن يكون 47.1العديد من المكتبات المشاركة بما يمثل نسبة )

%( 17.7( مكتبات بما يمثل )3%( بأن يتم التحديث والتغير يوميًا. وأفادت )29.5( مكتبات بنسبة )5أسبوعيًا، بينما فضمت  )

%( بأن تغير مادة التسويق لممكتبة 5.9ء   المادة الجديدة لمتسويق يجب أن يتم كل ساعة. وتشير مكتبة واحدة بنسبة )بأن بنا

( يوضح الوقت المناسب لبناء وتجديد المادة التسويقية لممكتبة عمى مواقع التواصل 5يكون مرة واحدة كل شير. والشكل رقم )

 دراسة.من وجية نظر المشاركين بال االجتماعي

 
 االجتماعيتوزيع آراء المشاركين حول الوقت المناسب لبناء المادة التسويقية عمى مواقع التواصل  :5شكل 

 
  االجتماعيالمحور الخامس: إيجابيات وسمبيات مواقع التواصل 

ستبيان أن النتائج ا ، لكنيا في األغمب متصمة ببعضيا البعض. وقد أظيرتاالجتماعيتتنوع إيجابيات وسمبيات مواقع التواصل 
في تسويق خدمات المكتبات ومجموعاتيا. واتفق المشاركون  االجتماعيآراء المشاركين كانت إيجابية نحو استخدام مواقع التواصل 
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بقوة عمى أنيا توفر طرق أكثر فعالية من الممارسات التقميدية المستخدمة في التسويق؛ فيي أكثر فعالية في تبادل المعرفة، ونشر 
لمعمومات وجمع المعرفة. وعالوة عمى ذلك، اتفقوا عمى أنيا أكثر فعالية في الحد من عدم التوافق بين التخطيط والتنفيذ. ويبين ا

 .االجتماعيالجدول التالي أراء المشاركين  حول اإليجابيات المتمثمة في مواقع التواصل 

 التواصل االجتماعي في التسويق بالمكتبات. توزيع آراء المشاركين حول إيجابيات استخدام مواقع:  7جدول 
 االجتماعيإيجابيات مواقع التواصل  5 4 3 2 1

 أكثر فعالية من حيث التكمفة. %38.46 %61.54 %0.00 %0.00 %0.00

%7.69 %0.00 %0.00 %46.15 %46.15 
أكثر فعالية من حيث الوقت المستغرق في 

 التسويق.

 أكثر فعالية من حيث المالئمة. %46.15 %38.46 %7.69 %0.00 %7.69

 أكثر فعالية من حيث النتائج المستيدفة. %46.15 %30.77 %15.38 %7.69 %0.00

 أكثر فعالية في التواصل مع المستفيدين الفعميين. %69.23 %23.08 %0.00 %0.00 %7.69

 تممين.أكثر فعالية في الوصول إلى المستفيدين المح %46.15 %46.15 %0.00 %0.00 %7.69

 أكثر فعالية في تبادل ونقل المعرفة. %76.92 %15.38 %0.00 %0.00 %7.69

 وبث المعمومات. أكثر فعالية في نشر %61.54 %23.08 %7.69 %7.69 %0.00

 أكثر فعالية في جمع المعمومات. %61.54 %15.38 %15.38 %7.69 %0.00

%0.00 %7.69 %7.69 %46.15 %38.46 
جابات أكثر فعالية في رف ع عدد تعميقات وا 

 المستفيدين.

%0.00 %0.00 %7.69 %61.54 %30.77 
أكثر فعالية في الحد من عدم التوافق بين التخطيط 

 والتنفيذ.
في تسويق خدمات المكتبات. فقد أظيرت  االجتماعيأما بشأن التحديات والصعوبات التي يمكن أن تعوق استخدام مواقع التواصل 

كين اتفقوا عمى أن انعدام الخصوصية، وسرقة اليوية، وضيق الوقت ىي أبرز التحديات والصعوبات التي النتائج بأن المشار 
تواجييم في ىذا الصدد. كما اتفقوا أيضا أن الكثير من العاممين في المكتبات ىم بحاجة ماسة إلى التعرف أكثر عمى مواقع 

الوة عمى نقص المعرفة حول استخداميا. إضافة الى عدم كفاية موظفي و تقنياتيا، وأدوات التعامل معيا، ع االجتماعيالتواصل 
المكتبة. وأشار أحد المشاركين إلى أن الكوادر التقنية المتخصصة ال تتوفر طول الوقت بالمكتبة. ويبين الجدول التالي آراء 

 المشاركين حول التحديات والصعوبات.
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 التي تواجو استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المكتباتتوزيع آراء المشاركين حول التحديات  :8جدول   
النسبة 
 المئوية

 م االجتماعيتحديات وصعوبات استخدام مواقع التواصل  التكرار

  .1 كثير من المواقع تحتاج لتعمم تقنياتيا، وأدوات التعامل معيا. 6 11.3%

  .2 .ياالجتماعضيق الوقت الستخدام مواقع التواصل  9 17%

  .3 انعدام الخصوصية وسرقة اليوية. 10 18.9%

  .4 سرية / خصوصية المعمومات. 3 5.7%

  .5 تمويل المكتبات غير كافي. 3 5.7%

  .6 عدد موظفي المكتبة غير كافي. 6 11.3%

7.5% 4 
قمة االىتمام من قبل أمناء المكتبات لمتعمم واالستفادة من مواقع التواصل 

 االجتماعي
7.  

  .8 ريب غير كافية لموظفي المكتبة.فرص التد 4 7.5%

  .9 تحديات أخرى )الكوارد التقنية المتخصصة ال يتوفر كل الوقت(. 2 3.8%

 

 نتائج الدراسة
 من خالل العرض السابق تم التوصل إلى مجموعة من النتائج كانت عمى النحو التالي: 

مات ومجموعات المكتبات العامة بدولة اإلمارات شيرة وانتشارًا بشكل فعال في تسويق خد االجتماعيتحتل مواقع التواصل  .1

 .العربية المتحدة

بين أفضل وأكثر المواقع استخدامًا في  YouTube، ويميو موقع Twitterالموقع األول، يميو موقع  Facebookيعد موقع  .2

 .تسويق خدمات المكتبات بدولة اإلمارات العربية المتحدة

في تسويق خدمات ومجموعات المكتبة يعد ميمًا جدًا بنسبة  االجتماعيالتواصل أجمع المشاركون عمى أن استخدام مواقع  .3

 %(.76.4تصل إلى )

 في المكتبات سينمو بطريقة سريعة في المستقبل. االجتماعييتوقع المشاركون بأن التسويق عبر مواقع التواصل  .4
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تسويقيا الترويج عنيا ىي: نشر المستجدات  في االجتماعيمن أىم الخدمات واألنشطة التي يمكن استثمار مواقع التواصل  .5

عالوة عمى مشاركة وتقاسم فيديوىات المؤتمرات  .واألحداث الجارية في المكتبة ، واإلجابة السريعة عن استفسارات المستفيدين

 وورش العمل المنفذة بالمكتبة، وتمثل ىذه الخدمات واألنشطة أولوية  قصوى  بالنسبة ليم.

أن تسجيالت اإلعجاب وعدد التابعين،والميتمين، والتعميقات عمى صفحات المكتبات بمواقع التواصل  أشار المشاركون عمى .6

 يمكن استخداميا كأدوات جيدة لقياس مدى نجاح المادة التسويقية لممكتبة. االجتماعي

التسويقية لممكتبة عمى  %( بأن تحديث وتجديد المادة47.1أوضح  العديد من المشاركين  في ىذه الدراسة وبما يمثل نسبة ) .7

 يجب أن يكون أسبوعيًا. االجتماعيمواقع التواصل 

أكثر فعالية من الطرق التقميدية، نظرًا لما  االجتماعيأجمع المشاركون عمى أن تسويق خدمات المكتبات عبر مواقع التواصل  .8

ية في الحد من عدم التوافق بين التخطيط والتنفيذ لممعمومات، فضاًل عن أنيا أكثر فعال، ونشر تتميز بو العممية من تبادل لممعرفة

 في الخطة التسويقية.

في تسويق خدمات المكتبات  االجتماعيمن أىم التحديات والصعوبات التي يمكن أن تقف عائقًا أمام استخدام مواقع التواصل  .9

 ىي انعدام الخصوصية، وسرقة اليوية، وضيق الوقت في استخدام ىذه المواقع.

في المكتبات؛  االجتماعياركون بأن يكون ىناك دورات تدريبية حول استخدام تطبيقات وتقنيات مواقع التواصل طالب المش .10

 حيث يرون بأن ىذه المواقع تمعب دورًا ىامًا في تفعيل االستفادة من خدمات المكتبات.

 توصيات الدراسة

 الدراسات السابقة، توصي الدراسة الحالية بالتالي: بناًء عمى نتائج الدراسة الحالية، وفي ضوء نتائج تحميل ما ورد في

إلستثمار األمثل لمواقع التواصل اعمى المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة القيام بإعداد خططيا  التسويقية و  .1

 في تنفيذىا.  االجتماعي

يا بقنوات التواصل معيم من خالل مواقع التواصل يجب عمى المكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة إعالم مستفيدي .2

 ، مع ضرورة الدوري لصفحات المكتبات عمى ىذه المواقع.االجتماعي

في تسويق  االجتماعيتصميم وتنظيم الدورات و الورش التدريبية ألمناء المكتبات لمتدريب عمى استخدام تقنيات مواقع التواصل  .3

 .اتوتعزيز الوصول لخدمات ومجموعات المكتب



 

38 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

، نظرًا لما يحظى بو الموقع من شعبية كبيرة بين Facebook العمل عمى تفعيل صفحات المكتبات العامة عمى موقع  .4

 .االجتماعيمستخدمين مواقع التواصل 

ضرورة قيام برامج وأقسام عمم المكتبات و المعمومات بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بإعطاء الجوانب العممية لمتسويق من  .5

 ألىمية التي تستحقيا، ووضع محاورىا ضمن خططيا الدراسية . االجتماعيالل مواقع التواصل خ

لمعرفة انطباع واىتمامات المستفيدين من  االجتماعيمن خالل مواقع التواصل  Feedbackضرورة نشر ثقافة التغذية المرتدة  .6

 في تطوير ورفع مستوى أداء  تمك المكتبات. الخدمات التي تم استحداثيا، والمواد الجديدة بالمكتبات، مما يسيم

في المكتبات ألمناء المكتبات؛ لمعرفة  االجتماعييجب تنظيم دورات تدريبية حول استخدام تطبيقات وتقنيات مواقع التواصل  .7

 كيفية تفعيل ىذه المواقع، واالستفادة منيا في تسويق خدمات ومجموعات المكتبات. 

 : مقترحات لمدراسات المستقبمية
وفرت الدراسة الحالية معمومات تعد بمثابة خط األساس، والتي يمكن االعتماد عميو في رسم خطة البحوث والدراسات المستقبمية 

في تسويق خدمات المكتبات العامة والمكتبات المشابية أو  االجتماعيلدراسة مدى اإلفادة من تطبيق واستخدام مواقع التواصل 

ر ذلك يقترح الباحث مجموعة من المحاور التي يرى بضرورة االلتفات إلييا، والعمل عمى إعداد الدراسات القريبة من منيا، وفي إطا

 والبحوث حوليا في المستقبل ، وىي عمى النحو التالي: 

عداد دراسات مسحية  لتقييم إستخدام  مواقع التواصل  .1 رات من المكتبات في دولة اإلما األخرىنواع ألافي  االجتماعيإجراء وا 

ن مثل ىذه الدراسات ستوفر أألرضية أستخدمت في الدراسة الحالية . وبتقديرنا استخدام منيجية البحث التي االعربية المتحدة  ب

في المكتبات  العامة     االجتماعيالمناسبة لمدراسات  المقارنة في موضوع تسويق خدمات المكتبات عبر مواقع التواصل 

 تخصصة  في الدولة.ألكاديمية والمدرسية والماو 

من قبل أمناء المكتبات العامة ال تزال بحاجة إلى دراسة أخرى  ،  االجتماعيتقنيات وممارسات التسويق عبر مواقع التواصل  .2

 .لمتعرف عمى مدى معرفتيم ودرايتيم باإلمكانيات والقدرات المتوفرة بيذه المواقع

 مقابل الممارسات التسويقية بالطرق األخرى. االجتماعيخالل مواقع التواصل  إعداد دراسات مقارنة لتقييم الممارسات التسويقية من .3

عداد دراسات استطالعية لمتعرف عمى وجية نظر المستفيدين  من المكتبات  بأنواعيا المختمفة في دولة اإلمارات  .4 إجراء وا 

 .كقناة لمتواصل معيم االجتماعيالعربية المتحدة  في استخدام مواقع التواصل 

   



 

39 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

 المراجع 
1. Siess, J.A. The Visible Librarian: Asserting Your Value with Marketing and Advocacy, American 

Library Association, Chicago, IL. (2003). 
2. Martey, A.K. Marketing products and services of academic libraries in Ghana. Libri, Vol. 50 No. 

4, pp. 261-8. Retrieved from: (2000). 
http://www.librijournal.org/pdf/2000-4pp261-268.pdf 

. مجمة 2.0والمكتبات  2.0خميفة، محمود عبد الستار. الجيل الثاني من خدمات االنترنت : مدخل إلى دراسة الويب  .3
Cybrarians Journal .( متاح عمى الرابط2009. )18، ع: 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php 
4. Casey, Michael E. and Savastinuk, Laura C. Library 2.0: A Guide to Participatory Library 

Service. Medford, NJ: Information Today, Inc. (2007). 
5. Topper, E. F. Social networking in libraries. New World Library, (2007). 
6. Tuten, T.L. (2001). Advertising 2.0 - Social media marketing in a Web 2.0 World. Book review. 

Retrieved from: http://blogcritics.org/books/article/book-review-advertising-20-social-media/ 
7. Casey, Michael E. and Savastinuk, Laura C. Library 2.0: Service for the next generation library. 

posted to(2006, September 1). 
http://lj.libraryjournal.com/2010/05/technology/library-2-0/ 

8. Ezeani, Chinwe Nwogo and Igwesi, Uzoamaka, Using Social Media for Dynamic Library Service 
Delivery: The Nigeria Experience. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 814. 
Retrieved from: (2012). 
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/814 

9. Robinson, Jillian E. A Study of Social Media Marketing in North Carolina Special Libraries. 
(Master’s thesis). the University of North Carolina at Chapel Hill. (2007). 

10. Mishra, Champeswar Social Networking Technologies (SITs) in digital environment: its possible 
implications on libraries. NCDDP, Retrieved from: (2008).  http://www.academia.edu/1634686/ 

11. Rogers, C.R. Social media, libraries, Web 2.0: How American libraries are using new tools for 
public relation and to attract new users. Retrieved from: (2009).  
http://themwordblog.blogspot.com/2009/06/social-media-libraries-and-web-20-how.html 

 8ع -مجمة دراسات المعمومات. -ة في تقديم خدمات مكتبية متطورة.ياالجتماعمجاىد، أماني جمال  . استخدام الشبكات  .12
 متاح عمى الرابط: (2010)

http://www.librijournal.org/pdf/2000-4pp261-268.pdf
http://www.journal.cybrarians.org/index.php
http://blogcritics.org/books/article/book-review-advertising-20-social-media/
http://blogcritics.org/books/article/book-review-advertising-20-social-media/
http://lj.libraryjournal.com/2010/05/technology/library-2-0/
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/814
http://www.academia.edu/1634686/Social_Networking_Technologies_SITs_in_digital_environment_its_possible_implications_on_libraries
http://themwordblog.blogspot.com/2009/06/social-media-libraries-and-web-20-how.html
http://themwordblog.blogspot.com/2009/06/social-media-libraries-and-web-20-how.html
http://themwordblog.blogspot.com/2009/06/social-media-libraries-and-web-20-how.html


 

40 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

http://informationstudies.net/images/pdf/86.pdf  
13. Gupta, Dinesh and Savard, Réjean Marketing Libraries in a Web 2.0 World. New York: De 

Gruyter Saur,. (2011). 
14. Peters, Mary E Public Libraries use of Web 2.0 Tools (Master’s thesis). University of North 

Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC(2011). 
15. Chen, Dora Yu-Ting & Chu, Samuel Kai-Wah & Xu, Shu-Qin (2012). How Do Libraries Use 

Social Networking Sites to Interact with Users. ASIST, pp. 1-10. Retrieved 
from:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/meet.14504901085.. 

16. Khan, Shakeel Ahmad, & Bhatti, Rubina (2012). Application of social media in marketing of library 
and information services: A case study from Pakistan. Webology, 9(1) Retrieved from: 
http://www.webology.org/2012/v9n1/a93.html. 

17. Alkindi, Salim Said and Al-Suqri, Mohammed Nasser (2013). Social Networking Sites as 
Marketing and Outreach Tools of Library and Information Services. Global Journal of Human 
social science arts, Humanities & Psychology. Vol 13 Issue 2- 2013. P 1-13 

مات المكتبات ومراكز المعمومات: تجربة مكتبة في خد االجتماعيالتميمي، فيصل بن عبد العزيز. تأثير وسائل التواصل  .18
 (2016) السعودية. .2، ع22الممك فيد الوطنية، مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية، ، مج

19. Boyd, d. m. and Ellison, N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 
Journal of Computer-Mediated Communication, vol 13, no 1, pp. 34-46. (2007). 

20. Wikipedia (2013). Library 2.0 Retrieved from:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Library_2.0 

 .(2006) .إربد الم الكتب الحديث.: ع -المومني، حسن أحمد. المكتبات والمعمومات والبحث العممي. و عميان، ربحي مصطفى .21
22. Buckland, Michael Library Services in Theory and Context. Retrieved from: (1999). 

http://sunsite.berkeley.edu/Literature/Library/Services/ 
 (2012) القاىرة ،، الدار المصرية المبنانية ، 1ط ،في ظل البيئة اإللكترونية سعيد. خدمات المعمومات بامفمح، فاتن .23

24. Cachia, Romina Social Computing : Study on the Use and Impact of Online Social Networking; 
JRC scientific and technical reports. Retrieved from: (2008). 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/6952/1/jrc48650.pdf 
 العربية المتحدة : إطاللة تاريخية، ودراسة المكتبات العامة في اإلمارات .محمود، ياسر نبوي  و اليدابي، أحمد عبد اهلل .25

 (.2012أبو ظبي )،وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ،  1ط ،لمواقع، ورؤية مستقبمية 
 

http://informationstudies.net/images/pdf/86.pdf
http://www.webology.org/2012/v9n1/a93.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Library_2.0
http://sunsite.berkeley.edu/Literature/Library/Services/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/6952/1/jrc48650.pdf


 

41 

          مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 

 
 

 
 

 
 

 

 



1 

مف عشر ، العدد األوؿمجمة عجماف لمدراسات والبحوث الجمد الثا  

 

في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير البصري والرغبة في التعلم لدى عينة من تالميذ  اإلنفوجرافيكفاعلية استخدام تقنية 
 المرحلة اإلعدادية الدارسين على نظام أبنائنا في الخارج

The Effectiveness of Infographic Technology Use in the Development of Cognitive Achievement, Visual 

Thinking Skills and the Desire to Learn in a Sample of middle School Students from Our Sons Abroad  

System. 

 *د. عماد محمد سمره

 ملخص
الكشف عن أثر استخدام تقنية  إىلاستهدف البحث احل

ي يف تنمية التحصيل ادلعريف ومهارات التفكري البصر  اإلنفوجرافيك
والرغبة يف التعلم لدى عينة من تالميذ ادلرحلة اإلعدادية الدارسني 

قام  إىلعلى نظام أبنائنا يف اخلارج، ولتحقيق أىداف البحث احل
التعليمي  اإلنفوجرافيكالباحث بتصميم رلموعة من تصميمات 

على كل من التحصيل ادلعريف، ومهارات التفكري  هومعرفة أثر 
علم، مت تطبيق ادلعاجلة التجريبية على عينة البصري، والرغبة يف الت

من تالميذ الصف األول اإلعدادي الدارسني على نظام أبنائنا يف 
اخلارج مبجموعة الرواد فيوتشرز مبكة ادلكرمة، مستخدما يف ذلك 

فاعلية تقنية  ىلإادلنهج شبو التجرييب يف زلاول للتوصل 
أن  إىلصل البحث يف ادلتغريات التابعة للبحث، تو  اإلنفوجرافيك

ذلا تأثري فعال ودال على كل من: "التحصيل  اإلنفوجرافيكتقنية 
 ادلعريف، التفكري البصري، والرغبة يف التعلم"

 

__________________ 
جلائزة راشد  43النفسية بادلسابقة الو الدراسات الرتبوية  بادلركز الثاين يف رلال البحث الفائز [

 ]بن محيد للثقافة والعلوم
 كلية العلوم االجتماعية  -أستاذ مساعد بقسم علم ادلعلومات  *

 ادلملكة العربية السعودية .جامعة أم القرى

 *Dr. Emad Mohamed Samra 

Abstract 

The current research aimed at detecting the 

impact of the use of Infographic 

technology in the development of cognitive 

achievement, visual thinking skills and the 

desire to learn in a sample of students at 

the preparatory stage in our sons’ abroad 

system. To achieve the objectives of the 

research, the researcher designed a set of 

educational infographics to know its 

impact on cognitive achievement, visual 

thinking skills, and the desire to learn. The 

experiment was applied on a sample of 

seventh-grade students from our sons’ 

abroad system in Makkah. It was done 

using the semi-empirical approach to know 

the infographic technology effectiveness 

on the research variables. The paper 

concluded that, the technology Infographic 

have an effective impact with statistical 

significance on all three variables 

"cognitive achievement, visual thinking, 

and the desire to learn" 

___________________ 
Associate Professor, Department of Information 

Science - Faculty of Computer and Information 

Systems -Umm Al Qura UniversityTeacher of 

Libraries and Educational Technology Faculty of 

Education Al Azhar University 
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 مقدمة
ال شؾ أف العالـ مف حولنا يتغير بشكؿ سريع، كما أف التقنيات المستخدمة في العديد مف مجاالت الحياة تتطور بالسرعة نفسيا، 
ويمكف اعتبار ىذه التغيرات في الغالب مف األمور الظاىرة الرئيسة التي تعود بالنفع عمى المجتمع في مجاالتو المختمفة إذا ُأحسف 

بيئات وأنشطة التعمـ، وشكمت بيئات جديدة تدعـ  إلىظيفيا التوظيؼ األمثؿ، وقد امتدت ىذه  التغيرات والتطورات استغبلليا وتو 
 عمميات التعمـ مف خبلؿ استخداـ وسائؿ تكنولوجية مختمفة ذات تأثير فعاؿ.

اف الفصوؿ الدراسية، وقد انعكس ىذا وقد أسيمت البيئات المعتمدة عمى استخداـ التقنيات الحديثة في عممية التعمـ لتتجاوز جدر 
تسمح بنقؿ التغيير نفسو عمى المواد المستخدمة ألغراض التعميـ، فالمواد المستخدمة ألغراض تعميمية ليا خصائص وأشكاؿ مختمفة 

 المعمومات إلى المتعمميف بطرؽ مختمفة. 

ض المعمومات بطريقة منظمة وتقديميا، باستخداـ المكونات واحدة مف أىـ أشكاؿ تقديـ المعمومات؛ إذ تسمح بعر  اإلنفوجرافيؾوتقنية 
ومف الميـ جدا لتصوير المعمومات، وتقديميا باستخداـ المرئيات في بيئات  Yildirim, Celik and Aydin, 2014((1)(البصرية 

تفضيبلت المتعمـ في استقبالو  إلىالتعمـ مراعاة التحديدات واالختبلفات بيف الصور المختمفة والتي تقدـ نفس المعمومات، إضافة 
 .(2)(Fleming and Levie, 1993لممعمومات، )

تاحة  اإلنفوجرافيؾف واحدة مف التقنيات البصرية المستخدمة لعرض المعمومات، بما يسمح بإجراء مقارنات بيف المعمومات المقدمة وا 
مجموعة كبيرة مف المعمومات وسردىا، التي تحتاج ، فيمكف مف خبلليا االستغناء عف عرض عرض المعمومات بطريقة أكثر وضوحاً 

 .(3)(Krum, 2013)كؿ ميسر وسيؿ الفيـ ليذه التقنيةالعديد مف الصفحات وعرضيا بش إلى

لدى العديد مف المصمميف والعمبلء؛ لما ليا مف أىمية كبيرة في القدرة عمى توصيؿ  كبيراً  قبوالً  مؤخراً  اإلنفوجرافيؾولقد القت تقنية 
 ، وبشكؿ أكثر جاذبية، مع القدرة عمى توفير البيانات والمعمومات الميمة.ؿ بأسموب مثير لبلىتماـ بصرياً الرسائ

 
أي )المعمومات المصورة( وىو تصميـ بصري يتـ مف خبللو  Information, Graphicمصطمح منحوت مف كممتي:  اإلنفوجرافيؾو 

جميورىا، وبمعنى آخر فإف  إلىفراد والمنظمات في توصيؿ رسائؿ موجزة مزج الصور مع البيانات أو المعمومات بيدؼ مساعدة األ
لمبيانات واألفكار المعقدة بيدؼ توصيميا لمجميور بأسموب ُيسرع مف استيبلكيا، وُيسيؿ مف  بصرياً  تعد تمثيبلً  اإلنفوجرافيؾتقنية 

ؿ البصري لمبيانات، وتصميـ المعمومات، وىندسة عدة مسميات منيا: التمثيؿ البصري، التمثي اإلنفوجرافيؾفيميا، ويطمؽ عمى 
 ,Lankow, Crooks, & Ritchie, 2012)(5) (Smiciklas, 2012)(4)المعمومات. )

 Polman, & Gebre, 2015))(6) 

 لخدمة أغراض تعميمية مختمفة؛ حيث يمكف تقديـ معمومات شاممة مف خبلؿ الرسـو البيانية، ويمكف اإلنفوجرافيؾويمكف استخداـ 
استخداميا إلظيار العبلقة بيف المفاىيـ المختمفة، ونقؿ األحداث والعمميات، وعرض محتوى المقرر، وتمخيص الموضوعات 

 Meeusah and Tangkijviwat, 2013 (7))المستفادة. )
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رضيا، أو نقؿ البيانات بتصميماتو المتنوعة في محاولة إلضفاء شكؿ مرئي جديد لتجميع المعمومات وع اإلنفوجرافيؾوقد ظيرت تقنية 
المتعمـ، حيث تعمؿ عمى تغيير أسموب التفكير تجاه البيانات والمعمومات المعقدة، كما تساعد المعمميف في تقديـ  إلىفي صورة جذابة 

 (8)(2014المقررات الدراسية بأسموب جديد وشيؽ.)شمتوت، 

المتعمميف بفيـ المعمومات بشكؿ منظـ؛ بؿ وتشكؿ األساس  واالنفوجرافيؾ تعتبر أداة اتصاؿ فعالة مع المعمومات؛ فيي تساعد
لممخططات البلزمة إلنشائيا في عقوؿ الطبلب، وأيًضا يمكف أف تساعد الطبلب عمى تحسيف مياراتيـ في التفكير النقدي والتحميمي 

في  اإلنفوجرافيؾوعند استخداـ تقنية   (9)(2017باإلضافة إلى تنمية ميارات التصميـ التعميمي، ومف ىنا جاء االىتماـ بيا. )مرسي، 
فإف ىناؾ ثبلث مسائؿ تؤخذ بعيف االعتبار عند استخداميا في المقررات الدراسية بوجو عاـ، وفي مقرر الدراسات العممية التعميمية 

ليا عبلقة بإنتاج الطبلب الموجودة بالفعؿ والمقدمة لمطبلب، والثالثة  اإلنفوجرافيؾاالجتماعية بوجو خاص، تتعمؽ األولياف باستخداـ 
 أنفسيـ لئلنفوجرافيؾ لمتعبير عف فيميـ لمموضوعات أو البيانات ذات الصمة، بالموضوعات الدراسية:

في المواد المطبوعة مثؿ الكتب الدراسية، حيث إنو ليس كؿ تمثيؿ  اإلنفوجرافيؾتتعمؽ بالغرض مف استخداـ  المسألة األولى:
بما فيو الكفاية لتسييؿ تعمـ الطبلب وتطوير المفاىيـ  المعقدة، فعمى سبيؿ المثاؿ، قامت  مفيداً  فيؾاإلنفوجرالممعمومات باستخداـ 

(Lee, 2010)(10)  بدراسة لموقوؼ عمى طبيعة التمثيبلت البصرية وىدفيا، في الكتب المدرسية، في مقرر العمـو بالمدارس
مؽ بالسمات السطحية لمنص فقط تستبدؿ بشكؿ متزايد بالتصورات المتوسطة، وخمصت إلى أف الصور والصور األصمية التي تتع

الرسومية والتخطيطية التي ترتبط بشكؿ أعمؽ بالمحتوى التجريدي، وأشارت إلى أنو يجب عمى الطبلب أف يكونوا قادريف عمى 
 استخبلص أىمية التمثيؿ البصري في تمثيؿ محتوى المواد التعميمية.

، وقد درس كؿ مف ا، فإف الطبلب يجدوف صعوبة في الفيـ والتعمـ منيتمثيبلت عندما تكوف أكثر تجريداً تتعمؽ بال المسألة الثانية:
الصعوبات التي يواجييا  (12)(Ametller and Pinto 2002وأميتمر وبينتو ) ،(11)(Bowen and Roth, 2002بويف وروث )

الرسـو البيانية، والتي تمثمت في أسباب تتعمؽ بعدـ الكفاءة مف جانب الطبلب عند التعمـ مف التمثيؿ البصري المجرد، مثؿ 
المتعمميف، وعدـ وجود مواد إرشادية لممعمميف فيما يتعمؽ بالمناىج الدراسية، وأوصوا بضرورة وجود أنواع مختمفة مف التمثيبلت تسيؿ 

 الفيـ واالستنتاجات حوؿ الفكرة الممثمة.
 وجود مبادئ توجييية تتعمؽ بما يمي:بعدـ  وتتعمق المسألة الثالثة:

 .اختيار األدوات التمثيمية المناسبة لمحتوى المقرر الدراسي 
 .طرؽ تحديد الكفاية التمثيمية عندما ينتج الطبلب تمثيميـ بأنفسيـ 

ة في العديد مف ا لدى الطبلب في المراحؿ األولى مف التعميـ وحتى المرحمة الثانوية الطبلقو وعميو فإنو عمى المعمميف أف يطور 
الممارسات التي تتضمف: التمثيؿ البصري لمبيانات واألفكار، وتطوير استخداـ النماذج؛ وتحميؿ البيانات وتفسيرىا؛ والحصوؿ عمى 

يصاليا.  المعمومات وتقييميا وا 

ذا كاف توصيؿ المعمومات لممتعمميف ىو اليدؼ األساسي لعممية التعميـ داخؿ الفصوؿ الدراسية؛ فإف ت وصيؿ المعمومات لآلخريف وا 
في مجاؿ التعميـ تتمثؿ في: سيولة الفيـ، ثـ  اإلنفوجرافيؾىو اليدؼ األساسي لئلنفوجرافيؾ؛ ولذلؾ فإف أولويات المصمـ في تصميـ 

 (5)(,Ritchie, 2012االستحواذ عمى االنتباه، ثـ اإلغراؽ أو التشويؽ. )

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21225/full#tea21225-bib-0006
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21225/full#tea21225-bib-0003
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 ,Troutnerفي العديد مف جوانب العممية التعميمة؛ كدراسة ) اإلنفوجرافيؾتقنية وقد أكدت العديد مف الدراسات والبحوث فاعمية   
 .Yildirim, Sفي إعداد المشروعات التعميمية بالمقررات الدراسية، ودراسة ) اإلنفوجرافيؾأىمية توظيؼ  إلىالتي أشارت  (13)(2010
اض التعميمية، واآلثار التعميمية المترتبة عمى استخداميا لدى لؤلغر  اإلنفوجرافيؾ التي قاـ فييا بتحميؿ آراء مستخدمي(14) (2016

يفضؿ استخداميا في عمميات التعمـ األساسية،  اإلنفوجرافيؾعينة مف طبلب كمية التربية بجامعة أتاتورؾ، توصمت الدراسة إلى أف 
نتائجيا أف استخداـ التي أكدت  (Rueda, Ricardo Adán Salas, 2015)(15)وأنيا تجعؿ التعمـ أكثر دواما، كذلؾ دراسة 

 يسيؿ عممية التعمـ مف خبلؿ بناء المحتويات السمعية والبصرية عمى أساس التصميـ الجرافيكي. اإلنفوجرافيؾ

لمتقدـ اليائؿ في تقنيات االتصاالت واإلنترنت وما تقدمو مف خبرات متعددة لمشباب في جميع المراحؿ العمرية؛ فإف طبلب  ونظراً 
ب تعمميـ التي تُقدـ بيا المعارؼ المختمفة؛ حيث إلىإعادة النظر في أس إلىعدادية باعتبارىـ رجاؿ المستقبؿ يحتاجوف إلالمرحمة ا

تكمف أىمية التواصؿ البصري في جذب انتباه المتعمـ في ىذه المرحمة العمرية الميمة، وتبسيط المادة المتعممة وجعميا أقرب لمفيـ، 
 االىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصري. وىذا ال يتأتى إال مف خبلؿ

جتماعية بصفة خاصة تسعى إلى تمكيف المتعمميف مف اكتساب األنماط المختمفة الوالمناىج الدراسية بصفو عامة، ومناىج الدراسات ا
عمى العديد مف األحداث لمتفكير العممي السميـ، التي مف أىميا التفكير البصري مف خبلؿ الموضوعات المختمفة لممقرر، الذي يعتمد 

 واألشكاؿ والصور والرسـو البيانية والعمؿ عمى إظيار االختبلفات بينيا.

ولمتفكير البصري أىمية كبيرة في عممية التعمـ، فيو أداة عظيمة لتبادؿ األفكار بسرعة قياسية، سواء تـ ذلؾ بصورة فردية أو 
ة منظمة، لعرض موضوع معيف بصورة واضحة، باإلضافة لتنظيـ جماعية، حيث يساعد في تسجيؿ األفكار والمعمومات بصور 

استيعاب  إلىالمعمومات المعقدة والعمؿ عمى استحضار المشاىدة مف خبلؿ األلواف والمشاىد الممتقطة بواسطة العيف؛ مما يؤدي 
تقاف. )طافش،   (16)،(2011المعمومات الجديدة بسرعة وا 

ألىداؼ الرئيسة لتعميـ العديد مف المناىج الدراسية، خاصة في المراحؿ التعميمية، فيما قبؿ وتعد تنمية ميارات التفكير البصري مف ا
التعميـ الجامعي بصفة عامة، والتعميـ ما قبؿ الجامعي بصفة خاصة، ال سيما أف المتعمميف في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي، 

ـ مف خبلؿ الصور بشكؿ أفضؿ عف استخداـ النصوص المكتوبة، أو وبخاصة المرحمتاف: االبتدائية، واإلعدادية يميموف إلى التعم
تضمنو العديد مف  إلىالمغة المفظية المسموعة، والتفكير البصري أحد أنواع التفكير التي تيتـ باألشكاؿ والرسومات والصور، إضافة 

دراؾ ا لعبلقات بيف مكوناتيا، والمقارنة بينيا، العمميات العقمية التي تتعمؽ بالتعرؼ عمى ىذه األشكاؿ أو الصور، وفيميا، وا 
واستخبلص المعمومات منيا، وعميو ينبغي االىتماـ بتنمية تمؾ الميارات عند طبلب المراحؿ التعميمية المختمفة، وخاصة المرحمة 

ضعؼ  إلىتوصمت  اإلعدادية كأساس انطبلؽ الطبلب في مراحؿ التعميـ الثانوي وما بعده، خاصة وأف العديد مف الدراسات والبحوث
 ، (17)(2010ميارات التفكير البصري لدى المتعمميف ومف ىذه الدراسات دراسة )جبر، 

العديد مف  إلىوقد أرجعوا ىذا الضعؼ  (16)(2016، )طافش، (20)(2013، )كامؿ، (19)(2013، )جماؿ، (18)(2011)السيد، 
مف مركزة  مد عمى استخداـ الطرؽ التقميدية في التعميـ ومركزة المعمـ بدالً األسباب أىميا: االستراتيجيات التعميمية المستخدمة التي تعت

 المتعمـ، األمر الذي يستدعي البحث عف طرؽ واستراتيجيات وأدوات جديدة تعمؿ عمى جعؿ الطالب مركزا لعممية التعمـ، 
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وتحميميا وتوصيميا، ومنيا استخداـ تقنية وتدريبو عمى استخداـ ممكاتو المختمفة وقدراتو البصرية عمى االحتفاظ بالمعمومات 
 .اإلنفوجرافيؾ

وتنمية التفكير البصري، ومنيا  اإلنفوجرافيؾومف ناحية أخرى قد أكدت مجموعة مف الدرسات والبحوث االرتباط القوي بيف استخداـ 
فاعمية  إلىتي توصمت جميعيا ، ال(24)(2016، ، )أبو زيد، (23)(2012، )صالح، (22)(2016، )عمر، (21)(2015دراسة )درويش، 

في تنمية ميارات التفكير البصري لدى عينة البحث الخاصة بكؿ دراسة، وفي ضوء ىذه الدراسات يتضح أنو ال  اإلنفوجرافيؾاستخداـ 
ى توجد دراسة واحدة عمى حد عمـ الباحث اىتمت بتنمية ميارات التفكير البصري مف خبلؿ تدريس مقرر الدراسات االجتماعية لد

، األمر الذي يؤكد ضرورة إجراء البحث اإلنفوجرافيؾتبلميذ المرحمة اإلعدادية الدارسيف بنظاـ أبنائنا في الخارج باستخداـ تقنية 
 .لىاالح

ويرى العديد مف الباحثيف أف الجيؿ الجديد مف الطبلب يصعب تحفيزه لمتعمـ وكسب المعرفة بالطرؽ التقميدية التي اعتدنا عمييا في 
ؽ، فإف لـ يكف لمطالب الدافع الكافي سواء كاف داخمًيا أو خارجًيا لمدراسة، والفضوؿ المعرفي فمف يتحقؽ التعمـ الذي ينشده الساب

ذا لـ يرغب الطالب في الزاوية  رحجالمعمموف وأولياء األمور والنظاـ التعميمي ككؿ، وتعتبر الرغبة ىي  التعمـ، في عممية التعمـ، وا 
رة ستثامستحيمة، ولذلؾ نجد أف المعمـ الناجح يطبؽ الكثير مف استراتيجيات التحفيز الشبو المدرسة ستكوف ي فف ميمة المعمـ فإ
رة أخرى تاسوؼ يقدمو لمطالب، وما رة يبيف أىمية تاواستيعابيا، ومف أجؿ الترغيب نجد أف المعمـ تو دمافيـ في طبلبو غبة ر
التعمـ، وضعؼ الشغؼ التعميمي، في ب عدـ الرغبة سبادة التعميمية مف أبشكؿ شائؽ، ألف طريقة عرض الما عوضولما ضريع

تؤدي دوًرا كبيًرا في استعداد الطالب وتشوقو لتمقي ىذه المادة، ويعد إدخاؿ عنصر   وافتقار العنصر اإلبداعي لدى الطبلب؛ فيي
ذا كاف الطبلب يمتمكوف عز  ،ضرورياً  التشويؽ في عرض المادة التعميمية أمراً  ًما قوًيا وىدًفا واضًحا، وسبًبا محدًدا لتعمـ شيء ما، وا 

 (25)(2015)العمر،  فسيحققوف تقدًما أكبر مف أولئؾ الذيف يفتقروف إلى الرغبة

في تنمية التحصيؿ المعرفي  اإلنفوجرافيؾة تسعى إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ تقنية يلاوفي ضوء ما سبؽ فإف الدراسة الح
 الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج.عدادية إلالبصري والرغبة في التعمـ لدى تبلميذ المرحمة اوميارات التفكير 

 مشكمة البحث

أساس  ىيمتحؽ التبلميذ والطبلب المغتربوف في الدوؿ المختمفة عمى مستوى العالـ بنظاـ العاـ الدراسي الكامؿ، ويقـو ىذا النظاـ عم
ـُ ليـ اختبار في كؿ مقرر، يتناوؿ االختبار ما أف يدرس الطبلب مجموعة مف المقرر  ات في كؿ عاـ دراسي، وفي نياية العاـ ُيقدَّ

ذا نجح فييا ينتقؿ تناولو المقرر خبلؿ العاـ الدراسي كامبلً  ة، ويدرس فييا يلاالسنة الت إلى، وليس لكؿ فصؿ دراسي عمى حده، وا 
ذا نجح في ىذه المقررات ينتقؿ أيضًا مجموعة مف المقررات ضمف البرنامج الذي يدرسو ا السنة الثالثة، ويتكرر ىذا  إلىلطبلب، وا 

الصؼ الثاني مف مرحمة التعميـ الثانوي، أي أف أىـ المراحؿ الدراسية التي تؤثر في تشكيؿ ميارات  إلىإلى أف يصؿ الطبلب 
 وقدرات الطبلب وتنميتيا تضيع وفؽ ىذا النظاـ. 
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تمامات الطبلب وميوليـ؛ ومف ثـ فيـ يدرسوف مف أجؿ النجاح وليس مف أجؿ تنمية قدراتيـ الفكرية فمف عيوب ىذا النظاـ إىماؿ اى
ضافة العميا، وتنمية ميوليـ وتطوير المادة العممية التي يدرسونيا؛ ألنيا في الغالب ال تقابؿ اىتماماتيـ وال قدراتيـ وال استعداداتيـ، إ

يتسـ بالضخامة ويجعمو عرضة لمنسياف مف جانب الطبلب أنفسيـ،  -وفؽ ىذا النظاـ  -أف محتوى المقرر بالنسبة لمطبلب  إلى
، فإنو يمكف التغمب عمى الكـ اإلنفوجرافيؾويرى الباحث أنو لو تـ توظيؼ التقنيات واألدوات الحديثة في مجاؿ التعمـ ومنيا تقنية 

مف السيؿ عمى الطالب تذكر ىذه المعمومات وتحميميا ونقميا الكبير مف المعمومات المقدمة لمطبلب وتقديميا في شكؿ مرئي يجعؿ 
بكؿ سيولة ويسر، وذلؾ في جميع المقررات الدراسية التي منيا مقرر الدراسات االجتماعية، وقد عقد الباحث لقاءات غير مقننة مع 

ميا التقميدي، ثـ قدـ ليـ نفس وفؽ ىذا النظاـ بمدينة مكة المكرمة، وعرض عمييـ بعض المعمومات بشك الدارسيفبعض الطبلب 
، وقد أكد الطبلب أف المعمومات المقدمة باستخداـ التقنية أفضؿ وأسيؿ في اإلنفوجرافيؾالمعمومات في شكؿ مرئي باستخداـ تقنية 

 التذكر، إضافة إلى ميزة تمخيص المعمومات وعرضيا بشكؿ جيد.

الدراسية المقدمة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا  في أف المقررات إلىوعمى ىذا يمكف تحديد مشكمة البحث الح
ة ال تتيح لمتبلميذ ممارسة ميارات التفكير البصري، وال تسيـ بشكؿ فعاؿ في تنمية إلىفي الخارج واستراتيجيات وطرؽ التدريس الح

 التحصيؿ والرغبة لمتعمـ لدييـ.

 :إلىيحاوؿ اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس الت إلىولمتغمب عمى ىذه المشكمة فإف البحث الح

في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير البصري والرغبة في التعمـ لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية  اإلنفوجرافيؾما فاعمية استخداـ تقنية 
 الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج؟

 ة:إلىويتفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية الت

في تنمية التحصيؿ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ  اإلنفوجرافيؾما فاعمية استخداـ تقنية  .1
 أبنائنا في الخارج؟

في تنمية التفكير البصري لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ  اإلنفوجرافيؾما فاعمية استخداـ تقنية  .2
 خارج؟أبنائنا في ال

في تنمية الرغبة في التعمـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ  اإلنفوجرافيؾما فاعمية استخداـ تقنية  .3
 أبنائنا في الخارج؟

 أهداف البحث

 في:  اإلنفوجرافيؾإلى الكشؼ عف فاعمية تدريس الدراسات االجتماعية باستخداـ تقنية  إلىييدؼ البحث الح
في تنمية التحصيؿ المعرفي في الدراسات االجتماعية لدى عينة مف تبلميذ الصؼ  اإلنفوجرافيؾستخداـ تقنية تعرؼ أثر ا .1

 الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج.األوؿ اإلعدادي 
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يف الدارسفي تنمية التفكير البصري لدى عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي  اإلنفوجرافيؾتعرؼ أثر استخداـ تقنية  .2
 عمى نظاـ أبنائنا في الخارج.

الدارسيف في تنمية الرغبة في التعمـ لدى عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي  اإلنفوجرافيؾتعرؼ أثر استخداـ تقنية  .3
 عمى نظاـ أبنائنا في الخارج.

 أهمية البحث

 في: إلىيمكف أف يسيـ البحث الح

 دوات والتقنيات الحديثة التي يمكف توظيفيا في العممية يساعد مخططي ومطوري المناىج في االستفادة مف األ
 التعميمية.

  المعمميف في كيفية إعداد الدروس العممية   -عند تكامميا مع نتائج البحوث األخرى  -يمكف أف تفيد نتائج ىذا البحث
 بطريقة أكثر فاعمية وتشويؽ لممتعمميف.

 بطريقة تساعد عمى تكويف اتجاىات ايجابية لدى تبلميذ المرحمة  تقديـ أسموب حديث لعرض المادة العممية والتعميمية
 اإلعدادية.

 المناىج وتكنولوجيا التعميـ نحو إجراء مزيد مف البحوث والدراسات حوؿ فاعمية  إلىلفت نظر الباحثيف والميتميف بمج
 فة.في تحقيؽ العديد مف نواتج التعمـ، بالمراحؿ التعميمية المختم اإلنفوجرافيؾاستخداـ 

 حدود البحث

 :الثابت( عبر معالجة تتناوؿ المحتوى  اإلنفوجرافيؾ) اإلنفوجرافيؾنمط لتصميـ الدروس باستخداـ تقنية  الحدود الموضوعية
 الخاص بوحدة المواطنة الصالحة، بمقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ األوؿ اإلعدادي.

 :لدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج.تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ا عينة مف الحدود البشرية 

 :ىػ.1437/1438تـ تطبيؽ البحث عمى العينة المحددة بالفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي  الحدود الزمانية 

 :بمجموعة )الرواد فيوتشرز( بمكة المكرمةتـ تطبيؽ المعالجة التجريبية عمى عينة عمدية مف التبلميذ  الحدود المكانية. 

  يقتصر استخداـ موقع  البرمجية:الحدودpiktochart   إلىالخاص بالبحث الح اإلنفوجرافيؾإلنتاج. 

  :يلااستخدـ البحث الح منهج البحث:

  عداد مواد أدوات البحث ومناقشة النتائج المنيج الوصفي في إعداد اإلطار النظري، واستقراء الدراسات السابقة، وا 
 وتفسيرىا.

 في تدريس بعض دروس الدراسات االجتماعية  اإلنفوجرافيؾؽ مف فاعمية استخداـ تقنية المنيج شبو التجريبي لمتحق
 لمصؼ األوؿ اإلعدادي.

 

 التصميم التجريبي لمبحث
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 اتبع الباحث التصميـ شبو التجريبي القائـ عمى المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي. 

 فروض البحث

( بيف متوسطي درجات تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في التطبيؽ القبمي 0.01يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) .1
 لبلختبار التحصيمي في مادة الدراسات االجتماعية ودرجاتيـ في التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعدي.

القبمي ( بيف متوسطي درجات تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في التطبيؽ 0.01يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) .2
 الختبار التفكير البصري في مادة الدراسات االجتماعية ودرجاتيـ في التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعدي.

( بيف متوسطي درجات تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في التطبيؽ القبمي 0.01يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) .3
 دي لصالح التطبيؽ البعدي.لمقياس الرغبة في التعمـ ودرجاتيـ في التطبيؽ البع

 إجراءات البحث 

 عرض الدراسات والبحوث السابقة وتحميميا، أي البحوث ذات الصمة بموضوع البحث وذلؾ إلعداد اإلطار النظري لمبحث. .1

 البحث . جمع المادة العممية الخاصة بموضوع البحث وتحديد المحتوى المبلئـ لمتغيرات .2

 في التعمـ( وعػرضيا عمى المحكميفمقياس الرغبة  –اختبار التفكير البصري  – إعداد أدوات البحث )اختبار تحصيمي .3
 وتعديميا فى ضوء مقترحاتيـ, وتطبيقيا عمى عينة استطبلعية مف الطبلب بغرض ضبطيا. 

نتاج )مادة المعالجة التجريبية( باستخداـ تقنية  .4 فى ضوء أىداؼ  الثابت، وفقًا لممتغير المستقؿ الُمستخدـ اإلنفوجرافيؾتصميـ وا 
 البحث.

 اختيار عينة عمدية لمبحث مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج. .5

 تطبيؽ أدوات البحث تطبيقا قبميًا عمى عينة البحث. .6

 ( عمى مجموعة البحث.اإلنفوجرافيؾعرض مادة المعالجة التجريبية )تقنية  .7

 ، عمى عينة البحث.ياً بعد تطبيؽ أدوات البحث تطبيقاً  .8

وذلؾ باستخداـ  ،لممجموعتيف ذواتي األعداد المتساوية T-test)ت(باستخداـ اختبار  ،إجراء المعالجات اإلحصائية لمنتائج .9
 .SPSS)برنامج اإلحصاء )

 فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة. ،عرض النتائج وتفسيرىا .10

 صياغة النتائج وتوصيات البحث.  .11
 

 

 البحث مصطمحات
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بأنو "تقنية تعتمد عمى تحويؿ المعمومات المعقدة المتضمنة بوحدة "المواطنة  إلىفي البحث الح اإلنفوجرافيؾيعرؼ  :اإلنفوجرافيك
صور ورسـو ونصوص، يسيؿ فيميا بوضوح وسيولة،  إلىالصالحة" وترجمتيا بمقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ األوؿ اإلعدادي 

 جاع المعمومات. وتعمؿ عمى سيولة استر 

بأنيا "العممية العقمية يتمكف مف خبلليا تمميذ الصؼ األوؿ  إلىتعرؼ ميارات التفكير البصري في البحث الح التفكير البصري:
دراؾ العبلقات، واالسترجاع البصري، مف خبلؿ تفاعمو مع تقنية اإلعدادي مف ال قراءة البصرية لمموقؼ، والتمييز البصري، وا 

 ، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار ميارات التفكير البصري الذي تـ إعداده".اإلنفوجرافيؾ

اإلرادة القوية لدى التمميذ التي تدفع بو إلى االنخراط في نشاطات  بأنيا " إلىفي البحث الحتعرؼ الرغبة في التعمـ  الرغبة في التعمم:
لغايات المنشودة، وتقاس في ىذا البحث مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى التعمـ التي تؤدي بو إلى بموغو األىداؼ وا

 مقياس الرغبة في التعمـ، والذي قاـ الباحث بإعداده".

 اإلطار النظري لمبحث:

ديدة، فأثناء إعداد جديد بيف المواد التعميمية، إال أف المكونات المستخدمة إلعدادىا ليست ج اإلنفوجرافيؾعمى الرغـ مف أف استخداـ 
، يتـ استخداـ العديد مف المكونات مثؿ الصور والرسومات واألرقاـ والرموز والنصوص، سواء كاف ذلؾ بشكؿ منفصؿ أو اإلنفوجرافيؾ

 ,Photoshopباستخداـ برامج معالجة الصور مثؿ ) اإلنفوجرافيؾ. ويمكف إنشاء (26)(Dick, 2013معا لتقديـ المعمومات، )
Picasaاإلنفوجرافيؾا إلى ذلؾ، إال أنو تـ إنتاج مجموعة مف البرامج الخاصة بإنتاج ( وم ( مثؿSmartDraw وأيضا وفرت شبكة .)

بسيولة وبسرعة باستخداـ األدوات والقوالب الجاىزة مثؿ  اإلنفوجرافيؾاإلنترنت مجموعة مف المواقع، التي يمكف مف خبلليا إنشاء 
(infogr.am, visual.ly, piktochart) 

(5)(Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. 2012)  

عبارة عف  اإلنفوجرافيؾبشكؿ فعاؿ في العديد مف المجاالت؛ كالتعميـ والسياسة واالقتصاد، والصحة، ف اإلنفوجرافيؾـو تستخدـ يلاو 
وغيرىا بحيث تعمؿ عمي إيصاؿ  عرض مجموعة مف المعمومات باستخداـ مجموعة مف الرسومات البيانية، والتوضيحية، والخرائط 

 المعمومات بسرعة ووضوح. 

بأنو يعمؿ عمى عرض المعمومات الصعبة والمعقدة بطريقة سيمة وواضحة، عف طريؽ تحويؿ الكـ اليائؿ مف  اإلنفوجرافيؾويتميز 
حجـو واألبعاد واألشكاؿ، مع صور ورسومات تجمع بينيما وحدة الموضوع، كما أنو يقدـ لمطالب فرصة لممقارنة بيف ال إلىالبيانات 

 (27)(2015قدرتو عمى مساعدتو عمى التفكير بجميع أشكالو. )أحمد، محمد، 
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بأنو عبارة عف "تصوير البيانات أو بناء المعمومات التي تيدؼ إلى  اإلنفوجرافيؾ (4)(Smiciklas, 2012وعرفت سميسيكبلس )
كؿ أسرع وأسيؿ وأبسط"، التي يمكف استخداميا ألغراض تعميمية، فيناؾ أبعاد جعؿ فيـ المعمومات المعقدة والبيانات واألفكار بش

قامة صبلت بيف المفاىيـ وتجسيد المفاىيـ المجردة.  مختمفة مف المعرفة يسيؿ نقميا مف خبلؿ تصوير األحداث، وا 

رسـو مصورة  إلىانات المعقدة "تحويؿ المعمومات والبي اإلنفوجرافيؾحيث يرى أف  (28)(Jackson, 2014ويتفؽ معيا جاكسوف )
أحد الوسائؿ الميمة والفعالة ىذه  اإلنفوجرافيؾقراءة الكثير مف النصوص، ويعتبر  إلىيسيؿ عمى مف يراىا استيعابيا دوف الحاجو 

 االياـ وأكثرىا جاذبية لعرض المعمومات".

تقديـ المعمومات  إلىمعمومات أو المعرفة وتيدؼ ىي تمثيبلت بصرية لتقديـ ال اإلنفوجرافيؾأف  (29)(2015ويرى )عبد الباسط، 
المعقدة بطريقة سريعة بشكؿ واضح، ولدييا القدرة، عمى تحسيف اإلدراؾ مف خبلؿ توظيؼ الرسومات في تعزيز قدرة الجياز البصري 

 لدى الفرد في معرفة األنماط واالتجاىات.

 إلى، فمف أجؿ إنتاج إنفوجرافيؾ جيد نحتاج اإلنفوجرافيؾب فاستخداـ مبادئ التصميـ البصري يضمف سيولة التصاميـ الخاصة
ومف ثـ فمف الميـ أف نجد ونحمؿ ونستخدـ ؛ عما نحتاجو مف منيج فعاؿ لتقديـ المعمومات البلزمة التصميـ المرئي الجيد ، فضبلً 

،  مجموعة مف النقاط يجب (30)(2013 ،ديفيس وكويف)المناسب، وقد حدد  اإلنفوجرافيؾالمعمومات ذات الصمة بالموضوع لخمؽ 
 :إلىأخذىا في االعتبار عند محاولة إنشاء إنفوجرافيؾ جيد عمى النحو الت

 تحديد الغرض.• 
 .اإلنفوجرافيؾتحديد المكونات التي يمكف استخداميا في تصميـ • 
 تحديد نوع المخطط البياني لممعمومات المراد إنشاؤىا.• 
 تعمميف بفيـ الموضوع.تقديـ المعمومات بطريقة تسمح لمم• 

مختمفة االستخداـ مثؿ إظيار العبلقة  ألغراض تعميمية مختمفة، وذلؾ مف خبلؿ عرض معمومات شاممة اإلنفوجرافيؾويمكف استخداـ 
 . (Meeusah, N., & Tangkijviwat, U. 2013)(7)وتمخيص الموضوعات المستفادة  بيف المفاىيـ المختمفة والعمميات واألحداث،

الجيدة ليا فائدة كبيرة  اإلنفوجرافيؾالتي يتـ إنشاؤىا ألغراض تعميمية تسمح بعرض المعمومات ضمف سياؽ معيف، ف نفوجرافيؾاإلإف 
ومف ثـ فإف  ؛أداة اتصاؿ فّعالة لمحصوؿ عمى المعمومات اإلنفوجرافيؾلدعـ التنمية الخاصة بالطبلب، وباإلضافة إلى ذلؾ، تعتبر 

مجموعة مف  اإلنفوجرافيؾ، يسمح لممتعمميف بفيـ المعمومات والبيانات بشكؿ منظـ، وتشمؿ عممية إعداد افيؾاإلنفوجر التعمـ باستخداـ 
تساعد  اإلنفوجرافيؾالخطوات؛ كاستخداـ المعمومات الموجودة، وتعمـ معمومات جديدة، وتقديـ المعمومات بطريقة منظمة، ولذلؾ فإف 

نقدي، والتحميؿ، وميارات اتخاذ القرار، باإلضافة إلى خمؽ ميارات التصميـ التعميمي الطبلب عمى تحسيف مياراتيـ في التفكير ال
(Mol, L. 2011)(32) ؛Hart, G. 2013))(31). 

 

 اإلنفوجرافيكأنواع 
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ة، مف حيث عرض المعمومات والمعارؼ، كونيا تفاعمية أو شبو تفاعمية أوغير تفاعمي اإلنفوجرافيؾىناؾ أنواع متعددة يشمميا تصميـ 
 (Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. 2012)(5)أو ثابتة وذلؾ في ضوء اعتمادىا عمى مكونات الوسائط المتعددة 

 ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمي:

،  القارئ مع أي تفاعؿ إلى الحاجة دوف ثابت بشكؿ معيناً  شيئاً  يشرح تصويري رسـ عف عبارة يكوف :الثابت اإلنفوجرافيك
ويصمح لمعرض عمى أجيزة  اإلنفوجرافيؾالثابت يشرح بعض المعمومات عف موضوع معيف يختاره صاحب  فوجرافيؾاإلنومحتوى 

 (33)(,Siting, Dai, 2014) دوف إدراج أية حركة أو العناصر المتحركة.الكمبيوتر وغيرىا مف األجيزة الشخصية 

مصمـ لمحصوؿ عمى عرض الدروس والبيانات بصورة متحركة، حيث  : وىذا النوعالحيوية اإلنفوجرافيكالمتحركة أو  اإلنفوجرافيك• 
إف العناصر عادة ما تكوف في حركة مستمرة والبيانات في شكؿ رسـو متحركة، وعادة يتـ إنشاء الحركة أو الحركات باستخداـ برنامج 

 كمبيوتر لمرسـو المتحركة، ولو نوعاف:

انات والتوضيحات بشكؿ جرافيؾ متحرؾ إلظيار بعض الحقائؽ والمفاىيـ عميو تصوير فيديو عادي ويوضع عميو البي النوع األول:
 وىذا النوع قميؿ بعض الشيء في االستخداـ.

عبارة عف تصميـ البيانات والتوضيحات والمعمومات بشكؿ متحرؾ كامؿ؛ إذ يتطمب ىذا النوع الكثير مف اإلبداع النوع الثاني: 
 . ممتعةفي إخراجو بطريقة شائقة  واختيار الحركات المعبرة التي تساعد

المتحركة مع إضافة عناصر تفاعمية مثؿ: األذرع المنزلقة، وأزرار المعب أو  اإلنفوجرافيؾنفس  ي: تعتبر ىالتفاعمية اإلنفوجرافيك• 
مف المعب، والمضي قدًما، أية مميزات خاصة بالتحكـ، ويستخدـ ىذا النوع في المنصات التعميمية واليواتؼ النقالة؛ إذ ُتَمكِّف المشاىد 

والوقؼ، أو التكرار أو الكشؼ عف معمومات محددة أو بيانات خاصة مف خبلؿ العرض الحركي؛ وذلؾ لمحصوؿ عمى تجربة أدؽ 
 .(5)(Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. 2012وأكثر استعمااًل. )

 :اإلنفوجرافيكاالحتفاظ  بالمعمومات من خالل 
 توفر إدراكاً  ادلية بيف المعرفة المخزنة في الذاكرة طويمة المدى والصور المكتسبة مف خبلؿ النظاـ البصري والذاكرة،إف العبلقة التب

مميزيف بطريقة فعالة ورائعة، وذلؾ بمقارنتيا مع غيرىا مف المعمومات الحسية غير البصرية المكتسبة، ومف ثـ، ُتحسف  وفيماً 
ب وأدوات سيمة )عناصر ُمصورة وصور(، والتي تـ تصميميا بشكؿ إلىومات مف خبلؿ استخداـ أساإلدراؾ وحفظ المعم اإلنفوجرافيؾ

خاص لتمبية قدرة العقؿ عمى استيعاب األنواع المختمفة مف البيانات والصور؛ ومف ثـ يسُيؿ الربط الخاص بالمعمومات وسرعة 
 تذكرىا.
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، والُمعنونة "الُخردة المفيدة": اآلثار الخاصة بالفيـ واإلدراؾ (34)(2010يؿ، أبر  :إف الدراسة التى قاـ بيا )سكوت بيتماف وآخروف 
، تشير إلى أنو كمما كاف التصميـ أكثر وضوًحا، كانت عممية االستذكار الخاص بتمؾ اإلنفوجرافيؾالحسي مف خبلؿ استخداـ 

 ر الخاص باالستبقاء الطويؿ األجؿ.  المعمومات أكثر مرونة، وىذا ما ُطبؽ عمى العديد مف المتمقيف، عند االختبا

يا مف إلىوتشير ىذه الدراسة إلى أف التوضيح البصري كاف أكثر فاعمية مف التصميـ فقط، وقد فسر )بيتماف( تمؾ النتائج التي توصؿ 
ف خبلؿ توفير ىذه الدراسة بأف استخداـ المزيد مف الصور والرسـو التوضيحية في التصميـ، ُيسيؿ عممية بناء ذكريات عميقة م

 الصور األيقونية اإلضافية لربط المعمومات؛ ومف ثـ ُتصبح الذاكرة ذات مدى طويؿ.

إف العديد مف األبحاث والدراسات الخاصة بعمـ النفس تؤيد الفكرة الخاصة باستخداـ )الصور والرسومات البيانية(؛ ألنيا ميمة جًدا 
دعاء المعمومات، وىذا ما أكده )جمبريؿ، زاواتس(؛ فاستخداـ الرسـو التوضيحية مف أجؿ االعتماد عمى الذاكرة الطويمة المدى واست

 والصور مع النص التعميمي، يساعد عمى تحسف قدرة التمميذ.

أف ىناؾ ثبلثة مبادئ أساسية يجب أف تكوف موجودة في أية وسيمة اتصاؿ مرئية حتى تكوف فعالة  (5)(2012)النكوو، وأوضح 
 ت مف خبلليا وىي:ويسيؿ تذكر المعموما

 : حيث يحدث اتصاؿ مباشر بيف الجميور بطريقة تطوعية. النداء .1
 : يجب توفير االتصاالت الفّعالة فيما يُختص بالمعرفة والفيـ الواضح لممعمومات.الفهم واإلدراك .2
 . (5)(2012: يجب أف ًتكوف تمؾ االتصاالت معمومات ال تنسى )النكوو، وريتشي وكرووكس، االحتفاظ بالمعمومات .3

وىذا يعني أف أي عرض مرئي يجب أف يحتوي عمى ىذه العناصر الثبلثة؛ مف أجؿ أداء رسالتيا عمى الوجو الصحيح، ويجب أف 
 ؛ مف أجؿ جذب الجميور الُمستيدؼ وتشجيعيـ لمحصوؿ عمى نتائج جيدة.يكوف التصميـ المرئي الجيد جذاباً 

 اإلنفوجرافيؾأف يتوافر لو مجموعة مف المبادئ التي يجب مراعاتيا عند تصميـ وعميو فإف عممية إعداد انفوجرافيؾ تعميمي يجب 
نتاجو وىي: )  Taner Çifçi1, 2016,)(35)وا 

  اإلنفوجرافيؾتحديد موضوع  . 
 .يجب أف يكوف التصميـ بسيطا ومفيوما 
 .جاذبية العناصر المستخدمة 
 .مراعاة الدقة العممية 
 .مناسبتيا لمستوى التبلميذ 

في تنمية العديد مف نواتج التعمـ ومف ىذه الدراسات، دراسة  اإلنفوجرافيؾمجموعة مف الدراسات والبحوث فاعمية تقنية  وقد أكدت
)التفاعمي/ الثابت( في تنمية التحصيؿ الدراسي واالتجاه،  اإلنفوجرافيؾ، التي تيدؼ إلى تعرؼ أثر استخداـ (36)(2016)إسماعيؿ، 

 إلىمف طبلب تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية جامعة المنيا، تـ تقسيميـ  وأربعيف طالباً  تكونت عينة الدراسة مف أربعة
 مجموعتيف: تجريبية وضابطة، استخدـ الباحث أداتيف ىما: االختبار التحصيمي ومقياس اتجاه، وتوصمت 
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استطاع التأثير وبشكؿ مثير  اإلنفوجرافيؾة، كما أف في زيادة التحصيؿ لدى أفراد عينة الدراس اإلنفوجرافيؾفاعمية  إلىالدراسة 
 وايجابي في اتجاىات المتعمميف. 

ة استخداـ برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تصميـ الخرائط الذىنية إلىمعرفة فع (37)(2014كما استيدفت دراسة )الجريوي، 
رية لدى المعممات قبؿ الخدمة. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار مجموعة وميارات الثقافة البص اإلنفوجرافيؾاإللكترونية مف خبلؿ تقنية 

مف طالبات كمية التربية شعبة معممة صفوؼ مف قسـ المناىج، وعددىف خمس عشرة طالبة، تـ تدريب ىذه المجموعة عمى البرنامج 
لثقافة البصرية في تصميـ الخرائط الذىنية وميارات ا اإلنفوجرافيؾالتدريبي المقترح، وقد تـ إعداد اختبار لقياس ميارات تصميـ 

وميارات الثقافة البصرية، كما استخدـ  اإلنفوجرافيؾاإللكترونية في التعمـ، وبطاقة مبلحظة لتصميـ الخرائط الذىنية مف خبلؿ تقنية 
ي تحسف مستوى معرفة ميارات لتحميؿ النتائج. وقد أشارت النتائج إلى أف البرنامج المقترح قد أسيـ ف Wilcoxon اختبار ويمكوكسوف

 .في تصميـ الخرائط الذىنية اإللكترونية لدروس التعمـ اإلنفوجرافيؾالثقافة البصرية وميارات تقنية تصاميـ 

التعرؼ عمى أكثر التصميمات فاعمية لئلنفوجرافيؾ الثابت كأداة تعميمية  (38)(Buket&Akkoyunlu, 2014كذلؾ استيدفت دراسة )
وطالبة بالتساوي، قاـ الباحث بالمقارنة بيف  المقررات الدراسية المختمفة، تكونت عينة الدراسة مف أربعة وستيف طالباً في تعميـ وتعمـ 

مجموعة مف التصاميـ مف حيث: المكونات المرئية، العناويف، النصوص، الخطوط واأللواف، وتنظيـ المعمومات، عبر مقياس اىتـ 
مف المكونات المرئية والعناويف والنصوص قد حصمت عمى  فيؾ، وأوضحت نتائج الدراسة أف كبلً بعرض المحاور التصميمية لئلنفوجرا

 أقؿ درجات مف الناحية التصميمية، في مقابؿ الخطوط واأللواف، وتنظيـ المعمومات التي حصمت عمى أعمى الدرجات لدى لممتعمميف. 

 المقاالت الثابت في كتابة اإلنفوجرافيؾ تقنية استخداـ فاعمية فةمعر  (39)( Kos, Sims, 2014اسيمز) كوز في حيف حاولت دراسة
المتوسطة بالصؼ الثامف  المرحمة طبلب مف عينة عمى تمت الدراسة األخرى، التقميدية الطرؽ مقابؿ في باإلنجميزية الناطقيف لغير

 ميارات تعمـ  أفضؿ في كانت حديثة تعميمية ةكتقني اإلنفوجرافيؾ أف، إلى الدراسة توصمت أسابيع، خمسة مدار بمدرسة الجبؿ، عمى
 باإلبداع المتصمة الموضوعات  وخاصة في التقميدية، الطرؽ مقابؿ  اإلنجميزية في بالمغة الناطقيف غير لمطبلب كتابة المقاالت

تمؾ  دراسة اه أثناءاالنتب وجذب  الطبلب اىتماـ استئناؼ عمى المحافظة  ميـ في دور  لئلنفوجرافيؾ كاف والتخيؿ البصري، حيث
 الموضوعات.

إلى تنمية مفاىيـ الحوسبة السحابية لدى طبلب الفرقة الثانية، شعبة تاريخ بكمية التربية جامعة  (40)(2015واتجيت دراسة )منصور، 
ؿ(، قسموا إلى ست مجموعات تتكوف كؿ مجموعة مف خمسة طبلب غير متجانسيف )مختمفي التحصي أسيوط، وعددىـ ثبلثوف طالباً 

، ويوظفونيا في ربط مف عاداتيـ العقمية التي يمارسونيا يومياً  باالعتماد عمى أنفسيـ وتكويف نظاـ عقمي لمتفكير لدييـ يصبح جزءاً 
القائـ عمى نموذج أبعاد  اإلنفوجرافيؾومية، وذلؾ مف خبلؿ وضع تصور مقترح الستخداـ تقنية إلىمفاىيـ الحوسبة السحابية بحياتيـ 

رزانو؛ ألداء مياـ تعميمية عمى خمس جمسات باالعتماد عمى استراتيجية التعمـ التعاوني وأسموب العصؼ الذىني مف خبلؿ: التعمـ لما
لكؿ مجموعة مف المجموعات الست عمى حدة )مجموعات خاصة( في  FilcKr باستخداـ موقع الػ Online بيئة التعمـ اإللكتروني

 ائية، وبيئة التعمـ الصفي )معمؿ الكمبيوتراإلجابة عف مجموعة مف األسئمة االستقص

 

(  offline  لمجموعات البحث الست مجتمعة في اإلجابة عف مجموعة مف األسئمة المثيرة لمتفكير المفتوحة لمنياية، ثـ تقدـ كؿ
ات، وتـ تطبيؽ أدوات ، وفي نياية كؿ جمسة يتـ تبديؿ األدوار داخؿ المجموعاإلنفوجرافيؾلؤلفكار باستخداـ تقنية  مجموعة ممخصاً 
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وقد تمثمت في اختبار تحصيمي في مفاىيـ الحوسبة السحابية، ومقياس عادات العقؿ المنتج عمى الطبلب مجموعة  وبعدياً  البحث قبمياً 
البحث، وتوصؿ البحث إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطبلب مجموعة البحث بيف التطبيؽ القبمي 

( وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي في تنمية كؿٍّ مف مفاىيـ الحوسبة السحابية وعادات العقؿ المنتج، كما أف 0.01عند مستوى )والبعدي 
( 0.99الستخداـ تقنية اإلنفجوجرافيؾ القائـ عمى نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ أثر كبير في تنمية مفاىيـ الحوسبة السحابية، وبمغ )

 (.0.97المنتج وبمغ ) وفي تنمية عادات العقؿ

 التفكير البصري
التفكير البصري بأنو قدرة عقمية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية البصرية, حيث يحدث ىذا النوع مف  Piaget عرؼ بياجيو

عقمية معتمدة التفكير عندما يكوف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ بيف ما يراه الفرد مف أشكاؿ ورسومات وعبلقات وما يحدث مف ربط ونتاجات 
 .(41)(Ward, 2000)عمي الرؤية والرسـ المعروض

اكتساب أوجو الشبو واالختبلؼ بيف األشياء المختمفة، مف خبلؿ مجموعة  ىبأنو قدرة الفرد عم (42)(2003ويعرفو )المقاني، والجمؿ، 
 وتوجييو. الصور المختمفة لؤلشياء التي يتـ تجميعيا، وتركيبيا بواسطة الطفؿ، تحت إشراؼ المعمـ

بأنو" منظومة مف العمميات تترجـ قدرة الفرد عمي قراءة الشكؿ البصري وتحويؿ المغة البصرية الذي  (34)(2006، حسف ميدي)وعرفو 
 ."لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة واستخبلص المعمومات منو إلىيحممو ذلؾ الشكؿ 

لتفكير البصري مف أنماط التفكير التي يمكف تنميتيا لدى الطبلب باالعتماد عمى األشكاؿ والرسومات والصور المعروضة في ويعد ا
المواقؼ والعبلقات الحقيقية المتضمنة فييا، إذ تقع تمؾ األشكاؿ والرسومات والصور بيف يدي المتعمـ، ويحاوؿ أف يجد معنى 

اىتماـ الباحثيف بدراسة التفكير البصري في اآلونة األخيرة، ال سيما بعد ظيور نظرية الدماغ ذي  لممضاميف التي تحتوييا، ولقد زاد
خطية  ىالجانبيف، إذ تشير الدراسات الحديثة التي أجريت عمى نصفي الدماغ أنو توجد طريقتاف متكاممتاف لمعالجة المعمومات: األول

اغ بتحميؿ األجزاء التي تشكؿ النموذج أو النمط، والطريقة الثانية تعمؿ عمى تسير خطوة خطوة، في حيف يقـو النصؼ األيسر لمدم
إيجاد العبلقات المكانية البصرية التي تشكؿ ىذا النموذج، ويتـ ذلؾ في النصؼ األيمف مف الدماغ، كما أظيرت ىذه الدراسات وجود 

يمات تتطمب التفكير البصري، وزيادة في نشاطات النصؼ زيادة ممحوظة في نشاطات النصؼ األيمف مف الدماغ عندما يقوـ الفرد بم
 (27)(2015األيسر، وبميمات تتطمب التفكير المفظي. )أحمد، 

ولقد قدمت أبحاث الدماغ المرتبطة بفسيولوجيا األبصار والطرؽ التي نستخدـ فييا العيف لمعالجة المعمومات مبررات مقنعة الستخداـ 
مية المتداخمة؛ حيث اكتشؼ العمماء في معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا أف الرؤية تعتبر ىي الجزء و إلىفي االتصاالت  اإلنفوجرافيؾ

لىاألكبر في فسيولوجيا المخ، وأف حو  % تقريًبا مف قوة المخ موجية بشكؿ مباشر أو غير مباشر نحو وظيفة اإلبصار، وتؤكد 50 ا 
مف معالجتو لمنصوص الخاـ، ومف  ( يكوف أقؿ تعقيداً اإلنفوجرافيؾالمصورة ) ىذه النتائج اإلحساس القائؿ بأف معالجة المخ لممعمومات

 أىـ األسباب التي تجعؿ المخ يعالج المعمومات المصورة بطريقة أسرع مف معالجتو البيانات 
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. 1رقـ ي الشكؿ النصية ىو أف المخ يتعامؿ مع الصور دفعة واحدة، بينما يتعامؿ مع النص بطريقة خطية متعاقبة كما ىو مبيف ف
 (29)(2015)عبد الباسط، 

 

 

 

 

 

 1شكؿ 

 مهارات التفكير البصري

، (46)(2012، )عبد القادر، (16)(2011، )طافش، (45)(2010، )الشوبكي، (44)(2008، )سعيد، (43)(2006حدد كؿ مف )ميدي، 
 ميارات التفكير البصري فيما يمي: (27)(2015)أحمد، 

مة لمشكؿ: وتعني القدرة عمى تعرؼ الشكؿ ووصفو وتحديد أبعاده وطبيعتو، وىي أدنى ميارات ميارة القراءة البصرية العا .1
 التفكير البصري.

ميارة التمييز البصري: وىي القدرة عمى التمييز بيف الشكؿ والصورة وبيف غيرىا مف األشكاؿ المختمفة، مف حيث الموف، أو  .2
 الحجـ، أو المساحة، أو العمؽ.

 مومات: وىي القدرة عمى إيضاح مدلوالت الكممات والرموز واألشكاؿ.ميارة تفسير المع .3
 ميارة تحميؿ المعمومات: وتعني القدرة عمى التركيز في التفاصيؿ والجزئيات المكونة لمفكرة الكمية التي يتضمنيا الشكؿ. .4
 في الشكؿ أو الصورة.ميارة إدراؾ العبلقات: وىي القدرة عمى رؤية عبلقات التأثير والتأثر لمظواىر المتمثمة  .5
ميارة استنتاج المعنى: وىي القدرة عمى التوصؿ لمفاىيـ أو قوانيف أو أفكار، واستخبلص صيغة جزئية جديدة مف الصورة  .6

 أو الشكؿ.
ميارة اإلغبلؽ البصري: وىي القدرة عمى تعرؼ الصيغة الكمية لشيء ما مف خبلؿ صيغة جزئية لو، أو معرفة الكؿ إذا ُفِقد  .7

 أكثر مف ىذا الكؿ.جزء أو 
 ميارة االسترجاع البصري: وىي القدرة عمى استدعاء الخبرات البصرية وتوظيفيا في مواقؼ جديدة. .8

في تنمية ميارات التفكير البصري، ومف ىذه الدراسات دراسة )درويش والدخني،  اإلنفوجرافيؾوقد أكدت مجموعة مف الدراسات فاعمية 
مطيف لئلنفوجرافيؾ: )الثابت، والمتحرؾ( عبر الويب، ومعرفة أثرىما عمى نواتج التعمـ، تكونت ، التي استيدفت تقديـ ن(21)(2015

 الثابت، ودرست المجموعة الثانية وفؽ نمط  اإلنفوجرافيؾعينة البحث مف مجموعتيف تجريبيتيف، درست المجموعة األولى وفؽ نمط 
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فاعمية نمط  إلىمف ذوي االحتياجات والتوحد، وتوصمت نتائج الدراسة  المتحرؾ، تكونت عينة البحث مف ثبلثيف طفبلً  اإلنفوجرافيؾ
 الثابت في تنمية كؿ مف التفكير البصري، واالتجاىات. اإلنفوجرافيؾ

في اكتساب المفاىيـ العممية،  اإلنفوجرافيؾتعرؼ فاعمية استراتيجية مقترحة، قائمة عمى  (22)(2016كما استيدفت دراسة )عمر، 
 ات التفكير البصري واالستمتاع بتعمـ العمـو لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، تكونت عينة الدراسة مف ثمانيف تمميذاً وتنمية ميار 

مجموعتيف: إحداىما تجريبية،  إلىمف تبلميذ مدرسة خباب بف األرت االبتدائية بمحافظ أبيا بالمممكة العربية السعودية، تـ تقسيميـ 
، وقد استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات تمثمت في )اختبار ، واألخرى ضابطة وتتكوف مف أربعيف تمميذاً اً تتكوف مف أربعيف تمميذ

كاف ليا  اإلنفوجرافيؾأف استخداـ تقنية  إلىالمفاىيـ العممية، اختبار التفكير البصري، مقياس االستمتاع بالتعمـ(، وتوصمت الدراسة 
 لثبلثة، مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس.تأثير فعاؿ وداؿ عمى متغيرات البحث ا

في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيؿ  اإلنفوجرافيؾالوقوؼ عمى تأثير استخداـ تقنية  (24)(2016كما حاولت دراسة )أبو زيد، 
دراة إاألوؿ الثانوي ب مف طبلب الصؼ وميارات التفكير البصري لدى طبلب المرحمة الثانوية، تكونت عينة البحث مف ثمانيف طالباً 

، تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف: إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، استخدـ الباحث اختباراً مأبشواي التعميمية ب ، تحصيمياً  حافظة الفيـو
البصري لدى في تنمية التحصيؿ المعرفي وميارات التفكير  اإلنفوجرافيؾفاعمية تقنية  إلىلمتفكير البصري، وتوصمت الدراسة  واختباراً 

 عينة البحث.

 بالتفكير البصري اإلنفوجرافيكعالقة 
تقـو عمى محاولة عرض المعمومات الكثيرة والمعقدة  اإلنفوجرافيؾوالتفكير البصري، ففكرة  اإلنفوجرافيؾتوجد عبلقة قوية بيف استخداـ 

مميزيف  وفيماً  توفر إدراكاً شكاؿ، التي وتمخيصيا في شكؿ بصري جذاب وسيؿ الفيـ، مف خبلؿ استخداـ الصور والرسومات واأل
بطريقة فعالة، وذلؾ بمقارنتيا مع غيرىا مف المعمومات الحسية غير البصرية المكتسبة، وقد قيؿ إف صورة خير مف ألؼ؛ ومف ثـ 

دراؾ عمى الربط بيف الصور المعروضة والمعمومات المختزنة في الذاكرة؛ مما يساعد عمى قراءة الش اإلنفوجرافيؾتعمؿ  كؿ البصري وا 
 العبلقات بيف األشكاؿ واستدعاء المعمومات.  

جراءات تنفيذ التجربة  منهج البحث وا 
( عمى المتغيرات التابعة اإلنفوجرافيؾتقنية المنيج شبو التجريبي في بياف أثر المتغير المستقؿ التجريبي ) إلىاستخدـ البحث الح منهج البحث:

 ، والتفكير البصري، والرغبة في التعمـ. التي تتمثؿ في: التحصيؿ المعرفي
  :اشتمؿ البحث عمى المتغيرات اآلتية: متغيرات البحث 

 :(اإلنفوجرافيؾتقنية  )عمى متغير مستقؿ واحد ىو: إلىيشتمؿ البحث الح المتغير المستقل 

 :يشتمؿ البحث عمي ثبلثة متغيرات تابعة ىي: المتغيرات التابعة 

 . (البصري، والرغبة في التعمـ التحصيؿ المعرفي، والتفكير)
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 اتبع الباحث التصميـ التجريبي القائـ عمى المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي. التصميم التجريبي لمبحث:

 التطبيؽ البعدي المعالجات التدريسية المجموعات التطبيؽ القبمي

 االختبار التحصيمي.

 اختبار التفكير البصري.

 ي التعمـمقياس الرغبة ف

 

المجموعة 
 التجريبية

التدريس باستخداـ تقنية 
 اإلنفوجرافيؾ

 االختبار التحصيمي.

 اختبار التفكير البصري.

 مقياس الرغبة في التعمـ

 
 التصميـ التجريبي لمبحث:  2شكؿ 

بؿ التجربة، ثـ تتعرض عمى المجموعة التجريبية ق يستخدـ ىذا التصميـ مجموعة تجريبية واحدة؛ حيث تطبؽ أدوات البحث قبمياً 
 عمى المجموعة ذاتيا. (، ثـ تطبؽ أدوات البحث بعدياً اإلنفوجرافيؾالمجموعة التجريبية لممتغير المستقؿ)تقنية 

 البحث إجراءات

في تصميـ مجموعة  إلىتمثمت مادة المعالجة التجريبية المستخدمة في البحث الح :اإلنفوجرافيكتصميم الدروس باستخدام تقنية  .1
س وحدة )المواطنة الصالحة( المتضمنة بمقرر الدراسات االجتماعية، والمقررة عمى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى درو 

 ة:الينظاـ أبنائنا في الخارج، وقد مرت عممية التصميـ بالخطوات الت

نمية التحصيؿ الدراسي، وميارات ت إلى إلىييدؼ البحث الح في التعميم: اإلنفوجرافيكد الهدف من استخدام تقنية يتحد . أ
 .اإلنفوجرافيؾتقنية  التفكير البصري، والرغبة في التعمـ مف خبلؿ استخداـ 

 

، في ضوء طبيعة الدروس وما اإلنفوجرافيؾتـ اختيار المحتوى الدراسي الذي سيقدـ مف خبلؿ تقنية  تحديد المحتوى: . ب
صورة  أنيا مف األفضؿ أف تقدـ في -وفي ضوء آراء التبلميذ  - تشتمؿ عميو مف كـ كبير مف المعمومات التي رأى الباحث

، وقد وقع االختيار عمى دروس وحدة المواطنة الصالحة التي تشتمؿ عمى ثبلثة اإلنفوجرافيؾتصميمات بصرية باستخداـ 
 أنت والقانوف(. -المواطنة: حقوؽ وواجبات -دروس )كيؼ تكوف مواطًنا صالًحا

وفًقا لمخطوات  اإلنفوجرافيكمحتوى الخاص بوحدة )المواطنة الصالحة( وفًقا الستخدام تقنية إعداد سيناريو تدريس ال . ج
 ة:يلاالت

  اإلنفوجرافيؾعنواف. 
  اإلنفوجرافيؾاستكشاؼ. 
  اإلنفوجرافيؾتفسير. 
 .تقويـ فيـ التبلميذ لمحتوى الوحدة المقررة في ضوء استخداـ اإلنفوجافيؾ 
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في تنمية التحصيؿ وميارات  اإلنفوجرافيؾقاـ الباحث بتحديد اليدؼ مف استخداـ تقنية  التعميمي: اإلنفوجرافيكتصميم  .2
ومف أجؿ تحقيؽ ىذا  الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارجالتفكير البصري لدى عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي 

 (3شكؿ )انظر ال ة:يلاوفًقا لمخطوات الت اإلنفوجرافيؾاليدؼ قاـ الباحث بإنتاج 

 

 

 

 

 

 

 

 3شكؿ 

  تحديد مجموعة مف الصور الثابتو التي تتناسب مع المحتوى الخاص بوحدة المواطنة الصالحة بمقرر الدراسات االجتماعية
 المقرر عمى الصؼ األوؿ اإلعدادي.

 إلىحث الحمراجعة بعض الكتب ذات الصمة بموضوع البحث؛ وذلؾ إلعداد المادة العممية لممحتوى التعميمي الخاص بالب. 
  استخداـ أجيزة الماسح الضوئي لسحب الصور والرسومات التعميمية المتضمة بالمحتوى التعميمي التي يستمـز األمر

 استخداميا.
   استخداـ موقعpiktochart   والذي يتناوؿ محتوى وحدة المواطنة إلىالتعميمي الخاص بالبحث الح اإلنفوجرافيؾإلنتاج ،

نفوجرافيؾ تعميمي عف محتوى وحدة المواطنة الصالحة، كما بالشكؿ السابؽ؛ ثـ تصميـ مجموعة الصالحة، وذلؾ بتصميـ ا
 مف التصميمات الخاصة بكؿ درس مف دروس الوحدة  الدراسية.

 إعداد أدوات الدراسة

 إعداد االختبار التحصيمي :أواًل 

التطبيؽ(، وقد تـ صياغة  -الفيـ  –س مستويات )التذكر قاـ الباحث بإعداد االختبار التحصيمي في وحدة )المواطنة الصالحة( لقيا
 ختبار في ضوء نمطي: ) الصواب والخطأ ( واالختيار مف متعدد، )أحد أنماط االختبارات الموضوعية(؛ وذلؾ حتى تتـ إلمفردات ا
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تـ إعداد االختبار في ضوء  سيولة تصحيح ىذه األنواع مف االختبارات، وقد إلىتغطية جميع مفردات المحتوى التعميمي، إضافة 
 ة:يلاالخطوات الت

قياس المستوى التحصيمي لمتبلميذ في وحدة )المواطنة الصالحة( ضمف محتوى الدراسات  إلىييدؼ االختبار  الهدف من االختبار:
 االجتماعية لمصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج.

في ضوء أىداؼ الوحدة والوزف النسبي لمموضوعات والوزف النسبي لجوانب التعمـ المتضمنة  إعداد جدول المواصفات لالختبار:
مف  االختبار في صورتو األولية عمى عشريف سؤاالً التطبيؽ(، تـ صياغة مفردات االختبار، وقد اشتمؿ  -الفيـ  –بالوحدة )التذكر 

أسئمة مف نوع )االختيار مف  ةمف نوع )الصواب والخطأ(، وتسع الً نوع الصواب والخطأ، واالختيار مف المتعدد، منيا أحد عشر سؤا
 :يلا( الت1المتعدد(، وتـ توزيع االختبار عمى المستويات المعرفية عمى النحو الذي يوضحة جدوؿ )

 توزيع مفردات االختبار التحصيمي عمى المستويات المعرفية : 1جدوؿ 

وياتالمست توزيع المفردات عمى المستويات المعرفية  
 

 الموضوعات
 تذكر فيـ تطبيؽ النسبة المئوية
 العدد % العدد % العدد % العدد %
صالحاً  كيؼ تكوف مواطناً  2 10 4 20 1 5 7 35  
 المواطنة حقوؽ وواجبات 2 10 3 15 2 10 7 35
 أنت والقانوف 2 10 2 10 2 10 6 30
 العدد الكمي 6 9 5 20 100

100%  25%  45%  30% مئويةالنسبة ال   

المناىج وطرؽ التدريس،  إلىتـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف في مج صدق االختبار وثباته:
 وعمـ النفس التعميمي، وذلؾ لمتأكد مف:

 .مبلئمة االختبار لمستوى التبلميذ 
 .ارتباط أسئمة االختبار باألىداؼ 
 .مناسبة األسئمة لما وضعت لقياسو 
 المغوية والدقة العممية ألسئمة االختبار. الصياغة 

( 0,84لفا كرونباخ لبلختبار ككؿ، والذي بمغ )ألحساب معامؿ ثبات   ؛(SPSSتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي )ثبات االختبار: 
 ة مف الثبات.يلاوىو معامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة ع

% مف تبلميذ العينة االستطبلعية الذيف انتيوا مف اإلجابة، 80تبار، وذلؾ بأخذ متوسط زمف إجابة تـ تحديد زمف االخ زمن االختبار:
 ، وبأخذ المتوسط الحسابي لجميع األزمنة ُوجد أف زمف االختبار ىو أربع وعشروف دقيقة.ثنا عشر تمميذاً إوىـ 

 



20 

مف عشر ، العدد األوؿمجمة عجماف لمدراسات والبحوث الجمد الثا  

 

تمثمت في إعداد االختبار وتحديد أىدافو وحساب صدقة وثباتو، : بعد االنتياء مف الخطوات السابقة التي الصورة النهائية لالختبار
 لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية.  وبعد أف قاـ الباحث بعرض االختبار عمى السادة المحكميف أصبح االختبار جاىزاً 

 اختبار مهارات التفكير البصري لتالميذ الصف األول اإلعدادي نظام )أبناؤنا في الخارج(: :ثانًيا

قياس بعض ميارات التفكير البصري لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف  إلىييدؼ االختبار الهدف من االختبار: 
 وذلؾ مف خبلؿ وحدة )المواطنة الصالحة(.  اإلنفوجرافيؾعمى نظاـ أبنائنا في الخارج باستخداـ تقنية 

تفكير البصري التي سيتـ اختبارىا عند تبلميذ الصؼ األوؿ تـ تحديد ميارات التحديد محتوى اختبار التفكير البصري:  
اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج في أربع ميارات مف ميارات التفكير البصري، التي تمثمت في )ميارة القراءة 

يوضح  يلالبصري(، والجدوؿ التميارة االسترجاع ا –ميارة إدراؾ العبلقات  –ميارة التمييز البصري  –البصرية العامة لمموقؼ 
 الوزف النسبي لكؿ ميارة.

 األوزاف النسبية لميارات التفكير البصري:   2 جدوؿ 

 الوزف النسبي عدد األسئمة الميارة ـ
 %25 6 ميارة القراءة البصرية العامة لمموقؼ 1
 %20.83 5 ميارة التمييز البصري 2
 %20.83 5 ميارة إدراؾ العبلقات 3
 33.33 8 االسترجاع البصري ميارة 4
 %100 24 العدد الكمي 

: تـ وضع االختبار عمى أربعة أجزاء، وكؿ اختبار فرعي يشتمؿ عمى مجموعة مف الصور التي تقيس صياغة مفردات االختبار
 التفكير البصري.الميارة الفرعية لبلختبار، وتـ صياغة مفردات االختبار بصورة توضح لمتمميذ المطموب لكؿ ميارة مف ميارات 

 : التي تمثمت في:وضع تعميمات االختبار

 .اليدؼ مف االختبار 
 .عدد األسئمة التي يشمميا كؿ جزء مف أجزاء االختبار 
 .قراءة كؿ سؤاؿ بدقة 
 .وضع عبلمة واحدة فقط لئلجابة 
 .عرض مثاؿ توضيحي لكيفية اإلجابة عمى االختبار 

 ر البصري، وحساب زمن تطبيقه:التطبيق االستطالعي الختبار مهارات التفكي

مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف  تـ إجراء التجربة االستطبلعية لبلختبار عمى عينة عمدية بمغ عددىا خمسة عشر تمميذاً 
 لتبلميذ عمى نظاـ أبنائنا في الخارج بمجموعة )عباد الرحمف( بمكة المكرمة، وقد ظير مف التطبيؽ لبلختبار عدـ وجود شكوى مف ا



21 

مف عشر ، العدد األوؿمجمة عجماف لمدراسات والبحوث الجمد الثا  

 

أثناء تطبيؽ االختبار، وىو ما يعني مناسبة مفرداتو ليـ، ومف خبلؿ التطبيؽ االستطبلعي لبلختبار تـ حساب الزمف المناسب الذي 
  عشريف دقيقة. و  استغرقو معظـ التبلميذ لئلجابة عمى االختبار وبمغ خمساً 

المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس  لمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف صدق االختبار:
وعمـ النفس، لمتأكد مف صدقو، وقد تـ التحكيـ عمى مفردات االختبار، وقد تـ األخذ بالتعديبلت التي أقرىا المحكموف حتى أصبح 

 مف خمس عشرة مفردة مف نمط االختيار مف المتعدد.  االختبار في صورتو النيائية مكوناً 
( وىو 0,82لحساب معامؿ ثبات ألفا كرونباخ لبلختبار ككؿ، الذي بمغ )  (SPSSتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي ) تبار:ثبات االخ

 ة مف الثبات.إلىمعامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة ع

 حساب معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار مهارات التفكير:

مبلءمة فقرات االختبار مف حيث  إلى(، وتشير ىذه المعامبلت 0,75(، )0,26الصعوبة لفقرات االختبار ما بيف )تراوحت معامبلت 
(، وىذه المعامبلت تعطي ثقة كبيرة في قدرة االختبار 0,86(، )0,27السيولة والصعوبة، بينما تراوحت معامبلت التمييز ما بيف )

 عمى التمييز بيف التبلميذ.

تكوف االختبار بعد ضبطو إحصائًيا في صورتو النيائية مف أربع وعشريف فقرة مف  ية الختبار مهارات التفكير البصري:الصورة النهائ
 نوع االختيار مف المتعدد موزعة عمى ميارات االختبار األربعة بالتساوي. 

 ثالثًا: إعداد مقياس الرغبة في التعمم

 اإلعدادي وفقًا لممراحؿ اآلتية: بة في التعمـ لتبلميذ الصؼ األوؿتـ إعداد مقياس الرغ مقياس الرغبة في التعمم:

استيدؼ المقياس التعرؼ عمى رغبة التبلميذ في تعمـ الموضوعات الدراسية نتيجة دراستيـ لممحتوى تحديد الهدف من المقياس: 
 .اإلنفوجرافيؾوفؽ تقنية  يلاالح

شريف فقرة، ولكؿ فقرة أربعة اختيارات لئلجابة )أوافؽ بشدة، أوافؽ، غير يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف عوصف المقياس: 
( أماـ االختيار الذي ينطبؽ عميو، وجميع الفقرات صيغت بشكؿ إيجابًيا، بحيث √موافؽ، ال أدري(، وعمى التمميذ أف يضع عبلمة )

ات، غير موافؽ ُيعطى درجتاف درجة، ال أدري ُيعطى إذا أجاب التمميذ )أوافؽ بشدة( ُيعطى أربع درجات، و)أوافؽ( ُيعطى ثبلث درج
روعي عند صياغة مفردات المقياس أف تكوف عبارات المقياس قصيرة محتوية عمى فكرة واحدة بسيطة وغير مركبة، درجة واحدة، و 

 وواضحة المعنى.

وطرؽ التدريس وعمـ النفس، وقد  قاـ الباحث بعرض المقياس بصورتو النيائية عمى عدد مف الخبراء في المناىجصدق المقياس: 
طمب مف كؿ محكـ تحديد وضوح كؿ فقرة )واضحة، غير واضحة( ومبلءمتيا لمقياس بوجو عاـ، ولممجاؿ الذي وردت فيو )مبلئمة،  

%( صالحة لتكوف ضمف فقرات المقياس، وفي ضوء  85غير مبلئمة(، واعتبر الباحث حصوؿ الفقرة عمى نسبة اتفؽ فييا أكثر مف )
 الصيغة النيائية لممقياس المكوف مف عشريف عبارة.  إلىؾ تـ التوصؿ ذل
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( وىي قيمة مقبولة ودالة 0.79تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة استخداـ معادلة ألفا كرونباخ ووجد أنو يساوي)ثبات المقياس: 
 .إلى( وعميو يمكف الوثوؽ بو في البحث الح0.01إحصائيًّا عند مستوى )

 .دقيقة بما فييا قراءة التعميمات الخاصة بالمقياس تـ تحديد زمف المقياس ووجد أنو يساوي عشريف قياس:زمن الم

 نتائج البحث: مناقشتها وتفسيرها: 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول

في تنمية التحصيؿ المعرفي  فيؾاإلنفوجراجابة عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث، الذي ينص عمى: "ما فاعمية استخداـ تقنية لئل
"؟ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي، واالنحراؼ  لدى عينة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج

دىا، باستخداـ المعياري وقيمة "ت" ألداء أفراد عينة البحث عمى االختبار التحصيمي، وذلؾ قبؿ دراسة وحدة )المواطنة الصالحة( وبع
(، الذي يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي ألداء 3، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ )اإلنفوجرافيؾتقنية 

 أفراد عينة البحث عمى االختبار التحصيمي:

 الختبار التحصيميالفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي ألداء أفراد عينة البحث عمى ا:  3جدوؿ 

 التطبيؽ البعدي التطبيؽ القبمي
 قيمة "ت"

درجات 
 الحرية

 الداللة
 ع ـ ع ـ

 (0,01دالة عند مستوى ) 31 20.332 22.73 125.03 059.08 33.05

يكوف ( ومف ثـ 0.01وىي دالة عند مستوى )( 20.332( يبلحظ أف قيمة "ت" المحسوبة بمغت )3الجدوؿ السابؽ رقـ ) إلىبالنظر 
الفرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي، ومف ثـ يتحقؽ صحة الفرض 

( بيف متوسطي درجات التطبيؽ 0.01، الذي ينص عمى "يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى )إلىاألوؿ مف فروض البحث الح
مى اختبار التحصيؿ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي" ومف ثـ تشير ىذه النتائج إلى فاعمية القبمي والبعدي ألفراد عينة البحث ع

في تنمية التحصيؿ المعرفي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج،  اإلنفوجرافيؾاستخداـ تقنية 
 ويمكف تفسير ىذه النتيجة باآلتي:

  عمى سيولة ترتيب المادة العممية بطريقة تساعد عمى االحتفاظ بالمعمومة؛ ومف ثـ سيولة  نفوجرافيؾاإلساعد استخداـ تقنية
 يا مما ساعد في تنمية التحصيؿ عند التبلميذ )عينة البحث(.يإلاسترجاعيا مف الذاكرة عند الحاجو 

  لو دور في زيادة تركيز التبلميذ، ومف ثـ  مف حيث استخداـ األلواف وتناسقيا، كاف اإلنفوجرافيؾالجاذبية التي يتمتع بيا
 القدرة عمى استرجاع المعمومات عند تعرضيـ لبلختبار التحصيمي.

  في تنمية التحصيؿ عند التبلميذ. ، وعدـ تعقيدىا كاف لو دور أيضاً اإلنفوجرافيؾبساطة المعمومات المقدمة مف خبلؿ 
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

في تنمية ميارات التفكير  اإلنفوجرافيؾما فاعمية استخداـ تقنية  عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث الذي ينص عمى: "لئلجابة 
البصري لدى عينة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج"؟ ومف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بحساب المتوسط 

 وحدة )المواطنة الصالحة(وقيمة "ت" ألداء عينة البحث عمى اختبار التفكير البصري، قبؿ دراسة  الحسابي، واالنحراؼ المعياري،
 :يلا، وكانت النتائج كالتاإلنفوجرافيؾباستخداـ تقنية  وبعدىا،

 الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي ألداء أفراد عينة البحث عمى اختبار التفكير البصري:  4جدوؿ 

 التطبيؽ البعدي تطبيؽ القبميال
 قيمة "ت"

درجات 
 الحرية

 الداللة
 ع ـ ع ـ

9.25 2.07 22.53 2.09 26.76 31 
دالة عند مستوى 

(0,01) 

( ومف ثـ يكوف 0.01وىي دالة عند مستوى )( 26.76( يبلحظ أف قيمة "ت" المحسوبة بمغت )4الجدوؿ السابؽ رقـ ) إلىبالنظر 
ة بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير البصري، ومف ثـ يتحقؽ صحة الفرؽ ذا داللة إحصائي

( بيف متوسطي درجات 0.01، الذي ينص عمى "يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى )إلىالفرض الثاني مف فروض البحث الح
تفكير البصري لصالح التطبيؽ البعدي" ومف ثـ تشير ىذه النتائج التطبيؽ القبمي والبعدي ألفراد عينة البحث عمى اختبار ميارات ال

في تنمية ميارات التفكير البصري لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ  اإلنفوجرافيؾإلى فاعمية استخداـ تقنية 
 أبنائنا في الخارج، ويمكف تفسير ىذه النتيجة باآلتي:

  المعرفة بأنفسيـ مف خبلؿ الفحص والدراسة لمتصميـ  إلىقياـ التبلميذ بالتوصؿ  إلى يؾاإلنفوجرافأدى استخداـ تقنية
زيادة معدؿ تحصيميـ الدراسي، كما أتاح ليـ الفرصة  إلىالمستخدـ في عممية تبسيط المعمومات المقدمة؛ ومف ثـ أدى 
 لممارسة ميارات التفكير البصري مما أسيـ في تنميتيا لدييـ. 

 وفرت مناًخا تعميميا مناسًبا باعتماده عمى استخداـ الصور والنصوص  اإلنفوجرافيؾتي قدمت باستخداـ تقنية إف الدروس ال
 في تقديـ المعمومات وعرضيا، وىي مف األدوات البصرية التي تسيـ في تنمية التفكير البصري.

  توفير بيئة تعميمية مريحة وجديدة يتفاعؿ  إلىتقديـ المعمومات في تسمسؿ منطقي باالعتماد عمى األدوات البصرية، إضافة
 الطبلب معيا، شجع عمى ممارسة التبلميذ لميارات التفكير البصري، ومف ثـ تنميتيا.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

الرغبة في التعمـ لدى في تنمية  اإلنفوجرافيؾلئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث الذي ينص عمى: "ما فاعمية استخداـ تقنية 
 عينة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج"؟ ومف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي، 
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 وبعدىا وحدة )المواطنة الصالحة(واالنحراؼ المعياري، وقيمة "ت" ألداء عينة البحث عمى مقياس الرغبة في التعمـ، قبؿ دراسة 
 :يلا، وكانت النتائج كالتاإلنفوجرافيؾباستخداـ تقنية 

 الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي ألداء أفراد عينة البحث عمى مقياس الرغبة في التعمـ:  5جدوؿ 

 التطبيؽ البعدي التطبيؽ القبمي
 قيمة "ت"

درجات 
 الداللة الحرية

 ع ـ ع ـ

46.34 9,75 101.13 8.06 32.9 31 
دالة عند مستوى 

(0,01) 

( ومف ثـ يكوف 0.01وىي دالة عند مستوى )( 32.9يبلحظ أف قيمة "ت" المحسوبة بمغت ) (5الجدوؿ السابؽ رقـ ) إلىبالنظر 
الفرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس الرغبة في التعمـ، ومف ثـ يتحقؽ صحة الفرض 

( بيف متوسطي درجات التطبيؽ 0.01الذي ينص عمى: "يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) إلىالث مف فروض البحث الحالث
القبمي والبعدي ألفراد عينة البحث عمى مقياس الرغبة في التعمـ لصالح التطبيؽ البعدي"؛ ومف ثـ تشير ىذه النتائج إلى فاعمية 

ة الرغبة في التعمـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج، في تنمي اإلنفوجرافيؾاستخداـ تقنية 
 ويمكف تفسير ىذه النتيجة باآلتي:

  كانوا مشاركيف بفاعمية أثناء عممية اإلنفوجرافيؾأف تبلميذ المجموعة التجريبية التي خضعت لمتعمـ مف خبلؿ تقنية ،
ليـ الفرصة لتدعيـ ثقتيـ بأنفسيـ وبقدراتيـ مف جية، وتعزيز الثقة بينيـ وبيف المادة التدريس بتمؾ التقنية، وأتيحت 

الدراسية مف جية أخرى؛ فأصبحوا أكثر اىتماًما بالمادة المتعممة، وأظيروا اعتزاًزا بالتعمـ، كما أنيـ أصبحوا أكثر ثقة 
 بأنفسيـ وىذا كمو انعكس عمى دافعيتيـ ورغبتيـ في التعمـ. 

  لمعبلقات بيف الصور واألشكاؿ،  والذي يحصؿ عميو التمميذ عند استجابتو لئلنفوجرافيؾ وقراءتو لمموقؼ البصري وربطالدعـ
أسيـ في طمأنة التبلميذ بأنيـ يسيروف في الطريؽ الصحيح لعممية التعمـ؛ مما كاف لو أثر  وسرعة استدعائو لممعمومات،

 كبير في زيادة رغبتيـ في عممية التعمـ.
 ثارة دافعيتيـ، وتشويقيـ نحو  اإلنفوجرافيؾبية جاذ وألوانو المتناسقة كاف لو دور في زيادة تركيز التبلميذ، وجذب انتباىيـ، وا 

بعاد الممؿ عنيـ، ومف ثـ انعكس عمى رغبتيـ في التعمـ بشكؿ إيجابي.   التعمـ، وا 

 قديـ مجموعة مف التوصيات تتمثؿ في:يمكف ت إلىيا البحث الحإلىفي ضوء النتائج التي توصؿ :  توصيات البحث

 االىتماـ بالمناىج المقدمة لمطبلب المغتربيف في الدوؿ المختمفة وتقديميا بشكؿ يتناسب مع ظروؼ دراستيـ وبرامجيـ.  .1

 ة.االستفادة مف التقنيات الحديثة التي تفرضيا التغيرات المختمفة عمى جميع المجاالت وتطبيقيا بما يناسب العممية التعميمي .2

 االىتماـ بالتعمـ البصري لما لو مف أثر في االحتفاظ بالمعمومة وسرعة استدعائيا. .3
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واستخداميا في المقررات المختمفة بواسطة العديد مف  اإلنفوجرافيؾعقد دورات تدريبية لممعمميف حوؿ كيفية تصميـ تقنية  .4
 البرامج.

 ليذا البحث: حث إجراء بعض الدراسات المستقبمبة امتداداً في ضوء نتائج البحث وتوصياتو، يقترح البا :البحثمقترحات 

 عمى عينات أخرى مف التبلميذ والطبلب الدارسيف عمى نظاـ أبنائنا في الخارج. إلىدراسة نفس متغيرات البحث الح .1

كير الثابت عمى تنمية التحصيؿ والتف اإلنفوجرافيؾعمى تناوؿ تأثير متغير مستقؿ واحد وىو  إلىاقتصر البحث الح .2
 عمى نفس المتغيرات التابعة. اإلنفوجرافيؾالبصري والرغبة في التعمـ؛ لذا فمف الممكف دراسة تأثير أنماط أخرى مف 

إجراء بحث مماثؿ ليذا البحث بالنسبة لمرحمة التعميـ اإلعدادي يتناوؿ محتوى تعميمي مختمؼ يدرسو الطبلب، فربما  .3
 وميوليـ ودوافعيـ نحو الموضوعات المقررة عمييـ.تختمؼ النتائج تبًعا لدرجة اىتماـ الطبلب 
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الرياضيات في الصفوف الثالثة الُعليا بالمرحلة  لمهاراتالتقويم التشخيصي المعرفي لمستوى إتقان الطالب 
 االبتدائية

 Cognitive Diagnostic Assessment of Student's Mastery Level of Mathematics Skills in the 

Upper Three Grades of the Primary Stage 

 الدوسري حماد   أ.د. راشد*

 ملخص
ىدف ىذا البحث إىل تقومي مستوى إتقان الطلبة يف الرياضيات 

التقومي يف الصفوف الثالثة الُعليا بادلرحلة االبتدائية من منظور 
التشخيصي ادلعريف، الذي يعتمد على السمات الفرعية، أكثر من 
اعتماده على الدرجة الُكليَّة للطالب يف االختبار .  مت استخدام 
ادلنهج شبو التجرييب يف البحث.  مت تطبيق اختبار يف الرياضيات 

فقرة( على عينة عشوائية من طلبة الصفوف الرابع واخلامس  43)
(، يف عشر مدارس ابتدائية يف البحرين، 692= والسادس ) ن 

مت اختيارىا عشوائياً.  أشارت النتائج إىل أن مستوى اإلتقان العام 
لدى اجلنسني، وعلى مستوى الصف الدراسي كذلك، كان أعلى 

حدَّد )
ُ
%(، 26من ادلتوسط، لكنو مل يصل إىل مستوى اإلتقان ادل
كونة وذلك يف االختبار كُكل، ويف السمات الفرع

ُ
ية الست ادل

لالختبار؛ باستثناء مسة فرعية واحدة مرتبطة مبستوى االستدالل 
حدَّد.  

ُ
والتحليل، حيث كان مستوى اإلتقان أعلى من ادلستوى ادل

بينت النتائج أن معامل ثبات درجات االختبار، وكذلك السمات 
الفرعية الست يف االختبار، كان عالياً.  إضافًة إىل وجود ارتباط 

ي وموجب بني درجات السمات الفرعية، ودرجات  االختبار.  قو 
بينت النتائج أمهية الرتكيز على السمات الفرعية للرياضيات، 
وثبات درجاهتا، بداًل من االعتماد على الدرجة الكلية لالختبار، 
عند احُلكم على مستوى أداء الطلبة واختاذ قرارات حول عالج 

سمات فرعية(، وجناحهم يف ُضعفهم يف مهارات الرياضيات )ك
قرر، وخاصًة على مستوى االختبار الوطين.

ُ
 ادل

: ادلرحلة االبتدائية، الرياضيات، اإلتقان، الكلمات المفتاحية
 السمة الفرعية، الثبات.
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to assess 

students' mastery level in mathematics in 

the upper three grades of primary education, 

from the perspective of cognitive diagnostic 

assessment; which relies on the scores of 

attributes rather than on students' total test 

score.  Quasi-experimental methodology 

was used in the study.  A mathematics test 

(34 items) was administered to a random 

sample (N= 296) of students in grades 

fourth, fifth, and sixth, within ten schools; 

randomly selected from the primary schools 

in Bahrain.  The general mastery level of 

students, by sex and grade, was above 

average, but did not reach the mastery level 

(60%), on both the total score and the six 

attributes; except with one attribute, related 

to analysis and inference, where the mastery 

level was above the minimum.  The results 

showed that the reliability coefficient of test 

scores,  and  all of the six attributes was 

high.  In addition, there was a strong 

positive correlation between the total test 

scores and those of the six attributes.  The 

results indicated the importance of focusing 

on mathematics attributes and their scores, 

instead of relying on the total test score; 

when judging students' mastery level, and 

making decisions about the remediation of 

their weakness in math skills, as attributes, 

and their success, especially at the national 

test level. 

Keywords: Primary education, mathematics, 

mastery, attribute, reliability 

 
 
 

____________ 
*Professor of Educational Measurement and 

Evaluation-Bahrain. 



2  
 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد الثامف عشر العدد األوؿ           

 مقدمة

إلى إدراؾ الطالب لممفاىيـ الرياضية، واستخداـ المنطؽ  ،في األساس ،ييدؼ تعمـ الرياضيات في المرحمة االبتدائية
الرياضي، والوصوؿ إلى التعميمات، وحؿ المشكالت، والتواصؿ عبر األفكار الرياضية، وتكويف اتجاه لديو حوؿ 

زءًا تقدير أىمية الرياضيات واستخداماتيا في الحياة اليومية.  وُيعتبُر التقويـ التشخيصي المعرفي لمستوى الطالب ج
ا مف تحديد مستوى إتقاف الطالب  لمميارات األساسية في مأساسيًا مف عمميتي التعميـ والتعمـ، وما يرتبط بي

تطوير مستوى أداء المعمـ مف جية، ومراجعة أساليب بيدؼ  في صنع القرارات التدريسية ذلؾ ثيرالرياضيات؛ وتأ
ويـ التشخيصي معموماٍت قيِّمٍة عف الطمبة الذيف لـ يصموا في يقدـ التق ماتقويـ الصفية مف جيٍة أخرى.  كالقياس وال

أدائيـ إلى مستوى اإلتقاف المستيدؼ، أو أنيـ لـ يتقنوا تمامًا الميارات المطموبة في األساس.  كما يكشؼ ىذا النوع 
ؿ منيا،  وذلؾ لديو في ك طأالمفاىيـ الخعف مف التقويـ عف مستوى أداء الطالب، ومدى إتقانو، لكؿ سمة فرعية، و 

 .(1)( Yurniwati & Hanum, 2017 )مف خالؿ تحميؿ أدائو في الميارات الفرعية 

 التقويم التشخيصي المعرفي

لميارات الطالب األساسية في المقرر، معمومات ميمة لممعمـ عف مستوى أداء يقدـ التقويـ التشخيصي المعرفي 
وتكشؼ تمؾ . (2) ( Fu & Li, 2007)  ، أو جزئيًا، أو منعدماً الطالب، وما إذا كاف إتقانو لتمؾ الميارات تاماً 

المعمومات عف المفاىيـ السابقة لمطالب حوؿ المادة التعميمية لكؿ ميارة، والمفاىيـ الخاطئة خالؿ عممية تعممو 
.  ويستخدـ المعمـ ىذا النوع مف المعمومات في (3) ( Leighton & Gierel, 2007السابؽ لتمؾ الميارات ) 

 مف المعمـ وىذا ما يستمـز.  حسب مستوى إتقاف الطالبتحسيف وتطوير العممية التعميمية، وتكييؼ التعميـ الصفي 
إعادة النظر في الخطط التعميمية لدروس المقرر، ومراجعة أساليب القياس والتقويـ الصفي التي يستخدميا في 

 .(4)( Rupp & Templin, 2009ى أداء الطمبة، وتعرؼ مستوى تحصيميـ في المقرر ) تشخيص مستو 

ُيعتبُر التقويـ التشخيصي المعرفي مقاربًة حديثًة جدًا في مجاؿ التعميـ والتعمـ الصفي، وصنع القرارات التعميمية 
ؽ واستراتيجيات مختمفة عف ائطر ثـ إعادة تعميمو وفؽ ومف تطوير ميارات الطالب ومعارفو؛  وذلؾ بيدؼ  ؛التعممية

سابقتيا.  حيث يعتمد ىذا النوع مف التقويـ عمى النماذج المعرفية لمتعمـ، لتحديد األخطاء المعرفية لدى الطالب، 
وتحميميا، مف خالؿ مستوى أدائو في المعارؼ والميارات المطموبة ضمف أىداؼ التعميـ والتعمـ المحددة.  وتعتمد 

ية في األساس عمى البحوث الميدانية  المتعمقة بالتعمـ؛ والتي تكوف نتائجيا أساسًا صمبًا لتحديد تمؾ النماذج المعرف
جوانب القوة والضعؼ في تعمـ الطالب، وما إذا كاف يحتاج إلى تعمـ ميارات ومعارؼ قبمية تسبؽ تعممو لممعارؼ 

ـُ نتائُج التقويـ والميارات التي تعمميا في المقرر؛ ومدى انخراطو في تعمميا أو عزوف و عف ذلؾ.  وُتستخَد
التشخيصي المعرفي في بناء برنامج عالجي لمطمبة في الميارات والمعارؼ التي لـ يتقنوىا، ضمف تعميـ صفي 

لب خالؿ متى يجب التدخؿ العالجي المعرفي في تعمـ الطااتخاذ قرار بشأف ؽ تعمـ مختمفة أيضًا؛ و ائمختمؼ، وطر 
(، والتي ُتَكّوُف في  attributes)  الفرعيةُ  السماتُ  .  وُتَعد  (5)( Russell & Masters, 2009)  المقرر الدراسي
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أساسًا لمتقويـ  ( لممجاؿ المعرفي )العقمي( لممقرر الدراسي؛ constructمجموعيا السمة الكامنة الكبرى ) 
المتوقع مف الطالب أداؤىا  يمكف تحديدىا وعزليا بواسطة تحميؿ الميمات المعرفيةحيث  التشخيصي المعرفي.

تقانيا، ومراجعتيا بعناية؛ وتحميؿ عمميات التفكير التي يستخدميا الطالب خالؿ أداء تمؾ الميمات الشاممة  وا 
 .لممعارؼ والميارات المستيدفة

والتي لتقويـ التشخيصي المعرفي، يمكف توظيفيا إلجراء اىناؾ عدة نماذج : التقويم التشخيصي المعرفي نماذج
ـُ لمحصوؿ عمى استدالالت عف مستوى أدمكف أف ي تقانو اُتسَتخَد مميارات الفرعية لممقرر )السمات لء الطالب وا 

ال تقدـ المعمومات  نماذجال أف بعض تمؾ الإالفرعية(، والتي يمكف تطبيقيا في أي مقرر دراسي، مثؿ الرياضيات.  
ة مف الناحية السيكومترية البحتة؛ حيث أنيا ال ترشد التشخيصية الكافية عف تعمـ الطالب، أو أنيا ليست ُمحكم

المعمـ بشكٍؿ دقيؽ إلى كيفية تصميـ البرامج العالجية، وبرامج التدخؿ التعميمي المعرفي، لمعاودة تعميـ الطمبة الذيف 
 قدماياف يمكف أف نموذج، ىناؾ نماذجمف بيف تمؾ الالمعارؼ والميارات المطموبة.  و  / أو أتقنوا جزئًيا لـ يتقنوا
تصميـ برنامج عالجي لمطمبة الذيف لـ يصموا إلى مستوى اإلتقاف المطموب.   في، وترشده المعمومات الكافية لممعمـ
"، ويمكف تطبيقيما مف خالؿ تحميؿ إجابات الطمبة عف تحميل األخطاء"، و "تحميل المهاراتىما " نموذجافال ذاِنؾَ 

ت تمثؿ كؿ منيا ميارة فرعية )سمة فرعية( ضمف المجاؿ اعمى شكؿ مجموعة فقر فقرات االختبار بشكٍؿ فردي، أو 
ينخرط المعمـ في ىذه العممية لمحصوؿ عمى معمومات تشخيصية  إذالمعرفي لممقرر الدراسي الذي يمثمو االختبار، 

مؤداه أف العمميات  عمى افتراض نموذجافالذاِنَؾ قـو يعف مستوى إتقاف الطمبة في االختبار الذي طبقو عمييـ.  و 
فقرات االختبار، يمكف اعتبارىا عمميات معرفية منفردة ومستقمة عف ة تاستجابفي المعرفية التي يستخدميا الطالب 

، وتمثؿ معارؼ وميارات منفردة، ويمكف عزليا بشكٍؿ منفرد؛ لمحصوؿ عمى معمومات تشخيصية اعف بعضيا بعضً 
االفتراض الناتج في ىذه الحالة أف السمة الكامنة المستيدفة بالقياس ىي  عف مستوى إتقاف الطالب.  وبالتالي يكوف

سمة أحادية الُبعْد، أي أف االختبار يتضمف سمة معرفية )عقمية( واحدة ىي سمة "التحصيؿ في معارؼ وميارات 
 .Yurniwati & Hanum, 2017) )(1) (Leighton & Gierel, 2007)(3) سي" المقرر الدرا

"تحميؿ الميارات"، لنموذج )تحميؿ الميارات، وتحميؿ األخطاء( في التركيز والغرض.  فبالنسبة  النموذجافختمؼ يو 
تقانو  مميارات الفرعية التي تمثؿ كؿ منيا سمة ليتـ التركيز عمى جوانب القوة والضعؼ في مستوى أداء الطالب وا 

جوانب الضعؼ فقط، وتكشؼ عف األخطاء في أداء  ركز عمىي"تحميؿ األخطاء"، ف بنموذجفرعية.  أما فيما يتعمؽ 
الطالب، مما يساعد المعمـ في تصنيؼ أخطاء األداء حسب نوعيا وشدتيا.  ونظرًا لممرونة الكبيرة في تصميـ التقويـ 

عمى ميمات أداء متعددة، وفي أي مقرر دراسي؛ وخاصًة  النموذجيفيف ذالتشخيصي المعرفي، فإنو يمكف تطبيؽ ى
ة منطقيًا وىرميًا، وكؿ مجموعة منيا مرتبطة بسمة فرعية، ملرياضيات الذي عادًة ما تكوف مياراتو متسمسفي مجاؿ ا

ضمف السمة الكامنة الرئيسة، وىي المجاؿ المعرفي لمرياضيات المحدد لممقرر الدراسي.  ويمكف تفصيؿ طبيعة 
 في الفقرات التالية النموذجيف السابقيفودور كؿ مف 

(6)(Legutko, 2008). 

مف فقرات  تجميع إجابات الطالب عمى كؿ فقرةقياـ المعمـ ب تحميؿ الميارات عممية تضمفت :. تحميل المهارات1
تقانو  ء الطالب، لتعرؼ مستوى أدااالختبار يتكوف لدى المعمـ أكثر مف  .  وبيذاالفرعية )السمة الفرعية( ممياراتلوا 

سمة فرعية واحدة، أو ما ُيطمؽ عميو في مجاؿ القياس التربوي " الدرجة الفرعية لمميارة".  ففي مجاؿ الرياضيات، 
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عمى سيبؿ المثاؿ، برزت مقاربة تحميؿ الميارات كوسيمة أو طريقة تشخيصية معرفية لتفسير نتائج تطبيؽ أدوات 
تقانيـ لمعارؼ المقرر الدراسي ومياراتو  بيدؼ( عمى الطمبة، القياس )االختبارات، مثالً  التحقؽ مف مستوى أدائيـ وا 

الفرعية؛ والتي تعتمد عادة عمى المنيج الدراسي.  وُتعتبر المقاييس المعتمدة عمى المنيج الدراسي أداة قياس كافية 
المنخفض.  وتقع تمؾ المقاييس  لتشخيص جوانب القوة والضعؼ في مستوى أداء الطمبة ذوي التحصيؿ الدراسي

معمومات ذات مستوى ثبات مقبوؿ عف أداء  توفيرضمف نظاـ سيكومتري ذي كفاءة عممية مف حيث قدرتو عمى 
، والتنبؤ بالذيف يمكف أف يخفقوا في الوصوؿ إلى المتقنيف غيرالمتقنيف مف  لتمييز الطمبة تصفيةالطالب، وكنظاـ 

مف جانب؛ وتقويـ معدؿ النمو المعرفي ىذا اؿ المعرفي لممقر الدراسي ككؿ، مستوى اإلتقاف المطموب في المج
لمطالب في معارؼ وميارات المقرر الدراسي، مف جانٍب آخر.  ونظرًا لسيولة استخداـ نظاـ القياس المعتمد عمى 

تخدامو يتزايد في المنيج الدراسي، وكفاءتو العممية والسيكومترية في التشخيص في الرياضيات بشكٍؿ خاص، أخذ اس
الكشؼ عف القدرات التشخيصية ليذا النظاـ؛ وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مقاربة في القياس التربوي والنفسي، و  تمجاال

 .(7)( Lim & Chapman, 2013تحميؿ الميارات عمى البيانات المتحصؿ عمييا مف أداء الطالب في االختبار ) 

ىناؾ بعض المحاذير عند استخداـ التشخيص المعرفي ورغـ المزايا التي يتمتع بيا نموذج "تحميؿ الميارات"، إال أف 
تقانو سلم توى أداء الطالب بواسطة طريقة تحميؿ الميارات، وذلؾ إذا كاف قرار الكشؼ عف مستوى أداء الطالب وا 

عينة ممثمة لممنيج الدراسي السنوي،  أخذلدراسية كميا.  أي يعتمد عمى عممية المعاينة مف المنيج الدراسي لمسنة ا
المراد قياسيا  Latent trait ةنلسمة الكاموتمثؿ ا ،ميارات في المجاؿ المعرفي لممنيجتمثؿ المعارؼ والبحث 

 تعكس المجاؿ المعرفي لممنيج كمو في االختبار التحصيمي.  ما يحدث في ىذه الحالة ىو أفو )التحصيؿ الدراسي( 
مميات المعرفية التي تتطمبيا الميارات والمعارؼ؛ وخاصًة إذا عمحتوى المجاؿ المعرفي، تصاحبو تعقيدات في ال

كانت الميارة الفرعية )السمة الفرعية( ممثمة بعدد قميؿ جدًا مف الفقرات في االختبار.  فعمى سبيؿ المثاؿ، لو كانت 
لب معرفة جمع الكسور العشرية ىذه الميارة تتطمب مف الطاإف السمة الفرعية ىي "إتقاف ميارات جمع الكسور".  

إذا تـ والُمشكمة ىنا أنو عادية مف دوف حمؿ، ومع الحمؿ، وتحويؿ الكسور العشرية إلى اعتيادية، وبالعكس.  وال
تمؾ الميارة الفرعية تمثيؿ ىذه الميارات الصغيرة بفقرة أو فقرتيف في االختبار، فمف يكوف ذلؾ تمثياًل  كافيًا أو حقيقيًا ل

تقانو  ُمناكحُ  لممقرر الدراسي.  وبالتالي سيكوففي المجاؿ المعرفي  ُحكّما تمؾ الميارة لعمى مستوى أداء الطالب وا 
إتقانو، وتسكينو في برنامج مستوى قرار غير صحيح عف تعمـ الطالب و  اتخاذضماًل؛ وسيؤدي ذلؾ إلى ، أو مُ خطأ

تجة عف المشكمة األولى، ىي عدـ ثبات درجات السمة الفرعية )الميارة الفرعية( التي عالجي.  المشكمة الثانية النا
فقرات قميمة جدًا في االختبار؛ وذلؾ عمى اعتبار أف قيمة معامؿ الثبات ترتفع بزيادة عدد الفقرات.  فقد عبَّرت عنيا 

، مع تناقص عدد فقرات 0.27)) إلىثـ (  0.53) إلى( (0.85 منينخفض معامؿ الثبات في ىذه الحالة، مثاًل، 
لسمة الفرعية.  ونتيجًة لذلؾ، مف الميـ أف تشمؿ كؿ ميارة فرعية في االختبار عددًا مناسبًا مف الفقرات، حتى يكوف ا

التشخيص المعرفي، واالستدالالت الناجمة عنو، صحيحة إلى حٍد كبير، ومبنية عمى عدد مف الميارات الفرعية 
ممجاؿ المعرفي لممقرر الدراسي. وال شؾ أف مستوى الثبات المقبوؿ لدرجات الميارات الفرعية في )السمات الفرعية( ل

مستوى ُيتخُذ فيو قرار بشأف تعمـ الطالب وعالج جوانب الضعؼ  ( يبقى ميمًا عند أي rxx 0.70 = االختبار )
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نحو شيادة تخرج، أو لتسكينو ضمف لديو، سواء كاف ذلؾ عمى مستوى الصؼ الدراسي، أو المرحمة الدراسية، أو لم
 برنامج عالجي

  (Feinberg & Jurich, 2017)(8). 
عمى األخطاء التي يرتكبيا الطالب أثناء اإلجابة عف فقرة )سؤاؿ(  في ىذا النموذج يتـ التعرؼ . تحميل األخطاء:2

في االختبار، والتي تكشؼ عف سوء فيـ الطالب لما تتطمبة الفقرة مف معارؼ وميارات، وُتسمى "األخطاء 
رة.  العشوائية"؛ وىي أخطاء إجرائية تتـ أثناء انخراط الطالب في عممية حؿ المشكمة، أو محاولة اإلجابة عف الفق

ويمكف أف تكوف تمؾ األخطاء مشتركة ضمف ميارة فرعية تمثؿ سمة فرعية، تشمؿ عدة فقرات في االختبار.  كما يتـ 
لدى الطالب في المعرفة والميارة، والتي عادًة ما تكوف  طأالتعرؼ أيضًا عمى األخطاء التي تكشؼ عف المفاىيـ الخ

وميارات سابقة كاف يجب عميو إتقانيا حتى يجيب عف الفقرة، عف حاجتو إلى معارؼ  وتكشؼمتأصمة لدى الطالب، 
المعرفية الحالية  ومع عمميات ةً تداخموم مطالبل مالزمةً  وكثيرًا ما تكوف تمؾ المفاىيـ الخطأأو يحؿ المشكمة فييا.  

 ,Legutko)  تظمة"وقدراتو المعرفية، أثناء إجابتو عف فقرة االختبار.  وُيسمى ىذا النوع مف األخطاء "األخطاء المن
2008); (9)(McNamara & Shaugnessy, 2011 )(6). 

يرى الكثير مف الباحثيف أف االىتماـ باألرقاـ والتعامؿ معيا مف الطفولة المبكرة والمتأخرة، ُيعد  أساسًا إلتقاف المفاىيـ 
ىذه المرحمة الدراسية.  فالتالميذ والمعارؼ الجديدة في الرياضيات في المرحمة االبتدائية، وربما لمراحؿ أعمى مف 

مؿ وقت التحاقيـ، يكوف أداؤىـ عاليًا أيضًا عند التعا لدييـ معارؼ وميارت سابقةكوف تالذيف يمتحقوف بالمدرسة، و 
تقاٍف عاٍؿ، أث بشكٍؿ عاـ ذلؾويرتبط   .مع األرقاـ والكميات الرياضية اء تعمميـ مفاىيـ نبمستويات أداء عالية، وا 

تقانيـ في الرياضيات في وميارات جد يدة.  وُيعتبُر ذلؾ عاماًل ميمًا وصادقًا مف عوامؿ التنبؤ بمستوى أدائيـ وا 
 ,Jordan 2007 Jordan, Kaplan)(10)الصفوؼ الدراسية بالمراحؿ الدراسية الالحقة، وخاصًة االبتدائية منيا )

Locuniak, & Ramineni, 2007) )(11)ة أجراىا ُكؿٌّ مف أشبي ) .  وقد وجدت أبحاث أخرى مشابيAshby, 
يجابية تنتج عف تعامؿ الطالب مع  (13)( Faulkner, 2007، و فولكنر ) (12)( 2009 أف ىناؾ خصائص ميمة وا 

، والقدرة عمى تعرؼ نتائج اإتقاف الطالب لعمميات تقدير الكميات الرياضية، ومقارنتيا مع بعضيا بعضً  منيااألرقاـ؛ و 
منطقي لممسائؿ والمشكالت الرياضية، إضافًة إلى القدرة عمى إجراء حسابات رياضية بمرونة ال الحؿ الرياضي غير

تقانو لممعارؼ والميارات ك  ذَ أف تَ إلى كبيرة.  كما تشير نتائج بحوث أخرى،  ر الطالب لمحقائؽ الرياضية يعزز تعممو وا 
المرتبطة بيا؛ حيث يتكوف في ذىنو رابط بيف التعبير الرياضي والمعرفة الرياضية، خالؿ أداء المسائؿ، وحؿ 

 & ,Hudson, Kadan, Lavinالمشكالت الرياضية، مف جية؛ وبيف الحؿ أو الحموؿ المتوقعة مف جيٍة أخرى ) 
Vasquez, 2010 )(14) وىذا ما أكدتو نتائج أبحاث أخرى، مف أف تذكر الحقائؽ الرياضية والربط بينيا يمكف أف  .

تقانيا )   Baroody, Bajwa, & Eiland, 2009يخفض مف الوقت الالـز لتعمـ المعارؼ والميارات الرياضية وا 
)(15)  . 

ي حؿ المسائؿ قد وجدا أف مستوى أداء الطالب فف (16)( Nelson & Sassi, 2007أما نيمسوف وساسي ) 
تقانيا والمشكالت الرياضية يتبايف حسب طريقة المعمـ في التعميـ الصفي.  إضافًة إلى أف الضغوط  كميًا أو جزئياً  وا 

تقانو في الرياضيات، مع عدـ  التي يتعرض ليا المعمـ فيما يتعمؽ بالمساءلة المستمرة عف مستوى تحصيؿ الطالب وا 
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ساؽ طرؽ التعميـ الصفي لممعمـ نفسو، كميا تؤثر سمبًا في إتقاف الطالب.  أما العوامؿ المتعمقة بإتقاف الطالب، ات
والتي ترتبط بالطالب نفسو؛ فقد دلت نتائج بعض األبحاث عمى أنو إذا كاف اتجاه الطالب إيجابيًا نحو تعمـ 

ت، وثقتو الذاتية بنفسو، وشعوره بالمتعة أثناء تعمميا؛ الرياضيات، وخاصًة مفيومو الذاتي عف نفسو نحو الرياضيا
وىذا  (17)(  (Lim & Chapman, 2013 Wilkins, 2004)(7))إتقاف الطالب  في تعزيز  سِيـتُ  جميُعيا عوامؿ

ضمف مشروع "التوجيات الدولية في   التي ُطبقت في الكثير مف دوؿ العالـ الرياضيات ما أكدتو أيضًا اختبارات
" ) دراسة  حيث دلت   دولة.( 33( طالبًا وطالبة يمثموف )137346( عمى عينة قواميا ) TIMSSالرياضيات والعمـو

نتائج تمؾ االختبارات عمى وجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة بيف الثقة الذاتية التي ُيظيرىا الطالب خالؿ تعمـ 
تقانو لممعارؼ والميارات الرياضي ة التي تمثؿ المجاؿ المعرفي الذي تعكسو تمؾ الرياضيات، وبيف تحصيمو وا 

 .(18)(  Mullis, Martin, Foy, & Arora, 2012) االختبارات

 ,Kadijevich ، أجرى كاديجيفتش وزاكميج و غوتفاجف آنًفا يانتائجُ  تضَ رِ عُ  تيوفي بحوث أخرى مشابية لمبحوث ال

Zakelj, & Gutvagn, 2015) )(19)  تقانيـ في الرياضيات، وطبقوه بحثًا في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع االبتدائي وا 
.  وجد الباحثوف 2011( في الرياضيات لمعاـ  TIMSSف شاركوا في اختبارات ) م(، م8871عمى عينة قواميا )

الرياضية والتعامؿ مع  ف الطمبة ذوو التحصيؿ واإلتقاف المرتفع كاف أداؤىـ في االختبار عاليًا، وخاصًة في المعرفةأ
تقانيـ عاليًا مقارنًة بالطمبة باألرقاـ.  إضافًة إلى أف الطمبة األكثر ثقًة  أنفسيـ في تعمـ الرياضيات، كاف أداؤىـ وا 

أنفسيـ، في الميارات والمعارؼ المحددة في االختبار.  ىذه النتائج مقاربة لمنتائج التي توصمت إلييا باألقؿ ثقة 
تقاف الرياضيات ) بحوث أخرى، حوؿ   ;(Lim & Chapman, 2013العالقة بيف الثقة اإليجابية في النفس وا 

(20)(Ostad-Ali, Behzadi, & Shahvarani, 2015 )(7). 

البحوث السابقة التي تـ استعراض نتائجيا، ركزت في مستوى أداء الطالب في الرياضيات، والعوامؿ الذاتية الخاصة 
بالمعمـ، التي تحكـ ذلؾ األداء، والذي ينجـ عنو تحديد مستوى إتقاف الطالب في ميارات بالطالب، وتمؾ الخاصة 

الرياضيات ومعارفيا.  لكف الوجو اآلخر لمموضوع، ىو البحث في األخطاء المعرفية والمفاىيمية واإلجرائية التي 
كاف ذلؾ إتقانًا ُكميًا أو جزئيًا أو  يرتكبيا الطالب خالؿ تعممو الرياضيات، وانعكاس ذلؾ عمى مستوى إتقانو، سواءٌ 

تقانو؛ تربط الجانبيف مع بعضيما  منعدمًا.  بذلؾ يمكف تكويف صورة عامة ومتكاممة عف مستوى أداء الطالب وا 
.  ويمكف تصنيؼ البحوث المتعمقة باألخطاء التي يرتكبيا الطالب أثناء تعممو، وحمو لممسائؿ والمشكالت ابعضً 

فئات: الفئة األولى تتعمؽ بالتفسيرات التي يقدميا المعمموف لألخطاء الشائعة لدى الطمبة ) الرياضية، إلى ثالث 
Shalem, Sapire, & Sorto, 2012 )(21) أما الفئة الثانية فتركز عمى شرح األسباب الكامنة وراء أخطاء  .

 Legutko, 2008)(6)الطالب في حؿ المسائؿ والمشكالت الرياضية ) 

McNamara & Shaughnessy, 2011) )(9)  . تصورات المعمميف  عمىالفئة الثالثة مف تمؾ البحوث وتركز
 عف أخطاء الطمبة، طبقًا لخبرتيـ ومعرفتيـ مف خالؿ التعميـ الصفي لمرياضيات 
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(Chauraya & Mashingaidze, 2017 )(22)  . َرَ وَّ ط  (شاليـ وآخروفShalem et al., 2012 )(21)  مجموعة
مف المعايير لمعممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية، لغرض تفسير أخطاء الطمبة في اختبارات الرياضيات 

( ُمعممًا مف عدة مدارس.  وطمب 62المدرسية.  وقد طبؽ الباحثوف تمؾ المعايير عمى عينة مف المعمميف قواميا )
ر "التقويـ الدولي المقنف في الرياضيات".  وبينت نتائج البحث الباحثوف مف المعمميف تفسير أخطاء الطمبة في اختبا

أف المعمميف يعتمدوف عمى معرفتيـ وخبرتيـ في الرياضيات، ومعرفتيـ بمستويات تحصيؿ الطمبة، لتفسير أخطاء 
ة بالطالب الطمبة.  وىـ أقؿ اعتمادًا في تفسيراتيـ عمى العوامؿ األخرى المؤدية إلى تمؾ األخطاء؛ سواء كانت متعمق

أو بالمعمـ؛ كطبيعة المنيج الدراسي لمرياضيات، واختبارات الرياضيات نفسيا.  كما بينت نتائج البحث أيضًا أف 
المعمميف شرحوا أخطاء الطمبة دوف شرح العمميات المعرفية )العقمية( التي تنطوي عمييا تمؾ األخطاء؛ حيث كانت 

فقد وجد أف المعمميف يعتمدوف عمى  (23)( Sheinuk, 2010شينوؾ ) أما   نسبة كبيرة مف تفسيراتيـ غير دقيقة.
كانت أكثر تفسيراتيـ إجرائية أكثر منيا مفاىيمية فكرية.   إذالمجاؿ المعرفي لمقرر الرياضيات لتفسير أخطاء الطمبة؛ 

تطبيقو ، تـ Gragatsis & Kyriakides, 2000) )(24)  أجراه كؿ مف جراجاتسيس وكيرياكيدس وفي بحث آخر
في الرياضيات، أثناء الخدمة، حيث قاموا بتوضيح كيفية فيميـ  عمى المعمميف الذيف شاركوا في تعمـ ودراسة مقرر

ألخطاء الطمبة أثناء التعمـ والتحصيؿ في الرياضيات، وكيفية تفسيرىـ لتمؾ األخطاء.  بينت نتائج البحث أف دراسة 
ثرت في تفسيراتيـ ألخطاء الطمبة.  حيث أشار المعمموف المشاركوف إلى المعمميف لممقرر الجديد في الرياضيات قد أ

أف أخطاء الطمبة ناتجة عف طبيعة المعرفة الرياضية، وقواعد الرياضيات، وما يرتبط بيا مف عمميات معرفية 
، مثؿ )عقمية( عند حؿ المشكالت الرياضية.  واتضح ذلؾ في أألخطاء المتكررة لمطمبة في بعض فروع الرياضيات

الجبر  وأيدت ذلؾ نتائج بحوث أخرى، حيث بينت أنو يمكف عزو أخطاء الطمبة في الجبر إلى صعوبة فيـ بعض 
الحروؼ والرموز الرياضية والعمميات المرتبطة بيا، وطبيعة العمميات الجبرية الرياضية التي تتطمب عمميات معرفية 

 ,Booth, Barbieri, Eyer, & Pare-Blagoev)ة أعمى مف مستوى حؿ المسائؿ الرياضية العادية البسيط
2014); (25) 

(Booth & Koedinger, 2008) (26)(Legutko, 2008)(6). 

فقد أجريا بحثًا حوؿ تصورات المعمميف  (22)( Chauraya & Mashingaidze, 2017أما شاورايا وماشينغايدزه ) 
أثناء الخدمة، وتفسيراتيـ ألخطاء الطمبة في الرياضيات؛ حيث طبقا البحث عمى عينة عشوائية مف المعمميف قواميا 

( معممًا.  بينت نتائج البحث أف المعمميف ال يعزوف أخطاء الطالب في الرياضيات إلى الطالب نفسو، بؿ 42)
ى عوامؿ أخرى تتعمؽ بنوعية التعميـ الصفي وطبيعتو، وكذلؾ إلى طبيعة الرياضيات نفسيا مف يرجعوف أسبابيا إل

حيث صعوبتيا وصعوبة تعمميا، وما يتطمبو ذلؾ مف عمميات عقمية معرفية عميا )كالتحميؿ واالستدالؿ المنطقي(، 
لممعمـ، وتأثيره في ارتكاب  وذلؾ عند حؿ المشكالت الرياضية.  كما استبعد المعمموف العامؿ الشخصي البحت

 الطمبة لتمؾ األخطاء.  كما أجرى ىيرىولدت وسابير
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 (27)(Herholdt&Sabire, 2014)   بحثًا حوؿ تحميؿ أخطاء الطمبة في الرياضيات في المرحمة االبتدائية، شمؿ
شروع تعمـ الصفوؼ الرابع والخامس والسادس.  حيث طبؽ الباحثاف مجموعة مف اختبارات الرياضيات ضمف م

ليذا ميارات حؿ المشكالت الرياضية.  وقد استخدـ الباحثاف التحميؿ الكمي لألخطاء مف خالؿ استمارة ُمصممٌة 
.  كشفت نتائج البحث أف أخطاء الطمبة تتركز في الجانب المفاىيمي في الرياضيات، وتطور مستوى الغرض

 أإلى وجود أخطاء ناجمة عف فيـ الطالب الخطصعوبة موضوعاتيا، وتعاقبيا مف موضوع إلى آخر.  إضافًة 
لطبيعة فقرات االختبار، وما يتطمبو مف ميارات عقمية معرفية، وركونو إلى مخزونو المعرفي السابؽ وخبرتو في تعمـ 
المقرر الدراسي، وما الزمو خالؿ ذلؾ مف أخطاء معرفية سابقة في تعممو تتعمؽ بالتفكير المنطقي الرياضي، والتي 

ـ تصحيحيا.  كما وجدت أبحاث أخرى أف تحميؿ أخطاء الطالب في الرياضيات، ميارة يجب أف يتعمميا ويتقنيا لـ يت
المعمـ نفسو، حتى يمكنو مراجعة أساليب التعميـ الصفي في الرياضيات، وطرؽ تعمـ الطمبة، ومعاودة تعميميـ 

 تيـ األـ. وتعمميـ، وخاصًة عندما يتـ تعميـ الرياضيات لمطمبة بمغة غير لغ
(28)(Riccomini,2005); (29)(Shalem, Richardson & Yard, 2005)  

(30)(Yang, Sherman & Murdick, 2011) . 

خطاء الطمبة في أولكف ىناؾ أبحاث أخرى جاءت نتائجيا مخالفة لنتائج األبحاث التي أرجعت بعض أسباب 
وتحميؿ أخطائيـ، في المرحمة االبتدائية.  إذ لـ تتوصؿ إلى الرياضيات إلى المغة التي يتعمـ بيا الطالب الرياضيات، 

التي  التدريس ما إذا كانت تمؾ األخطاء بشكٍؿ خاص، وصعوبة تعمـ الطمبة في الرياضيات بشكٍؿ عاـ، سببيا لغة
   .، مثؿ اإلنجميزية أو الفرنسية أو غيرىما مف المغاتتعميـ الرياضيات يستخدميا المعمـ في

(5)(Russell & Masters, 2009) وفيما يتعمؽ بالعالقة بيف أخطاء الطالب في الرياضيات ومستوى إتقانو .
أنو  (31)(Shalem & Sapire, 2012لممعارؼ والميارات الرياضية، بينت نتائج البحث الذي أجراه شاليـ وسابير ) 

عمـ الطالب لميارات الرياضيات مف يمكف فيـ أخطاء الطالب وتفسيرىا مف خالؿ المتابعة المنظمة والمنتظمة خالؿ ت
 مرحمة دراسية إلى أخرى.

أما الفروؽ بيف الجنسيف في تحصيؿ الرياضيات في المرحمة االبتدائية، فقد تناولتيا عدة بحوث، ولكف مع التركيز 
ياضيات.  عمى الفروؽ في مستوى التحصيؿ العاـ )السمة الكامنة العامَّة(، وعدـ التطرؽ إلى السمات الفرعية في الر 

بحثًا حوؿ مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ السادس االبتدائي، في  (32)(2002العبسي (فعمى سبيؿ المثاؿ، أجرى 
( طالب وطالبة، في اختبار تحصيمي 300المفاىيـ والميارات الرياضية العددية، وطبؽ البحث عمى عينة قواميا )

ـٌ لذلؾ.  أشارت نتائج البحث إلى أف مستوى تحصيؿ أفراد العينة كاف مقبواًل، بشكٍؿ عاـ )أعمى قميالً  مف  ُمَصمَّ
%(، ومنخفضًا بشكٍؿ خاص عمى مستوى حؿ المسائؿ والمشكالت الرياضية.  وفي بحث مشابو، قاـ كؿ مف 50

، لعينة في نابمس بتحميؿ نتائج اختبار تحصيمي في الرياضيات عمى المستوى الوطني (33)(2008ياسيف وعالونو (
باحثاف أف مستوى الطمبة بشكٍؿ عاـ كاف ( مف طمبة وطالبات الصؼ السادس االبتدائي.  وجد ال2130قواميا )

 %(، مع وجود فروؽ دالة إحصائيا، لصالح الطالبات، حيث كاف متوسط أدائيف في االختبار أعمى25منخفضًا )
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 & ,Cowan, Donlan, Shepherd, Cole-Fletcher, Saxon)(34)الطمبة. وفي بحث آخر   رائيفمف نظ
Hurry, 2011) الطمبة في الرياضيات في المرحمة األولى مف التعميـ األساسي كاف  ، وجَد الباحثوف أف تحصيؿ

طالبًا وطالبة( مف التوصؿ إلى الحؿ الصحيح لممسائؿ  259مرتفعًا، بشكٍؿ عاـ، ولكف لـ يتمكف الطمبة والطالبات )
مستوى معرفة أفراد الرياضية التي شمميا االختبار التحصيمي الذي ُطبؽ عمييـ.  وقد عزا الباحثوف ىذه النتيجة إلى 

 National Council of Teachers ofالعينة بمفاىيـ الرياضيات.  أما المجمس الوطني لمعممي الرياضيات )
Mathematics ( في الواليات المتحدة األمريكية، فقد أجرى بحثًا تتبعيًا )NCTM, 2001 )(35)  لقياس مستوى

( مف 13500تدائي؛ حيث ُطبؽ البحث عمى عينة قواميا )تحصيؿ الطمبة في الرياضيات في الصؼ الرابع االب
الجنسيف.  بينت نتائج البحث وجود تحسف وارتفاع في مستوى تحصيؿ الطمبة في مستوى "الكفاءة"، وفي المستوى 

 ,Gavin)(36)"المتقدـ"، وذلؾ بمقارنة نتائجيـ في األعواـ السابقة.  أما جافف وكاسا وأديمسوف وكاروؿ وشيفيمد  
Casa, Adelson, Caroll, & Scheffield, 2009)  فقد أجروا بحثًا عمى طمبة الصفوؼ الثالث والرابع ،

والخامس بالمرحمة االبتدائية، لمكشؼ عف تحصيؿ الطمبة في المنيج المطور في الرياضات. حيث تـ تطبيؽ البحث 
المنيج المطور في الرياضيات(، ( مدرسة، وتـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف، تجريبية )درست 11عمى  طمبة )

وضابطة )درست المنيج التقميدي في الرياضيات(.  أوضحت نتائج البحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
التحصيؿ في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالمنيج المطور؛ وذلؾ في المستوى المبتدئ، 

لمفاىيـ الرياضية والتقدير الرياضي الكمي.  ومف البحوث الحديثة حوؿ وخاصًة في فقرات االختبار المتعمقة با
عبد والشايع )بي والبرصاف وتحصيؿ الطمبة في الرياضيات في المرحمة االبتدائية؛ البحث الذي أجراه العتي

( طالبًا وطالبة؛ وكاف ذلؾ مف خالؿ اختبار تحصيمي في 1729حيث طبقوا بحثيـ عمى عينة قواميا ) ،(37)(2017
( فقرة. شمؿ االختبار المحتوى الرياضي )األعداد والعمميات 40الرياضيات مف نوع االختيار مف متعدد مكوف مف )

بعض مستويات التفكير المعرفي )المعرفة، عمييا، واليندسة، والجبر، والقياس، وتحميؿ البيانات واالحتماالت(؛ و 
تائج البحث، أف مستوى إتقاف الطمبة، بشكٍؿ عاـ، كاف جزئيًا في المستوى "الماىر".  نالتطبيؽ، االستدالؿ(.  بينت 

وكاف أداؤىـ في "الجبر"، و"المعرفة الرياضية" ىو األعمى مف بيف الميارات الفرعية التي شمميا االختبار، في حيف 
ىناؾ فروقًا ذات  اءىـ في ميارات " تحميؿ البيانات واالحتماالت" كاف منخفضًا. كما أوضحت نتائج البحث، أفأف أد

 ( بيف الطمبة والطالبات، وذلؾ لصالح الطمبة. α  =0.05عند مستوى ) داللة إحصائية 

 انب التالية:تعرضت البحوث السابقة التي عرضنا تنائجيا، إلى الجو :  مالحظات عمى البحوث السابقة

تناوؿ موضوع إتقاف الطالب في الرياضيات مف منظور عاـ، يركز عمى اإلتقاف مف جانب الدرجة الكمية  .1
التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار؛ والتي تعبر عف السمة الكامنة العامَّة )تحصيؿ الطالب في 

 الرياضيات(. 
والعوامؿ الخارجية )الخاصة بالمعمـ(. عند تفسير أخطاء البحث في العوامؿ الذاتية )الخاصة بالطالب(،  .2

 الطالب في الرياضيات.
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ويختمؼ ىذا البحث عف البحوث السابقة في أنو يسمط الضوء عمى السمات الفرعية في الرياضيات، والتي يمثؿ 
طمبة في كؿ منيا مجموعة مف الفقرات، التي ُتكّوف في مجموعيا السمة الكامنة العامَّة؛ وىي تحصيؿ ال

الرياضيات.  إضافًة إلى التركيز عمى قضية ثبات درجات السمة الفرعية، ودورىا في االستدالالت المتعمقة 
نت أف بإتقاف الطالب، واتخاذ قرارات بشأف تعممو ونجاحو.  وذلؾ ألف البحوث الحديثة جدًا في ىذا المجاؿ قد بيَّ 

في التعبير عف تحصيؿ الطالب في الرياضيات، والكشؼ عف  السمات الفرعية في الرياضيات أكثر صدقًا وثباتاً 
 مستوى إتقانو الكمي، والجزئي؛ وعف عدـ إتقانو كذلؾ

 (8)(Feinberg & Jurich, 2017); (39,38)(Feinberg & Wainer, 2014a, 2014b). 

 مشكمة البحث وأسئمته

في المقرر الدراسي، أو تسكينو في مجموعة  تعتمد معظـ القرارات التربوية، المتعمقة بنجاح الطالبغالبًاا ما 
 الكمية في االختبارات الصفيةتو عمى درج ،عمىأعالجية لمعاودة تعميمو وتعممو، أو لنقمو إلى صؼ دراسي 

وخاصًة تمؾ المتعمقة باختبار منتصؼ الفصؿ الدراسي واختبار نياية الفصؿ الدراسي؛ وذلؾ باعتبارىما مؤِشَريف 
ًا عف تحصيؿ الطالب الدراسي  عمى إتقاف الطالب أو عدـ إتقانو.  وكثيرًا ما تقدـ تمؾ االختبارات مؤشرًا عامَّ

جوانب القوة والضعؼ في إتقاف الطالب في السمات الفرعية  )السمة الكامنة العامَّة( بشكٍؿ عاـ؛ ولكنيا ال تعكس
ـُ ُمضممًة في الكثير مف األحياف، وخاصًة إذا  ف في مجموعيا السمة الكامنة العامَّة.  لذلؾ تكوف األحكا التي ُتكوِّ

 مفترتب عمييا قرارات تربوية ميمة تخص نجاح الطالب وانتقالو مف مرحمة دراسية إلى أخرى، أو تخرجو 
المدرسة وانتقالو إلى سوؽ العمؿ، أو مواصمتو لمتعمـ في المستوى الجامعي.  وترى البحوث الحديثة  مثؿ: 

Feinberg & Jurich, 2017) )(8)  أىمية االعتماد عمى السمات الفرعية التي يقيسيا االختبار عند تحديد
رات؛ إلى جانب الدرجة الكمية في االختبار؛ مستوى إتقاف الطالب ُكّميًا، أو جزئيًا، أو عدـ إتقانو، لتمؾ الميا

لصنع قرار عادؿ وصادؽ عف تعمـ الطالب، بعد إصدار الُحكـ عمى مستوى إتقانو.  وفي ضوء ذلؾ، يأتي ىذا 
البحث ليركز عمى مستوى إتقاف الطالب في الرياضيات في السمات الفرعية، عند الطمبة والطالبات، عبر 

حمة االبتدائية )الرابع والخامس والسادس(؛ في ميارات الرياضيات عمى مستوى الصفوؼ الثالثة العميا بالمر 
 الصؼ الرابع االبتدائي.

 ية:اآلتوبناًء عمى مشكمة البحث، يسعى ىذا البحث لإلجابة عف األسئمة 

 ما ىو المستوى العاـ لتحصيؿ الطالب في الرياضيات في الصفوؼ الرابع والخامس والسادس؟ .1
في  الطمبة في مستوى تحصيؿ (α  =0.05ت داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة ىؿ ىناؾ فروؽ ذا .2

 ؟نسبًة لمتغّير الجنسالرياضيات 
في  الطمبة في مستوى تحصيؿ (α  =0.05ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة  .3

 ؟(السادس ،الخامس ،الرابع) نسبًة لمتغّير الصؼ الدراسيالرياضيات 
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مف كال الجنسيف في الصفوؼ مف الرابع حتى السادس لمسمات الفرعية في  الطمبة مستوى إتقاف ما ىو .4
 الرياضيات؟

 الرياضيات؟ ميارات ما ىي األخطاء الشائعة لدى الطمبة والطالبات في .5

 أهداف البحث وأهميته

 ى: يعتمد ىذا البحث عمى ميارات مقرر الرياضيات في الصؼ الرابع االبتدائي.  وييدؼ إل

تعرؼ المستوى العاـ لتحصيؿ الطمبة والطالبات في الرياضيات في الصفوؼ الرابع والخامس والسادس،  .1
 والفروؽ في التحصيؿ عمى مستوى جنس الطالب، وعمى مستوى الصؼ الدراسي.

تشخيص، وتحديد، مستويات إتقاف الطمبة لمسمات الفرعية التي تمثؿ المجاؿ المعرفي لميارات المقرر،  .2
لطمبة وطالبات الصفوؼ الثالثة الُعميا )الرابع والخامس والسادس( بالمرحمة االبتدائية؛ في ضوء  وذلؾ

 %( الذي حددتو وزارة التربية في البحريف. 60مستوى الحد األدنى لإلتقاف )
 الرياضيات. ميارات الكشؼ عف األخطاء الشائعة لدى الطمبة والطالبات في .3

معمومات جديدة عف مستوى اإلتقاف، لممعمـ، وُصنَّاع القرار التربوي، مف منظور وتكمف أىمية البحث في تقديـ 
الدرجة الُكمَّية في االختبار.  أماًل  أكثر مف اعتماده عمىتمؼ لإلتقاف، والذي يعتمد عمى درجات السمة الفرعية، خم

إتقاف الطالب ونجاحو، أكثر صدقًا  في أف تكوف القرارات التربوية المستقبمية، المرتبطة بالتشخيص المعرفي لمستوى
 وعداًل. 

 الطريقة واإلجراءات

في الصفوؼ الثالثة الُعميا تكوف مجتمع البحث مف جميع  الطمبة الذكور واإلناث في  :مجتمع البحث وعينته
 16799طالًبا، و  14740طالًبا وطالبة ) 31539في مدارس مممكة البحريف، والبالغ عددىـ  المرحمة االبتدائية

طالًبا وطالبة،  296 لمبنات(.  وتكونت عينة البحث مف 58لمبنيف، و  60مدرسة )  118عمى  فَ يعوزَّ مُ طالبة(؛ 
بالطريقة  العينة وتـ اختيار.  يفلمبنات( مف مختمؼ مناطؽ البحر  5لمبنيف، و  5( مدارس ) 10عشر )ُموزَّعيف في  

 استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي في البحث. العشوائية البسيطة.  

زار الباحث مدارس العينة كميا، واجتمع مع مديري تمؾ المدارس، بحضور بعض المعمميف   :تنفيذ البحث
البحث، وطريقة التطبيؽ عمى الصفوؼ  المتخصصيف في تعميـ الرياضيات بالمرحمة االبتدائية؛ وشرح ليـ اليدؼ مف

( 100لدرجات االختبار ىو ) الثالثة ؛ وحدد ليـ توزيع الدرجات عمى فقرات االختبار، بحيث يكوف المجموع الكمي
كؿ صؼ مف الصفوؼ الثالثة.  في ، وذلؾ الطمبة بطريقة عشوائيةطمب منيـ تطبيؽ االختبار عمى كما  درجة.

( طالبًا وطالبًا.   وقد بمغ عدد مف ُطبَؽ عمييـ االختبار 296ألفراد العينة مساويًا )بحيث يكوف العدد اإلجمالي 
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( %35.1) 104( في الصؼ الرابع، و 38.2%) 113منيـ   ؛%(60.5طالبة ) 179%(، و 39.5) طالباً  117
 ( في الصؼ السادس.%26.7) 79في الصؼ الخامس، و 

بحث عبارة عف اختبار تحصيمي في الرياضيات، أعده الباحث نفسو، أداة ال أداة البحث وصدقها وثبات نتائجها:
وشمؿ ميارات الرياضيات في الصؼ الرابع االبتدائي؛ وتمت مطابقتو بموضوعات الرياضيات وأىدافيا في الصؼ 

َف االختباُر مف  الفرعية ( سمات فرعية؛ كالتالي: السمة 6فقرة، تـ توزيعيا عمى ست ) 34الرابع االبتدائي.  َتَكوَّ
 فقرات(، السمة الفرعية الثانية 8) األعداد وتقريبيا، ومعرفة القيمة المنزلية لمعدد، ومقارنة األعداد" بةكتا " األولى

"العمميات عمى األعداد:  الجمع  فقرات(، السمة الفرعية الثالثة 5) "حؿ المسائؿ الرياضية واالستنتاج الرياضي"
"تقدير الناتج مف التعبير الجبري، ومف عمميات الجمع والطرح  فقرات(، السمة الفرعية الرابعة 5) والضرب والطرح"

 "إكماؿ الجداوؿ الرياضية حسب القاعدة الُمعطاة، واستنتاج القاعدة" فقرات(، السمة الفرعية الخامسة 6) والضرب"
 اني، واستنتاج قيمة الوسيط، والمنواؿ، والقيـ المتطرفة""تمثيؿ األعداد بالرسـ البي فقرات(، والسمة الفرعية السادسة 6)
فقرات(.  وبعد الحصوؿ عمى الترخيص الالـز لتطبيؽ البحث مف ِقَبِؿ وزارة التربية والتعميـ، عقد الباحث  4)

اجتماعيف مع عشرة مف االختصاصييف التربوييف في الرياضيات، حيث شرح ليـ اليدؼ مف البحث، وأطمعيـ عمى 
االختبار، وطمب منيـ مطابقتيا بأىداؼ الرياضيات، وموضوعاتيا في الصؼ الرابع االبتدائي.  بعد أسبوعيف،  فقرات

بعض  ةغياعاد الباحث واجتمع مع فريؽ االختصاصييف نفسو مرًة أخرى، حيث أبدوا بعض المالحظات حوؿ ص
االختبار بأىداؼ المنيج الدراسي  الفقرات المفظية، وتـ تعديؿ الصياغة معيـ.  أما مف حيث مطابقة فقرات

وموضوعاتو، فمـ ُيشر الفريؽ إلى أية مالحظات حوؿ ذلؾ.  وبذاؾ، ُيعتبر االختبار صادقًا مف حيث المحتوى. أما 
طالبة( مف مجتمع  30طالبًا، و  30( طالبًا وطالبة ) 60مف حيث ثبات فقرات االختبار، فقد طبقو الباحث عمى )

( بطريقة كرونباخ ألفا، حيث بمغ 60 وؼ الثالثة.  تـ حساب معامؿ الثبات لدرجاتيـ )ف=البحث التي شممت الصف
كذلؾ تـ حساب قيـ معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار، بعد تطبيقو عمى عينة البحث   (0.72)

(، وتراوحت  0.91 – 0.11) كميا في المدارس العشر.   وقد تراوحت قيـ معامالت الصعوبة لفقرات االختبار بيف
(. وُتعتبر جميع فقرات االختبار ضمف المدى المقبوؿ 1جدوؿ أنظر ال)( 0.94 – 0.19قيـ معامالت التمييز بيف )

في خصائصيا السيكومترية )الصعوبة والتمييز(، باستثناء الفقرتيف الثالثة، والثانية عشرة، حيث كانت األولى سيمة 
(.  ورغـ ذلؾ، آثر الباحث عدـ 0.11معامؿ صعوبتيا = (، واألخرى صعبة جدًا )0.91 معامؿ صعوبتيا =) جداً 

حذؼ ىاتيف الفقرتيف مف االختبار، وذلؾ ألىمية محتواىما مف حيث ارتباطو بالمجاؿ المعرفي لمرياضيات وتشخيص 
متضمنتيف في  مستوى أداء الطالب؛ حيث أف حذفيما يخفض مف صدؽ االختبار.  ناىيؾ عف أف ىاتيف الفقرتيف

السمات الفرعية )التي تشمؿ كؿ منيا أكثر مف فقرة(، حيث الحكـ عمى مستوى إتقاف الطالب مف خالؿ أدائو في 
 فقرات السمة الفرعية، وليس مف خالؿ الفقرة منفردة.

 فقرة( 34معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار الرياضيات )  : 1جدوؿ 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
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 0و73 41.0 18 55.0 30.0 1
2 50.0 92.0 19 40.0 75.0 
3 91.0 19.0 20 55.0 90.0 
4 72.0 53.0 21 32.0 52.0 
5 82.0 39.0 22 31.0 54.0 
6 69.0 57.0 23 22.0 32.0 
7 38.0 72.0 24 14.0 20.0 
8 57.0 92.0 25 33.0 52.0 
9 31.0 54.0 26 80.0 39.0 
10 71.0 53.0 27 60.0 59.0 
11 50.0 94.0 28 69.0 57.0 
12 11.0 21.0 29 82.0 39.0 
13 73.0 53.0 30 73.0 51.0 
14 19.0 25.0 31 73.0 51.0 
15 67.0 62.0 32 58.0 91.0 
16 24.0 28.0 33 64.0 55.0 
17 34.0 52.0 34 24.0 27.0 

 

ار التحصيمي في الصفوؼ االبتدائية تبتفسير نتائج البحث محدٌَّد بعينة البحث التي ُطبَؽ عمييا االخحدود البحث: 
الثالثة )الرابع والخامس والسادس(.  كما أف قابمية النتائج لمتعميـ، تعتمد، إلى حٍد ما، عمى الخصائص السيكومترية 

 البحث، وكذلؾ عمى توافؽ نتائج البحث مع نتائج بحوث أخرى مشابية. عينةألداة البحث، وعمى 

 نتائج البحث

تشير نتائج  المستوى العام لتحصيل الطمبة والطالبات في الرياضيات في الصفوف الرابع والخامس والسادس:
التي حددتيا وزارة  ، نسبًة إلى درجة القطعالبحث إلى أف متوسط أداء الطمبة والطالبات كاف منخفضًا  بشكٍؿ عاـ

( كاف أفضؿ 22.1، ع =  58.3الطالبات ) ـ =  %(.  مع مالحظة أف مستوى أداء60) التربية والتعميـ، وىي
ألداء ا(.  أما عمى مستوى الصؼ، فقد بينت النتائج أف مستوى  23، ع = 51.1قمياًل مف نظيره لدى الطمبة ) ـ = 

(، ثـ 22.9، ع =  58.8األفضؿ، يميو الصؼ الخامس ) ـ=  كاف ( 22.2= ، ع 66في الصؼ السادس ) ـ= 
(.  ىذه النتيجة ىي عكس الُمتوقع، ألف فقرات االختبار التحصيمي تمثؿ 19.9 ، ع = 47.8الصؼ الرابع ) ـ= 

المعارؼ والميارات المتعمقة بمنيج الصؼ الرابع ومجالو المعرفي؛ حيث كاف ُيتوقع أف يكوف أداء طمبة الصؼ الرابع 
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أفضؿ مف أداء نظرائيـ في الصفيف الخامس والسادس؛ وخاصًة أف عامؿ الزمف وعالقتو بالتحصيؿ واألداء، يمكف 
 ( المستوى العاـ لألداء لدى الجنسيف في الصفوؼ الثالثة.  1أف يكوف لصالح طمبة الصؼ الرابع.  ويوضح الشكؿ )

 
 في الصفوؼ الثالثة في اختبار الرياضيات اتالمستوى العاـ ألداء الطمبة والطالب: 1الشكؿ 

( أف مستوى أداء الطالبات، بشكٍؿ عاـ، كاف أعمى مف نظيره لدى الطمبة في كؿ صؼ مف 1ُيالحُظ مف الشكؿ )
الصفوؼ الثالثة )الرابع والخامس والسادس(، كما ُيالحُظ أف منحنى توزيع درجات الطالبات في االختبار، بالصؼ 

واًء سالبًا، مما يعكس األداء المرتفع لمطالبات في الصؼ السادس؛ ولكنو  يقؿ تدريجيًا حتى يصؿ السادس، ممتوٌي الت
إلى الصؼ الرابع، حيث يقترب مف التوزيع الطبيعي لمستويات األداء.  أما بالنسبة لمطمبة، فالعكس صحيح بالنسبة 

بة في الصؼ الرابع كاف أفضؿ مف نظيره في لمستوى األداء العاـ.  حيث ُيالحُظ، مف الشكؿ نفسو، أف أداء الطم
 الصفيف الخامس والسادس، عمى التوالي؛  وكاف أقرب إلى التوزيع الطبيعي لمدرجات في الصفيف الرابع والخامس.

( نتيجة تحميؿ التبايف 2يوضح الجدوؿ ) الكشف عن الفروق في متوسط أداء الطمبة والطالبات في الرياضيات:
األحادي لمتوسط درجات الطمبة والطالبات في الرياضيات.  ويبدو مف الجدوؿ، أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية 

( بيف متوسطي درجات الطمبة والطالبات في اختبار الرياضيات؛ وىو مؤشٌر عمى أف تمؾ α  =0.05)عند مستوى 
 الفروؽ ىي فروؽ حقيقية في األداء.

 

 

 نتيجة تحميؿ التبايف األحادي لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة والطالبات في اختبار الرياضيات: 2جدوؿ 

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *007.0 7.287 043.3685 1 043.3685 المجموعات بيف

داخؿ 
   505.717 294 1478680.7 المجموعات
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    592 725632.4 المجموع
 (. α  =0.05* دالة إحصائيًا عند ) 

الكشف عن الفروق في متوسطات درجات الطمبة في الرياضيات في الصفوف الثالثة )الرابع والخامس 
( نتيجة تحميؿ التبايف األحادي لمكشؼ عف الفروؽ في متوسطات الدرجات في اختبار 3يوضح الجدوؿ ) والسادس(:

الرياضيات بيف الطمبة في الصفوؼ الثالثة )الرابع والخامس والسادس(.  وُتظيُر النتائُج أف ىناؾ فروقًا دالة 
ىو مؤشٌر عمى أف تمؾ ( بيف متوسطات أداء الطمبة في االختبار؛ و  α  =0.05إحصائيًا ) عند مستوى الداللة 

 فروؽ ىي فروؽ حقيقية في األداء. ال

 نتيجة تحميؿ التبياف األحادي لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات الدرجات الطمبة في اختبار :   3جدوؿ 
 الرياضيات في الصفوؼ)الرابع والخامس والسادس(

 ) a)=0.05*دالة احصائيًا عند  
( أدناه، 4يبيف الجدوؿ ) مستوى إتقان الطمبة في السمات الفرعية حسب جنس الطالب ومستوى الصف الدراسي:

النسب المئوية لمستويات اإلتقاف في المعارؼ والميارات المرتبطة بكؿ سمة فرعية مف السمات الست المكونة 
 الختبار الرياضيات، وذلؾ حسب جنس الطالب، ومستوى الصؼ الدراسي.  

 الصؼ الدراسيو جنس ال متغَيري ختبار حسبفي السمات الفرعية لال لدى الطمبة النسب المئوية لمستويات اإلتقاف: 4جدوؿ 

 السمات  الفرعية
 مستوى الصؼ الدراسي جنس الطالب

 السادس الخامس الرابع أنثى ذكر
 ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ

كتابة األعداد وتقريبيا، ومعرفة 
المنزلية لمعدد، ومقارنة القيمة 
 فقرات( )األولى( 8) األعداد

56 5 39 56 9 35 56 4 40 55 9 36 59 6 35 

حؿ المسائؿ الرياضية واالستنتاج 
 فقرات( )الثانية( 5الرياضي )

37 4 59 47 13 40 36 5 59 44 12 44 49 10 41 

العمميات عمى األعداد )الجمع 
 والضرب والطرح(

 فقرات( )الثالثة( 5)  
34 9 57 46 24 30 32 17 51 39 20 41 59 14 27 

التعبير الجبري، تقدير الناتج مف 
ومف عمميات الجمع والطرح 

 والضرب
 فقرات( )الرابعة( 6)

35 10 55 55 12 33 36 12 52 36 13 51 47 6 47 

 12 3 85 27 5 68 38 5 57 27 5 68 25 7 68إكماؿ الجداوؿ الرياضية حسب 

 
 

 

 الداللة قيمة ف            متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين  
 *000.0 512.16 598.7716 2 197.15433 بيف المجموعات

   346.467 293 5.136932 داخؿ المجموعات
    295 7.152365 المجموع
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 القاعدة الُمعطاة،
 و استنتاج القاعدة

 فقرات( )الخامسة( 6)
البياني،  تمثيؿ األعداد بالرسـ

واستنتاج قيمة الوسيط، والمنواؿ، 
 والقيـ المتطرفة

 فقرات( )السادسة( 4)

49 12 39 44 9 47 45 7 48 46 10 44 49 12 39 

 مالحظة: أ = إتقاف كمي / ب = إتقاف جزئي / ج = انعداـ اإلتقاف.  تـ تقريب النسب المئوية في الجدوؿ إلى أقرب عدد صحيح.

؛ وذلؾ تقاف ُجزئي، ج = انعداـ اإلتقاف(، كالتالي: أ = إتقاف ُكمي، ب = إ4اإلتقاف في الجدوؿ )تـ ترميز مستويات 
.  حيث يكوُف اإلتقاُف ُكمِّيّا إذا (2)(Fui & Li, 2007اعتمادًا عمى التصنيؼ الذي استخدمو الباحثاف فوي ولي ) 

أجاب الطالب إجابًة صحيحًة عف جميع فقرات السمة الفرعية، ويكوف ُجزئًيا إذا أجاب الطالب إجابًة صحيحًة عف 
 بعض فقرات السمة الفرعية؛ ويكوُف ُمنعدًما إذا كانت إجابة الطالب غير صحيحة في جميع فقرات السمة الفرعية 

د مف ِقَبِؿ وزارة التربية والتعميـ في المدارس الحكومية في الحد األدنى لمستوى اإلتقاف الُمحدَّ  والجدير بالذكر أف
.  وُيالحُظ مف الجدوؿ أف الطمبة لـ درجة 100رجة الكمية لكؿ مقرر ىي ، باعتبار أف الد(%60البحريف ىو )

ست التى تمثؿ المجاؿ المعرفي لممعارؼ يصموا إلى مستوى اإلتقاف الّتاـ إال في سمة واحدة فقط مف السمات ال
والميارات التي يقيسيا اختبار الرياضيات؛ وىي السمة الخامسة )إكماؿ الجداوؿ الرياضية حسب القاعدة الُمعطاة، 

عمى مستوى الصؼ الدراسي،  أما%(، وكذلؾ اإلناث.  68واستنتاج القاعدة(. حيث كاف مستوى إتقاف الذكور )
الصؼ الرابع  باستثناء ؛%(68%( ، يميو الصؼ الخامس )85) قاف في الصؼ السادسكاف أعمى مستوى لإلتف

أما  وذلؾ بالنسبة لمسمة الخامسة نفسيا.  ة؛الُمحدد%( أدنى مف درجة القطع 58إتقاف الطمبة فيو )مستوى كاف الذي 
اث في السمة األولى )كتابة فيما يتعمؽ بمستويات اإلتقاف في بقية السمات، فقد تساوى مستوى إتقاف الذكور واإلن

%(.  أما بالنسبة لمسمات الثانية 56األعداد وتقريبيا، ومعرفة القيمة المنزلية لمعدد، ومقارنة األعداد(، حيث بمغ )
الجمع والضرب والطرح(، والرابعة  –)حؿ المسائؿ الرياضية واالستنتاج الرياضي(، والثالثة )العمميات عمى األعداد 

ف التعبير الجبري، ومف عمميات الجمع والطرح والضرب(؛ فقد كاف مستوى إتقاف اإلناث فييا أعمى )تقدير الناتج م
مف نظيره لدى الذكور.  باستثناء السمة السادسة )تمثيؿ األعداد بالرسـ البياني؛ واستنتاج قيمة الوسيط والمنواؿ والقيـ 

%(.  أما عمى 44مياًل مف نظيره لدى اإلناث )%(، وىو أعمى ق49توى إتقاف الذكور )سالمتطرفة(، فقد كاف م
فقد كانت النسبة المئوية لمطمبة الذيف أتقنوا تمؾ السمة ، بالنسبة لمسمة الفرعية األولىمستوى الصؼ الدراسي؛ 

أما بالنسبة لبقية السمات .  %( لمصؼ الخامس55صؼ الرابع، ثـ )%( لم56%( لمصؼ السادس، و )59) الفرعية
فقد تراوحت النسبة المئوية لمطمبة الذيف وصولوا إلى مستوى اإلتقاف في تمؾ ناء السمة الخامسة، ، باستثالفرعية

%( لمصؼ السادس.  كما ُيالحُظ مف الجدوؿ نفسو، أف انعداـ 85%( لمصؼ الرابع، و )57بيف ) السمات الفرعية
حت النسبة المئوية لمطمبة الذيف لـ يتقنوا تمؾ تراو اإلتقاف تركز في السمات الفرعية الثانية، والثالثة، والرابعة؛ حيث 

كما تركز انعداـ اإلتقاف في   لدى اإلناث. %(40% و 30) لدى الذكور؛ وبيف %(59% و 55)بيف  السمات 
.   حيث تراوحت النسبة المئوية السمات الثالث نفسيا عمى مستوى الصفوؼ الثالثة، وخاصة في الصؼ الرابع
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% و 41)الصؼ الخامس بيف  وفي%(، 59% و 51)بيف  ُيـ ُمنعدّما في الصؼ الرابعلمطمبة الذيف كاف إتقانُ 
وبشكٍؿ عاـ، يمكف القوؿ أف مستوى اإلتقاف التاـ كاف األفضؿ   %(. 47% و 27)%(، ثـ الصؼ السادس بيف 51

ة(.  كما تشير النتائج في السمة الفرعية الخامسة )إكماؿ الجداوؿ الرياضية حسب القاعدة الُمعطاة، واستنتاج القاعد
في الجدوؿ، أف مستوى اإلتقاف الُجزئي في السمات الفرعية الست كاف منخفضًا إلى حٍد كبير، عمى مستوى جنس 

 الطالب، وكذلؾ عمى مستوى الصؼ الدراسي.

مرتفعة في ( كانت 5( إلى حٍد كبير، وذلؾ ألف معامالت الثبات ) الجدوؿ 4ويمكف الثقة في تمؾ النتائج )الجدوؿ 
(؛ عممًا بأف معامؿ ثبات 0.79)و  (0.70السمات الفرعية الست، حيث تراوح معامؿ ثبات كرونباخ ألفا بيف )

(  ناىيؾ عف أف ارتباط درجات كؿ مف 0.90، ومعامؿ الثبات المقنف كاف  0.85كرونباخ ألفا لالختبار ككؿ كاف )
ف موجبًا وقويًا؛ حيث تراوحت قيـ معامؿ االرتباط )معامؿ تمؾ السمات الفرعية الست مع درجات االختبار ككؿ كا

أما فيما يتعمؽ باالرتباطات البينية لدرجات الطمبة في السمات الفرعية   (. 0.83( و )0.71)ارتباط بيرسوف( بيف  
سمتيف ؛ بيف ال 0.68)كٍؿ عاـ؛ وتراوحت بيف الست )معامؿ ارتباط بيرسوف(، فقد كانت مرتفعة نسبيًا وموجبة، بش

 ؛ بيف السمتيف الفرعيتيف الخامسة والسادسة(. 0.87عيتيف الرابعة والخامسة(؛ و )الفر 

 الفرعيةمعامالت الثبات لمسمات الفرعية، ومعامؿ االرتباط بيف السمة الفرعية والسمة العامة، ومعامالت االرتباط البينية لمسمات :  5جدوؿ 

 السمة الفرعية
معامؿ 

 الثبات لمسمة
ارتباط السمة الفرعية معامؿ 

 بالسمة العامة لالختبار
 معامالت االرتباط البينية بيف السمات الفرعية

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية
 76.0 82.0 77.0 80.0 84.0 0و.83 79.0 األولى
 70.0 75.0 71.0 69.0  75.0 70.0 الثانية
 77.0 83.0 83.0   74.0 72.0 الثالثة
 74.0 68.0    80.0 74.0 االرابعة
 87.0     81.0 76.0 الخامسة
      71.0 70.0 السادسة

 (90.0)معامؿ الثبات الُمقنَّْف =  85.0مالحظة: معامؿ ثبات االختبار ككؿ )كرونباخ ألفا( = 

الشائعة في أداء الطمبة، أشارت نتائج البحث، إلى أف األخطاء  األخطاء الشائعة في أداء الطمبة في الرياضيات:
والتي أسيمت في اإلتقاف الجزئي لمطمبة عمى مستوى جنس الطالب، وعمى مستوى الصؼ الدراسي، كانت ىي نفسيا 

تمؾ األخطاء في الجوانب  تتكرر لدى الطمبة والطالبات في كؿ صؼ مف الصفوؼ الدراسية الثالثة.  ويمكف حصر
 التالية:

 تنازليًا(.ترتيب األعداد )تصاعديًا أو  .1
 المقارنة بيف األعداد. .2
 التعرؼ عمى القيمة المنزلية لمرقـ في العدد. .3
 تحويؿ األعداد مف الصورة المفظية إلى الصورة القياسية )الكمية(، والعكس. .4
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 أخطاء في عمميات الحؿ، مع بقاء استراتيجية الحؿ صحيحة، والعكس. .5
المطموب، والذي يسبؽ تمؾ الخطوات.  كذلؾ، كتابة كتابة خطوات الحؿ مف دوف كتابة التعبير الجبري  .6

 التعبير الجبري، مف دوف السير في خطوات الحؿ.
 عدـ معرفة القاعدة المنطقية لمحؿ، أو معرفة القاعدة المنطقية مع عدـ التوصؿ إلى الحؿ الصحيح. .7
 نات إحصائية.عدـ معرفة استخراج قيمة كؿ مف المنواؿ، والوسيط، والقيمة المتطرفة، مف جدوؿ بيا .8
التمثيؿ البياني الخاطئ لمقيـ الكمية )مثؿ تمثيؿ القيـ الكمية بمستقيمات، في حيف أف المطموب ىو تمثيميا  .9

 بنقاط عمى الرسـ البياني(.

ىػ( نماذج مف األخطاء الشائعة لدى الطمبة في الصفوؼ الثالثة، أثناء 2د، 2ج، 2ب، 2أ، 2وتوضح األشكاؿ ) 
أ(، أف الطالب لـ يستطع ترتيب مجموعة مف األعداد ترتيبًا 2رياضيات.  ُيالحُظ مف الشكؿ )أدائيـ في اختبار ال

تصاعديًا؛ حيث كاف الترتيب صحيحًا جزئيًا، أو خاطئًا.  كما ُيالحظ في السؤاؿ قبؿ األخير في الشكؿ نفسو، أف 
انت العممية المطموبة ىي الضرب، الطالب قد أخطأ في استخداـ العممية الصحيحة لحؿ المسألة الرياضية، حيث ك

والطالب استخدـ الجمع لحؿ المسألة.  أما في الجزء األخير مف الشكؿ، فمـ يستطع الطالب تقريب العدد إلى أقرب 
 مف التحوير. ءٍ طالب العدد الُمعطى نفسو، مع شيقيمة منزلية، حيث كرر ال

 
 اختبار الرياضياتذج مف أخطاء الطمبة خالؿ األداء في مو ن : أ 2شكؿ 
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ب(، ُفيمكف مالحظة األخطاء التالية. استخدـ الطالب العممية الخاطئة )الجمع( بداًل مف الضرب 2أما في الشكؿ )
لحؿ المسألة.  في المسألة التي تمييا، كانت استراتيجية الحؿ التي طبقيا الطالب صحيحة، لكف الجواب غير 

ي الشكؿ نفسو، فمـ يستطع الطالب تحويؿ العدد مف الصورة المفظية إلى صحيح. أما في المسائؿ األربع التالية ف
الصورة القياسية )الكمية(.  كما أف الطالب عبر عف القيمة المنزلية لمعدد لفظيًا، في حيف أف المطموب ىو التعبير 

 ؼ والمالييف(.كميًا.  كذلؾ ىناؾ َلْبٌس لدى الطالب في تحديد القيمة المكانية )التمييز بيف مئات األلو 

 
 ذج مف أخطاء الطمبة خالؿ األداء في اختبار الرياضياتو نم : ب 2الشكؿ 

ومف األخطاء التي تكررت في أداء الطمبة بشكٍؿ عاـ في الصفوؼ الثالثة )الرابع، والخامس، والسادس(، مسألة 
ج( نموذج 2القدرة عمى التعبير عف المسألة الرياضية تعبيرًا جبريًا بالرموز، ثـ حؿ المسألة وفؽ ذلؾ؛ والشكؿ )

بير الجبري بشكٍؿ صحيح، ولكنو استخدـ اإلشارة الخطأ صريح لذلؾ.  إذ ُيالحظ مف الشكؿ أف الطالب قد كتب التع
)حيث وضح اإلشارة السالبة بداًل مف الموجبة(.  الجزء األوسط مف الشكؿ، يوضح أف الطالب حاوؿ حؿ المسألة 
مف دوف كتابة التعبير الجبري، وارتكب الخطأ نفسو الذي ارتكبو في الجزء األوؿ مف الشكؿ، وذلؾ مف حيث وضع 

ج( نفسو، فقد عبَّر الطالب عف 2الخاطئة في التعبير الكمي عف المسألة.  أما في الجزء الثالث مف الشكؿ ) اإلشارة
  المسألة تعبيرًا كميًا صحيحًا، ولكنو لـ يكتب التعبير الجبري المطموب لحؿ المسالة.  



21  
 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد الثامف عشر العدد األوؿ           

 
 ذج مف أخطاء الطمبة خالؿ األداء في اختبار الرياضياتمو ن: ج2الشكؿ 

بالنسبة لألخطاء الشائعة عند الطمبة أثناء حؿ المسائؿ الرياضية المتعمقة بضرب األعداد، فيمكف الكشؼ عنيا أما 
تيجيتيف مختمفتيف لمحؿ د( أدناه.  حيث يتضح مف الشكؿ، أف الطالب استخدـ استرا2مف النموذج الذي يبينو الشكؿ )

ا، أال أف الطالب لـ يتوصؿ إلى الجواب النيائي الصحيح يف األوؿ والثاني مف الشكؿ؛ ورغـ صحة كؿ منيمأفي الجز 
لمحؿ.  أما الجزء الثالث مف الشكؿ نفسو، فيتعمؽ بأخطاء الطالب في استخداـ القاعدة الرياضية الُمعطاة لحؿ 
ية المسألة، في ضوء الُمدخالت والُمخرجات فييا.  ففي المستطيؿ األوؿ، استخدـ الطالب عممية القسمة بداًل مف عمم

 الطرح.  وفي المستطيؿ الثاني، استخدـ الطالب عممية الطرح بداًل مف عممية الضرب.
 

 
 ذج مف أخطاء الطمبة خالؿ األداء في اختبار الرياضياتو نم د : 2الشكؿ 
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ىػ( أدناه، فيوضح أخطاء الطالب في المسائؿ الرياضية المتعمقة بالمبادئ اإلحصائية البسيطة، مثؿ 2أما الشكؿ )
حساب، أو تقدير قيمة الوسيط والمنواؿ، وتعرؼ القيـ المتطرفة في جدوؿ يشمؿ بيانات محددة لمجموعٍة مف الطمبة.  
حيث يبيف الشكؿ أف الطالب لـ يعرؼ كيفية التوصؿ إلى الحؿ الصحيح، ولـ يقـ بإجراء أي عممية بسيطة لذلؾ، بؿ 

نسبة لتمثيؿ الدرجات )الكميات( بيانيًا، فيتضح مف الشكؿ أف اكتفى بكتابة ما يعتقد أنو الجواب الصحيح.  أما بال
، بؿ مثَّميا  بأعمدة، ةلىناؾ َلبسًا لدى الطالب، حيث لـ يتمكف مف تمثيؿ البيانات بالنقاط، كما ىو مطموب في المسأ

 أو نقاط تصؿ بينيا خطوط مستقيمة.

 
 الرياضيات ذج مف أخطاء الطمبة خالؿ األداء في اختبارو نم:  ىػ 2الشكؿ 

 

 مناقشة نتائج البحث

تنقسـ مناقشة نتائج البحث إلى ثالثة أجزاء متتالية، وىي المناقشة العامَّة لمستوى إتقاف الطمبة، ومناقشة أخطاء 
الطمبة، ومناقشة مستوى إتقاف الطمبة في السمات الفرعية الختبار الرياضيات مف منظور ثبات الدرجات، باعتبار أف 

مًا مف مفاصؿ االعتماد عمى درجات السمات الفرعية في اتخاذ قرارات تتعمؽ بتعمـ الطالب، وتحديد ذلؾ مفصاًل ىا
 Feinberg & Jurich, 2017)(8)مستوى إتقانو، ونجاحو في المقرر، والتحاقو بصفوؼ دراسية أعمى ) 

Feinberg & Wainer, 2014a, 2014b) )(39,38). 

ضيات، بشكٍؿ عاـ، كاف منخفضًا لدى الطمبة والطالبات االطمبة في الريكشفت نتائج البحث عف أف مستوى أداء 
%( الذي حددتو وزارة التربية 60؛ ولـ يصؿ إلى مستوى الحد األدنى لإلتقاف )وعمى مستوى الصفوؼ الثالثة أيضاً 

تقانيف في السمات الفرعية اإوالتعميـ في البحريف.   لتي شمميا االختبار، ال أف مستوى أداء الطالبات، بشكٍؿ عاـ، وا 
كاف أفضؿ قمياًل مف نظيره لدى الطمبة.  كما أف الفروؽ في األداء عمى مستوى جنس الطالب، وفي مستوى الصؼ 

ىذه النتائج أفضؿ قمياًل مف النتائج التي توصؿ   (. α = 0.05ت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )نالدراسي، كا
وخاصًة عمى مستوى الصؼ السادس، مع وجود فروؽ في األداء دالة إحصائيًا ، (33)(2008عالونو )إلييا ياسيف و

فقد وجد، في بحٍث مشابو، أف مستوى أداء الطمبة في  (32)(2002العبسي )عند مستوى الداللة نفسو.  أما 
%(، وىي نتيجة مقاربة لنتائج ىذا البحث؛ وباألخص في 50الرياضيات كاف مقبواًل بشكٍؿ عاـ )أعمى قمياًل مف 
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إلى نتائج أخرى مختمفة، وىي  (34)( Cowan et al., 2011مستوى الصؼ السادس.  كما توصؿ كواف وآخروف ) 
لعاـ لتحصيؿ الطمبة في الرياضيات كاف مرتفعًا، وذلؾ في مرحمة التعميـ األساسي، عمى الرغـ مف أف أف المستوى ا

إتقانيـ كاف جزئيًا.  وىذه النتيجة تتوافؽ مع نتائج ىذا البحث، حيث كاف اإلتقاف جزئيًا بشكٍؿ عاـ في الميارات 
ياضي؛ وتتوافؽ أيضًا مع النتيجة التي توصؿ إلييا المتعمقة بالسمات الفرعية؛ وخاصًة تمؾ المرتبطة بالتقدير الر 

، فقد (37)(2017العتيبي وآخروف (.  أما النتائج التي توصؿ إلييا (36)(Gavin et al., 2009جافف وآخروف ) 
كانت مختمفة عف نتائج ىذا البحث مف حيث اإلتقاف الجزئي، وباألخص في األعداد والعمميات الرياضية عمييا؛ 

ي المستوى العالي )الماىر( مف اإلتقاف، طبقًا لتصنيؼ الباحثيف لمستويات اإلتقاف.  ولكف تمؾ النتائج وبالتحديد ف
تتوافؽ مع نظيرتيا التي توصؿ إلييا ىذا البحث مف حيث اإلتقاف الجزئي في ميارتي "تحميؿ البيانات" 

بشكٍؿ صريح السمات الفرعية التي يشمميا  و"االحتماالت". وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف البحوث المشار إلييا لـ تحدد
المجاؿ المعرفي الختبار الرياضيات؛ إلى جانب اختالؼ عدد الفقرات مف سمٍة فرعيٍة إلى أخرى، واختالؼ مقياس 

 تصنيؼ مستويات اإلتقاف مف بحٍث إلى آخر؛ مما َيُحد  مف عممية المقارنة بيف نتائجيا ونتائج ىذا البحث. 

ج ىذا البحث، أف الطمبة والطالبات عبر الصفوؼ الثالثة )الرابع والخامس والسادس(، قد وصموا إلى وُيالحُظ في نتائ
%، والرابع 86%، الخامس 85% لمجنسيف(، وفي مستوى الصؼ الدراسي )السادس 68مستوى اإلتقاف التاـ )

ُمعطاة، واستنتاج القاعدة(.  سة )إكماؿ الجداوؿ الرياضية حسب القاعدة الماخ%(؛ وذلؾ في السمة الفرعية ال58
والجدير بالنظر في ىذه النتيجة، أف ميارات تمؾ السمة الفرعية، مف الميارات الميمة في التحصيؿ في الرياضيات، 
الرتباطيا بمستوى االستدالؿ والتحميؿ المنطقي الرياضي ) في المستوى الخامس مف مستويات تصنيؼ بُمـو الُمعدَّؿ 

المجاؿ المعرفي(.  أما بالنسبة إلى اإلتقاف الجزئي، فقد كاف منخفضًا عمى مستوى السمات  لمعمميات العقمية في
ويعزو الباحث ىذه النتيجة الفرعية الست، بشكٍؿ عاـ، بالنسبة لجنس الطالب، وعمى مستوى الصؼ الدراسي.  
الطمبة في الرياضيات عبر  )إتقاف الطمبة لميارات السمة الفرعية الخامسة( إلى النمو المعرفي والمياري لدى

الصفوؼ الثالثة، وتكثيؼ المعمـ لمنشاطات الصفية، والتدريبات عمى ميارات تمؾ السمة الفرعية )الخامسة(، وسيولة 
تعمـ تمؾ الميارات.  أما بالنسبة لمسمات الفرعية األخرى، فيمكف عزو إتقاف الطمبة الُجزئي ليا إلى صعوبة تعمـ 

وتبايف طرائؽ تدريس تمؾ الميارات لدى المعمميف، وأخطاء الطمبة المعرفية المتعمقة بفيميـ  الطمبة لبعض مياراتيا،
ىذه النتيجة مشابية لنتائج بحوث أخرى، ولكنيا لـ تحدد لمفروؽ بيف ميارات كؿ سمة فرعية مف تمؾ السمات.   

راسي.  فقد عزت تمؾ البحوث النسبة المئوية لإلتقاف الجزئي عمى مستوى جنس الطالب وعمى مستوى الصؼ الد
أسباب اإلتقاف الجزئي لمطالب في الرياضيات إلى عوامؿ متعددة، مثؿ طريقة المعمـ في التعميـ الصفي، واستعداد 
الطالب لتعمـ الرياضيات واىتمامو بتعمميا منذ المراحؿ الدراسية األولى، واتجاىات الطالب نحو الرياضيات عمومًا، 

السابقة التي يحمميا الطالب معو مف صؼ دراسي إلى آخر، والتي تسيـ في إتقانو الجزئي.  واألخطاء المفاىيمية 
تقانو، وعدـ اتساؽ ُطرؽ التعميـ  إلى جانب نظاـ المساءلة الذي ُيطبؽ عمى المعمـ حوؿ مسؤوليتو عف تعمـ الطالب وا 

صادؽ عف مستوى إتقاف الطالب  الصفي مف معمـ إلى آخر؛ مما يُحد  مف التوصؿ إلى ُحكـٍ موضوعٍي شامؿ و 
(Lim & Chapman, 2013); (7) 
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Nelson & Sassi, 2007); (20)(Ostad-Ali et al., 2015))(16) ويرى الكثير مف الباحثيف أنو مف األىمية .
بمكاف تحديد نسبة اإلتقاف لدى الطالب، سواء كاف ذلؾ عمى صورة نسبة مئوية، كما جاء في ىذا البحث، أو عمى 

(؛ وذلؾ لتكوف المقارنة بيف نتائج البحوث أكثر صدقًا وثباتًا ، وخاصًة عند تحديد 1صورة احتمالية )بيف صفر و 
اف الجزئي، وحتى تكوف القرارات المتعمقة باستخداـ نتائج إتقاف الطالب صحيحة مف المنظور مستوى اإلتق
 Sinharay, 2010) ; (41)(Sinharay & Haberman, 2008); )(40)السيكومتري  

Shute & Underwood, 2006))(42). 

أما بالنسبة إلى األخطاء الشائعة بيف الطمبة في حؿ المسائؿ الرياضية، فقد تركزت، حسب نتائج ىذا البحث، في 
الجوانب التالية: ترتيب األعداد ومقارنتيا، والقيمة المنزلية لمرقـ في العدد، وتحويؿ األعداد مف الصورة المفظية إلى 

في عمميات حؿ المسائؿ الرياضية رغـ صحة استراتيجية الحؿ.   الصورة القياسية )الكمية( وبالعكس؛ واألخطاء
وكذلؾ أخطاء في الحؿ رغـ كتابة التعبير الجبري بشكٍؿ صحيح، أو كتابة الحؿ مف دوف كتابة التعبير الجبري؛ 
وعدـ معرفة القاعدة المنطقية لمحؿ، وبعض المشكالت في حساب قيـ بعض مقاييس النزعة المركزية )المتوسط، 

لوسيط، والمنواؿ(، والتمثيؿ البياني الخاطئ لمدرجات.  ولكف المشكمة أف بعض البحوث التي تعرضت لقضية وا
األخطاء في أداء الطالب، وأسبابيا، وعالقتيا باإلتقاف الجزئي، تـ إجراؤىا عبر استطالع آراء المعمميف؛ ولـ يتـ 

يات.  لذلؾ تركزت جيود تمؾ البحوث في تقديـ مجموعة تعزيز نتائجيا ببيانات ميدانية عف أداء الطمبة في الرياض
 معايير لممعمميف كي يفسروا أخطاء الطمبة في ضوئيا  

(29)(Shalem et al., 2005) ؛ أو مف خالؿ اعتمادىا عمى معرفة المعمميف بالمجاؿ المعرفي لمرياضيات 
  (Sheinuk, 2010 )(23) الخدمة، بعد دراستيـ لمقرر جديد في ، أو مف خالؿ استطالع آراء المعمميف أثناء

 الرياضيات، لمكشؼ عف تمؾ األخطاء؛ وتحديد أسبابيا بعد انتيائيـ مف دراسة المقرر

  (Gragatsis & Kyriakides, 2000 )(24). 

أما أخطاء الطمبة التي توصؿ إلييا ىذا البحث، فيمكف تفسيرىا في ضوء نتائج بحوث أخرى؛ وذلؾ ألكثر مف سبب.  
مكف عزو أخطاء الطمبة إلى صعوبة فيميـ لبعض الرموز والحروؼ الرياضية والعمميات المرافقة ليا، إذ ي

أو أف  Booth et al., 2014)(25) وصعوبتيا، إضافًة إلى صعوبة فيـ الطالب لمصيغة المفظية لممسألة الرياضية)
ؤدي إلى إتقانو الجزئي في السمة الفرعية بعض المسائؿ الرياضية تتطمب معرفة ُمسبَقة يفتقر إلييا الطالب مما ي

 .  ومف جانٍب آخر، بينت نتائج البحث الذي أجراه ىيرىولدت وسابير(6)( Legutko, 2008الواحدة ) 
  (Herholdt & Sapire, 2014 )(27) بيدؼ تحميؿ أخطاء الطمبة في الرياضيات في الصفوؼ الرابع والخامس ،

ميارة "المفاىيـ الرياضية".  وىذه النتيجة تؤيد نتائج ىذا البحث؛ وخاصًة مف  والسادس، أف األخطاء قد تركزت في
جانب المقارنة بيف األعداد، ومنزلة الرقـ في العدد، وبعض مقاييس النزعة المركزية، وتمثيؿ الدرجات بيانيًا.  ولكنيا 

ياضيات بأخطائو في الرياضيات ) تتعارض مع نتائج بحوث أخرى حوؿ عدـ عالقة المغة التي يتعمـ الطالب بيا الر 
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Russell & Masters, 2009 )(5) لكف النتائج التي توصؿ إلييا شاليـ وسابير  .Shalem & Sapire, 2012) 
وتكرار تمؾ األخطاء وتأثيرىا في مستوى إتقاف  ، تعزو وجود أخطاء لدى الطالب في أداء العمميات الرياضية،(31)(

منتظمة أثناء تعمـ الطالب الميارات الرياضية مف صٍؼ دراسٍي إلى آخر؛ وعدـ  الطالب، إلى عدـ وجود متابعة
ويعزو الباحث األخطاء الشائعة لدى الطمبة في حؿ المسائؿ الرياضية إلى عوامؿ أخرى،   تصحيح تمؾ األخطاء.

العممية، وطرائؽ مثؿ عدـ فيـ الطالب لصيغة المسألة الرياضية ومصطمحاتيا، وُضعؼ معمـ الرياضيات في المادة 
لة أالتدريس غير المالئمة لتعمـ الطالب لتمؾ المسائؿ وحميا، وعدـ معرفة الطالب بالطرائؽ المختمفة لمباشرة حؿ المس

 الرياضية، وُضعؼ الطالب في الميارات األساسية السابقة في الرياضيات.

إلى ذلؾ، فيي قضية ميمة عند تقدير أما قضية ثبات درجات السمات الفرعية الختبار الرياضيات، وكما أشرنا 
مستوى إتقاف الطمبة في كؿ سمة فرعية، وعند استخداـ تمؾ النتيجة في اتخاذ قرارات تتعمؽ بتعمـ الطالب، ومعاودة 
تعممو، ونجاحو في صفو الدراسي، وانتقالو إلى صؼ دراسي أعمى.  بينت نتائج ىذا البحث أف معامؿ ثبات درجات 

ف معامالت ثبات السمات الفرعية المكونة لالختبار كانت مرتفعة أو   (.0.85اف مرتفعًا  )اختبار الرياضيات ك
أما بالنسبة لمعامالت االرتباط بيف السمة الفرعية والسمة العامة   (. 0.79) ( و0.70نسبيًا، حيث تراوحت بيف )

انت معامالت االرتباط البينية، كذلؾ ك(. 0.83) ( و0.71لالختبار، فقد كانت قوية وموجبة، حيث تراوحت بيف )
( و 0.68بيف ) بيف السمات الفرعية الست المكونة الختبار الرياضيات، قوية وموجبة، بشكٍؿ عاـ، حيث تراوحت

؛ وىو مؤشر عمى صدؽ السمة العامَّة التي يقيسيا االختبار.  تبدو ىذه النتائج أفضؿ مف نظيرتيا التي 0.87))
 ,Sinharay، وكذلؾ سنياراي ) (41)( Sinharay & Haberman, 2008وىابرماف )توصؿ إلييا سنياراي 

، وذلؾ بالنسبة لمسمات الفرعية.  فقد طبؽ الباحثوف اختبارًا  في الرياضيات متعدد الصيغ، عمى (40)( 2010
مات (. وشمؿ االختبار سبع س649، 1029، 1050، 581، 603المستوى الوطني، عمى عدة عينات مف الطمبة )

ميمة أداء في االختبار.  وجد الباحثوف أف معامالت ثبات كرونباخ ألفا لدرجات السمات الفرعية،  15فرعية، غطت 
السبع، عمى  أما معامؿ الثبات لالختبار ككؿ، لكؿ صيغة مف صيغ االختبار  .0.63)و )( 0.18تراوحت بيف )

في ضوء تمؾ النتائج، أنو إذا ارتفع معامؿ ثبات درجات والحظ الباحثوف،   (.0.86)( و 0.80)حدة، فقد تراوح بيف 
السمة الفرعية، فإف السمة الفرعية تقدـ معمومات أفضؿ عف مستوى إتقاف الطالب؛ مقارنًة بمعامؿ ثبات درجات 
االختبار ككؿ.  إضافًة إلى أف المقياس المستخدـ لتقدير مستوى إتقاف الطمب في السمات الفرعية، يجب أف يكوف 

نفسو المستخدـ لدرجات االختبار ككؿ )كأف يكوف عمى ىيئة نسبة مئوية، أو احتمالية(، وىو ما تـ استخدامو في ىو 
ىذا البحث.  ويسمط الباحثوف الضوء عمى قضية أخرى ميمة، وىي عدد فقرات السمة الفرعية، حيث يؤثر ذلؾ عمى 

لوطني، ويصعب تطبيقو عمى مستوى االختبار مقدار ثبات درجاتيا.  يمكف تطبيؽ ذلؾ عمى مستوى االختبار ا
 & Feinbergالصفي المحدد بعدد مف الفقرات ووقت محدد ألداء االختبار؛ طبقًا لما توصؿ إليو فاينبيرغ وجوريج ) 

Jurich, 2017 )(8)(  وكذلؾ فاينبيرغ ووينر ،Feinberg & Wainer, 2014a, 2014b )(39,38)  . 
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أف ىناؾ مجموعة مف المعايير لضماف مصداقية االستدالالت  (43)( Monaghan, 2006ويرى موناجياف )
المستخمصة مف درجات السمات الفرعية، فيما يتعمؽ بإتقاف الطالب؛ مثؿ عدـ وجود معمومات فائضة أو زائدة  في 

مكانية مقارنة درجات السمات الفرعية مف عدة مصاد ر؛ درجات السمة الفرعية قد تضر بصدؽ االستدالالت، وا 
وخاصًة إذا كاف عدد الفقرات قمياًل في السمة الفرعية الواحدة، كما ىو الحاؿ في االختبار الُمطبؽ عمى طمبة صؼ 

خرى لزيادة أفيضيفاف معايير  (42)( Shute & Underwood, 2006دراسي واحد.  أما شوت وأندروود ) 
صائص ميمة األداء، والبيئة التعميمية مصداقية تمؾ االستدالالت، مثؿ معرفة المعمـ بخصائص الطالب، وخ

ة؛ وذلؾ لغرض تحميؿ أداء الطالب وتحديد مستوى إتقانو بشكٍؿ دقيؽ.  ومف جانٍب آخر، يمكف تطوير يمالتعم
الخصائص السيكومترية )معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز( لفقرات السمة الفرعية؛ حتى يمكف اعتماد الدرجة الفرعية 

لالختبار؛ وخاصًة عندما يكوف االختبار كمعيار في نجاح الطالب، أو عالج مستوى ضعفو في الميارات المكونة 
ولزيادة الثقة في درجة السمة الفرعية، يمكف كتابتيا . (8)( Feinberg & Jurich, 2017عمى المستوى الوطني ) 
( ليا حداف أدنى وأعمى.  كذلؾ يمكف أف يكوف البديؿ ىو مقارنة درجة السمة الفرعية  CIعمى صيغة فترة ثقة ) 
 تقاف )وىو الذي تـ استخدامو في ىذا البحث(بمستوى محدد مف اإل

 (Feinberg & Wainer, 2014a, 2014b ) (38,39) ىناؾ قضية أخرى تتعمؽ بصدؽ السمة الكامنة التي .
يقيسيا االختبار؛ وىي أنو كمما كاف االرتباط ضعيفًا بيف درجات السمة الفرعية ودرجات االختبار ككؿ، كمما كاف 

 ( لصدؽ السمة الكامة ضعيفًا أيضًا؛ وىو ما أشار إليو عدة باحثيف divergent evidenceالدليؿ التباعدي  
(Feinberg & Jurich, 2017); (38,39)(Feinberg & Wainer, 2014a, 2014b);(8) 

 (40)(Sinharay, 2010)  

 الخالصة والتوصيات

أىـ النتائج التي يمكف استخالصيا مف البحث، أف مستوى إتقاف الطمبة في الصفوؼ الثالثة الُعميا بالمرحمة 
%(، وذلؾ في السمات الفرعية 60االبتدائية، كاف أعمى مف المتوسط، لكنو لـ يصؿ إلى مستوى اإلتقاف الُمحدَّد )

ات كاف أفضؿ مف نظيره لدى الطمبة.  إضافًة إلى أف الست المكونة لالختبار.  كما اتضح أف مستوى إتقاف الطالب
مستوى إتقاف طمبة الصؼ الرابع كاف األدنى، مقارنًة بنظيره لدى طمبة الصفيف الخامس والسادس؛ رغـ أف فقرات 

ف ثبات درجات السمات الفرعية أاالختبار تمثؿ ميارات الرياضيات في الصؼ الرابع فقط.  كما بينت النتائج أيضًا، 
 ست المكونة الختبار الرياضيات، كاف عاليًا.ال

 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا ىذا البحث، يوصي الباحث بالتالي:

إجراء المزيد مف البحوث عمى مستوى إتقاف الطالب في الرياضيات في المرحمة االبتدائية، عمى أف يكوف  .1
ُؿ أف يكوف عمى المستوى الوطني، لمحصوؿ عمى معمومات  ذلؾ عمى عينات أكبر مف الطمبة، وُيفضَّ

ت درجات صحيحة عف مستوى إتقاف الطالب مف درجات السمة الفرعية.  مع التحقؽ مف معامؿ ثبا
السمات الفرعية، وارتباط كؿ منيا بدرجات االختبار ككؿ.  كما ُيوصى بالبحث في أسباب انخفاض 

 مستوى إتقاف الطمبة في الرياضيات في الصفوؼ الخامس والسادس عمومًا، والصؼ الرابع خصوصًا. 
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المستوى الوطني بشكٍؿ إيالء أىمية خاصة لمسمات الفرعية المكونة الختبار الرياضيات بشكٍؿ عاـ، وعمى  .2
خاص؛ وذلؾ الستخداـ نتائجيا المتعمقة بتحديد مستوى إتقاف الطالب في اتخاذ قرارت حوؿ نجاح الطالب، 

 أو تشخيص وعالج ضعفو في سمات فرعيىة معينة، ومعاودة تعممو، وتحسيف التعميـ الصفي لممعمـ.
الطالب، رديفًا لدرجات السمات الفرعية التي أف تكوف نتائج استطالعات آراء المعمميف، حوؿ مستوى إتقاف  .3

تقيس مستوى اإلتقاف، وليست بدياًل عنيا.  مع االىتماـ بتحديد السمات الفرعية لالختبار قبؿ الشروع في 
بناء فقراتو؛ إلى جانب المعرفة الُمسبقة بخصائص الطالب، وخصائص ميمات األداء التي تمثؿ السمات 

 يسة التي يقيسيا االختبار، وبيئة التعمـ والتعميـ الصفي أيضًا.الفرعية المكونة لمسمة الرئ
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 بناء وتجريب اختبار لقياس الفهم القرائي لدى تالميذ التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان
Building and Implementation of Reading Comprehension Test for Basic Education 

Students in Aldahira Reign in Sultanate of Oman 

 د. سيف بن ناصر بن سيف العزري *
 ملخص

نبع ىذا البحث من واقع عمل الباحث مشرفا ملادة اللغة العربية يف 
حمافظة الظاىرة التعليمية بسلطنة عمان؛ حيث ىدف إىل تقدمي الدعم 
واملساندة ملعلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي بتوفري اختبار مقنن؛ 

ختبار لقياس مستوى الفهم القرائي عند ىؤالء التالميذ. شارك يف بناء اال
التعليم األساسي مت اختيارىم بطريقة  اً وتلميذة من تالميذ ( تلميذاً 022)

( 02( مدارس من مدارس حمافظة الظاىرة متثل )8عشوائية عنقودية من )
مدرسة من املدارس املتضمنة للصف الرابع األساسي الذي ميثل ختام 
احللقة األوىل. مت بناء االختبار وفق خطوات علمية متدرجة موضحة يف 

وىو ،  61إىل،  54ختبار بنالدراسة وقد تراوح معامل صعوبة اال
 معامل مناسب حسب ما أشار إليو مقياس

 Kaplan and Saccuzzo 2010) )(1)  بينما تراوح معامل متييز
وىو أيضا معامل جيد حبسب    37.إىل  33.فقرات االختبار بن 

ومبا أن االختبار ىو من نوع االختيار من  (Ebel's 1972)(2)تقسيم 
ب ىو حساب ثباتو بطريقة معادلة كندر متعدد فقد كان األنس

 K20) Kuder-Richardson Formulaريتشاردسون 
وىو  2.88؛ فقد بلغ معامل ثبات االختبار بعد تطبيق املعادلة (20

معامل مرتفع. إضافة إىل ذلك فقد مت قياس الثبات مرة أخرى بطريقة 
باط وىو معامل ارت  724.إعادة االختبار، وقد بلغ معامل االرتباط

لقوة معامل االرتباط   David (1971)مرتفع وقوي حبسب تصنيف 
وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى  وىو دليل آخر على ثبات االختبار.

تالميذ التعليم األساسي يف حمافظة الظاىرة يف مهارات الفهم القرائي 
بينما  0.62 حيث بلغ املتوسط احلسايب املتضمنة لالختبار كان متوسطاً 

وقد أوصت الدراسة مبجموعة من  11.3بلغ االحنراف املعياري 
التوصيات اهلادفة إىل تطوير مهارات الفهم القرائي لدى تالميذه ىذه 

 املرحلة.
الفهم القرائي، اختبار قراءة، تعليم أساسي، مهارات كلمات مفتاحية: 

 قراءة.
 

_____________ 

 * وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة عمان
 
 

 *DR.Saif Naser Saif Azri 

 

Abstract 

In this study the researcher aimed to support the 

Arabic Language teachers in First Cycle Level by 

provide a realty test to assess reading 

comprehension skills of their students in grade 

four. Two hundred students participated to build 

this test were have been selected randomly from 8 

schools represents 40 schools from the same 

cycle located in Aldahirah Area. A Kuder-

Richardson Formula 20 was used to uncover the 

reliability of the test which was .88 and again the 

re implementation way was used to discover the 

reliability which was .724 as indicated by Person 

Correlation. The Difficulty Coefficient of the test 

a ranged from .45 to .61. The result of the study 

concluded that grade four students in First Cycle 

are in moderate level in reading comprehension 

skills depending of the mean which, was 0.62. the 

study ended with some related recommendation. 

Keys words: reading, comprehension skills, 
reading test, grade four.   
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 مقدمة 

العربية مكانة مرموقة بين المواد الدراسية األخرى في النظام التعميمي العماني، وىذه المكانة ال تنفصل عن تتبوأ المغة  
. وفي (3)(2002مكانة المغة العربية في العالم؛ فيي من أقدم لغات العالم التي مازالت تحتفظ بآدابيا، وجمالياتيا )مدكور،

ي نوع من النوافل؛ فيي من الناحية الدينية لغة القرآن الكريم، ولغة العبادات وفي اعتقادي إن التذكير بمكانة المغة العربية ى
 29(  مميون نسمة في  200مقدمتيا الصموات الخمس، ومن الناحية العالمية فإن المغة العربية يتكمم بيا ما يزيد عن )

ثانية في الكثير من الدول اإلسالمية، وقد كمغة أم باإلضافة إلى كونيا لغة   -ىي مجموع الدول العربية  –دولة عربية 
كواحدة من المغات الحية المستخدمة في األمم المتحدة و في كتابة  1973أقرت األمم المتحدة  المغة العربية في عام 

 وثائقيا ، كما وضعت ليا يوما عالميا تحتفل بو كل عام سمي باليوم العالمي لمغة العربية يوافق الثامن عشر من ديسمبر
باعتبار المغة العربية لغة معتمدة  3190من كل عام، وىو اليوم الذي أصدرت فيو الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارىا رقم 

 . (4)(2010ضمن المغات الرسمية في أروقتيا )الحالق،

ارات المغة العربية لمطالب بتنمية مي خاصاً  ففي سمطنة عمان أولت وزارة التربية والتعميم اىتماماً  وال أريد أن أذىب بعيداً  
م، والذي 1996/  101ويأتي ذلك انعكاسا لما نص بو النظام األساسي لمسمطنة الصادر وفق المرسوم السمطاني رقم 

. حيث تركز أىداف تدريس (Ministry of Education, 2006)(5)ينص أن المغة العربية ىي المغة الرسمية لمسمطنة 
العمانية عمى تنمية ميارات التواصل المغوي السميم من خالل تنمية ميارات االستماع، التحدث، المغة العربية في المدارس 

القراءة والكتابة أو ما يطمق عميو في عمم المناىج وطرائق التدريس بفنون المغة العربية، وفي مقدمة ىذه الفنون األربعة تأتي 
مدرسة و في جميع المواد الدراسية عدا المغتين اإلنجميزية والفرنسية ميارة القراءة؛ ذلك ألنيا أداة التعمم األساسية في ال

، و من المتفق عميو عند الكثير من الميتمين بدراسة النمو المغوي لألطفال أن فشل الطالب في اكتساب ىذه الميارة؛ طبعاً 
. ومن (5)(2003فقط )شحاتو، عمى تقدميم التحصيمي في جميع المواد الدراسية وليس في المغة العربية سينعكس سمبياً 

الميم التذكير أن القراءة تمد المتعممين بمجال واسع من المعارف التي توسع من مداركيم، وتكسبيم نماذج من الخبرات 
اإلنسانية التي تنمي اىتماماتيم، وتجعميم قادرين عمى فيم الحياة واالندماج مع مجتمعيم، باإلضافة إلى أنيا تقدم ليم 

 .   (6)(1998ضاء الوقت المفيد )فضل اهلل، المتعة في ق

أما بالنسبة لميارات القراءة فإن حصة تعميم القراءة تركز عمى إكساب المتعممين مجموعة من الميارات القرائية الميمة التي 
عنى مفردة من تعالج الفيم القرائي لدى الطالب ومنيا: فيم المعنى العام لمنص، تحديد األفكار الرئيسة والجزئية، تحديد م

السياق، استخدام الكممة في أكثر من معنى في النص وتمخيص النص المقروء.  ويقع عمى عاتق معمم المغة العربية تنمية 
مدى  مثل ىذه الميارات القرائية لدى الطالب وتطويرىا؛ ذلك أن نجاح الطالب ومدى اكتسابو ليذه الميارات؛ سيحدد الحقاً 

 ىي لغة التدريس في مرحمة الدراسة ما قبل الجامعية -كما أسمفنا -راسية؛ فالمغة العربية تقدمو في بقية المواد الد

 . (7)(2004)وزارة التربية والتعميم،  
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عمى تفاعل  تمك الميارات قد حددت الحقا بميارات الفيم القرائي حيث يعرف الفيم القرائي بأنو بناء معنى النص بناء قائماً 
لثقافية مع النص، والجدير بالذكر أن ىذا التعريف ىو نفسو التعريف المعتمد من قبل معجم وخمفيتو ا ئخبرة القار 

. ولقد قسم مكتب التربية لدول الخميج العربي ميارات القراءة Harris & Hodges)(8) 2005(.المصطمحات التربوية ل 
لكل مستوى مجموعة من الميارات التي  إلى ثالثة مستويات: المستوى الحرفي، مستوى الفيم، ومستوى النقد وقد وضع

ينبغي تضمينيا في المنياج الدراسي وكذلك في برامج إعداد معممي المغة العربية؛ لتدريب الطالب عمى طريقة اكتسابيا 
والتعامل معيا، ففي مستوى الفيم ىناك ميارات التعرف عمى معنى الكممة من السياق، تحديد الفكرة الجزئية والرئيسية من 

سياق، تتبع تسمسل األحداث في النص، نقد المقروء، التفريق بين الصواب والخطأ، التمييز بين الرأي والحقيقة، تمخيص ال
 . (9)(1997المقروء في ضوء فيم النص ) مكتب التربية لدول الخميج العربي، 

الممارسات التي من المؤمل  حقاً إلى أن فيم المعمم ودرجة وعيو لمفيوم الفيم القرائي سيحدد ال (10)(2000ويشير )عصر،
أن يمارسيا في غرفة الصف من أنشطة صفية وأسئمة سابرة وتفاعل صفي ينشط من تعمم الطالب لمميارات القرائية ؛ 
فالمعمم الذي يرى أن القراءة ىي مجرد التعرف عمى رموز مكتوبة وكممات مصفوفة عمى خطوط الصفحات سيترجم ذلك 

بتنمية ميارات الفيم القرائي العميقة، بينما في المقابل المعمم الذي يرى أن القراءة  ن ميتماً في حصتو الصفية ولن يكو 
تتعدى الفيم السطحي لمرموز والكممات إلى معرفة المعاني الكامنة بين الجمل سيحول حصتو إلى حصة تسعى إلى تنمية 

بداء  الرأي فيو. ميارات القراءة الناقدة وفيم ما بين السطور ونقد المكتوب وا 

يشير إلى أن النظرة القديمة لمقراءة   (11) (Orasanu 1986)وقد أكد تمك النظرة الكثير من الباحثين العرب واألجانب ف  
صوت الكممة ومن ثم تكوين الجممة من مجموعة  كانت تتمثل في التعرف عمى الحروف وضميا إلى كممات متضمناً 

القارئ ىو ربط الحروف إلى  ة تسمى بالنظرة األلف بائية لمكممة وبالتالي يكون دوراً الكممات المركبة، وقد كانت تمك النظر 
في مثل ىذه الحالة. ويرى باحثون آخرون  ما يكون سطحياً  كممات والكممات إلى جمل؛ لموصول إلى المعنى والذي غالباً 

بصرية لمكممات والجمل إلى ربط النص المقروء إذ تطور مفيوم القراءة من مجرد النظرة ال أن ىذا المفيوم لم يستمر طويالً 
بخبرة القارئ في الحياة وخمفيتو المعرفية وتفاعمو مع البيئة؛ لموصول إلى فيم عميق لممقروء؛ أي قراءة ما بين السطور من 

بداء الرأي فيو وليس مجرد التعرف عميو بصرياً  لتفاعل بين ؛ فالفيم القرائي ىنا يحصل عن طريق امعاني ونقد المقروء، وا 
 .(12)(2005النص والقاريء )الدليمي والوائمي،

ذا ألقينا نظرة سريعة عمى الدراسات العمانية التي تناولت ميارات الفيم القرائي لدى الطالب نجدىا متنوعة من حيث   وا 
حدد في دراستو ميارات الفيم القرائي المناسبة لطالب  (13)(1999الفوري )اليدف والصف الدراسي فعمى سبيل المثال 

المرحمة اإلعدادية في ذلك الوقت، والمتمثمة في: تحديد ىدف الكاتب من النص، التفريق بين األفكار الرئيسية والثانوية، 
لمنص أو نياية  ربط األسباب بالنتائج، اختيار عنوان مناسب لمنص، التعرف عمى معنى المفردات من السياق، توقع نتائج

مناسبة لو، ووضع عنوان مناسب لمنص. فيما اىتمت دراسات أخرى بتجريب طرائق واستراتيجيات تدريسية؛ لمعرفة أثرىا 
والتي اىتمت بتجربة استخدام استراتيجية تحميل  (14)(2005الحريزي )في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى الطالب كدراسة 

لفيم القرائي لدى الطالب في الصف التاسع من مرحمة التعميم األساسي والتي أشارت نتائجيا المحتوى في تنمية ميارات ا
ستراتيجية كان ليا دور إيجابي في رفع مستوى الطالب في الفيم القرائي. وفي االتجاه نفسو سارت دراسة الإلى أن ىذه ا
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م الذاتي في رفع مستوى الطالب في الفيم القرائي. وقد ستراتيجية التقيياوالتي اختبرت فعالية استخدام  (15)(2007الكندي )
 توصمت إلى فعالية ىذه االستراتيجية في تطوير مستوى الطالب في القراءة ومستوى الفيم فييا.

أما في إطار الدول العربية فالدراسات التي كانت قد أوصت بضرورة تنمية ميارات الفيم القرائي من قبل المعممين والمدرسة 
 (19)(1990المطوع )، (18)(2001السميمان )، (17)(2003مصمح )، (16)(2008عرقاوي )ومن أمثمتيا دراسات:  جداً  فكثيرة

لى  ىوغيرىا الكثير من الدراسات التي دعت إل تدريب المعممين عمى االىتمام بميارات الفيم القرائي في حصة القراءة وا 
لى استخدام أدوات تقييم مناسبة ليذه الميارة. وىناك استخدام األنشطة واالستراتيجيات المناسبة في سبي ل تحقيق ذلك، وا 

 اتفاق عام بين التربويين عمى الدور الكبير الذي يقوم بو المعمم وانعكاسو عمى مستوى الطالب. 
ىي مثال آخر يؤكد أن ممارسات المعمم داخل الغرفة الصفية وما يتضمنيا من أنشطة ليا  Eanes) 1997)(20)دراسة 

دور كبير في رفع أو خفض مستوى الطالب في الفيم القرائي، كما يؤكد أنو من غير الممكن أن يتوقع المعمم من طالبو 
تمك الميارات عمى طالبو من خالل القدوة  إظيار ميارة عالية في الفيم القرائي إذا لم يكن ىو في األصل قد عكس أىمية

 المباشرة وغير المباشرة.  
في مستوى الفيم القرائي عند الطالب ال يعني أنو ال  أو إيجاباً  وىنا أريد أن أؤكد أن الحديث عن دور المعمم وتأثيره سمباً 

توفير األنشطة الصفية المناسبة لمطالب  توجد عوامل أخرى فقناعات المعممين بقيمة القراءة كميارة وكذلك قناعاتيم بأىمية
  ومؤثراً  في حصة القراءة، تمك القناعات سيكون انعكاسيا عمى ممارسات المعمم الصفية واضحاً 

(Moran & Hoy, 2001)(21) كما أن خبرة المعمم في التدريس قد يكون ليا دور أيضا؛ حيث أن ىذه القناعات يمكن أن .
. (22)(Baccus, 2004كمما زادت خبرة المعمم وكمما زاد من تعرضو لممواقف المتنوعة )تتغير وتتطور نحو اإليجابية 

بالمعمم يمكن لممشرف التربوي وكذلك لمدير  خاصاً  داخمياً  صحيح أن المعمم وقناعتو التدريسية وكذلك خبرتو تعتبر عامالً 
ك عوامال أخرى قد تؤثر في مستوى الطالب في المدرسة أن يكيفو ويطوره عن طريق التدريب واإلنماء الميني إال أن ىنا

تشير إلى أن  (23)(1977لباندورا )القراءة وىي عوامل خارجية تتعمق بالببيت واألسرة والبيئة المحيطة؛ فالنظرية االجتماعية 
تو في التعمم، وفي تفاعل الفرد مع المجتمع والبيئة ىو الذي ينتج السموك الذي يوجو الفرد ويحدد ميولو واتجاىاتو وكذلك قدرا

  ,Bandura, 1986)( 24 )ىذا إشارة إلى دور األسرة في التنمية القرائية لمطالب )

وفي رأيي يتفق الجميع أن تطوير ميارات الطالب في الفيم القرائي يعد واحدة من تمك المخرجات التي يسعى النظام 
في السمطنة ىو تزويد الطالب بالميارات القرائية المناسبة التعميمي إلى تطويره. كما أن من أىداف تدريس المغة العربية 

يؤىميم؛ لتحصيل العموم والمعارف وكذلك  استخداماً  -وفي مقدمتيا ميارة القراءة  -التي تمكنيم من استخدام المغة العربية 
بدونيا ال يمكنو النجاح في استخداميا كأداة؛ لمحكم عمى المقروء وتقييمو؛ ذلك ألن القراءة ىي أداة التعمم في المدرسة و 

 .(Ministry of Education, 2004)(7) المواد األخرى كما أشرنا سابقاً 

والغريب ىنا أنو رغم الجيود الكبيرة التي بذلتيا ومازالت تقدميا وزارة التربية والتعميم من تطوير لممناىج وتدريب لممعممين 
وفي ميارات الفيم القرائي بشكل خاص، وىو ما أشارت في السابق  إال أنو من المالحظ وجود ضعف في القراءة بشكل عام

. كما أننا يجب (13)(1999الفوري )و (25)(2004المسكري )، (14)(2005الحريزي )لو بعض الدراسات العمانية كدراسة: 
م والتي كان لمسمطنة فيو مرتبة متدنية ورغم 2005عام  PIRLأال ننسى نتيجة االختبار الدولي لميارات القراءة والمسمى 
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وتمك الجيود الجبارة والسواعد المخمصة العاممة في  م إال أنيا تظل ال تتناسب أبداً 2016التقدم المالحظ في نتيجة عام 
ن جميع الجوانب والتي مع تمك النتيجة واإلسراع في معالجتيا م حقل التربية والتعميم في السمطنة؛ مما يستدعي الوقوف ممياً 

من ضمنيا جانب المعمم ومياراتو وأساليب تدريسو بدراسة العوامل المتعددة التي ترتبط بيذه المشكمة كعوامل البيت 
دارات المدارس استخدام  والمدرسة والمنيج والبيئة المحيطة بالطالب إال أن ىذا الوقوف يتطمب من المعمم والمشرف وا 

 .س عممية فنية وخصائص سيكرومترية موثوقة وىو ما اليتوفر حالياً مقياس وطني مبني عمى أس

 مشكمة الدراسة

بحكم خبرتي في تدريس المغة العربية وفي اإلشراف التربوي ليذه المادة فإن مشكمة الدراسة الحالية تتمثل في محاولة بناء 
نو رغم الجيود المبذولة في مجال تطوير ميارات اختبار؛ لقياس ميارات الفيم القرائي لدى تالميذ التعميم األساسي؛ حيث أ

القراءة لمطالب إال أنو ال يوجد إلى اآلن مقياس وطني متخصص؛ لقياس ميارات الفيم القرائي عمى وجو الخصوص يكون 
م بمثابة مرجع يعود إليو المعممون في المحافظات التعميمية في السمطنة عند تقييميم لمستوى تالميذىم في ميارات الفي

 القرائي.   

 أىداف الدراسة

لقياس مستوى تالميذ  تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة وضع معايير مناسبة لبناء اختبار فيم قرائي يكون مناسباً 
الحمقة األولى من التعميم األساسي في سمطنة عمان، ثم بناء ىذا االختبار والكشف عن خصائصو السيكورمترية قبل 

لمعممي الحمقة األولى والقائمين عمى تعميم المغة  ر اختبار مقنن في الفيم القرائي يكون معيناً تطبيقو كمحاولة لتوفي
 العربية في سمطنة عمان.  

 أسئمة الدراسة 
 تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

 بسمطنة عمان؟ ما المعايير المناسبة لبناء اختبار في الفيم القرائي لتالميذ الصف الرابع األساسي .1
عمى المعايير  ما االختبار المناسب لقياس الفيم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بسمطنة عمان اعتماداً  .2

 المناسبة لبنائو؟ وماخصائصو السيكرومترية؟
 ما مستوى تالميذ الصف الرابع األساسي في الفيم القرائي في محافظة الظاىرة كما يقيسيا ىذا االختبار؟ .3

 مجتمع الدراسة
( 12296يتضمن مجتمع الدراسة جميع طالب الصف الرابع األساسي بمحافظة الظاىرة بسمطنة عمان والبالغ عددىم ) 

من اإلناث بحسب إحصائية العام الدراسي الحالي  اً ( ألف6009من الذكور و ) لفاً أ( 6198وتمميذة بواقع ) ألف تمميذاً 
م والصادرة من قسم اإلحصاء والمؤشرات بدائرة تخطيط االحتياجات التربوية بالمديرية العامة لمتربية والتعميم 2016/2017

حمة بمحافظة الظاىرة.  وقد تم اختيار الصف الرابع عمى وجو الخصوص؛ نظرا لما يشكمو ىذا الصف من أىمية فيو مر 
 لمحمقة األولى من التعميم األساسي بسمطنة عمان. 



 6 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد األول

 عينة الدراسة

لكبر حجم المجتمع فقد تم اختيار عينة لمدراسة  حيث أنو من الصعب تطبيق الدراسة عمى مجتمع الدراسة بالكامل؛ نظراً 
 وتمميذة من تالميذ الصف الرابع األساسي بمحافظة الظاىرة التعميمية. ( تمميذاً 200بمغت )

 عينة الدراسة مقسمة بحسب المدارس وعدد التالميذ: 1جدول 

 عدد اإلناث عدد الذكور المدرسة م
(1-4السميف لمتعميم األساسي ) 1  25 - 
(4-1المسرات لمتعميم األساسي ) 2  - 25 
(10-1المحيول لمتعميم األساسي ) 3  - 25 
(4-1ربوع الخير لمتعميم األساسي ) 4  25 - 
(4-1لمتعميم األساسي )البراعم  5  - 25 
(1-12فدى لمتعميم األساسي ) 6  25 - 
(4-1نبع المعرفة لمتعميم األساسي ) 7  - 25 
(4-1األنوار لمتعميم األساسي ) 8  25 - 

 100 100 8 المجموع
( مدارس من جميع مدارس محافظة الظاىرة والمتضمنة لمصف 8وقد تم اختيارىم بطريقة العينة العنقودية حيث تم اختيار ) 

( مدرسة بطريقة االختيار العشوائي ثم تم اختيار صف واحد من صفوف الرابع األساسي 40الرابع األساسي والبالغ عددىا )
( 1ون طريقة االختيار عشوائية أيضا دون تدخل من الباحث. ويمثل جدول رقم )من تمك المدرسة أيضا بطريقة القرعة؛ لتك

 المدارس المتضمنة في العينة مقسمة عمى أعداد الطالب ونوعيم )ذكور/إناث(.

 بناء االختبار

( أسئمة من نوع االختيار من متعدد 10يتموه ) أدبياً  نصاً  تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي في الفيم القرائي متضمناً 
 وقد سار بناء ىذا االختبار بالخطوات اآلتية:

لتالميذ التعميم األساسي  بيدف التوصل إلى المعايير العممية المناسبة لبناء اختبار في الفيم القرائي يكون مناسباً   .1
بسمطنة عمان فقد تم العودة إلى األدب التربوي الذي تناول أساليب قياس الفيم القرائي بشكل عام ومعايير بناء 
اختبارات الفيم القرائي بشكل خاص وقد تنوعت المصادر التي رجع إلييا الباحث، ومن بين تمك المصادر: 

(26)(Alderson and Bachman, 2003) (28)؛(Brown,2004), (27)(Rubin,2002) (5)(1997شحاتو،(؛  
اختيار النص المناسب: وقد تم ذلك بقراءة منيج القراءة لمصف الرابع األساسي من قبل الباحث وتكوين فكرة عامة  .2

 عن مستوى النصوص المتضمنة فيو وكذلك المواضيع العامة المدرجة في ىذا الكتاب.
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عمى معايير  وعة انتقاىا من خالل قراءتو المكثفة في األدب التربوي واعتماداً اختار الباحث خمسة نصوص متن .3
كمراعاتيا لمقيم والثقافة اإلسالمية، واتساميا بالمتعة، وكذلك  (3)(2002مدكور )اختيار أدب الطفل التي ذكرىا 

 مناسبة جانب القرائية فييا لمستوى تالميذ ىذا الصف.   
مجموعة من المحكمين المتخصصين في مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا تم عرض ىذه النصوص عمى  .4

وكذلك مشرفي ومشرفات المغة العربية بمحافظة الظاىرة باإلضافة إلى مجموعة من معممات المجال األول والتي 
نة منذ العام أوكمت إليين تدريس مقرر المغة العربية لمحمقة األولى بحسب السياسة التعميمية المتبعة في السمط

 م.1998
قام المحكمون المشار إلييم في النقطة السابقة بتحكيم النصوص الخمسة المقترحة بناء عمى عدة معايير أىميا:  .5

السالمة والصحة المغوية، مناسبة الثروة المفظية المتضمنة في ىذه القصص، ما تتضمنو من قيم وآداب 
لى الطفل باإلضافة إلى جوانب إخراج النص كحجم الخط اجتماعية، توفر صورة مناسبة تقرب فكرة النص إ

 عمى المعايير السابقة فقد تم اختيار نص المبراة والقمم. والتنسيق الكتابي. وبناءً 
قام الباحث بصياغة عشرة أسئمة من نوع االختيار من متعدد تقيس ميارات أساسية في الفيم القرائي كما اتفق   .6

عايير بناء المناىج الصادرة من مكتب التربية لدول مجمس الخميج العربية عام عمييا األدب التربوي ووثيقة م
م من مثل: الفكرة الرئيسة لمنص، معرفة معنى المفردة من السياق، التمييز بين الحقيقة والرأي، إعادة 1997

 ترتيب األحداث، ونقد المقروء.
األولى فقد تم عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى المعايير التي توصل إلييا الباحث في الخطوة  اعتماداً   .7

عمى مجموعة أخرى من المحكمين؛ إلبداء الرأي في مناسبة األسئمة المطروحة من حيث الصياغة وبدائل الحل 
 لكل سؤال ومناسبة السؤال ككل لمميارة المغوية المقيسة.

تضمين صورتو النيائية ومفتاح إجابتو في أخذ الباحث آراء المحكمين وقام بتحسين وتطوير االختبار والذي تم  .8
 الممحقين المرفقين بالدراسة.

تبنت ىذه الدراسة نوع االختبار القائم عمى االختيار من متعدد؛ نظرا إلى أن ىذا النوع من :  اختبار االختيار من متعدد
من التحكم بعدد أسئمة  يمكن القائمين عمى االختبار Alderson and Bachman 2003))(26)االختبارات كما يشير 

لى توجيو العمميات العقمية لمطالب أثناء اإلجابة عن أسئمة الفيم  االختبار في مقابل الميارات التي ييدف إلى يقيسيا، وا 
 االختبار المتضمن في ىذه الدراسة واألسئمة التي وضعت لقياسيا. قياسياالقرائي. ويوضح الجدول التالي الميارات التي 

 ميارات الفيم القرائي المتضمنة في االختبار واالسئمة التي تقيسيا : 2جدول 

 رقم السؤال ميارات الفيم القرائي م
 2+1 فيم الفكرة الرئيسة واألفكار الثانوية لمنص 1
 4+3 فيم معاني المفردات من سياق النص 2
 8+7 التمييز بين الحقيقة والخيال والصحة والخطأ 3
 10+9 فيم خصائص الكاتب 4
 6+5 فيم ما بين السطور من دالالت وصور 5
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 معامل الصعوبة والسيولة لفقرات االختبار

إن اليدف من إيجاد معامل صعوبة وسيولة االختبار ىو االطمئنان عمى مقدرة االختبار عمى مراعاة مستويات الطالب 
وفروقيم الفردية وكذلك التأكد أن االختبار قادر عمى التمييز بين الطالب في الميارات التي يقيسيا، وكذلك مدى فعالية 

ما تستخدمو الدراسة الحالية. وىو عبارة عن النسبة المئوية من الطالب الذين البدائل خصوصا في أسئمة االختبار المتعدد ك
        100×معامل الصعوبة = س %ن أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ويحسب بتطبيق المعادلة التالية:

 Kaplan and Saccuzzo 2010))(1)وىو بحسب ما أشار إليو ،  61إلى،54 تراوح معامل صعوبة االختبار بين وقد
 %.  50من ال  تعتبر نتيجة مناسبة؛ حيث أن معامل الصعوبة المناسب لالختبار ىو أن يكون قريباً 

 معامل تمييز فقرات االختبار

يرتبط معامل التمييز إلى درجة كبيرة بمعامل الصعوبة فميمة معامل التمييز تتمثل في تحديد مدى فاعمية سؤال ما في 
القدرة العالية والطالب الضعيف بالقدر نفسو الذي يفرق االختبار بينيما في الدرجة النيائية بصورة التمييز بين الطالب ذى 

% من كال المجموعتين بما يساوي 27عامة. وقد تم حساب معامل التمييز بتقسيم الطالب إلى مجموعتين عميا ودنيا بواقع 
 وىو معامل جيد بحسب تقسيم   37.إلى  33.وح بين وتمميذة فكان معامل تمييز فقرات االختبار يترا تمميذاً  54

Ebel's 1972) )(2)  الذي اعتمد عمى النظرية الكالسيكية في وضع معامل التمييز عمى النحو التالي )ضعيف من صفر
(. وبالتالي يكون تمييز 0.4ممتاز أكبر من  – 0.39إلى  0.3جيد من  – 0.29إلى  0.2مقبول من  – 0.19إلى 

 بحسب المقياس السابق. تبار جيداً فقرات االخ

 ثبات األداة

( 25من الذكور وكذلك ) ( تمميذاً 25وتمميذة بواقع ) ( تمميذاً 50لحساب ثبات االختبار تم تطبيقو عمى عينة مكونة من )
تمميذة من اإلناث وىو ما يمثل صفين من صفوف الصف الرابع األساسي. وقد تم اختيار عينة الثبات من مدارس محافظة 

( ولصفين دراسيين 4-1الظاىرة عن طريق االنتقاء العشوائي لممدرسة من بين مدارس الحمقة األولى المتضمنة لمصفوف )
 فوف الرابع األساسي.من تمك المدرسة من بين ص

وبما أن االختبار ىو من بين االختيار من متعدد فقد كان األنسب ىو حساب ثباتو بطريقة معادلة كندر ريتشاردسون 
 ( والتي ىي كاآلتي: (K20 Kuder-Richardson Formula 20المسماة 

 

 = PKR20 0.88وقد بمغ معامل ثبات االختبار بعد تطبيق المعادلة 

 اً آخر  إلى ثبات االختبار وجاىزيتو لمطبيق. وكزيادة في التأكد من ثبات ىذا االختبار فقد تم اختيار صفاً  مؤشراً  وىو ما يعد
وتمميذة وقد طبق عمييم االختبار في صورتو النيائية  ( تمميذاً 25من صفوف الرابع األساسي في محافظة الظاىرة بواقع )
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تطبيقو عمييم بعد مضي فترة أسبوعين.  وقد استخدمت الدراسة معامل ارتباط بعد حساب ثباتو بالطريقة السابقة ثم أعيد 
 :3بيرسون؛ حيث تم حساب معامل ارتباط درجة الطالب في التطبيقين كما يوضحيما الجدول 

 معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين؛ لحساب ثبات االختبار: 3جدول

عمى  قوة االرتباط اعتماداً  معامل االرتباط التطبيقان
 مقياس

 Very Strong 724. التطبيق الثاني× التطبيق األول 
؛ مما يؤكد من جديد ثبات االختبار ( لقوة االرتباط فإن معامل االرتباط يعد مرتفعاً 1971) Davidعمى تصنيف  واعتماداً 

 = Negligible) حيث يتكون المقياس من خمس نقاط تحدد قوة العالقة ىي كالتالي: (وجاىزيتو التامة لمتطبيق النيائي.
.00 to .09; Low =.10 to .29; Moderate = .30 to .49; Substantial = .50 to .69; Very Strong = 

.70 to 1.00).  

 نتائج الدراسة

لإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة والذي نصو" ما المعايير المناسبة لبناء اختبار في الفيم القرائي لتالميذ الصف 
 الرابع األساسي في محافظة الظاىرة بسمطنة عمان؟" 

رات الفيم القرائي بشكل تم العودة إلى األدب التربوي الذي تناول أساليب قياس الفيم القرائي بشكل عام ومعايير بناء اختبا
إلى مجموعة المصادر التي رجع إلييا الباحث حيث خرجت الدراسة بقائمة معايير ركز عمييا  خاص وقد تمت اإلشارة سابقاً 

 األدب التربوي وىي معايير ال غنى عنيا عند بناء اختبار لقياس ميارات الفيم القرائي يمخصيا الجدول اآلتي: 

 اختبار الفيم القرائيمعايير بناء :  4جدول 

 المعايير م
 احتواء االختبار عمى تعميمات واضحة 1
 تضمين االختبار لنص قرائي مناسب لعمر الطالب وصفيم الدراسي 2
 احتواء النص القرائي عمى قيم ومعان سامية 3
 مناسبة عدد أسئمة االختبار 4
 توافق األسئمة مع ميارات الفيم القرائي المقيسة. 5
 توفر مفتاح إجابة صحيح. 6
 مناسبة زمن االختبار لمحتوى االختبار. 8

وقد عرضت تمك المعايير عمى مجموعة من المحكمين المختصين بتدريس المغة العربية وكذلك في القياس والتقويم من 
% فأعمى مما 70حيث نالت جميع المعايير عمى درجة موافقة  -إحدى محافظات السمطنة –محافظة الظاىرة التعميمية 

لتالميذ الصف  يدل عمى توافق المحكمين عمى مناسبة تمك المعايير وأىميتيا لبناء اختبار في الفيم القرائي يكون مناسباً 
 الرابع األساسي بسمطنة عمان.
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يذ الصف لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة والذي نصو" ما االختبار المناسب لقياس الفيم القرائي لدى تالم 
عمى المعايير المناسبة لبناء ىذا االختبار؟ وما خصائصو السيكرمترية؟ فقد تمت  الرابع األساسي بسمطنة عمان اعتماداً 

اإلجابة عن ىذا السؤال باستخدام المعايير السابقة واختيار النص المناسب، وكذلك إجراءات الصدق والثبات كما وضحتيا 
 ( يتضمن الصورة النيائية الختبار الفيم القرائي.1)الخطوات السابقة. والممحق رقم 

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة والذي نصو" ما مستوى تالميذ الصف الرابع األساسي في الفيم القرائي كما 
( 200بالغ عددىا )يقيسيا اختبار الفيم القرائي المقترح من الدراسة الحالية؟ فقد تم تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة ال

 تمميذا وتمميذة كما تم تفصيميا في محور عينة الدراسة.

وقد تم استخدام درجة المتوسط العام واالنحرافات المعيارية لعدد اإلجابات الصحيحة ألسئمة االختبار في مقابل اإلجابات  
( بينما 1اإلجابة الصحيحة عالمة ) الخاطئة، ونظرا إلى أن أسئمة االختبار ىي من نوع االختيار من متعدد فقد أعطيت

أعطيت اإلجابة الخطأ )صفر(، وقد حولت درجة كل طالب في االختبار إلى درجة مئوية بيدف المقارنة والتقسيم إلى 
 مستويات. 

وقد تم االعتماد كذلك عمى المعيار الذي أعدتو وزارة التربية والتعميم في سمطنة عمان لمحكم عمى مستوى إنجاز 
في التحصيل العممي في المواد المختمفة في الحمقة األولى من التعميم األساسي في سمطنة عمان كما ىو موضح الطالب 

 في الجدول اآلتي.

 المعيار المعتمد في وزارة التربية العمانية لمحكم عمى تحصيل الحمقة األولى من التعميم األساسي:  5جدول 

 مدى درجة المستوى مستويات الفيم القرائي
 100إلى  80من  مستوى عالي
 79إلى  50من  مستوى متوسط
 50أقل من  مستوى منخفض

وبين الجدول التالي مستوى الطالب في ميارات الفيم القرائي كما يقيسيا االختبار حيث كان مستوى طالب التعميم 
إلى أن ىذا الصف يمثل مرحمة ختامية لمحمقة  األساسي والذي يمثميم طالب الصف الرابع األساسي عينة الدراسة؛ نظراً 

وبالعودة إلى معيار تحديد  11.3بينما بمغ االنحراف المعياري  (62.8)حيث بمغ المتوسط الحسابي  األولى كان متوسطاً 
في مستوى التحصيل الدراسي الذي أقرتو وزارة التربية والتعميم في سمطنة عمان يتبين أن مستوى طالب التعميم األساسي 

 الفيم القرائي ىو في المستوى المتوسط.

 مستوى تالميذ محافظة الظاىرة في الفيم القرائي :  6جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي عدد التالميذ اختبار الفيم القرائي
 المعياري

 مستوى الطالب

 متوسط 11.3 62.8 200 ( ميارات5( أسئمة لقياس )10يتضمن )
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 توصيات الدراسة

يكون ىناك مقياس وطني متبنى من قبل وزارة التربية والتعميم العمانية؛ لقياس ميارات الفيم القرائي ضرورة أن  .1
 لمطالب في جميع المراحل الدراسية.

ة لالتجاىات القرائية والتفضيالت القرائية ىو ضرورة ممحة؛ لدعم تعميم المغة العربية في يبناء مقاييس وطن .2
 في جميع الصفوف الدراسية.الحمقة األولى في سمطنة عمان و 

مستوى تالميذ التعميم األساسي كما ظير في الدراسة الحالية ىو متوسط وىي نتيجة تدعو المعممين إلى بذل  .3
 المزيد من الجيد لرفع المستوى التحصيمي لمطالب في القراءة.

الباحثون مدعوون إلى دراسة العوامل ذات العالقة بمستوى الفيم القرائي لمطالب كاالتجاىات القرائية،  .4
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 (  الفيم القرائي لتالميذ الصف الرابع األساسي1حق )مم
 

 أييا التمميذ النجيب  :
قراءة متأنية ثم أجب عن األسئمة  -التي تدور أحداثيا حول المبراة وقمم الرصاص  -اقرأ القصة القصيرة التالية         

 اإلجابة التي تراىا مناسبة لكل سؤال. أمام (√)التي تمييا بوضع عالمة 
 

 
 في حقيبة مدرسية.. اجتمعت مبراة وقمم رصاص.. 

 ابتعد القمم عن المبراة قمياًل ال يريد أْن يكمميا، ولم يكن يريد حتى أْن يراىا.. 
ابتعد إلى زاوية الحقيبة وألصق نفسو بجدارىا الجمدي يسّمي نفسو بذكرياتو الجميمة عندما كان قممًا كاماًل.. لم 

 تمّسو شفرات المبراة الحادة. 
ر يسير متجيًا نحو مدرستو.. وتمايل الطفل قمياًل وقفز فوق كانت الحقيبة تتحرك بخفة عمى ظير تمميذ صغي

 حفرة صغيرة تجمعت فييا مياه المطر.. اىتزت الحقيبة بقوة فتدحرجت المبراة والتقت وجيًا لوجو مع القمم. 
 ودار حوار بينيما.. 

 القمم: ابتعدي عني أيَّتيا المبراة القاسية القمب. 
 ذا تقول إّني قاسية القمب؟ المبراة: سمعًا وطاعة.. لكْن لما

القمم: انظري كم أصبحت قصيرًا بسببك.. بعد أْن كانت قامتي طويمة شامخة.. فأنت تقطعين طولي بشفرتك 
 الحادة.. 

قالت: نعم يا صديقي.. أعترف بذلك.. لكنيا الطريقة الوحيدة ألساعد صديقي التمميذ عمى الكتابة والرسم 
 والتعبير.. 

 أال تدركين أّنك بيذه الطريقة تقتميني شيئًا فشيئًا.. وعّما قميل سأختفي من الوجود..  أجابيا بحزن وغضب:
تقترب منو الِمبراة وتقول بحنان: ال يا أخي القمم.. ما فائدَتك إذا لم يكتب بك التمميذ ! وما فائدتي أنا إْن لم أقم 

 بدوري رغم أن استخدام شفرتي يقرب موتي وانتيائي أنا أيضًا.. 
 جبييا  القمم بحزن ورفض لما تقولو بعد أْن يبتعد عنيا قمياًل: ي

 ماذا تقولين؟ 
 أال تفيمين أنني أذوب تحت شفرتك الحادة وأفنى؟؟ 
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حساسي؟   أال تقدرين مشاعري وا 
 تقول بابتسامة وبنظرة عطف ومحبة: ال يا أخي.. أنت ال تذوب وال تفنى. 

 ثم تتأمل المبراة عيني القمم.. 
تبتسم ابتسامة لطيفة حنونة وتقول: انظر يا أخي كم كتب بواسطتك التمميذ.. وكم دون ورسم وشارك أصدقاءه 

 بأفكاره . وكم ساعدتو أنت عمى النجاح والتفوق. 
 وقالت بعد لحظات من الصمت والتأمل: 

اق تمميذنا النجيب.. أال يعني كل ذلك أّنك تفنى من أجل اآلخرين؟ ثّم إّن رصاصك منتشر في كل دفاتر وأور 
والموحات التي رسميا بواسطتك.. كميا موضوعة في أماكن جميمة في مدرستو وفي بيتو.. أال يسعدك ذلك؟ فموال 

 شفرتي ورأسك الحاد وأنامل التمميذ لبقيت عودًا خشبيًا ال قيمة لو.. ولم تنجز كل ىذه األعمال الرائعة.. 
ثم تأمل دفاتر التمميذ وكتبو.. وتذكر بعدىا كل لحظات المرح التي نظر قمم الرصاص إلى األرض ولم يتكمم.. 

 قضاىا التمميذ معو في الكتابة والرسم.. 
 فكر القمم قمياًل ثم قال: 

كالمك صحيح أيتيا المبراة الذكية.. ما أجمل أْن أكون قممًا؟ وما أجمل أن يستخدمني األطفال؟ من اليوم 
رأيك اآلن أْن أقّرب رأسي من شفرتك ألّن التمميذ يكاد يصل إلى  وصاعدًا لن أغضب منك مرة أخرى. ما

 المدرسة وسيحتاجني فور وصولو.. 
تضحك الِمبراة وتشع عيناىا سعادة.. ثم تضم القمم إلى صدرىا بحنان.. وتبدأ بإعداده استعدادًا لوصول التمميذ 

 إلى فصمو.. 
  167 -( "بتصرف" العدد 2010المرجع: مجمة الفاتح لألطفال )

 http://www.al-fateh.net/fateh-d/fa-09-167/mibrat.htm 
 السؤال األول:

 في رأيي العنوان المناسب ليذه القصة ىو:
 القمم الغاضب -2التعاون قيمة جميمة                             -1
 التعاون بين التمميذ والحقيبة   -3المبراة الرحيمة                                  -2

 السؤال الثاني:
 أجابيا بحزن وغضب: أال تدركين أّنك بيذه الطريقة تقتميني شيئًا فشيئًا.. وعّما قميل سأختفي من الوجود.. 

ك إذا لم يكتب بك التمميذ؟  وما فائدتي أنا إْن لم أقم تقترب منو الِمبراة وتقول بحنان: ال يا أخي القمم.. ما فائدتَ 
 بدوري رغم أن استخدام شفرتي يقرب موتي وانتيائي أنا أيضًا.. 

 الفكرة المناسبة ليذا الجزء من القصة:
 التضحية من أجل اآلخرين.  – 2الحوار اليادف.                              – 1
 حزن وغضب.  - 3                 القتل البطيء.              – 4

 السؤال الثالث:
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يجبييا بحزن ورفض لما تقولو بعد أْن يبتعد عنيا قمياًل: ماذا تقولين؟ أال تفيمين إنني أذوب تحت شفرتك الحادة وأفنى؟؟    
حساسي؟ تقول بابتسامة وبنظرة عطف ومحبة: ال يا أخي.. أنت ال تذوب وال تفنى.  أال تقدرين مشاعري وا 

 أنا أذوب تحت شفرتك الحادة. كممة أذوب في ىذه العبار تعني :
 سوف أصبح مريضا.  - 2سوف أصبح ماء.                          – 1     
 سوف أصبح متعبا . – 4سوف أصبح قصيرا.                       – 3     

 السؤال الرابع:
حوار بينيما.. القمم: ابتعدي عني أيَّتيا المبراة القاسية القمب. فتدحرجت المبراة والتقت وجيًا لوجو مع القمم ودار 

المبراة: سمعًا وطاعة.. لكْن لماذا تقول إّني قاسية القمب؟ القمم: انظري كم أصبحت قصيرًا بسببك.. بعد أْن كانت 
 قامتي طويمة شامخة.. فأنت تقطعين طولي بشفرتك الحادة..

" الكممة المضادة في المعنى لكممة "قصيرا" من الفقرة السابقة  قصيرا بسببك؟انظري كم أصبحت في التعبير "  
 ىي:
 شامخة   – 2القاسية                               – 1        
 الحادة   – 4طولي                                 – 3        
 السؤال الخامس:       

بعد أْن كانت قامتي طويمة شامخة.. فأنت تقطعين طولي بشفرتك  القمم: انظري كم أصبحت قصيرًا بسببك..
الحادة.. قالت: نعم يا صديقي.. أعترف بذلك.. لكنيا الطريقة الوحيدة ألساعد صديقي التمميذ عمى الكتابة والرسم 

أختفي من والتعبير.. أجابيا بحزن وغضب: أال تدركين أّنك بيذه الطريقة تقتميني شيئًا فشيئًا.. وعّما قميل س
 الوجود.. 

 :التعبير " شيئا فشيئا " يشير إلى
 ببطء شديد     – 2بسرعة كبيرة                                   – 1
 بشكل مفاجئ     – 4تدريجيا                                        – 3

 السؤال السادس:  
ن أْن أقّرب رأسي من شفرتك ألّن التمميذ يكاد يصل من اليوم وصاعدًا لن أغضب منك مرة أخرى.. ما رأيك اآل

بي المدرسة وسيحتاجني فور وصولو.. تضحك الِمبراة وتشع عيناىا سعادة.. ثم تضم القمم إلى صدرىا بحنان.. 
 وتبدأ بإعداده استعدادًا لوصول التمميذ إلى فصمو.. 

 وتبدأ بإعداده استعدادًا لوصول التمميذ إلى فصمو.." تعني:"
 المبراة بدأت في بري القمم.       – 2المبراة بدأت في تنظيف القمم.                              – 1
 المبراة بدأت في طرد القمم.     – 4المبراة بدأت في ضرب القمم.                         – 3
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 السؤال السابع:
التمميذ وكتبو.. وتذكر بعدىا كل لحظات المرح التي قضاىا نظر قمم الرصاص إلى األرض ولم يتكمم.. ثم تأمل دفاتر 

التمميذ معو في الكتابة والرسم.. فكر القمم قميال ثم قال: كالمك صحيح أيتيا المبراة الذكية.. ما أجمل أْن أكون قممًا! وما 
 أجمل أن يستخدمني األطفال! من اليوم وصاعدًا لن أغضب منك مرة أخرى..

 السابقة "المبراة وقمم الرصاص":في الفقرة         
 كالىما ال يتكممان.           – 2كالىما يتكممان                                            – 1    
 المبراة تتكمم وقمم الرصاص ال يتكمم.          – 4قمم الرصاص يتكمم والمبراة التتكمم.                        – 3    

 :السؤال الثامن
 في رأيي مثل ىذه القصة ىي قصة:

 واقعية -2خيالية                                                                 -1
 واقعية ولكن لم تحدث إلى اآلن. - 4خيالية ولكن ممكن أن تحدث                                    -3

 السؤال التاسع:  
 الشخصيات الصامتة في ىذه القصة ىي: 

 المبراة والحقيبة.          – 2قمم الرصاص والحقيبة.                                      – 1
 التمميذ والحقيبة.        – 4التمميذ والمبراة.                                             – 3

 السؤال العاشر:       
 نستطيع أن نصف المبراة في ىذه القصة ب: 

 المبراة القاسية   – 2المبراة الحكيمة                                          – 1
 المبراة الحنونة   – 4المبراة الظالمة                                           – 3
 

 مفتاح اإلجابة عمى االختبار :2ممحق 
 رمز اإلجابة اإلجابة رقم السؤال

 1 التعاون قيمة جميمة 1
 2 التضحية من أجل اآلخرين 2
 3 سوف أصبح قصيرا 3
 2 شامخة 4
 3 تدريجيا 5
 2 المبراة بدأت في بري القمم 6
 2 كالىما ال يتكممان 7
 1 خيالية 8
 4 التمميذ والحقيبة 9
 1 المبراة الحكيمة 11
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 عجماف لمدراسات كالبحكث المجمد الثامف عشر ،العدد األكؿمجمة 

 الموروث الثقافي في قصص محمد علوان
Cultural Heritage in Mohammed Alwan's Stories 

 

 أبو طالب محمد د.إبراهيم*
 ملخص

تقوم الدراسة على رصد ادلوروث الثقايف يف جمموعات 
حممد علوان القصصية األربع: )اخلبز والصَّمت، واحلكاية 

رائق هكذا، ودامسة، وهاتف( موضحًة  أمناطه، وطتبدأ 
توظيفه، ودالالت ذلك التوظيف، وقد استخدم القاص 
أنواًعا من ذلك ادلوروث الثقايف متثََّل يف قصص احليوان، 
وحضورها، وعامل اجلن، واألسطورة، واحلكاية، وكيف عمد 
إىل توظيف الشعر مبستوياٍت ثالثة رصدهتا الدراسة، هي 
الشعر الشعيب، والشعر الفصيح، و السرد الشعري أو 

شعرنة السرد(، كما وقفت الدراسة عند توظيف اخلرب )
القصصي، والعادات والتقاليد الشعبية، وكان التناص 
حاضرًا مع قصص القرآن الكرمي باستدعاء عباراته وكلماته 
ادلميزة من خالل احلدث أو الشخصية، وقد وظَّف علوان 

بالكثري  ادلوروث الثقايف توظيًفا ُمثريًا لنصِّه السَّردي، وحممَّاًل 
من الدالالت، رصدته الدراسة من خالل التحليل 

 الوصفي.
 الكلمات الدَّالة:

 -األسطورة -اجلن -عامل احليوانات -ادلوروث الثقايف
 -العادات والتقاليد -اخلرب القصصي -الشعر -احلكاية

 قصص حممد علوان. -التَّناص مع القصص القرآين
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Abstract 
The study focuses on the cultural heritage in 

Mohammed Alwan's four stories collection 

namely,  Bread and Silence, The Story begins 

Like This, Damisa, and Telephone),  by 

explaining its patterns, methods of its 

functioning, and the implications of that 

functioning. The writer used a variety of 

cultural legacy represented in animal stories 

and their existence, the World of Jinn, the 

Myth, the Tale, the Poetry. He dealt with this 

in three levels identified by the study which 

are: popular poetry, the standard Arabic 

poetry, narrative poetry (poetize the 

narration). The study focuses on functioning 

the narrative story, customs and popular 

tradition. Intertextuality was present along 

with the Quran stories through rendering its 

phrases, its distinctive words through the 

action or the character. Alwan has employed 

the cultural legacy, enriching its narrative 

text, having a lot of implications identified in 

this study by the descriptive analysis 

approach. 

 

Keywords: cultural heritage, animal world, 

Jinn, Myth, tale, poetry, narrative, customs 

and traditions, intertexulaty with Nobel 

Quran, Mohammed Alwan's Stories 
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 مقدمة
قافي ىك األثر المستمر عبر الزَّمف منذ ظيكره، كيتجٌسد في جكىره الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، كيدخؿ ضمف المكركث الث

كتفكيره كشعكره، كيتشكَّؿ في جزئياتو المختمفة في فنكفو متعددة  التككيف الرئيسي في ثقافة المجتمع، فيحدد اتجاىات ذلؾ المجتمع
ز مف عمؽ  تضمفي لو االتصاؿ بيا، كبما يعكسيا عمى ىذه الفنكف القكلية كالفعميو مف أبعاد ذات دالالت ثقافية كاجتماعية، تعزّْ

أصالة ىذا الفف أك ذاؾ، كتكسبو في تجدًُّده جكىر األصؿ كبذرة البداية. كبما أننا ندرسي نكع القصة القصيرة تحديدنا، فإف أثر ذلؾ 
 كؿ رصدىا.المكركث الثقافي بتنكّْعاتو سيمدىا بأبعادو مختمفة نحا
لكبل المفيكميف: مفيـك "المكركث"،  -عمى تعدد التعريفات المغكية كاالصطبلحية-كيتحدد مفيكمنا لممكركث الثقافي في ىذه الدراسة 

كمفيـك "الثقافة" التي لف نخكض في عرض تعريفاتيما الكثيرة، كىي متاحة، كلكننا سنقؼ عمى ما نريده مف ىذيف المصطمحيف 
 بإيجاز.

كليس ما كاف منو  .(1)كث ىك كؿ ما كصؿ إلينا مف الماضي البعيد كيعرَّؼي عمى ىذا األساس بأنو "كؿ ما كرثناه تاريخيِّا"فالمكر  
مكتكب فقط كما يرل بعض مف الدارسيف، بؿ "يشمؿي كؿ ما ىك متكارث سكاء كاف مكتكبنا أك شفكيِّا، تاريخيِّا أك دينيَّا، أسطكريِّا أك 

يما تعدَّدت التعريفات المقترحة لمتراث، فإنو في نياية األمر "كؿ ما كصؿ إلينا مف الماضي داخؿ الحضارة السائدة، ، كم(2)فمكمكريِّا"
 . (3)فيك إذنا قضية مكركث؛ كفي نفس الكقت قضية معطى حاضر عمى عديد مف المستكيات"

لؾ المركَّب الكمّْي الذم يشتمؿي عمى ـ( ىي: "ذ1832- 1917" )Edward Barnett Tylorكالثقافة بحسب تعريؼ "تايمكر 
المعرفة كالمعتقد كالفف كاألدب كاألخبلؽ كالقانكف كالعرؼ كالقدرات كالعادات األخرل التي يكتسبيا اإلنساف بكصفو عضكا في 

فاتنا كتعبيرنا، ، كىذا المكركث مكجكده في ذاكرتنا كيعيش معنا في حياتنا اليكمية في أشكاؿ مختمفة كقد يظير "في تصر (*)المجتمع"
كطرائؽ تفكيرنا، كميما حاكلنا القطيعة معو، أك إعبلف مكتو نظريِّا أك شفكيِّا، تظؿُّ خطاطاتو كأنساقو كأنماطو العميا مرشَّحة في 

 .(4)الكجداف كمتمركزة في المخيمة"
ثقافية انتقمت عبر الكعي الجمعي  كعمى ذلؾ فإننا نقصد بالمكركث الثقافي ىنا ما كصؿ إلينا تاريخيِّا مف فنكف قكلية سردية

كالمدكنة األدبية لممجتمع العربي، كظيرت تجمياتيا بشكؿ أك بآخر في الكعي الفردم مف خبلؿ القصة القصيرة بمفيكميا المعركؼ 
 لدل قاصو معاصر. 

 كسنحدّْدي مبلمح بحثنا ىذا مف خبلؿ عناصره اآلتية:
 دوافع البحث:

رد في منطقة عسير مف المممكة العربية السعكدية لفيـ أدًب المنطقة مف خبلؿ أحد أصكاتيا يأتي البحث رغبةن في دراسة السَّ 
 السردية التي استمرَّت في كتابة القصة القصيرة خبلؿ أربعة عقكدو تقريبنا.

 سؤال البحث:
في في قصصو؟! ككيؼ كظَّفو؟ كما سؤاؿه مرٌكب تتفرَّعي منو أسئمة تابعة لو كىك: ىؿ كٌظؼى القاصُّ )محمد عمكاف( المكركث الثقا
 األنكاع المكركثة التي كظَّفيا في سرده؟، كما ركافدىا كمنابعيا؟ ثـ ما دالالت ذلؾ التكظيؼ؟

 أهمية البحث
لى أم مدل ظؿَّ ىذا المكركث الثقافي  تكمف أىمية البحث في محاكلة استكشاؼ عبلقة المجتمع في عسير بالمكركث المتنكع، كا 

كما ىك في أصؿ –مع، فظير مف خبلؿ أحدث أنكاع األدب؛ كىك القصة القصيرة ذات الصَّكت المنفرد المتجدد في كجداف المجت
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، ككيؼ ظؿ التأصيؿي فييا يستمدُّ حضكرىه مف ذلؾ المكركث الثقافي الذم ظير في جزئيات ىذا -(5)طبيعتيا عند نقادىا كمنظّْرييا
مع ثنائيات ضدية مف أبرزىا: الحضكر كالغياب، التمٌرد كاالنقياد؛ إذ إف حضكر مثؿ ىذا الفف مضمَّننا أك ظير في عبلقةو جدليَّةو تج

، كفريؽ ثالث يقؼ مكقفنا كسطان المكركث ال يخمك مف مؤشراتو دالة قد يراىا البعض تجديدان  –، قد يراىا ، كقد يراىا آخركف تأصيبلن
ؿ اإلمساؾ بخيطي التجديد كالتأصيؿ لنسج بناءو متعايشو مف مف خبل إليجاد صكت خاص محاكلةن  -عمى أحسف األحكاؿ كالطمكح

 ىذيف الخيطيف يمثّْؿي لكنو الخاص أك صكتو الثالث المتفرد نتيجة ىذا المزج المتكازف.
 أهداف البحث

 ييدؼي البحثي إلى عدد مف األىداؼ لعؿ أبرزىا ما يأتي:
ة. -(6)كعة "ىاتؼ"حتى آخر أعمالو كىي مجم-دراسة مجمكعات محمد عمكاف الكاممة  .1  دراسةن كافية، كقراءةن متفحّْصى
 استكشاؼ كاستقراء المكركث الثقافي في ىذه المجمكعات، كبياف أنكاع المكركث فييا. .2
 بياف مدل حضكر المكركث في قصص محمد عمكاف، ككيفية تكظيفو، كآليات ذلؾ التكظيؼ. .3

 حدود البحث
ـ، كىي عمى النحك 2014ىػ/ 1435حتى  –ـ 1977ىػ/ 1397امي: مجمكعات محمد عمكاف األربع التي صدرت ما بيف ع

 اآلتي:
 .(7)ـ1977ىػ/1397الخبز كالصمت،  .1
 .(8)ـ1983ىػ/1403الحكاية تبدأ ىكذا،  .2
 .(9)ـ1998ىػ/ 1419دامسة،  .3
 ـ.2014ىػ/ 1435ىاتؼ،  .4

 منهج البحث
ما أتيح -عمى االستقراء كاستعراض آراء النقاد  التحميمي الكصفي الذم يقـك عمى تحميؿ النصكص القصصية معتمدا البحث سيعتمدي 

( التي تيتُـّ بمظاىر الخطاب السردم، أسمكبنا كبناءن كداللة ... ليست Narratology، مع االستفادة مف النظرية السردية )-إلى ذلؾ
ا تحميميا جامدنا ينبغي فرضو عمى النصكص، إنما ىي كسيمة لبلستكشاؼ العميؽ المرت يف بقدرات الناقد، كمدل السردية نمكذجن

 . (10) استجابة النصكص لكسائمو الكصفية، كالتحميمية، كالتأكيمية، كلرؤيتو النقدية التي يصدر عنيا.."
 الدراسات السابقة

لـ نقؼ عمى رصد ًكرىاقي )ببميكجرافي( خاص بما كيتبى عف القاص محمد عمكاف مف دراسات أك مؤلفات، كلـ يرصدىا حتَّى القاص 
رغـ كجكد مدكنةو لو كباسمو عمى الشبكة العالمية )اإلنترنت(، كندعكه إلى فعؿ ذلؾ أك دعكة أحد  -فيما اطمعنا عميو –نفسو 

لية  -أثناء دراستنا ىذه -الميتميف بالنيكض بيا، كسنقؼ عمى ما تيسَّر لنا االطبلع عميو  مما ذيًكر فيو إنتاج عمكاف، في محاكلة أكَّ
 تب كالدراسات عمى النحك اآلتي:نعرض فييا عددنا مف الك

الدراسات التي تناولت قصص محمد عموان عمى وجه الخصوص ووقفْت نفسها عمى معالجة قصصه أو مجموعاته،  أوًًل:
 ، كأبرزىا:وُنشرْت في كتٍب أو مجالٍت دورية

 .(11)د اهلل الشمرممحمد عمي عمكاف بيف الماضي ككعكد "دامسة"، ًكتاب قراءات في األدب السردم: عبد الحفيظ عب .1
 .(12)التفاعؿ بيف الذكات في نمكذج أقصكصي مف مجمكعة محمد عمكاف الخبز كالصمت: د. محمد رشيد ثابت .2
 .(13) البنية القصصية كمستكيات الداللة : قراءة قصص محمد عمكاف: أ. عبد اهلل السمطي .3
 .(14)"داللة المكاف" في مجمكعة دامسة: مكي مككمي .4
 .  (15)ي مجمكعة )ىاتؼ( لمحمد عمكاف: د. محمد بف يحيى أبك ممحةدالالت األلكاف ف .5
الدراسات التي ُذِكَر فيها إنتاج محمد عموان بشكل أو بآخر في إطار بعض المؤلفات والدِّراسات األكاديمية التي تناولت في  ثانًيا:

رنا ال ييستيافي بو في معظـ تمؾ المؤلفات ، كالمبلحظ أف لعمكاف حضك مجممها القصة القصيرة في المممكة العربية السعودية
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كالدراسات بعضيا ترصدي ريادتو أك تجديده في المشيد القصصي السعكدم، كبعضيا اآلخر تذكرهي في إطار المشيد القصصي 
 السعكدم بشكؿ عاـ، كمنيا:

 .*(16)ـ1981ىػ/1401فف القصة في األدب السعكدم الحديث: د. منصكر إبراىيـ الحازمي، .1
 .**(17)ـ1983ىػ/1403الفني في القصة السعكدية المعاصرة؛ دراسة تحميمية: د. نصر محمد عباس،  البناء .2
 .***(18)ـ1987ىػ/1407القصة القصيرة المعاصرة في المممكة العربية السعكدية دراسة نقدية: د.محمد صالح الشنطي،  .3
 .(19)ـ1988ىػ/1408عية: د. طمعت صبح السيد، القصة القصيرة في المممكة العربية السعكدية بيف الركمانسية كالكاق .4
 .****(20)ـ1991ىػ/1411ثقافة الصحراء؛ دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصرة: د.سعد البازعي،  .5
 .(21)ـ1995ىػ/ 1415االتجاىات الفنية لمقصة في المممكة العربية السعكدية: د. مسعد بف عيد العطكم،  .6
 . *****(22) ـ1996 ىػ/1417نو كاتجاىاتو، كنماذج منو: د. محمد صالح الشنطي، في األدب العربي السعكدم؛ فنك  .7
 .(23)ـ1996ىػ/1417أصكات سعكدية في القصة القصيرة: أحمد فضؿ شبمكؿ،  .8
آفاؽ الرؤية كجماليات التشكيؿ؛ مداخؿ نظرية كمقاربات تطبيقية في القصة السعكدية المعاصرة: د. محمد صالح  .9

 .******(24)ـ1997ىػ/1418الشنطي، 
)القصة القصيرة(، د.معجب  مختارة كدراسات، مكسكعة األدب العربي السعكدم الحديث: نصكص .10

 .(25)ـ2001ىػ/1422الزىراني،
_______________________________ 

عف تقديـ يحيى حقي لمجمكعة عمكاف األكلى بما فف القصة في األدب السعكدم الحديث، ]تحدَّث عف النَّاشر كالمقدمات القصصية، ك منصكر بف إبراىيـ الحازمي:  *
(، كذكره مع عدد مف 223-217، ثـ اختار لو في الممحؽ قصتيف ىما: الجدراف الترابية، كالمطمكب رأس الشاعر، )ص137-131سماه "ثرثرة حكؿ الخبز كالصمت" ص 

 القاصيف في الصفحات
 

     ـ.]تحدَّث عف قصص محمد عمكاف ضمف 1983ىػ/ 1403، 1لمعاصرة، دار العمـك لمطباعة كالنشر، الرياض، طنصر محمد عباس: البناء الفني في القصة السعكدية ا **  
 ([.282، 259، 169، 155، 149، 143، 113، 88حديثو عف عدد كبير مف القاصّْف السعكدييف، يراجع الصفحات: )

 
ـ.]كقػػؼ عنػػد تحميػػؿ 1987 -ىػػػ1407، 1لعربيػػة السػػعكدية، دراسػػة نقديػػة، دار المػػري  بالريػػاض، طد. محمػػد صػػالح الشػػنطي: القصػػة القصػػيرة المعاصػػرة فػػي المممكػػة ا ***

(، كمػا ضػػمَّف فػي ىػػذا الكتػاب بحثىػو عػػف "التكظيػؼ األسػػطكرم فػي القصػػة 337، 332، 328، 169، 165، 147، 145، 143قصػص محمػد عمػػكاف فػي الصػػفحات اآلتيػة: 
( كقد أشار فيػو 136 -120ـ، )ص 1986ىػ/1406الذم سبؽ نشره في العدد األكؿ مف مجمة بيادر، الصادرة عف نادم أبيا األدبي، القصيرة في المممكة العربية السعكدية"، 
 [.124، 123إلى بعض قصص محمد عمكاف في ص 

ـ.]أفػرد فيػو مبحثػا بعنػكاف "مػرآة الحداثػة 1991ىػػ/1412، 2د. سعد البازعي: ثقافة الصحراء؛ دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصػر، شػركة العبيكػاف، الريػاض، ط ****
اليػـك الثقػافي، (، ككػاف قػد نشػرى القػراءة فػي 168، 138(، ثػـ أشػار إليػو مػع غيػره فػي )ص 125-119المشركخة: قراءة أكلية ألربع قصص لمحمد عمػكاف" يراجػع الصػفحات )

 [.(4314ىػ، عدد )1405جمادل األكلى 20األحد، 

ىػ.]تحدَّث المؤلؼ عف التجديد 1417، 2الشنطي: في األدب العربي السعكدم؛ فنكنو كاتجاىاتو، كنماذج منو، حائؿ، دار األندلس لمنشر كالتكزيع، ط د. محمد صالح *****
ا مكجزنا في صفحة كنصؼ عف مجمكعتي الخبز كالصمت كالح ـى عرضن كاية تبدأ ىكذا، ثـ ذكر قصة كالتجريب في قصص عمكاف، ككصفو بأنو مف ركاد الحساسية الجديدة، كقدَّ

 ([.421 -416، ك318 -317ال شيء مع تحميؿ ليا. الصفحات: )

م حائػؿ األدبػي، د. محمد صالح الشنطي: آفػاؽ الرؤيػة كجماليػات التشػكيؿ؛ مػداخؿ نظريػة كمقاربػات تطبيقيػة فػي القصػة السػعكدية المعاصػرة، حائػؿ، منشػكرات نػاد ******
 ([.353-351حديثنا عف قصة )إمغريبة(، )ص -دراسة في نماذج مختارة–عمكاف في مكاضع مف كتابو، كأفرد في المقاربات التطبيقية  ـ ]تحدَّث عف محمد1997ىػ/1418
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 .*(26)ـ2002ىػ/1423صكرة الرجؿ في القصة القصيرة في المممكة العربية السعكدية: مناؿ بنت عبد العزيز العيسى،  .11
 .**(27)ـ2002ىػ/1423ة: د. محمد بف عبد اهلل العكيف، صكرة المرأة في القصة السعكدي .12
 .(28)ـ2002ىػ/1423القصة القصيرة السعكدية في كتابات الدارسيف العرب: أميرة الزىراني،  .13
 .***(29)ـ2003ىػ/ 1424مبدعكف مف عسير في القصة القصيرة: ممدكح القديرم،  .14
عداد: يحيى سبعي،  .15  .(30)ـ2004ىػ/1425قصص مف السعكدية: إختيار كا 
تكظيؼ التراث األدبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، لمباحثة: حصة بنت زيد سعد المفرح،  .16

 .(31)ـ2005ىػ/1426
 .****(32)ـ2009ىػ/1430شعرية السرد في القصة السعكدية القصيرة: د.ككثر محمد القاضي،  .17
 .(33)ـ2009ىػ/1430ريح، تقنيات الكصؼ في القصة القصيرة السعكدية: ىيفاء بنت محمد الف .18
 .(34)ـ2009ق/ 1430انطكلكجيا القصة القصيرة في المممكة العربية السعكدية )نصكص كسير(: خالد أحمد اليكسؼ،  .19
، المفيـك كالداللة كالتحكالت: راكية عبد 2005المكاف في القصة القصيرة السعكدية بعد حرب الخميج الثانية حتى  .20

 .*****(35)ـ2010ىػ/ 1431الكىاب الجحدلي، 
 . (36)ـ2012ىػ/1433مختارات مف القصة القصيرة السعكدية، لجنة التأليؼ، دار المفردة لمنشر، –أصكاته قصصية  .21
 .****** (37)ـ2015الجدار كاإلنساف "قراءات في ثقافات القصة القصيرة كجمالياتيا":د. حسيف المناصرة،  .22
ثؿ دراسة الدكتكرة سممى خضراء الجيكسي )األدب الحديث مف جزيرة م بعض الدراسات ُنِشَر بالمغة اإلنجميزية: ثالثًا
التي تحدَّثت فييا عف ريادة الشعراء، كالمسرحييف، ككتَّاب القصة القصيرة في الجزيرة العربية مع مختارات ألربعة  (38)العرب(

 مارات العربية المتحدة، كالككيت.كتسعيف أديبنا مف المممكة العربية السعكدية، كاليمف، كعماف، كقطر، كالبحريف، كاإل
________________ 

، 1ـ، النادم األدبي بالرياض، ط1996 -1970ىػ = 1416-1390مناؿ بنت عبد العزيز العيسى: صكرة الرجؿ في القصة القصيرة في المممكة العربية السعكدية ) *
ستداللت متفرقة مف صكرة الرجؿ في قصص محمد عمكاف مع عددو مف كتَّاب القصة في ىػ ]كفييا ا1422/ 4/ 18ـ، كأصميا رسالة ماجستير نكقشت في 2002ىػ/1423

 ([.185، 99 -97، 93، 89، 87، 71، 70، 60، 54، 26 -22، 13المممكة، يراجع الصفحات: )
ة بأطيافيا المختمفة في القصة كالركاية السعكديتيف؛ مكتبة د. محمد بف عبد اهلل العكيف: صكرة الرجؿ في القصة السعكدية؛ بحث عممي يرصد الرؤية االجتماعية إلى المرأ **

د بفيرس لؤلعبلـ أحاؿ فييا إلى قصص عمكاف 1714ـ، ]كىك عمؿ كبير نيشر في مجمديف عدد صفحاتو )2002ىػ/1423، 1الممؾ عبد العزيز العامة، الرياض، ط ( مزكَّ
 ( مرةن[.56)

ـ، ]يحتػػكم الكتػػاب عمػػى نظػػرة عامػػة بانكراميػػة عػػف القصػػة 2003ىػػػ/ 1424، 1قصػػيرة، إصػػدار نػػادم أبيػػا األدبػػي، ط*** ممػػدكح القػػديرم: مبػػدعكف مػػف عسػػير فػػي القصػػة ال
ا، كمنيا عرضه عف مجمكعة دامسة، ص    [.83 -78عمكمنا، كفي عسير تحديدنا، ثـ يعرض عددنا مف المجمكعات القصصية ألحد عشر قاصِّ

   ـ.] كضػعت 2009ىػػ/1430، 1القصة السعكدية القصيرة، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار المفػردات لمنشػر كالتكزيػع، الريػاض، ط**** د. ككثر محمد القاضي: شعرية السرد في 
  (، كليػا تقسػيـ ظريػؼ ىػك: السػرد الشػفيؼ، كالكثيػؼ، كالعنيػؼ، ككقفػت فػي تحميميػا 41 -40عمكاف في تقسيميا ضمف عدد مف القاصيف أسمتيـ أصحاب السرد الكثيػؼ، )ص 
 ([.274 -270، 246 – 244، 235 -232عف الفضاء الخارجي ككاقعية المكاف عند بعض قصصو، يراجع فييا الصفحات: )

، المفيػـك كالداللػة كالتحػكالت، مػف مطبكعػات النػادم األدبػي 2005راكية عبد الكىػاب الجحػدلي: المكػاف فػي القصػة القصػيرة السػعكدية بعػد حػرب الخمػيج الثانيػة حتػى  *****
، 80ـ، ]تناكلت بعض قصػص مجمكعػة دامسػة، كأثػر المكػاف فييػا، كبعضػيا يػرد ذكرىػا فػي اليػامش عمػى سػبيؿ التمثيػؿ، يراجػع الصػفحات: )2010ق/1431، 1لرياض، طبا

84 ،90 ،96 ،102- 104 ،122 ،139 ،149 ،184 ،234 ،235.]) 
ـ ]تنػاكؿ 2015/ 1436،  1القصػيرة كجمالياتيػا، الريػاض، مطػابع جامعػة الممػؾ سػعكد لمنشػر، طد. حسيف المناصرة: الجدار كاإلنساف "قراءات فػي ثقافػات القصػة  ******

، مع القاصيف حسف النعمي كعبد الحفػيظ الشػمرم، محمػ  -85بل قصػة ىػاتؼ، ص الحديث عف عمكاف في الفصؿ السادس بعنكاف ثبلثة أصكات سعكدية قاٌصة في إيقاع مأزـك
متقيات الثقافية مف حديث عػاـ أك قػراءة ييػذكر فييػا محمػد عمػكاف كبعػض قصصػو يراجػع: سػمير مصػطفى الفيػؿ: قػراءة نقديػة لعشػر قصػص [.كمما نشر في المجبلت أك الم87

ـ، 2000ىػػػ/1421(، ربيػع الثػاني 30( كد.محمػد منصػػكر المػدخمي: قصػة القصػػة، مجمػة بيػادر العػػدد )127 -126ـ، )ص1988ىػػ/ 1409( 2سػعكدية، مجمػة بيػادر العػػدد )
كاإلبػػداعي فػػي  (، كد. لميػػا باعشػػف: خطػػاب التنػػكير فػػي القصػػة القصػػيرة السػػعكدية، كتػػاب ممتقػػى جماعػػة حػػكار )خطػػاب التنػػكير قػػراءات فػػي مشػػركع التنػػكير النقػػدم124)ص

عنػكاف "صػكرة األـ كالبحػث عػف اليكيػة كمػا بعػدىا(، كمػف ممخصػات البحػكث دراسػة ب244ـ، )ص 2011ىػػ/ 1433، 1المممكة(، الكتاب الثاني،النادم األدبي الثقافي بجػدة، ط
ا" لؤلستاذ الدكتكر زكريا عمي أحمد ككينو، كتيػب ممخصػات مػؤتمر اليكيػة كاألدب  -في قصص محمد عمكاف ، السػرد فػي منطقػة عسػير، نػادم أبيػا 2مجمكعة )ىاتؼ( أنمكذجن

 .65، ص1438شعباف  8-7األدبي، 
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 (*)نبذة تعريفية عن القاص
ـ، أبيا، جنكب المممكة العربية السعكدية، التحؽ بقسـ المغة العربية 1950ىػ/1367حمد عمكاف مف مكاليد ىك محمد بف عمي بف م

 . (**)ـ(1972ىػ )1392في كمية اآلداب في جامعة الممؾ سعكد )الرياض آنذاؾ(، كتخرج فييا سنة 
ىػ، ك"الحكاية تبدأ ىكذا" 1397رت سنة لو مف النتاج األدبي: "الخبز كالصمت" عف دار المري  بالرياض )قصص قصيرة(، صد

ىػ، ك"دامسة" عف نادم أبيا األدبي )قصص قصيرة(، صدرت سنة 1403عف دار العمـك بالرياض )قصص قصيرة( ، صدرت سنة 
ىػ،"ىاتؼ" عف نادم أبيا األدبي )قصص قصيرة(، 1414ىػ، ك"لذاكرة الكطف" )مجمكعة مقاالت متفرقة(، صدرت سنة 1419

 .(39)ىػ، كيعدُّ مف "الجيؿ األكؿ مف كتَّاب القصة في منطقة عسير"1435صدرت سنة 
كىك عضك مؤسس بمؤسسة عسير لمصحافة كالنشر، كأشرؼ لسنكات متفرقة عمى الصفحات الثقافية في كؿ مف جريدة الرياض، 

ؿ في كزارة اإلعبلـ منذ تخرجو كمجمة اليمامة، كشارؾ في أمسيات قصصية في النكادم األدبية، كفي جمعية الثقافة كالفنكف. كعم
 ىػ، كتدرَّج في العمؿ فييا إلى أف أصبح ككيبلن مساعدنا لشؤكف اإلعبلـ الداخمي. متزكج كلو ثبلث بنات كابناف.1394سنة 

األكؿ: المكركث الشعبي  ،كفيما يمي سنعرض لممكركث الثقافي الذم ظير في قصص محمد عمكاف مف خبلؿ ثبلثة مباحث 
لـ الحيكاف، كالجف، كاألسطكرة، كالحكاية الشعبية، كالعادات كالتقاليد، كيعرض المبحث الثاني لممكركث األدبي مف متمثبل في عا

 المكركث الديني مف خبلؿ التَّناٌص مع القرآف الكريـ. يظيرالثالث ك خبلؿ محكريف ىما: الشعر، كالخبر القصصي، 
 : الموروث الشَّعبيأوًلً 

قنا كثيرة، كيمثّْؿ في حمكلتو تمؾى تراكمنا معرفيِّا كبيرنا يمتح منو األديب كيكظفو في إبداعو، كعمى قدر ما يحمؿ المكركث الشعبي آفا
يحممو ذلؾ المكركث مف عمؽو ضاربو في الكجداف الجمعي كفي المتخيؿ الثقافي كاإلنساني عمى حدٍّ متكامؿ كمتداخؿ، فإنو يمثّْؿ 

ير بما يمتاز بو ذلؾ المكركث مف تراكـو في الخبرة كتراكبو في المستكيات الداللية الثَّرية، كمف مادةن ثريةى اإليحاءات، كجاىزة التأث
ىنا كاف اىتماـ القاٌص عمكاف الذم تجمَّى في أعمالو مف خبلؿ حضكر عالـ الحيكاف بتداعياتو المكثفة، كعكالـ أخرل فكؽ طبيعية 

ة، كفنكف قكلية، كفي حضكر العادات الشعبية كالتقاليد كممارسات حياتية كالجف، ككذلؾ في حضكر األسطكرة، كالحكاية الشعبي
 كأفعاؿ سمككية، كفيما يأتي بياف كتفصيؿ. 

 عالم الحيوان .1
مف البلفت في مجمكعات القاٌص حضكر الحيكانات بمسمياتيا كرمكزىا المختمفة بحيث ال تخمك معظـ القصص مف ذكر ألحدىا 

كلمحيكاف دالالتو المكركثة أدبيِّا كشعبيِّا كثقافيِّا، كىك شريؾي اإلنساف عمى ىذه األرض،  .بناء السَّرد أك ألكثر مف حيكاف يدخؿ في
ره اهلل لو لمنفعتو كغذائو، كتحٌكؿ عبر التاري  إلى فاعؿ في حياتو كفي  استمٌد حضكره مف حاجة اإلنساف إليو في حياتو كسخَّ

لت فييا بعض ال تيا كطبيعة كجكدىا كعبلقتو مخيمتو كفي كاقعو، كتحكَّ حيكانات إلى معبكدات حيف لـ يفيـ اإلنساف البدائي سرَّ قكَّ
ليا في خيالو إلى مقدَّس كجسَّده في أيقكنة  معبكدة ليدفع شرَّىا عنو أك يجمب خيرىا إليو، (***)بيا، فحكَّ

__________________ 
 http://www.mohammedalwan.com/index.phpمدكنة محمد عمي عمكاف عمى الرابط اآلتي:  *
 ىػػػػػػػػػػػػػػػ، كلمقػػػػػػػػػػػػػػامكس رابػػػػػػػػػػػػػػط عمػػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػت:1435قػػػػػػػػػػػػػػامكس األدب كاألدبػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػعكدية، دارة الممػػػػػػػػػػػػػػؾ عبػػػػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػػػز،  **

http://darahservices.info/saudiliterature/athu.php?no=594   
القدّْيسػيف كتعمَّػؽ فػي العنػؽ عػادة،  األيقكنة: صكرةه أك تمثاؿه ميصغَّر لشخصػٌية دينٌيػة يقصػد بيػا التَّبػرُّؾ، أك غبلفػة صػغيرة مػف فٌضػة أك ذىػب تيحفػظ فييػا ذخيػرة مػف ذخػائر*** 

 كر برنامج معيَّف تـٌ تخزينو داخؿ الحاسكب، كتظير عمى سطح المكتب، كبالنقر عمييا يتـ فتح ىذا البرنامج. أما الطكطـ: فيك كيافه يمثؿ دكتطمؽ عمى العبلمة أك الرمز ل
عمػى صػكرة حيػكاف أك جػزء مػف ا الرمز لمقبيمة، كأحيانا يقػدَّس باعتبػاره المؤسػس أك الحػامي، ككانػت الطكطميػة مكجػكدة لػدل عػرب الجاىميػة، إذ كػاف لكػؿ قبيمػة صػنـه خػاص بيػ

  /https://www.almaany.com:  ينظر: قامكس كمعجـ المعاني متعددة المغات عمى الرابطاإلنساف.

 
 
 
 
 
 

http://www.mohammedalwan.com/index.php
http://darahservices.info/saudiliterature/athu.php?no=594
https://www.almaany.com/
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ؿ عف فكرًة قدرة انتقاؿ  ركح اإلنساف إلى أيَّة مادة حية كقد عدَّ بعض االنثربكلكجييف )اإلناسييف( "الطكطـ الفردم كليد معتقدو متحكّْ

 (.04)أك غير حية في حاؿ شعكره بالخطر عمى حياتو رغبةن منو في إيجاد أسمكب حماية ما خشيةن عمى حياتو"

كمف ىنا ندرؾي بعض المكركث الحاضر الممتد في عقؿ البشر مف عبادتيـ كتقديسيـ لبعض الحيكانات، كما لدل عددو مف الشعكب 
يا مف قصص كخرافات كالقبائؿ المختمف ة. كليس ببعيد حضكر الكثير مف تمؾ الحيكانات في األدب الشعبي بما تحممو بعضي

ؿى كثير مف الحيكانات ذات الرمكز المختمفة  كأساطير ترسَّبت في الذىنية االجتماعية، كغدت ذات حضكر في التفكير، ككذلؾ تحكَّ
 كات االقتصادية.إلى أيقكنات، غدت عبلمات تجارية خاصة بكبريات الشر 

كتصكرات خاصة، كتعامؿ  كأسطكريان  ذىنيان  ىذه الحيكانات ليا كظيفة في الككف، كحضكرىا الطبيعي أدخؿ عميو اإلنسافي حضكران 
مع ىذه التصكرات بطرائؽ شتى، كصنَّفيا في حياتو بحكـ عبلقة النفع كالضرر، كعبلقة الخير كالشر، فالمألكؼ منيا قريب إليو 

لو إلى رمكز يسيطر عمييا مستأنسه في  حياتو، كالمتكحش الضار بعيده عنو، كحيف لـ يفيـ سرَّ ذلؾ الشرّْ في عبلقتو بو حكَّ
يؿ حينان  أك الدفاع كالتجسيد المتكٌىـ في تصكيرىا كتثبيتيا األيقكني في رسمة بسيطة أك نحتو يعمَّؽ كتميمة تدفع  باالسترضاء المتخَّ

 ا ظيرت طقكس عٌدة في حياتو كممارساتو السمككية تجاه تمؾ الحيكانات.شره أك تجمب حظو، كمف ىنا ربم
نجد حضكر الحيكاف بمختمؼ تجمياتو الحقيقي كالرمزم في حياتنا كفي مكركثنا الشعبي كاألدبي كحتى الديني ففي القرآف الكريـ نجد 

ىذا الككف حيننا آخر، كمف ذلؾ عمى سبيؿ التذكير ال الكثير منيا بقصصيا كمحمكالتيا الداللية لمتأمؿ حيننا كلمشاركة اإلنساف في 
الحصر: بقرة بني إسرائيؿ، كناقة صالح، كحكت يكنس، كنممة سميماف كىدىده، كذئب يكسؼ، ككمب أصحاب الكيؼ، كغيرىا، كقد 

.  ارتبط كؿُّ حيكاف مف ىذه الحيكانات بقصة نبي، أك بحكاية قـك كما ىك معمـك
دية في المكركث، كما يرتبط بحديثنا ىنا عف مجمكعات محمد عمكاف القصصية نبلحظ أنَّو ال يأتي بيا كمف ىنا تبرز أىميتيا السر 

في قالبيا الطكطمي أك طقكسيا البعيدة بشكؿ مباشر، كلكنيا ال تخمك مف ظبلؿ ذلؾ التأثر بالمكركث، كقد يأتي بعضيا محٌمبل 
أك يعالج رؤيةن أك يشبّْو لغرض كصؼ الطبائع المستقرة في الذىف بيف  بدالالت رمزية يسقطيا القاص عمى السرد ليكضّْح فكرةن 

 شخكصو كتمؾ الحيكانات المستدعاة الستكماؿ بنية السرد، كقد يفتحيا عمى أفؽ الحكايات الخرافية، كعكالـ الجف، كاألسطكرة.
س الكقت ال يخمك مف داللة قىصدى بيا تصكير تكظيفنا عميقنا كساخرنا فىًكينا في نف -في قصة تحمؿي اسمو -يكظّْؼ القاص "الديؾ"

الحقيقة التي يراىا اإلنساف مف زاكية رؤيتو المحدكدة كالكحيدة، كما عبَّر بيا التراث اإلنساني بكيؼ أفبلطكف، كرؤية الحقيقة 
خبار اآلخريف عنيا ممف ما يزالكف في الكيؼ، كمكاجية الحقيقة  ادمة، كربما المتمثمة في حكاره مع طبلبو عف الشمس كا  الصَّ

 القاتمة، كذلؾ تجسيد لمصراع بيف الحقيقة كالكىـ، فيقيس العالـ مف تمؾ الزاكية، كيظفُّ الحقيقة متجسدةن في ذلؾ الذم تصكَّره كلمسىو
 كاتضح لو مف خبلؿ رؤيتو األحادية البسيطة.

ف تكرارىا بمسميات مختمفة في مجتمعاتنا ىذا العمؽ الفمسفي الكاضح صكَّره القاص في قالب حكاية شعبية تستمد حضكرىا م
 العربية فيي ىنا الديؾ، كفي حكايات أخرل قد يمثّْميا التيس أك الحصاف كىكذا.
حتى كبر، كدخؿ في مرحمة المراىقة، ثـ بدأت األـ  كفي قصة الديؾ ىذه يصؼي السَّارد شخصيةى طفؿو أعمى منذ أف كاف صغيران 

أبكاه يبحثاف عف عبلجو لو مف العىمى أعكامنا في القرية كسافرا إلى الرياض. تحضري الحكاية في البحث عف زكجةو لو، كقد ظؿَّ 
الشعبية داخؿ ىذه القصة الكاقعية مف خبلؿ مفردة الحكي الشعبي األصيمة، كىي مفردة )فجأة(، فتككف فاتحة لتغيير حالة العمى 

 شع، كحينئذو أبصر منزلو، كجو أمو، لكف بؤرة اإلبصار لديو تركَّزت في ذلؾ كامتداد الحكاية "كفجأة فإذا بالظبلـ الذم أطبؽ عميو ينق
 الديؾ الذم دخؿ عميو المكاف ليشاىده ألكؿ مرة..
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؟! ذرؼ دمعة كأقسـ باهلل،  صاح بأمو..كبكاءه مخبكؿه يجتاحو، قبَّمتو، كبكت، حيف أخبرىا أنو يراه. لـ تصدؽ، كقالت لو: أنتى صاحو
 . *(6)يكفي شكفتي لمديؾ"

كبيف فجأة اإلبصار كفجأة العىمى يقع عنصر الحكي كامتداد المخياؿ السردم ليذه القصة "فجأة بكى بكاءن مرِّا.. كبدأ يتخبَّطي بكفيو 
كما كاف كعاد إلى سيرتو األكلى، داخؿ الظممات كالتكجس كالحذر كاألصكات التي تمؤل المكاف، سمع الديؾ كىك يؤذّْف، رغـ ىذا 

 (.23ت ابتسامة منكسرة ككأنو يسمي نفسو.. لقد شاىدتو" )صالحزف طاف
ىذه االبتسامة ستمتد إلى ركح القاص الساخرة ربما لتظير بجبلء في ختاـ القصة التي تمزج بيف الفكاىة كالتأمؿ الفمسفي بيف 

اف كتتضح المفارقة المقصكدة في المعاناة كاأللـ كالركح الساخرة، بما يربط بيف الجد كاليزؿ في تناقضات الحياة،كحاالت اإلنس
النص بيف اىتمامات األـ كطمكحاتيا في كلدىا، كبيف معرفتو لمعالـ الذم يقيس ما فيو مف خبلؿ لحظة نكر كاحدة رأل فييا 

لو  الديؾ/المعادؿ ىنا لمحياة لمنكر لئلبصار، ثـ يعكد لظبلمو مف جديد. "ثـ يكبر كيظؿ الديؾ معو مقياسنا لكؿ شيء، كالدتو تصؼي 
العركس القادمة، كحسنيا، كأخبلقيا" لكنَّو يسأليا "بصكت مرتعش كالحزف يمؤل كؿ كمماتو: كماذا تشبو مف الديؾ؟! بكت األـ 

ر السؤاؿ: كماذا تشبو مف الديؾ؟ لـ يسمع اإلجابة الذ بغرفتو كظبلمو" )ص ، كىك يكرّْ ىكذا يعكد إلى ظبلـ الكيؼ  (،24بصمتو
 كغمكضيا مف جديد. كغيبة السؤاؿ عف الحقيقة

ذا كاف ربط المعرفة كقياسيا بالديؾ في ىذه القصة فإف ربط اإلنساف بالجمًؿ كدكرانو حكؿ معصرتو معصكب العينيف ىك دكراف  كا 
بر كعكالـ الصحراء، فقد ربط القاص بيف الجمؿ المسيَّر كاإلنساف  الحياة ببل رؤية كاضحة، كبما يحممو الجمؿي مف دالالًت الصَّ

ر الحر الذم ال يتطكر ربطنا قصصيِّا ماىرنا، حيف صٌكر دكراف الجمؿ دكف أف يعرؼ بأف األرض ما زالت تدكر، كفي المقابؿ المخيٌ 
بكاقع بدائي يجعمو يدكر في حمقةو مفرغة كأنيا معصرة،  متشبثان  عمى إنساف القرية أف يغيّْر حالو، كيطكّْر نفسو ال أف يظؿ ثابتان 

رىا أك يخرج لمعالـ ليجد أسبابا أخرل لمعيش "الحبُّ لـ يعد ذلؾ االلتصاؽ باألرض كالًجماؿ يسير فييا دكف أف يغاد
كالمعاصر..الحبُّ صار كيؼ تصطاد في سماء غريبة طائريف؟ يحمبلنؾ لتكتشؼ أف األرض ال تزاؿ تدكر..كأنت تدكر معصكبى 

..األرض تنبت الطعاـ.. األكؼ حمقكا..المجنكف صاد حكتان العينيف كالجمؿ ..كليس لؾ حتى سناـ كاحد..المسافر يقكد ناقتو.. ت
 .(7)تزرع العرؽ..كالًجماؿي كالرجاؿ تدكر مف أجؿ حزمة مف نكر..لكف ىذه المرة ببل عصابة"

ىذا الخياؿ في طائريف يحمبلنو يفتح عمى قصص السندباد، كعكالـ ألؼ ليمة كليمة الخرافية، كلكف ال تغادر كاقعية القاص كمباشرة 
، كلكنَّو يقصد بو مجرد الخركج عف عكالـ القرية كطبيعة العيش البسيط فييا بداللة خرافيان  عبيره الذم ال ينيض بو ليرسـ عالمان ت

لمكاقع سكل نزع العصابة عف الرجاؿ الذيف يشبيكف الجماؿ، إذ ال فرؽ  النياية التي يكثّْفييا القاصُّ بجمؿ متبلحقة، كال تقدـ تغييران 
كف حكلو ليحقّْقكا حزمة مف نكر، كبيف حاؿ الجمؿ في معصرتو ليحقّْؽ قميبل مف الزيت، إنو تصكير لكاقع القرية في في ما يدكر 

زمف االعتماد عمى األرض كعرؽ األكؼ كزراعة الطعاـ، تصكير ال يخمك مف طمكح شاب في التحميؽ في سماء الغربة/الخركج 
 درة القرية المكاف المحصكر في لحظة مف لحظات العمر.عبر طائريف يحمبلًنًو الكتشاؼ المجيكؿ، لمغا

ة مف قصص عمكاف رمزنا عربيِّا مصاحبنا لحياة اإلنساف كشريكا لو في أسفاره كاستقراره، كلكف في  كيحضري الجمؿ في أكثر مف قصَّ
الجمؿ يقتات مف سنامو كأنت ذىبت ، " (**)لحظة بؤسو كمعاناة " تركت الجمؿ يأكمو الجرب.. النَّمؿ ال يزاؿ يجمع الطعاـ لمشتاء"

 (.30بعيدا..انتظرناؾ طكيبل")ص
________________ 

.]سػنحيؿ إلػى القصػة عنػػد ذكرىػا ألكؿ مػرة فػي التحميػؿ، ثػـ نكتفػي باإلشػارة إلػى رقػـ الصػفحة فػػي 22، 21محمػد عمػكاف: مجمكعػة )ىػاتؼ(، سػبؽ ذكرىػا، قصػة الػديؾ، ص  *
 مش[.المتف بعد ذلؾ تخفيفنا مف كثرة اليكا

 29**قصة "الجدراف الترابية" ، ص
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كقد يجسّْد القاص فعؿ الحيكاف الفطرم بفعؿ اإلنساف المفترض تحقُّقو لتغيير كاقعو ما، كلبياف خركج اإلنساف مف حاؿو إلى حاؿ 
المتسٌمط الذم  كمف يغيّْر جمده، يقكؿ في قصة )الخبز كالصمت(، كىي ذات دالالت متنكعة أبرزىا فعؿ الرفض، كقكؿ "ال" لؤلب

سيكاجيو االبف لمرة كاحدة، محاكالن بذلؾ الخركج عف سمبيتو كاستبلبو المطمؽ، كىذه المرَّة سيقكليا ليحدد مصيره بالزكاج ممف ال 
يريدىا ىك كيريدىا أبكه، كيبرز الصمت في القصة معادال لمقير، لمزمف القديـ، لمتربية الصارمة، كيختـ السارد عكالمو تمؾ بظيكر 
الحيكاف في تكظيؼ مقصكد كمعادؿ مكضكعي غير مباشر لمتغيير، مف خبلؿ الثعباف يقكؿ: "سقط الحزف في قاع القمكب.. كفي 

 (.37القنديؿ ذبالة عطشى.. كخرج ثعباف مف جحره بعد أف غيَّر جمده" )ص

ؾ فعؿ التغيير بحكـ جبمَّتيا، ىؿ ىك ىذا الربط بيف فعؿ الطبيعة كما يجبي عمى اإلنساف فعمو، حيث كؿ الكائنات مف حكلو تمتم
رمزه أراده القاص لمحاكلة التغيير أك أنَّو لما يحممو الثعباف مف محمكالت رمزية طكطمية ارتبطت في مكركث اإلنساف التقاء شرّْه 

 كحذر غدره؟! إنيا النياية المفتكحة ذات أفؽ التكقع المتعدد.
ات عمكاف بدالالت متعددة، كقد ترتبط مباشرة بتشبيو يحيمييا إلى عكالـ كتحضر الثعابيف في أكثر مف قصة مف قصص مجمكع

البشر، يقكؿ في قصة )حدثنا رجب عف زىبة(: "أعرؼ أف الكاحد منكـ سيبيع أخاه..في داخمكـ كحش اسمو االمتبلؾ.. ثعباف 
ة القرية ستكبر..تتكاثر.. ستيدـ كؿ أممس ناعـ ييدعى األنانية )...( الثعابيف كحكش األرض ديدانيا التي تتجمَّع عمى بكاب

 .(8) األسكار.."
كقد يجعؿ القاص الحيكاف شريكا لبطؿ القصة في بطكلتو لؤلحداث، ففي قصة )ىك كابنتو كالكمب( نجد األبطاؿ في ىذه القصة 

ت إلى الكمب ىـ: سعدل، كالكمب، كالعصفكر بتفاصيؿ صغيرة في حركة بناء السرد، "تقؼ سعدل فكؽ ظيرىا قربة ماء.. نظر 
لى العصفكر الخائؼ.. ابتسمت محدثةن نفسيا: ال الكمب الجائع يستسيغ تناكؿ الحب المنثكر فكؽ األرض كال العصفكر  الجائع كا 

 .(8)يممؾ الجرأة فيمتقطو .. خبلؼه أزلي..خبلؼ النكعية كخبلؼ القدرة كفي مجمؿ الحاالت ال بد مف كقكع ضحية"
سعدل مراقبةن حاجة العصفكر لمحىبّْ )بفتح الحاء( المنثكر عمى األرض ليسد جكعو، كحاجة الكمب  ىنا لحظة تأمؿ بسيطة تقـك بيا

ا-لمعصفكر حيف يمتيمو ليسد جكعو  في ىذا الصراع األزلي مف أجؿ البقاء، يقابؿ ذلؾ حاجة لمحيبّْ )بضـ الحاء( لسدّْ جكع  -أيضن
الديؾ مع دجاجاتو بما يربطي بيف العالميف الحيكاني كاإلنساني مف  فطرم مف نكع آخر يحضر في تأمؿ سعدل كمراقبتيا لحياة

احتياجات بيكلكجية أكلية مشتركة، " أعادىا إلى يقظتيا صياح الديؾ يفرد جناحو األيسر. يدكر حكؿ نفسو مرارنا.. كاثقنا مف قدراتو 
الديؾ ريشو كالدجاجة انتزعت جسدىا رفع رأسو  متباىينا بريشو الغزير، الدجاجة استكانت في النياية تحتو، ككانت لحظة..نفض

كتحت عىرفو األحمر كاف صكتو مميئا بالنشكة .. جذبت سعدل القربة مف فكؽ مؤخرتيا كسارت كحرارة غريبة تنبعث في أكصاليا.." 
 (.66)ص

ؾ الحيكانات كالتشاؤـ حضكر الحيكانات في قصص عمكاف ال يخمك مف محمكالت رمزية تحيؿ إلى المألكؼ في عيرؼ النَّاس عف تم
كالتطيُّر مف بعضيا، كالتفاؤؿ كاالستئناس لمبعض اآلخر، فالكبلب كالقطط حاضرة بكثافة في أكثر مف قصة، كمف ذلؾ عمى سبيؿ 
لـ المثاؿ قصة )كانت النقطة ضيّْقة ..بادئ األمر( حيث يربطيا بمدلكؿ الكفاء كبحياة اإلنساف يقكؿ: "كاف كمبيو شرسنا ابتمع الطائر 

يمحظ ذلؾ.. رىبىت عمى الكمب التفت إلى الخادـ قاؿ لو: أييما أكفى الكمب.. أـ القط؟! قاؿ كلـ يرفع رأسو: الكمب كفيّّ لئلنساف أما 
 كأنت كفيّّ لمف؟! –القط فكفيّّ لممكاف. 

 .(8) قاؿ لو: لؾ يا صاحب السعادة."-
( مستأنىسىة طٌكافة غافية أك متككرة كطبيعة القطط، 63 (، كقصة )ال شيء( )ص57كتحضر القطة في قصة )ببلغ كاذب( )ص 

كقد يصكّْر بعض حاالتيا المعتادة في أكؿ صغارىا، كلكف بما يكحي برمز إنساني أك بحاؿ مف تغير األحكاؿ في تقمبات الطبيعة 
(، " القطط العمياء 33"تساقطت أشجار النخيؿ كاحدة إثر أخرل، كأكمت القطة صغارىا الخمسة" قصة )النجـ كالحذاء( )ص 

ما أف يقترب القطُّ ذك الكجو المممكء بالجراح كالندكب بذلؾ يكاصؿ  الصغيرة التي ال تمبث أف يمكت نصفيا إما أف تقـك بأكميا، كا 
(، ككما تأخذ نفس القصة في 83مسيرة األسرة كؿ ما حانت لو فرصة لممارسة قانكف الطبيعة" قصة )يمامة عمياء(، )ص 

 (.82حديثنا كاسعنا أبطالو القط، كالضب، كاليمامة، )ص مجمكعة ىاتؼ 
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كيبرز التشاـؤ مع حضكر الغراب كنعيقو، كالغراب رمزه تراثي لو حضكر كاسع في األدب الفصيح كالشعبي عمى حدٍّ سكاء، كال ذنب 
التشاـؤ أك الحزف، عمى أنو ممف عمَّـ لو، فكؿ األمر أف اإلنساف ربما لـ يعجبو لكنيو األسكد الفاحـ فقرفى بو كؿ سكاد مف البؤس أك 

ؿ لو قتمو! كلو في المدكنة الشعرية مثبلن أبياته كثيرة أسقطى فييا الشاعر تصكّْراتو عف ىذا  اإلنساف كيؼ يكارم سكءة أخيو، كلـ يسكّْ
كقد كنَّكه لمشيتو ىذه بأبي  الغراب المسكيف ابتداءن مف مشيتو التي لـ تعجبو )فيركؿ ما بيف ىذا كذا.. فبل ذا تأتى كال ذا حصؿ(،

، كلمغراب حضكر كبير لدل (41) المرقاؿ، إضافة إلى كصفو بغراب البيف، كتحكيمو إلى رمز لمفقد )كبذاؾ خبرنا الغداؼ األسكد(
 .(43)، كال يختمؼ األمر في القصص حيف تذكر ىذا الطائر(42)العرب في أمثاليـ كفي أشعارىـ

أبيض في قصة )نعيؽ الغراب األبيض( يبدأ القصة بقكلو:" غادر المدينة غراب أبيض المكف كلكنو يأتي في قصص عمكاف بمكف 
ا أعمف المذيع أف قافمة كبيرة مف الجياع سكؼ تغزك المدينة"  .(7)بعد أف طاؼ بيا تسعا كفي العاشرة تمامن

ك الجياع لممدينة، ثـ يصرّْح بذلؾ في ىنا يكظؼ الحدث مع الزمف الذم يرتبط بالغراب حيف يأتي بخبر مشؤـك لو بعد رمزم غز 
تصرؼ السيدة البيضاء حيف يسقط طائر غريب المكف فكؽ سطح العىربة الخضراء التي يقكدىا سائقيا فتصيح فيو "عد إلى المنزؿ 

أكثر كاستبدؿ العربة، فأنا أتشاءـ مف مكت طائر غريب عند قدمي"، ىذه القصة مكثفة جدنا، يمعب فييا حضكر الغراب األبيض 
مف داللة، فيك يرتبط بأحداث المدينة كالحياة فييا: "غادر المدينة غراب أبيض المكف، كطاؼ بيا سبعنا كفي الثامنة دقت ساعة 

(، ىنا حدث فردم بعد حدث الجكع الجماعي السابؽ، ثـ 73المستشفى ليعمف الطبيب عف ميعاد قدـك طفؿ ماتت أمو كعاش" )ص
ا لمجكع كالضياع مع تدرج تنازلي في مرات الطكاؼ "غادر المدينة غراب أبيض المكف ..كطاؼ بيا سيككف مؤشرا تشاؤميا مركَّبن 

كلٌية كخطبتيف.." )ص   (.73ثبلثنا كفي المرة الرابعة أعمف المذيع أف قافمة الجكع كالضياع قد تَـّ دحرىا بقصيدة حى
خبلؿ )قصيدة حكلية، كخطبتيف( ارتبطت بحضكر  ىذه األحداث مف جكعو جماعي، كميبلد يصاحبو مكت، كضياع، ككبلـ مف

، ككيؼ يعالج اإلنساف العربي قضاياه المصيرية بالكبلـ فقط، كفييا إسقاط لما أراده القاص  الغراب الذم ييحمَّؿ فييا دالالت التشاـؤ
كنو مف السكاد المألكؼ مف تعبير عف مكقؼ رافض. كال يخمك رمز الغراب بمكنو األبيض مف داللة أف ما حدث كيحدث قد أحاؿ ل

مما رأل كشاىد، كيعبّْر عنو بكضكح القصد في نياية القصة "شاب يا سادتي.. شاب في مدينتي  -داللة مشيبو-فيو إلى البياض 
 (.73الغراب" )ص 

لعرس( يقكؿ: "ال عف عبلقة الفزع بينو كبيف اإلنساف في قصة )ا ثـ يصكّْره بما يعتقدي اإلنساف فيو مف النحس كعبلقتو بو متسائبلن 
أعرؼ كيؼ جاءت بمكف الغراب، ذلؾ الكىج الفضي الذم بمكف جناحو، ممقكته ىذا الغراب، ال يفزع مف حيكاف كاسر قدر فزعو 

 .(9) مف اإلنساف، كاإلنساف إف رأل الغراب، فذلؾ يـك النحس!!"
فييا القاص حضكر  البكمة بحركة بطمة القصة كقد يشارؾ الغراب في التشاـؤ طائره آخر ىك البكمة، يرد ذلؾ في إشارة يربط 

حيف مرقت أماـ أعينيـ  الغريبة كما في قصة )حدثنا رجب عف زىبة( "عادت حيف نعقت بكمة.. تشاءـ الناس.. كضحكت كثيران 
 .*(8) تنيد الرجاؿ.. بكت النساء..."

مف خبلؿ البيت الشعرم المعركؼ لحميد بتكظيؼ قصص الحيكانات كحضكرىا لدل عمكاف  كقد يحضر المكركث الشعرم مرتبطان 
 بف ثكر اليبللي الذم يصؼ فيو الذئب بقكلو: 

 (44)ينام بإحدى مقمتيه ويتقي ... بأخرى المنايا فهو يقظان نائمُ 
دكف أف يشير إلى البيت صراحةن، كلكنَّو حاضر في ذىف القاص، يبني عميو قصة كاممة ىي قصة )عيف الذئب( التي ينيييا بيذه 

ظة الكاشفة بعد حديث طكيؿ مع النفس، كتداعيات كثيرة يربط فييا شخصية صديقو سالـ بطؿ القصة النائـ، كبيف ما سمعو المح
كيحفظو عف الذئب الذم يناـ بعيف كاحدة "ًصحتي بو.. سالـ أتصدؽ حكاية الذئب الذم يناـ بعيف كاحدة. ضحؾ كثيرنا ثـ قاؿ: 

 .(8)ف عينيَّ ىي عيفه زجاجية"اعذرني فأنا لـ أقؿ لؾ بأفَّ كاحدة م
ا؛ حيث الطبُّ الشعبي الذم يقاؿ فيو بأف "مف استصحب عيف الذئب تدفع  كىك بذلؾ يمدُّ أفؽ التكظيؼ عمى التراث الشعبي أيضن

 .(45) عنو قٌكة البمو، كال يفزع في الميؿ، كتمنع مف الصرع، كمف عمَّؽ عيف ذئب ال يقربو شيء مف السباع كاليكاـ كالمصكص..."
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لمسمطة،  كما كٌظؼ القاص تمؾ الحيكانات بأبعادىا المختمفة إلثراء نٌصو السردم استثمر الرمز، فقد كظَّؼ فىرسى النائب رمزان 
ري مف خبللو أفكاره التنكيرية، ففي قصة )المطمكب رأس  كالفئراف القادمة مف البحر رمزنا لممستعمر، كلكف في قالبو ساخرو يمرّْ

البئر فرسي النائب لكف الشاعر لـ يذكرىا في شعره، كمضى يتحدث عف محاكمة الفئراف التي أكمت شفاه سبعةو الشاعر( سقطت في 
مف الًحمبلف الصغيرة، كأكمت ًكتىابى القريًة، كلمفأر حضكر قصصي رمزم يظير في أسطكرة ىدـ سد مأرب الشيير التي تجعميو 

 سببا في ىدـ السدّْ كرمزا لمفساد.
نا تجعؿ الفئراف قادمة مف البحر بما يدؿ عمى بعدىا الرمزم المراد "جاءت الفئراف مف صكب البحر في ليمة انتحر كلكف القصة ى 

فييا القمر، كأكمت فيما أكمت كتابا مخطكطا يحكي تاري  القرية كشفاه سبعة مف الحمبلف الصغيرة.. ضجَّ الحاضركف بالضحؾ 
ا في صكت كاحد: إنيا تضحؾ، كبكى شاعر القرية..فنبتت تحت قدمو شككة كبيرة حيف رأكا الحمبلف الصغيرة ببل شفاه.. صاحك 

انغرزت في األثداء المترىمة.. فانبجست دمنا كلبنا"
(7). 

ىنا ال يخفى مدلكؿ ىذا التكصيؼ الرمزم كتصرُّؼ الجماعة التصرُّؼ المسمكب الجاىؿ إزاء ىذا الحدث، كضحكيـ الذم ال يدؿُّ 
حساسو عنيـ، ثـ يدعك إلى محاكمة  عمى إحساس بخطكرة ما جرل، فحيف يضحككف يبكي الشاعر المختمؼ الخارج بتأممو كا 

لمغزك  حيث تظير فييا فئرافي البحر رمزان  -كما أشرنا–الفئراف ىذه الدعكة يراىا أىؿ القرية جنكننا، كىي قصة ذات عمؽ رمزم 
رىا، كلما يقـك بو مف تدمير كتغيير، تأكؿي الشفاه لتسكتيا عف القكؿ، كتأكؿ لمقادـ المداىـ لمقرية كتاريخيا ككتابيا كاستقرا كمعادالن 

الكتاب بأحرفو، كذلؾ لمصادرة التاري  المكتكب، فبل قكؿ حاضره كال تاري  باؽو، كالحيكاف ىنا ىك بطؿ القصة األكؿ، بيف الفاعؿ/ 
لمستمر كرفضو لما يجرم، كىك رمز العمـ ىنا كمعادؿ الفئراف، كالمفعكؿ/ الحمبلف، كعمى الرغـ مف مقاكمة الشاعر كبكائو ا

المتداد حضكره العربي التراثي كنبيٍّ في قكمو، لكنو ال ييسمىع، بؿ يعيدُّ ما يقكلو كيأتي بو ضربنا مف الجنكف، كييجازل بالقتؿ في 
ة التي كاف اسميا )ناعمة( فتحٌكلت إلى النياية ألنو لـ يىذكر فرس النائب، كلـ يتحدَّث إال عف شفاه الحمبلف، كأكراؽ كتاب القري

 (.81)نائمة(، لكفَّ فرس النائب كانت أغمى مف رأس الشاعر )ص 
كمما سبؽ تتضح أىمية تكظيؼ الحيكاف في قصص عمكاف، كاعتماده عميو بمكركثو الحكائي كبمتخيمو الشعبي كالتراثي مف ناحية، 

–أخرل، كقد تبيَّف ذلؾ في قصدية تكظيؼ الحيكانات في مجمكعاتو األربع كبكاقعية مشاركتو لنا في حياتنا اليكمية مف ناحية 
بحيث إذا لـ تحضر باعتبارىا بطمة في القصة أك مشاركة في البطكلة بشكؿ أك بآخر، فإنيا تحضري في عناكيف القصص  -تقريبنا

الخبز كالصمت"، كقصة )األحصنة ال تربح مثؿ: قصة )الجنادب، كنعيؽ الغراب األبيض، كالطيكر الزرقاء( في المجمكعة األكلى "
أبدنا، كىك كابنتو كالكمب، كعيف الذئب، كمرثية فرس اعتذرت مف السباؽ( في المجمكعة الثانية "الحكاية تبدأ ىكذا"، كقصة )الديؾ، 

 كيمامة عمياء( في المجمكعة الرابعة ىاتؼ.
ذا لـ يحضر الحيكافي كالطير بمسماه يظير في عناكيف القصص ب مكانو الذم يعيش فيو مثؿ: قصة )األقفاص ليا لكف كاحد( في كا 

ذا لـ يحضر الحيكاف  ا–مجمكعة دامسة، كقصة )قفص( في مجمكعة ىاتؼ، كا  بأكممو أك بمستمزماتو يحضر بعض أجزائو  -أيضن
عكالـ القرية كصكرة ربط مستمرة كحضكرو غالب في قصص عمكاف مثؿ ىذه الصكرة السردية التشبييية المنتزعة مف الريؼ ك 

 .(7) بإنسانيا كحيكانيا: "مسحت بظاىر كفّْيا أنفيا البارد.. كالذم تشبّْيو أمُّيا بأنو مثؿ أنؼ بقرتيـ ال يجؼُّ أبدا.."
ساىـ في إثراء نصكصو، كفتح آفاقيا  مقصكدان  سرديان  ذلؾ ىك حضكر الحيكاف بعكالمو المختمفة في قصص عمكاف كٌظفو تكظيفان 

 امتداده كتنكيعاتو. عمى المكركث بكؿ
 الجن: .2

عالـ الجف في قصص عمكاف يأتي تصكيره مف خبلؿ معتقدات شخصياتو، ككيؼ أنيا تتمبَّسي ببعض الحيكانات مثؿ الضب أك القط 
أك اليمامة أك أم حيكاف آخر، كما تظيري في حكايات الجدَّات في القرية، كيصكّْرىا القاص بعبارات شعبية عمى ألسنًة تمؾ 

مف نطؽ المفظة مباشرةن خكفنا منيا، كيمكذكف باهلل مؤمنيف  خصيات، كىي قكليـ: إنيا مف )آمنَّا باهلل( أك مف )العياذ باهلل( تحاشيان الش
 بو، كمتعكذيف مف شرّْىا كحضكرىا.
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ميو في النص، كبذلؾ يدخؿ ىذا التكظيؼ ضمف أحداث خرافية ترتبط بالنص لتقـك بتكظيفو إلبراز المعنى الخفي "الذم ترتكز ع
 .(46)كتككف عمى ألسنة الحيكانات ... لتقدّْـ عبرةن كحكايةن تتستر كراء مكاقؼ بسيطة"

كىذا النكع مف الحكايات كعكالميا ما زاؿ يعيش بيننا كنتمثمو في حياتنا كتصرفاتنا، كالسبب كما يرل النقاد يعكد إلى "أنيا ببساطة 
كيبرزي تكظيفييا في قصة )الحب  (47)نة كقكة الحفظ كقكة الخياؿ كالزخرفة في الكبلـ"كاف كراءىا قصاصكف بارعكف جمعكا بيف الفط

كالمطر( مف خبلؿ تصكير خكؼ األطفاؿ مف عكالـ الجف الناتج عف تربية خاطئة تمارسييا الجدَّاتي كالنساء في كجداف الطفؿ 
حو بجبلء ىذه القصة في تصرًُّؼ بطميا كخيالو مما يترؾ أثره في أنفسيـ تصكرنا مخيفنا، كقد يظير في تصرفاتي ـ البريئة التي تكضّْ

في طرؼ الحي كمنزؿ آؿ مسعكد في الطرؼ  الطفؿ الذم يشبو الكثير مف أطفاؿ القيرل، يقكؿ: "انطمقتي كالسيـ كاف منزلنان 
 خكلو ينتيي بي إلى منزليـ.."اآلخر.. لـ يكف يرعبني سكل ذلؾ الشارع المسقكؼ الضيؽ الذم ال أممؾ طريقنا غيره.. ال بدَّ مف د

وي األقاكيؿ كالحكايات التي ال تنتيي، *(8) ، ثـ يمضي القاص في تصكير عكالـ الجف بفعمو المسند إلى الغائب "يقكلكف" كمفتاحي
لجتي كتشٌكؿ مصدر ذلؾ االعتقاد في أذىاف األطفاؿ كتصرفاتيـ حياؿ ذلؾ بالخكؼ كالفزع كالجرم، "يقكلكف: إنو مسككف بالجف.. ك 

غنيتي بصكتو مرتفع سيرعب الجف ىذا الغناء الذم يفتقد الراحة  -المعكذات –الشارع كأطرافي مثمجة مف الرعب.. قرأت الفاتحة 
 (.39كاليدكء ..مررتي بسبلـ عدتي بقميؿ مف الييؿ.." )ص 

ف يعكد كىك يحدث نفسو راسما خطة ىذه الركح الساخرة في طريؽ جمب الييؿ مف دار آؿ مسعكد ستككف في العكدة أكثر طىرافةن حي
العكدة، كسيطرة عالـ الجف حاضرة في ذىنو، فيظف أم صكتو جنِّا "سأمرؽ مسرعا خبلؿ ىذا المكاف المرعب.. الفاتحة  المعكذات 

ابير ليتني أحفظ ياسيف كالكرسي.. فجأةن سمعت صرخة شديدة. كاف نباح كمب مفزع، كصمتي البيت مرتعش األطراؼ كاليمع يمؤلي تع
 (.39كجيي ال بد أنو جني في صكرة كمب.. إف الجف تأخذ أشكاالن كثيرة كما قالت جدتي.. نجكت.. تناثر الييؿ مف الفزع..")ص

ح أثر حكايات الجدات كحضكرىا في عالـ القرية، كيصكرىا القاص تصكيرنا  ىذه النياية المضحكة في تصرُّؼ طفكليٍّ برمء يكضّْ
ا غير معمف مف تمؾ الحكايات في كجداف األطفاؿ، كما تسبّْبو مف أثرو عمى فنيِّا غير مباشر ليعرض ب أسمكب قصصي مكقفنا رافضن

خياليـ كحياتيـ، كىك بذلؾ يقدـ بعض آثار تمؾ القصص عمى الكعي كترسباتيا فيو، كىي في أصؿ بنيتيا الحكائية تدخؿ ضمف 
اقعيِّا كال يمكف أف نسميو فانتازيِّا ... ألنو يجمع بيف عنصريف ميميف الكاقعية السحرية التي تبرز في عالـ "ال يمكف أف نسميو ك 

 .(48)ىما الكاقع كالفانتازيا"
كقد يصكر السَّارد مكقفو الرافض ىذا بشكؿ مباشر باعتباره مثقفنا، مستنكرنا تمؾ القصص عف عكالـ الجف، كتمبُّسيا بالحيكانات مف 

لدل اآلخريف ممف يؤمنكف بيا، كما تصكر ذلؾ قصة )يمامة عمياء( يعرضي ذلؾ مف خبلؿ كصفيا كظاىرة اجتماعية حاضرة بقكة 
خبلؿ حدثو في إحدل الحدائؽ، كىك بيذا المكاف المفتكح يرصدي الظاىرة عمى مستكل الكعي الجمعي لمناس يقكؿ: "كفي تمؾ 

أثار الصراخ كاليمع كالتساؤؿ، كىؿ دخؿ الحديقة صادؼى ىرج كمرج فقد عيًثر عمى ضب متكسط الحجـ ذات نيار في المسبح مما 
 مف تمؾ الفتحة الصغيرة التي تفضي إلى الشارع أـ جمبىو أحد األبناء إلى المنزؿ..

كاف صغيرا أك ربما اختبأ طكاؿ فترة نمكه دكف أف يمحظو أحد، لكف ىذه الحقائؽ لـ تعجب بعض أفراد األسرة التي تؤكد أف ىذا 
 مو جني، ثـ يدعـ الضب مف )آمنا باهلل( كأف أص

كجية نظره بقصص شتَّى سمعيا أك قرأىا ال سيما حيف يجد في مبلمح كجيي مساحةن لمحكار كانتظار نياية البراىيف التي تنتيي 
 .(6)كالعادة مف ًقبمي: كؿ ذلؾ زيؼ كليس ىناؾ حقيقة تدعـ رأيؾ..ثـ تقفؿ مبلمح كجيي كؿ باب لمحكار فيصمت منكسرا"

نفس القصة تظير اليمامة، كيعكد الحكار ثانيةن حكؿ حقيقتيا، كأف جنيا يتمبَّسي بيا، كلكف ىذه المرة ال يقاـك كبعد ظيكر الضب في 
ضميري المتكمـ )الذات السَّاردة بكعييا( ىذه القضية، كيجعميا مفتكحة ألنو ال يعرؼ جكابنا لعدـ جرأة القط عمى افتراس تمؾ اليمامة، 

الطو اعتقاد بما يذىب إليو اآلخركف مف تمٌبس الجف ببعض الحيكانات كالطيكر أك أنو لـ يستطع كفي ذلؾ مؤشر عمى أنو ربما خ
المقاكمة كسكت كما يفعؿ ذلؾ الكثير في نظرتيـ لمغيبيات كالسككت عمييا حيف ال يجدكف الجكاب الشافي كالتعميؿ المنطقي ليذا 

لبيت بأفَّ اليمامة مف )آمنَّا باهلل( فكيؼ يمكف أف تمر عمييا ىذه الفترة المكضكع المتجدد المتكرر، "عادت األفكار مف جديد داخؿ ا
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الطكيمة بدكف حركة؟ كحيف يركف البسمة عمى كجيي بشيء مف التذمر بقكليـ أنت ال تصدقنا ثـ يردفكف بسؤاؿ آخر، لماذا لـ 
 (.85يجرؤ القط عمى افتراسيا؟..لـ أعرؼ جكابا...")ص 

ـي جكابا حكؿ مصير اليمامة العمياء، كالقط المشحكف بالرغبة كالمبلمح القبيحة حيثي إنو "في ثـ يصنع السَّارد نيايةن  مفتكحة ال تقدّْ
اليـك الرابع جاء مف يحمؿ النبأ العجيب بأف الحمامة العمياء ]كىنا خمط بيف مسمى اليمامة كالحمامة[ غادرت كأف ال ريش متناثرنا 

حمؿ آثارنا كاضحة لمخالبيا الرقيقة كتكاد تككف كاضحة.. ىؿ حدث ذلؾ مف كمية الخكؼ كلكف اإلفريز الذم كانت تقؼ فكقو ي
أف ىذا القط .. لـ يير منذ  الذم يصير جسدىا الصغير عبر السمع كالشـ كالذم بكؿ تأكيد تضاعؼ مرات عديدة؟ الغريب أيضان 

 (.86ذلؾ الحيف..")ص 
الت، ككممتا )عجيب، كغريب( المتاف كردتا في ىذه النياية عف اليمامة العمياء كتنتيي القصة بيذه النياية المفتكحة عمى االحتما

يرتبط فييا عالـ الجف بالحيكانات، كعبلقة اإلنساف بيا مف خبلؿ مكركث الحكايات كالتصكرات  *(49)كالقط تظؿ ذات أفؽ غرائبي
و كيقاربو كفؽ طقكس ككسائط لغكية كتخييمية خاصة الشعبية، كذلؾ يبيف أف األدب ىك المعادؿ الفني لمكاقع حيثي "يعيد إنتاج

ؿ لو استقبللو كىكيتو كظاىرة إبداعية"  . (50)كحساسة ىي التي تميزه عف كاقعو كمرجعو، كتخكّْ
ثـ تنفتح عكالـ الجف في قصص عمكاف عمى السّْحر كاستغبلؿ المشعكذيف لحاجة الناس البسيطة في القرية التي يصٌكر فييا 

ذلؾ العالـ مف خبلؿ قصة )خضراء( التي يصؼ فييا السارد عالـ القرية ككتاب السحر الذم يممكو أحد أبنائيا  بسخرية كفكاىة
المكصكؼ بأنو "شرس ال يعيش إال عمى أذيَّة النَّاس كسرقة بساتينيـ..سجف أكثر مف مرة، يتيـ.. استكلى زكج أمو عمى كؿ نقكده.. 

 .(7)ة"كخمؽ منو كحشنا .. ينتقـ لذاتو الميزكم
يصدقكنو ألنو يمتمؾ كتابنا، كاجتمعت القرية المسككنة بعكالـ عنترة، كسيؼ  -عمى الرغـ مف معرفة أىؿ القرية بشرّْه–ىذا الشخص 

بف ذم يزف، كأبي زيد اليبللي، كخميفة الزناتي اجتمعكا يمسككف بمشاعبيـ التي يصكرىا القاص ككأنيا سيكؼ تمؾ الشخصيات 
المستقرة ببطكالتيا في الكجداف الشعبي، كالحاضرة بحكاياتيا كبطكالتيا في أذىانيـ. "حمقة كبيرة اجتمع فييا شباب  السّْيريّْة الشعبية

ضخاـ األجساد يرتكزكف عمى تمؾ المشاعيب ننظر إلييا بييبة فكأنيا سيكؼ ذم يزف كأبي زيد اليبللي.. كالخميفة 
 (.67الزناتي...")ص

مكو ذلؾ الشخص كيستغؿ احتياج بطؿ قصة خضراء إلى محبكبتو الصغيرة، كىك المراىؽ لكي نعكد إلى كتاب السحر الذم يمت
 يجعميا تحبُّو، كيظفر منيا بكممة كلك تطكر األمر فبقبمة، "التفتى إليَّ ككأنَّو يخفي سرِّا ثـ جذبني مف أذني بقكة آلمتني كىمس بعد

 كتطمب ما تشاء.. أم شيء يخطر عمى بالؾ.أف التفت يمنة كيسرة: تستطيع بكاسطتو أف تحضر الجف.. 
ا قبؿ أف أتفٌكه بشيء  - أم شيء؟ كضحكت ضحكنا صادقنا صافينا. كقمت لو: أتدرم ماذا أطمب؟ ىزَّ رأسو مبتسمن

(، ثـ يطمب منو عشريف رياالن مقابؿ أف "يجمس مع خضراء 67]عرفت أييا الذئب األغبر تكدُّ مقابمة خضراء[" )ص
(، كلكف المبمغ كبير جدا فيتفاكض معو "كجيو مميء 68ع الشباف يحدثيا.. بؿ كيقبميا" )ص التي يسعى إلييا جمي

بالسخرية مني: أتعرؼ ماذا قاؿ لي صاحب الكتاب؟ إنو حاكؿ اختيار ]جني فقير[ كذلؾ مثمؾ..أما البقية فيـ 
 (.69يطمبكف الذىب.. بؿ كيطمبكف المشاركة في المزارع كالبيكت" )ص 

  شرة رياالت كسيتكسط لو في الباقي مع تساؤلو كاستغرابو: "حتى الجف يقبمكف الكساطة حسبت أنيا كقؼ ثـ يطمب منو ع
 (.70عمينا بني البشر" )ص 

.. كأنا  كبيذا ينيي قصتو بركح ساخرة حيفى يقبّْؿ أـ خضراء، فيصحك "عمى لطمة قكية فكؽ كجيي كالباب يغمؽ كالمعنات تنصبُّ
ح فييا احتياؿى صاحب 71كذ بالفرار")ص أضع طرؼ ثكبي في فمي كأل (، كبذلؾ يضع نياية ساخرة تنكيرية غير مباشرة، يكضّْ

 ب السحر كعكالـ ًجنّْو المزعكمة.كتا
______________ 

 الغرائبية أك الغريب: "ىك ما يرد في نصٍّ سردم مف أحداث أك ظكاىر خارقة يمكف تفسيرىا عقميِّا*
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 األسطورة .3
في داليا المغكم معنى األباطيؿ كاألساطير أحاديث ال نظاـ ليا، يقاؿ:"سطر فبلفه عمى فبلف إذا زخرؼ لو مثَّمت األسطكرة 
قيا" قىاليكا ، كجاءٍت في القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع بمفظ "أساطير" عمى صيغة الجمع، قاؿ اهلل تعالى: (51)األقاكيؿ كنمَّ كى
ًلٍيفى  أىسىاًطٍيري اأٍلىكَّ
ًلٍيفى  ]5الفرقاف:[ ًإٍف ىىذىا ًإالَّ أىسىاًطٍيري اأٍلىكَّ

، كتعدُّ األسطكرة كما رصدىا نقَّادىا "المغامرة اإلبداعية  *، كغيرىا]31:االنفاؿ[
األكلى التي ابتكرتيا المخيمة البشرية في ما ابتكرتو مف المغامرات التي كانت صدل لمكاقع المعرفي كالجمالي كالتطكر اإلدراكي 

، كمف ىنا تكمفي أىميتيا في أنيا "كانت بديبلن (53)، بؿ إنيا تعدُّ "ثمرة الجيد اإلنساني لفيـ الطبيعة كتسمية ظكاىرىا"(52)لئلنساف"
ة طرية ناعمة"  .(54)عف العمـ في تاري  ما قبؿ العمـ، كفي أنيا تحفظ األحداث كالكقائع غضَّ

لتي تيحمَّؿ دالالت أسطكرية تظير في الغريب مف كضعيا بعض الشخصيات القصصية ا أسطرةتقـك عدده مف قصص عمكاف عمى 
أك المبالغة في قدراتيا مما يكسبيا تمؾ الدالالت األسطكرية أك بما يفتح أفقيا السردم بالدرجة األكلى عمى عالـ الحكي كاألساطير 

سطحيِّا في قصصو أك ربما يحيمنا إلى المحمية كالعربية، كيرل بعض النقاد أنو "كثيرنا ما يعرض عمى األساطير كيكظفيا تكظيفنا 
 .(21)أساطير محمية أك حكايات قركية، فيجعؿ قصصو تتدثَّر بمكفو مف الغمكض"

كما يرل آخركف بأف ذلؾ منيجي الكتَّاب الشَّباب في المممكة حيثي يعمدكف إلى "أسطرة الكاقع كترميزه، بمعنى صياغة األسطكرة مف 
نظكرة كالمألكفة كاالرتقاء بأحداثو إلى مستكل األحداث األسطكرية كاستبلؿ الرؤية مف خبلؿ رحـ الكاقع باستغبلؿ عناصره الم

 (.18)ذلؾ"
تجربةن جديدةن لدل القاص في أسطرة ىذه الشخصية التي تحمؿي مف عنكانيا ركح الشرؽ كقصصو كخياالت  (9)تمثّْؿي قصة "شارؽ"

يبلًد كالنٍَّبًت األكؿ؛ حيثي تأتي أكؿ جممة في القصة بنمط الحكاية كالركاية عف ألؼ ليمة كليمة كعكالميا، إنو شخصه مختمؼ منذي الم
راكو مجيكؿ ييسندي إليو الحديث، كيفتح أفؽ السرد بصيغة المضارع المستمر مع كؿ حكي "يقكؿ الراكم: نبت شارؽ مف أرض ال 

فى حتى كاد  متكار  النَّخؿي أف يجفَّ بو، مؤل الصحراء حتى ضاؽ البحر بو، فإذا فتنتيا إال عف الكارىيف، انشؽَّ مثمما الصرخة، تككَّ
ّـّ إال أف ينزاح قميبلن  ىذا الميبلد األسطكرم لشارؽ مع مظاىر (، 39الصحراء")ص داخبلن  بالمكج الذم يمطـ الشطئاف لـ يكف لو ىى

ثَّر لمكلدىـ البرُّ كالبحر، كتتغير مبلمحيما، ثـ ىا الطبيعة كاحتفائيا بو يذكّْر بالركح الشرقية في ميبلد أبطاليا األسطكرييف الذيف يتأ
" الذم تضيؽ الجياتي بقبيمتو "تغمب": "مؤلنا البرَّ حتى ضاؽ  ا مع ركح "عمرك بف كمثـك ىك يضيؽ، كلعؿَّ في العبارة تناصِّ

  ..."(55)عنَّا

، فتيؤٍسطىر ، فيؿ استحضر القاص ىذا المعنى في كعيو أك ال كعيو كىك يسرد، أك أنيا ركح اإلنس اف الشَّرقي تظير حيف يصؼي
، كيتكٌكف، كيتشكَّؿ بيذا الشكؿ المختمؼ "نىبىتى شارؽ، كالميؿ يمطر األشياء كالكائنات في عكالميا؟ ربما، الميـ أف "شارقان  " ىذا يىٍنبيتي

داىميا المخاض لـ تسمعو عمى الصحراء، حتى أثخنيا بالماء لـ يكف يشبو صحبتو، كلـ تكف صحبتو تحبو ..قيؿ إف أمَّو حيف 
 (.39يصرخ كبقية األطفاؿ.." )ص

مييا السَّاردي دالالًت الميبلد الغريبة غير العادية كما ىي طبيعة ميبلد البطؿ في  ىنا الميبلد المختمؼ لمشخصية األسطكرية يحمّْ
ـي في التي ترصد الميبلد بدءنا، ثـ تمضي في المتابعة لحياة البطؿ، كلك (56)السّْيرة الشعبية ف ىنا ال كجكد المتداد ًسيىرم ألنيا تيقدَّ

إطار سردو قصصي، كلكف بركح مشبعة بالسيرة كعكالميا، الشخصية لف تمتدَّ إال في المعنى المراد بأسطرة شخصية "شارؽ" أٌما 
ا تأتي بصيغة الحكاية التي ي -إذنا –المتف فإنو لقصة قصيرة، إنيا   ؤكّْد عمييا السارد في تجريبوسيرةه في قالب قصة، كلكنَّيا أيضن

________________ 
، 68، النمؿ/5، الفرقاف/83، المؤمنكف/24، النحؿ/31، األنفاؿ/25/بصيغة الجمع في القرآف الكريـ تسع مرات في السكر اآلتية: األنعاـ آية أساطير األكليفكرد ذكر  *

 .  13، المطففيف/15، القمـ/ 17األحقاؼ/
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ا مؤكدنا عمى حضكر الراكم الشعبي  -كالعيدة عميو-قكلو: "يقكؿ الراكم: ىذا، كمرة أخرة ب إنو في تمؾ المحظة..."، ثـ يقكؿ أيضن
، رغـ أف الركاة غير الثقات فؽ السرد الشعبي كفضائو: "أضاؼى الراكية: المدكنة. لـ يمبث شارؽ عمرنا طكيبلن آالكاحد/ كالمتعدد، ك 

.. أكدكا في جمسة سمر يحتسكف فييا الق يكة المٌرة كأحاديث فاقعة العذكبة، إنو ربما عاش ألؼ سنة بالتماـ كالكماؿ، لـ تسقط لو ًسفّّ
 (.40لـ يخالط شعره البياض، كلـ تمكّْحو شمس القيظ، ىٌزكا رؤكسيـ بشكؿ جماعي، قالكا بصكت كاحد: كاف شارؽه مختمفنا..")ص

ي اإلحالة عمى الراكم المتخيؿ بصيغة التخييؿ في فعؿ السرد باستعارتو مف السيرة كىنا تبرز تقنيَّة تكظيؼ السَّارد الكاقعي المجدّْد ف
ـي الجميع بيزّْ الرأس  حيننا، كمف أسطرة الشخصية حيننا آخر تمؾ الشخصية التي عاشت ألؼ عاـ كغيرىا مف الصفات، كتسمي

مف  ر الزمف كاتصالو في حضكر ىذه الشخصية منتقبلن كالصكت الكاحد الممثؿ لممسممات الشعبية بأنو كاف مختمفنا، ثـ يأتي استمرا
إف كيكؿ القرية كشبَّانيا ظمكا يتحدثكف عف  -كالعيدة عميو–"يقكؿ الراكم  كيكؿ القرية إلى شبابيا بيذه الصياغة السيرية أيضان 

غريب األمر، أفَّ شارقنا كاف "شارؽ" قرابة عاـ كامؿ كعمى مدار جمسة كاحدة، كأف األصابع الناحمة ظمت تسقييـ القيكة المرة. ك 
 (.42معيـ يشرب القيكة، لو أصابع ناحمة..." )ص

ر في كجداف  ىذه االستمرارية كالتكرار في الشخصية كتكالدىا الحكائي ىي مصدر تخييؿ القصة كأسطرة شخصية شارؽ الذم يتكرَّ
ديث السمر، مع فعؿ العادة كالقكؿ كثنائية الشعب، كيستمر في أحاديثيـ، بؿ كيحضر في ممارساتيـ اليكمية مع القيكة كأحا

 .الحضكر كالغياب، كالكضكح كالغمكض، كالكاقع كاألسطكرة في آف معان 
، متمثّْبل في ذلؾ الرجؿ (8)ثـ تحضر شخصية أخرل ذات بعد أسطكرم ىي شخصية بائع الحكمة في قصة )حدثنا رجب عف زىبة(

ف كالعسؿ، كأكميوي كشربو ىذا داللة عمى اختيار الفطرة بالمبف في الدنيا، كالقكة الناحؿ الذم لـ يشرب في حياتو الطكيمة إال المب
بالعسؿ، كتحاكؿ القصةي أف تخمعى عمى ىذه الشخصية صفاتو مختمفةن أيضا كما في القصة  كالشفاء كشرب أىؿ الجنة ممثبلن 

 في اإلشارة إلى مصباح الفيمسكؼ "ديكجيف الكمبي السابقة، كلكف تمدىا ىذه المرة إلى القصص العالمية كتصرفات الفبلسفة ممثبلن 
Diogene Laerce الذم يبحثي عف اإلنساف كسط األحياء لكف قصتنا تبحث بقنديميا كسط األمكات، كفي المقابر. "حيف يسكد "

حتى اليزيع األخير مف الميؿ لـ  .. يحدّْثياالظبلـ القرية كاف الرجؿ الذم يشرب المبف كالعسؿ يحمؿ قنديبلن يمر بيف المقابر قبرنا قبران 
 (.77يكف مؤذينا إال أنو كاف ناصع الصراحة" )ص 

.. كاف الرجؿ أبيض الرأس يرتدم لباسنا خفيفنا يكاد يبيف مف خبللو معظـ جسده الناحؿ.. ىذا الرجؿ "يبيع الحكمة كال يأخذ شيئان 
(، ثـ يبدأ عممو 77خضر ينخرط في بكاء صامت.." )ص يرقب الشمس الصاعدة إلى السماء كينظر إلييا تختفي كراء الجبؿ األ

 مع القبكر كالمكتى، إنيا شخصية غريبة ذات بعد أسطكرم في فمسفة الحياة كالمكت، كالحكمة كالتأمؿ، 
ا في تعالقيا بالمكركث الثقافي اإلنساني بشخصية الفيمسكؼ اإلغريقي  .(*)كتذكّْر أيضن

بطو مباشر بيف األـ كاألرض المنتجة عف لحظة كالدة في الصحراء بطميا رجؿ كامرأة حبمى بر  (8)كتأتي قصة "الحكاية تبدا ىكذا"
تمد، مجسّْدنا المحظة بكؿ تفاصيميا في سرد رامز "المحظة.. انفصمت العربة األـ.. المحظة التي ال تحدُّ بزماف أك مكاف أصبحت في 

.. بكى الرجؿ.. خرج الطفؿ.. األـ األرض أغ (، ىنا يبدك 90رقتيا األمطار الحمـ.. أركتيا األنيار البلمرئية" ) صمجاؿو ال معمـك
ا في محاكلة مدًّْه ببعدو أعمؽ في ثبلثة أركاف ىي مدار الحياة كاستمرارىا: الرجؿ، كالمرأة، كالطفؿ، الثبلثٌي الككنٌي  الرمز كاضحن

لحظتو المختمفة في ىذا المكاف الشاسع المميت "أمسؾ الرجؿ المستمر لكنو يعمّْؽ الرمز بالكالدة في الصحراء، كبفعؿ الميبلد ذاتو ك 
الطفؿ كسمكةو أيخرجت مف الماء.. الطفؿ يتارجح.. يصرخي يبحث عف ثدم مآلف .. لـ يزؿ الرجؿ يسحب المرأة الميتة.. يحمؿ 

 (.90الطفؿ.. الطفؿ يشيع في الصحراء المكحشة صراخ الحياة...")ص
____________ 

(، ييعدُّ أبرز dog( كىي كممة إغريقية تعني باإلنكميزية )Cynicبالػ )  -نظرنا ألسمكب حياتو -ؽ ـ( ىك فيمسكؼ يكناني، ككاف يمقب  ٣٢٣ - ٤٢٤ك ديكجيف الكمبي )نح
س أف الفضيمة ليست مجرد نظريات فمسفية، ممثمي المدرسة الكمبٌية األكائؿ، ككاف "ديكجيف" أشير ركاد ىذا المذىب، كأكثرىـ طرافة، ألنو كاف يطبؽ نظريتو عممينا؛ ليثبت لمنا

لمقدكني، كالذم ركم أنو قاؿ كلد في سينكب بآسيا الصغرل، كدرس في أثينا عمى انستانس، كاف حكيما فاضبل متقشفا ال يقتني شيئا كال يأكل إلى منزؿ، عاصر االسكندر ا
.. فاضؿ.. أميف..  ، يقاؿ إف ديكجيف كاف طكاؿ«لك لـ أكف االسكندر لكددت أف أككف ديكجيف» ا مضيئا، كيتجكؿ بو نيارنا بحثنا عف رجؿ:)شريؼ.. محتـر حياتو يحمؿ مصباحن

  https://ar.wikipedia.org/wiki/مستقيـ.. صادؽ.. صريح.. مخمص.. متكاضع.. بسيط.. برمء( عمَّو يجده.يراجع كيكيبديا المكسكعة الحرة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ىؿ ىي لحظة أسطكرية أك كاقعية، خيالية أك حقيقية، رمزية أك مباشرة؟! ىنا تبرزي ثنائية المكت كالحياة، فعؿ الكالدة مقابؿ الفناء 
براىيـ عميو السبلـ، كالصحر  ر، مع تحميمو بعدنا رمزيِّا دينيِّا يذكّْر بقصة ىاجر كا  اء كالبحث عف الحياة كسط المكت، كعف كالتصحُّ

الماء كسط العطش كالضمأ ، "... أحسَّ بالماء فكؽ شفتو.. انسابت البركدة في أطرافو لـ يستطع فتح عينيو أىك المكت؟ أىي 
 (.90الحياة؟ كـ ىما مكحشاف!")ص 

ؿ حدثي الميبلد إلى مكضكع تتداخؿ فيو المغة الرامزة بالكاقع كبحدث/المي بلد بالغرائبية فيما يحدث، كتقكد إلى أسطرة األـ ثـ يتحكَّ
كمدّْىا بأفؽ األرض كتداخميما في بناء متكاشج، "حيف كصمكا إلى الطَّمحة قيربى الكيؼ دخؿ األب القاتؿ كالمقتكؿ..المرأة داخؿ 

إلى الزكج القاتؿ الكيؼ تحكلت إلى نصؼ جسد مميء بالحميب لطفؿ جائع طرده المكت إلى الحياة.. العيف الكاحدة تنظر 
المقتكؿ.. تنطفئ يتساكل الجسد مع األرض..مع الرمؿ كيطؿ منظر ككمة مف تراب أماـ األعيف المممكءة بالدىشة 

 (.91كالفزع..")ص
ؿ محددنا، فيؿ ىي الحياة لمطفؿ كالمرأة أك العكدة إلى الفناء كالتبلشي؟ مف خبلؿ السراب كالتراب كالرم نياية سرابية ال تقدـ جكابان 

رمز الشجرة كالحياة  -عف النخمة التي قد تككف بديبلن  –الذم يخفي نصؼ الجسد لممرأة كصراخ الطفؿ داخؿ الكيؼ بجكار الطمحة 
 إنيا جدلية المكت كالحياة كأفؽ الصحراء بما يحممو مف مدلكالت كاسعة كعبلقة اإلنساف بيذا األفؽ الفسيح، كصراعو معو.

ليا إلى شجرة منتجة مثمرة قد ثـ إذا كانت أسطكرة الميبلد ف ي الصحراء قد أخذت جدلية البقاء كالفناء فإف أسطكرة المرأة كتحكّْ
التي تصكَّر فييا ىذه الشخصية تصكيرنا خرافيِّا، كىي الحكَّاءةي كثيرةي القصص كشأف نساء القرية  (6)ظيرٍت في قصة )حمـ عمرة(

بقصصيا كصدقيا الذم ال يصدؽ، ىي قريبة ألمّْي رغـ ذلؾ كمو لـ أشاىدىا لكنيا مختمفة عنيف تثمر أطفاالن كحكايات، "نسعد 
يكمنا ما "حبمى" مثؿ بقية النساء، ربما لطكؿ مككثيا في الغابة أصبحت شجرة، ينبت مف خبلليا األكالد كالبنات، ثـ ىي امرأة تثمر 

 (.94أطفاالن كحكايات...")ص 
شكميا المباشر مف خبلؿ اإلحاالت إلى مسمياتيا أك رمكزىا أك بعض أحداثيا؛ كىكذا كظَّؼ عمكاف األسطكرة في قصصو؛ ليس ب

كلكنو استعمميا مف خبلؿ أسطرة بعض شخصيات قصصو كما في قصة "شارؽ" التي عرضنا ليا بالتحميؿ، كىي الشخصية التي 
تي تمثؿ البحث في عكالـ المكتى، تأخذ بعدىا األسطكرم مف طريقة الميبلد، كشخصية الحكيـ في قصة "حدثنا رجب عف زىبة" ال

ية الحياة، كتأتي تمكـ الشخصيات في ر كشخصية األـ كالطفؿ في قصة"الحكاية تبدأ ىكذا" التي تجٌسدي ثنائية الميبلد كالمكت كاستمرا
ميا القاصُّ مف عناصر الغرابة كالمبالغة، ليقـك بنكع مف أسطرة الكاقع كت كظيؼ عناصره ليدعـ أسطرتيا كخركجيا عف الكاقع بما يحمّْ

 رؤيتو ككجية نظره اإلبداعية.
 
 الحكاية الشَّعبية .4

، ككما (57)تمثّْؿ الحكاية الشعبية شكبلن مف أشكاؿ األدب الشعبي" ألف الشعب ىك المؤلّْؼي كىك المتذكؽ أك المتمقي في آفو كاحد"
" الحكاية الشعبية عمميةي خمؽو فنيٍّ تتميزي ب قدرة عمى استيعاب المخيبلت كاحتضاف أصكؿ مختمفة ترل نبيمة إبراىيـ فإفَّ

 .(46)خبلقية كالتعميمية كاالجتماعية بشتَّى مغامراتيا"أل. كالحكاية "شكؿه سردم تقميدم تضُـّ صكر الشعكب كبطكالتيا ا(47)لمقصص"
ائية بالدرجة األكلى، في مجمكعاتو كمف خبلؿ استقراء قصص عمكاف يبدك أفَّ الطَّابع الغالب عمى عددو كبير منيا أنيا ذات بنية حك

( قصةن قصيرةن، جاءت معظـ ىذه القصص ذات حبكة حكائية بشكؿ أك بآخر، ييستثنى 66األربع التي احتكت عمى ستو كستيفى )
( قصة قصيرة جدنا تعتمد عمى اختزاؿ العناصر 20مف ذلؾ محاكالت تجريبية في بعض تمؾ القصص، إضافة إلى عشريف )

يا، كبعض القصص القصيرة األخرل تعتمد عمى المغة الشعرية كالتكثيؼ مثؿ قصة: )الدخكؿ.. الخركج، كمممكة القصصية جميع
تعتمد عمى التأمؿ كفمسفة الحياة، كالرمز، كال تنبني في أصميا عمى فكرة الحكي مثؿ  -أقؿ–الكجو، كالطيكر الزرقاء(، كبعضه آخر 

زمف كالشمس...( مف المجمكعة األكلى، كقصة )المعبة، كتسقط األكراؽ في كؿ قصة )الجسر، كالجكع كافر، كتمكت كحدؾ، كال
الفصكؿ...( مف المجمكعة الثانية، كقصة )الجرح، كحدائؽ النير...( مف المجمكعة الرابعة، كىناؾ مف قصصو ما ينبني عمى 

المجمكعة األكلى، أك تقنية المشيد تجريب تقنيات السرد المختمفة كتقنية الحكار المسرحي كما في قصة )شمس المكتى( في 
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السينمائي كقصة )األصكات( في المجمكعة الرابعة، أك أسمكب الرسالة كما في قصة )الرماد( في المجمكعة الثانية، أك أسمكب تيار 
مجمكعة الكعي كما في عدد مف القصص أبرزىا قصة )مممكة الكجو( في المجمكعة الثالثة،، كقصة )محاكلة فاشمة لميركب( في ال

 الرابعة، كغيرىا مف أساليب التجريب كالتجديد التي استخدميا عمكاف في عددو مف قصصو.
كنحف إذ نقؼي عمى الحكاية فإننا نقصد بذلؾ رصد تكظيؼ القاٌص ليا بشركط بنيتيا الشعبية المعركفة بكظائفيا التي حدَّدىا "بركب 

propقاد ىذا النكع.، كتبعو ن(58)" في مكرفكلكجيا الحكاية الخرافية 
رو  كمف خبلؿ االستقراء لقصص عمكاف تبيَّف أنيا لـ تكظّْؼ الحكاية بيذا البناء الشعبي المباشر، كلكنيا كظَّفتيا في إطاًر ميبرّْ
سردم، كىك أف يركم السارد تمؾ الحكايات عمى لساف بعض شخصيات قصصو كبالتحديد الجٌدات البلئي يكثر حضكرىف في 

ايات، كمف ذلؾ مثبلن قصة )نافذة مغمقة(، كقصة )رائحة ثالثة( في مجمكعة ىاتؼ، كاقتراف الجٌدة بالحكاية قصصو راكيات لمحك
ؿه في المكركث الشعبي الثَّقافي لكؿّْ أمة تقريبنا، كلو حضكر كاسع، فيي حكَّاءةه بحكـً ما تحممو مف تجارب الحياة،  كعكالميا متأصّْ

الحكي كعكالـ الريؼ النقية، كتأتي قصص الجدة لدل عمكاف عبلمةن عمى مرحمة عمرية عاشيا كتكجيياتيا التربكية التي تظير في 
 في القرية. -كربما في شبابو-القاٌص في طفكلتو 

كتدخؿ الحكاية ضمف قالب القصة حيثي يقـك بفعؿ السَّرد عف حالة الشخصية كىي تركم حكايتيا، فيضمّْف تمؾ الحكايات بأبعادىا 
ألسطكرية أك الشعبية كما يتذٌكرىا فتطفك في حديثو عنصرا حاضرا في سرده متداخمة مع قصتو اآلنية أك مستدعاة الخرافية أك ا

 لتعبّْر عف لحظة مف لحظات عيش قديـ يتجدَّد بفعؿ الحكاية أك بمحظة فعؿ السرد نفسو.
ة )دامسة( لخالو ىنا( حكاية "عنز الجبؿ"، ثـ يمضي الراكم ؛ حيث تركم ليـ الجدَّة )ا(9) سنقؼي عند بعض تمؾ النماذج كمنيا قصَّ

مف األنؼ مف األذف.. يشاىدي  العميـ ليصؼى لحظة تدفُّؽ الحكاية كاصفنا "تمؾ البقعة الضكئية تتراقص عمى كجو خالتو تغطّْي جزءان 
اذ يبحر بو نحك الكجو الذم يعرفو ثـ يخفت الضكء شيئنا فشيئا تني مر مف فميا الحكايات كاألفكاه مف زاكيتو نصؼ الفـ، بريؽ أخَّ

 (.9فاغرة كالنعاس الذم يثقؿ األجفاف يجعمنا ال ندرؾ الفرؽ بيف الحمـ كالحقيقة" )ص
 ، دىر الحكاية، أك إف شئتى ىذا الكصؼ المشيدم األقرب إلى التصكير السينمائي لمَّحظة كالشخكص كاإلحساس يفتح عمى لحظة خى

فه  يفتح عمى ًغكايتيا التي ىي بيف الحمـ كالحقيقة، إنو تمييده ذيًكرى لتكظيؼ الحكاية التي ليست دخيمة عمى بنية القصة، بؿ ىي مككّْ
أساسي منيا لرسـ المكاف كعنصر مييمف في بنية القصة إنو فضاء القرية بكؿ عكالميا بماضييا المألكؼ الحاضر مف خبلؿ عكالـ 

ايةي مصدرى التسمية كالتثقيؼ كالتربية كالغكاية كالمتعة معنا، كما تتضمنو الحكايات في زمف التكاصؿ الفطرم الحميـ، حيف كانت الحك
، الحاجة لمسرد كلمحكي كلممتعة المدىشة، ثـ تمضي الخالة، كتترؾي القصة أك كبيران  مف الدىشة المذيذة لسد حاجة اإلنساف طفبلن 

ة مف أىـ الحيكانات التي يرغب فييا الريفي، كىي تساعد لحركة الحكاية داخميا عف عنز الجبؿ، تقكؿ: "كالعنز كاحد كاسعان  مجاالن 
 (.9نفسيا عمى الرعي الجيد، كتجد رزقيا مف أصعب األماكف في الجباؿ، كال تخش شيئنا لذلؾ ىي ىنا أشبو بكحشو خرافي" )ص

القديمة عمى اختبلفيا حضكره قديـ يظير في رمكز دينية مكركثة لدل الحضارات  -إضافة إلى ىذه المحبَّة عند الريفي-كلمعنز 
 اآلشكرية كاليمنية كالفرعكنية، كلعؿَّ في ذلؾ امتداده خيرافي كشعبي انتقؿ عبر األزماف ليذا الحيكاف، كفي كتب التراث نجد ليا مثالبى 
 كما يقكؿ الجاحظ "العنزي ىي التي ترتضع مف خمفيا، كىي محفمة حتى تأتي عمى أقصى لبنيا، كىي التي تنزع الكتد كتقمب
مًبيا حتفيا عمى نفسيا كقاؿ الفرزدؽ: إلى مديةو تحت التراب تثيرىا..  الًمٍعمىؼ، كتنثر ما فيو )...( كيضرب بيا المثؿ بالمكؽ في جى

 (.59)فكانت كعنز السكء قامت بظمفيا"
مف بنات الجاف فقدت كتمضي الجدة في حكايتيا "عنز الجبؿ.. أشبو بكحش خرافي يمؤل المكاف، تضجُّ بو الزكايا، تمؾ العنز ىي 

 (.9حبيبيا األنسي الذم غادر إلى الشاـ، التحؽ بالجندية، أقسمت عمى االنتقاـ خرجت مف القرية")ص
كىنا تظير كظائؼ الحكاية كما كصفيا "بركب" مبتدئة بفعؿ الخركج، ككنيا الكظيفة األكلى مف كظائؼ الحكاية كمفتاحيا، "سكنت 

ة ككحكش الميؿ التي ال تيابيا كال تخشاىا، كحيف يصرخ حيكافه أك إنساف فإفَّ ىذه العنز أعمى الجبؿ حيث األشجار المتكاصم
ؿ بالخطى كيخرس األلسف )...( تجاكبيا الجباؿ فإذا بالصكت ينتقؿ مف مكاف إلى  المعينة تعيد الكبلـ، فيختـر القمكب ىمعه يعجّْ

 (.9آخر يحممو طائر الميؿ الذم ال يؤكب" )ص
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دل في الجباؿ كالشّْعاب ىك أسمكب القرل العربية جميعيا ىذا التفسير ال مع اختبلؼ الخياؿ  -تقريبنا–خرافي الشعبي لظاىرة الصَّ
كالحكايات في تفسير الظكاىر الطبيعية، كىي مرحمة مف طفكلة العقؿ مرَّت بيا كؿُّ الشعكب لئلجابة عف سؤاؿ تمؾ الظكاىر، 

ف كاف تبريرنا خياليِّا   ، كتمعب الحكاية في ذلؾ دكرىا المعيكد.خرافيان كتبريرىا حتى كا 
ال تنتيي الحكاية بيذا، بؿ تستمر بأثرىا في نفكس األطفاؿ "ييرب أطفاؿ القرية في الميؿ الدامس إلى الغرؼ الضيقة، يشعركف 

ة عنز الجبؿ بعد العشاء الدسـ، كعنز الجبؿ تخرج مف  فـ الخالة السمينة بأنفاس بعضيـ البعض، كيسرم اليمس، كيستعيدكف قصَّ
 (.9البيضاء بعد أف ينطفئ المصباح" )ص

ىذه الحكاية ال تمبث أف تتداخؿ مع حكايات أخرل كتتفاعؿ في أذىاف األطفاؿ المتعطشة لمحكي كالخياؿ كالخرافة، فتختمط بحكاية 
األساطير العسيرية الشعبية )جكىرة الثعباف كالعنز حيف يمتٌؼ عمييا، كما تفتح عمى حكاية الثعباف كالجكىرة التي يحمييا، كمف 

الحنش( التي كاف الناس يعتقدكف أف بعض الثعابيف تمتمؾ جكاىر ال تقٌدر بثمف، كتمؾ الجكاىر محركسة بالثعابيف، كيعتقد البعض 
 .*()أف ىذه الجكاىر ممؾ لمجاف كتحرسيا الثعابيف

الحكي كالسرد في بنية القصة "كفي الظبلـ ال نتذكر إال ذلؾ الفـ تمؾ المحظة بتداخؿ الحكاية كالكاقع أك بيف  كيمضي السرد شارحان 
(، كيكممكف الحكاية في الحمـ ليتمكا نيايتيا المفتكحة، 9نتعمَّؽ بو، نجفؿ، نغمؽ النكافذ برعب يجمد أطرافنا يغتالنا النعاس")ص

عكدكا عمى ذلؾ، كال تتركيا مفتكحة "نحمـ يكجيكنيا بحسب حاجتيـ إلى لحظة العكدة التي تنبني عمييا الحكاية الشعبية كما ت
بالعنز، كىي تعكد إلى البيت الميجكر، نتمنى أف يخرج ذلؾ الثعباف أف يمتؼ حكؿ عنقيا، يخنؽ تمؾ الحنجرة التي مؤلتنا ىمعا". 

امتداد الحكاية في  ىنا تصكير لرد فعؿ مقابؿ لمخكؼ الذم تسببو حكايات الجدة، كحنجرتيا الراكية لمحكايات، ثـ يتماىى الحمـ مع
الثعباف الذم يرتبط بحكايات أخرل كلكنو ىنا يتداخؿ بسؤاؿ الحكي "ىؿ يخرج ذلؾ الثعباف؟ كلمف يترؾ جكىرتو التي يحرسيا؟! 

 (.10فجأة يصحك مف نكمو..." )ص
ة حبّْ بطؿ القصة لدامسة زىرة القرية الشابة التي كا ف يحمـ بيا كبالزكاج منيا، يمضي الراكم في مزج حكايتو عف عنز الجبؿ بقصَّ

كلكف في صمت، كتبدك لحظة النياية بحديث األب عف زكاج دامسة، ككيؼ يييـ المحبُّ عمى كجيو كيشبو بيذا الختاـ عنز الجبؿ 
"منذ تمؾ المحظة كىك يصعد بعد كؿ غركب إلى منتصؼ المسافة نحك قمَّة الجبؿ، كيصيح بأعمى صكتو: دامسة، فترد عنز 

 (.11ة. دامسة" )صالجبؿ: دامس
ؿ إلى أسمكب تفكير كطريقة عيش مع شخصيات القرية كمعالجة حياتيـ التي ال  نياية يتداخؿ فييا الكاقعي بالخرافي، كالحكاية تتحكَّ

 ع عف الخياؿ، كالسرد عف الحكاية.ينفصؿ فييا الكاق
 : العادات الشعبية والتقاليد:5

دة الًختاف عند الكبار، كيظير ذلؾ في تطيير مسعكد في قصة )العسؿ أبرز العادات التي عالجتيا قصص عمكاف ىي عا
التي تعالج ىذه العادة، كتبيّْف بالصكرة الكاضحة طريقتيا كخطكاتيا، كما يرتبط بيا مف األلـ، مع بياف استمرار ممارستيا  (9)األسكد(

اطؽ عدة مف البمداف العربية، كليا طقكسييا الفرائحية في من في مجتمع القرية التي كانت تنسحبي بعادتيا ىذه عمى القبيمة جميعان 
الخاصة: "الزغاريد تنطمؽ..مئات مف طمقات البنادؽ تشؽُّ السماء.. ال زاؿ اإليقاع مستمرِّا ىا ىك يأخذ طريقو إلى ساقي المميئتيف 

كحي تنزؼ لكف ال بد مف الرقص بالدماء انتزعت طرؼ الرمح مف بيف أصابع قدمي.. لـ يمحظ ذلؾ أحد كالدماء في كؿ مكاف..جر 
 (.20ال بدَّ مف الرقص.." )ص

ال يخمك مف حركة سينمائية ذات مشاىد مثيرة  قصصيان  ىذه المحظات المؤلمة تستمـز الرقص، كيصؼ السارد الخاتفى كعممو كصفان 
ترمش بعينؾ.. ال تحرؾ أصابعؾ  ال تبمع ريقؾ.. ال –في تجسيد المحظة "اقترب الخاتف بخطكات يمنحيا اإليقاع بطئنا مضاعفنا.. 
 (.22 ...")صالممسكة بالرمح.. ال تحرؾ أصابع قدمؾ النابتة مف داخؿ األرض..، ال ال ال

_________ 
 http://www.asir.me/showthread.php?t=46439*يراجع: منتديات عسير عمى الرابط اآلتي: 

http://www.asir.me/showthread.php?t=46439
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ىذه )البلءات( الكثيرة كالممنكعات كميا محفزات لمثبات، كلبلستسبلـ لمعادة، كعدـ الرفض لمكاقع، كلتكريس التقاليد كالعادات في ىذا 
ر بكعي  المجتمع، كىذه الشخصية ىي كاحدة مف الشخصيات التي بمغت الختاف فكجب عمييا أف تخضع ليذا التطيير المتأخّْ

حساس الشاب الناضج، كتم ة في بياف المحظة كألميا: "رفعت الرمح.. كبكؿ ما أممؾ مف قكة ..مف حزف.. مف خكؼ.. كا  ضي القصَّ
مف فرح.. مف ترقُّب غرزت الرمح.. كالرمح يختار قدمي.. ينفذ الرمح.. ينغرز بيف أصابع يدم اليمنى.. ألـ مرعب.. ال يطيقو 

ت رغـ األلـ.. رغـ الحزف.. أبي ..عمي..خالي..أمي كجكه تضيّْؽي عميَّ بشر.. الدـ ينبجس.. يغطي قدمي.. اإليقاع يتعالى كأنا ثاب
 (.23المكاف.. تحاصرني.. تناشدني االحتماؿ.. يأتي كجييا يفؾُّ الحصار.. يمنح البسمة كالرضى.." )ص 

يبةي بمنحو البسمة كالرضى ىذه المحظة بكؿّْ تداعياتيا كحضكر الكجكه المحاًصرة لو في المكاف كفي األلـ كفي العادة تفكُّيا الحب
الذم يحتمؿ كؿ ذلؾ مف أجميا، ربطه جميؿ بيف المذة كاأللـ، ثـ يمضي السارد في تصكير المشيد يمدُّ السرد فييا كيكقؼي الزمف 
ؿ السردم لتصكير امتداد اإلحساس باأللـ مع تعالي أصكات الطبكؿ بإيقاعاتيا كبطقكس الختاف التي تبدك ذات نىسؽو بدائي، يتمث

في اجتماع الناس لمشاىدة ىذه المحظة "اإليقاع يتعالى.. أحسُّ العركؽ في مختمؼ الجسد تكاد تنفجر.. الخاتف يقترب.. يمسؾ 
بطرفو المربكط منذ الصباح الباكر، ضكء الشمس ينعكس مف تمؾ الشفرة عمى عيني.. الضكء يبيرني..في تمؾ المحظة شعرتي 

إلى عينيَّ الشاخصتيف باردة مممكءة بممح البحار كاف طرفو شبو ميت.. أزرؽ يميؿ إلى السكاد بعد بحبَّات العرؽ باردة تأخذ طريقيا 
 (.24أف حجزت عنو الدماء .." )ص

نبلحظ ىنا ضمير الغائب الذم عبَّر بو السارد عف العضك الذكرم، ككأنو يتحدث عف شخص ما، تجسيد فيو أدب كظرافة، كىك 
عمى مدل معايشة الحدث كالتعبير عف ألمو كتجربة يحسُّيا كؿُّ مف مرَّ بيذه  المتكمـ دليبلن  في كصؼ العممية يركييا بضمير

المحظة المؤلمة ذات العادة الشعبية المتأصمة في كثير مف القرل العربية، كتأتي لحظة النياية كنجاح الًختاف بكؿ ألمو كطقكسو 
ا األلـ ينتشر في كافة جسدم.. نظرت إلى الكجكه ىا ىي اآلف دافئة لزجة.. أليفة..  "غاب الضكء ..بيف فخذم انيمر الدـ دافئنا لزجن
 (.24تعبر البسمة مف فكقيا فيما يشبو االنتصار.." )ص 

ا–ككما عالجت قصص محمد عمكاف عادة الختاف عالجت  عادة الزكاج في القرل كانتظار لحظة فضّْ البكارة بطريقة سردية  -أيضن
ؿ المنزؿ في تمؾ الميمة كسكانو إلى أذف ال تخمك مف تمميحاتو شفا فة؛ حيث يقكؿ في قصة )النجـ كالحذاء( عف ىذه المحظة: "تحكَّ

كبيرة.. األـ.. األب.. ثبلث بنات.. أخكاتو يكبرنو كيعرفف كؿَّ شيء يترقبف.. كامرأة عجكز تنتظر صرخة كاحدة.. صرخة مبتمة 
 .(8) فتاة ستككف مف نصيبيا.. تخبرىـ أف األرض بكر.. سيفرحكف كثيرنا.."بالعرؽ كالدـ.. لتعرؼ بعدىا أف الحظكة مف أىؿ ال

كما حضرت عاداته اجتماعية مختمفة في قصص عمكاف منيا: عادة الرقص في األفراح، مثؿ رقصة الخطكة الجماعية التي "تؤدّْييا 
لحركة كالصكت كاإليقاع، ككمماتو قبائؿ عسير تيامة كالسراة كبعض حاضرة شيراف كقحطاف، كىي لكفه جماعي يؤدَّل با

يقاعات الخطكة تطير بو،  ، كما صكَّرىا في قصة )النجـ كالحذاء( بقكلو: "رقص كثيران (60)عاطفية" استحاؿ جسده إلى فعؿ راقص كا 
 (.28كتنخفض، يكاد يقتربي مف األرض..")ص

لعسر، ألنيا عادةه عربية متأصمة في قراىـ، يقكؿ في كما صكَّرى سردي عمكاف عادةى الكـر كاالىتماـ بالضيؼ حتى في حاؿ الضيؽ كا
قصة )الخبز كالصمت( التي ال يخمك عنكانيا مف الدالالت الكثيرة المرتبطة بالمرحمة الزمنية التي كتبت عنيا كفييا ىذه القصص 

زُّ مطمكب في حاؿ الضيؽ المعبرة عف أصالة القرية كعكالميا في مرحمة ما، كلعؿَّ الخبز كاف أفضؿ ما يقدَّـ لمضيؼ كىك أع
كالفاقة كفي المجتمع الزراعي الريفي الذم تقـك حياةي الناس فيو عمى زراعة الخبز كاالىتماـ بالحبكب، كلعؿَّ ىذا الكصؼ فيو مف 

مييا الداللة الكثير عمى المكاف كالفعؿ معنا: "استمقى عمى فراشو.. يتابع بأنظاره السقؼ الخشبي بأعكاده المترامية حيث غمب ع
المكف األسكد القادـ مف تنُّكر أنيكتو النار المشتعمة دائما لكؿ عابر سبيؿ.. الدؼء..الخبز.. الفراش لكؿ ضيؼ يطرؽ الباب.. كلك 

 .(7) ماتى سكاف المنزؿ بردنا كجكعا.."
لى جكار ىذه العادات االجتماعية تصكّْر قصصي عمكاف  لطفؿ ًسنَّو ييطمب منو "أف عادةن طفكلية ظريفة حيف يخمعي ا -فيما تصكر-كا 

. كىذه العادة مكجكدة في (8)يحمؿ السفَّ مف داخؿ فمو، كيقذؼ بيا عيفى الشمس يطمب منيا البحث لو عف سف غزاؿ جميؿ.."
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كتب التراث، كىي قديمة جاء في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد قكلو: "الغبلـي إذا سقط لو سفّّ أخذىا بيف السبابة كاإلبياـ، 
 .(61)كاستقبؿ الشمس إذا طمعت كقذؼ بيا، كقاؿ: يا شمس أبدليني بسف أحسف منيا"

كالكثير مف العادات التي حضرت في قصص عمكاف بشكؿ أك بآخر منيا عمى سبيؿ اإليجاز عادة التشاـؤ كالتطٌير مف الطير، 
ككذلؾ عادة فتح الكتاب في القرية كالشعكذة كما ، -كقد كقفنا لدييا عند حديثنا عف الحيكانات-، (7) قصة )نعيؽ الغراب األبيض(
( مف مجمكعة )الحكاية تبدأ ىكذا(، 63(. كأف البكاء لمنساء فقط كما في قصة )االتجاه شرقنا(، )ص67في قصة )خضراء(، )ص 

لتسٌكؽ كعمؿ ( نفس المجمكعة، كعادات ا17كتقديس القديـ كتبجيمو لمجرد قدمو، كما في قصة )معذرة.. البث غير مباشر( ، )ص
 ( في مجمكعة دامسة.18المرأة في الزراعة كحضكرىا لمبيع كالشراء في السكؽ، كما جسدتو قصة )امغريبة(، )ص

كما تأتي عادة الًغطاء كلبس المرأة في مجمكعة ىاتؼ، كقد الحظ ذلؾ أحدي المتابعيف لنتاج عمكاف حيثي قاؿ: "في قراءتي القديمة 
أنَّو قصَّ قصةى طفؿ يضيع في الطائرة كال يعرؼ أمَّو، فكميف مغطيات الكجكه، كفي مجمكعتو  لمجمكعة "الخبز كالصمت" أذكر

(. كفي الصفحة التالية 68لـ ينس أف يذكّْر برأيو ىنا: "حيث الغطاء الكثيؼ يحجب المبلمح كالغناء كالبكاء" )ص -ىاتؼ–الجديدة 
ا قديما: "ثـ أسدلٍت  -(71)ص – . منذ أربعة 1392محـر  14الغطاء األسكد الكثيؼ"، كيؤرّْخ ليذه القصة: يذكّْرنا أك يستعيد نصَّ

كأربعيف عامنا، صحيح إف جيمنا في السركات نشأ قبؿ انتشار غطاء الكجو في تمؾ الربكع، لكفَّ األمرى ليس كبيرى األىمية لنقؼى عميو 
 .(*)أبمغ مف مراقبة المباس"كثيرنا كتحكالت المباس تذىب كتجيء، ككاف رصد الكاتب لمركح اإلنسانية 

ا األلعاب الشعبية "لعبة الكبريت" التي صكَّرتيا قصة )المعبة(، )ص ىكذا(، كقد  أ( مجمكعة )الحكاية تبد12كمف العادات أيضن
مي، ربطيا السارد باألحداث السياسية كبمتابعة نشرة األخبار ربطنا سرديا ال يخمك مف دالالت رمزية حكؿ السارؽ كالكزير كالحرا

 ككاقع الحياة التي ليست سكل لعبة نمارسيا في حياتنا، كقد تنعكس آثارىا كخبر يرتبط بما يجرم حكلنا مف أحداث.
كمف العادات مكضكع )الطب الشعبي( الذم تناكلتو قصة )العسؿ األسكد(، كما أسقطو الكاتب عمى الحكار مع النحمة مف رؤيةو 

الفقر كالعىكىز حيف لجأ الرجؿ إلى اسجبلب العسؿ األسكد مف النحمة بممارسة طقكس  منطمقة مف الضمير اإلنساني الذم يحاكـ
خطيرة كعشكائية، كنتيجة ذلؾ يأتي ما أخبره المعالج الشعبي بالقرية بأف يبتعد عف العبلجات الحديثة القادمة مف عند النصارل، 

المكاف في ىذه القصة "اكتسب سمة االنغبلؽ الفكرم كصدل  كاالستشفاء فقط بعسؿ أرضو، كقد الحظت الباحثة راكية الجحدلي أفَّ 
ىماؿ الجيات  النغبلقو االجتماعي كالمعيشي، كباعثان  النغبلؽ حقيقي مجسَّد يتمثؿ في نياية حياة الرجؿ نتيجة جيؿ المداكم كا 

ؿ تراكـ الخبرة كالتجربة حكؿ أثر العسؿ كنراه نحفي تعمُّقنا بالمكركث الديني كاالجتماعي مف خبل، (35)المسؤكلة كفقر الرجؿ كعيزلتو"
كنفعو عبَّرت عنو ىذه القصة، ثـ يتضحي ىذا الخطاب مع النحمة في حكار كنداء حكائي يصكّْره السارد في قكلو: "يا سيدتي 

مف  أتممؾ قميبلن  ، لكف النحمة قالت: عسؿ؟..قمتو سخريةن النحمة.. أنا مسعكد..أميرتي النحمة أتمنى العسؿ األسكد.. قمت ذلؾ جزافان 
مف شجاعة؟، قمت ليا: ال أممؾ، قالت لي شجاع. ..أصابني  ىيؿ.. أجبت بسرعة: "أممؾ" قالت لي: "جباف" قالت: أتممؾ قميبلن 

، كحيف الكىف..اإلعياء, قالت لي حيف قاربت الشمس الغركب: مف يممؾ األرض، الحقؿ، الماء.. مف يممؾ الحزف؟ لـ أممؾ جكابان 
 .(9) الت لي: كفى..."حاكلت البكح ق

كعمى الجممة فقد حضرت عاداتي القرية العسيرية كمنطقة الجنكب بكؿّْ تفاصيميا في قصصو، كقد الحظ أحدي األدباء ذلؾ حيث 
ى يقكؿ: "محمد عمكاف في مخيالو السردم متخـه بالقرية، كمكلعه بيا كبأنفاًسيا في نسيجو يتماىى مع أدؽّْ فضاءاتيا، حيفى يتسمَّؿي إل

ا-. كما الحظ باحث يمنيّّ (62)كينكنتيا كيستدعي طقكسيا" حضكر البيئة المحمية الجنكبية كخاصة أبيا كالقرل المجاكرة ليا  -أيضن
ككيؼ أنو في قصصو "رسـ تضاريس القرية الجنكبية كسكَّانيا كعاداتيـ الغارقة في محمٌّْيتيا كطقكسيـ المتكارثة جيبلن بعد جيؿ، 

  .(63)لغنيّْ الضارب جذكره في أعماؽ التاري "كتراثيـ الشعبي ا
__________ 

  http://alasr.me/articles/view/16618ـ عمى الرابط:2015/ 12/9د. محمد األحمرم: ىاتؼ محمد عمكاف كسرُّ صمتو مع أبك دىماف، مجمة العصر، *
 

http://alasr.me/articles/view/16618
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دلكالتو التي ال تخفى في المعتقد الشعبي كالديني عمى كجو سكاء في الكثير مف قصص عمكاف، كمنيا مثبلن كيحضر الرقـ سبعة بم
 ىذه اإلشارات التي ظيرت خبلؿ السرد:

نة سبع  "مرقٍت أماـ ناظريو سبعي حمائـ بيضاء متجية صكب األفؽ )...( قمت لو كأنا أالحؽ الحمائـ السبع اآلخذة في التبلشي مككّْ
 .(7) سكداء في األفؽ البعيد..."نقاط 

 .(8) "صعدت سبع درجات انكشفت لي األرض..خضراء..األعبلـ ترفرؼ في كؿ زاكية..."
 : الموروث األدبي.ثانياً 

يبرز أثر المكركث األدبي في قصص عمكاف في ىذا المبحث مف خبلؿ عنصريف كبيريف األكؿ: الشعر بنكعيو الفصيح كالشعبي 
 ية التي يستعمميا القاصُّ في بناء قصصو، كاآلخر: الخبر القصصي، كفيما يأتي بياف ذلؾ.ككذلؾ بالمغة الشعر 

 الشعر .1
ييكظَّؼ الشّْعري في قصص عمكاف عمى مستكيات ثبلثة: المستكل األكؿ: الشعر الشعبي الذم تنبني فيو قصة كاممة عمى بيت 

ميف أبياتو شعرية فصيحة أك شعبية في بناء قصصو كاستدالؿ ، كالمستكل الثاني: ىك تض-كما سنكضح ذلؾ الحقا–شعرم كاحد 
أك استعراض ثقافة أك تمثيؿ، يستشيد فيو القاصُّ بالشّْعر عمى لساف شخصياتو أك في الكصؼ، كالمستكل الثالث: يأتي في لغة 

فيو القاصُّ بالكتابة بمغة شعرية في  القصص التي تنزع إلى التجريب في ما يمكف تسميتو بالسَّرد الشعرم أك شعرية السَّرد الذم يقـك
ا–إيحاءاتيا كصكرىا كغمكضيا، بؿ كفي كزنيا  بحيث لك أعيد ترتيبيا عمى فضاء الصفحة ألضحٍت قصائد مف الشّْعر  -أيضن

 الحرّْ كاضحة اإليقاع مستقيمة الكزف، كفيما يأتي بيافه لتمؾ المستكيات:
تبدأ القصة بيذا القكؿ الشعرم الشعبي عمى لساف الجدة )مزيغة بنت عمي(:  (6)المستكل األكؿ ظاىره في قصة )رائحة ثالثة(

"أبطيت يا ذا الريع ما جاء معؾ ناس" كحيف يسمعيا الراكم لمكىمة األكلى مف جدَّتو لـ يكف يعرؼ ماذا تعني؟ كىك يتذكَّر جدتو 
فية التي ينحني ليا الرجاؿ، كحيف يقكلكف: قالتيا بنت التي "كانت كؿَّ شيء في القرية ليا الحضكر الطاغي، كليا تمؾ الحكمة الري

 (.33، كيصمت الرجاؿ.." )صعمي، فإنيـ يعنكف ذلؾ تمامان 
ىذه المكانة تحيؿ إلى أىمية قكًؿ المرأة في مجتمع القرية، ككذلؾ إلى الشّْعر حيف يحضر عمى لسانيا، فإنيا قد امتمكت بو فصؿ  

 ر المرأة في مجتمع القرية في زمف قديـ.الخطاب كقكة الشخصية، كىنا تميز حضك 
ثـ تأتي النياية القصصية مع عكالـ الجدة الحاضرة في كجداف بطؿ القصة بشخصيتيا، كبقكليا الذم يتمثَّمو في حياتو، كحيف يكبر 

ثـ يستعيد أنفاسو إال  كتبقى جزءنا مف تككينو المعرفي كالحياتي، كيبرز ذلؾ في الختاـ "كيفرح باليرب إلى حيث جدتو.. ييدأ قميبلن 
، كيكبر ثـ يعشؽ، كيكبر ثـ يقكؿ: أبطيت ياذا الريع ما جاء معؾ ناس!!" )ص  (.35أنو يكبر ثـ يستغفر، كيكبر ثـ يحبُّ

ىذا التكظيؼ ليذا البيت مف الشعر أك لمقكؿ الجدة لـ ياًت مجانيِّا، بؿ كاف مقصكدنا بينيت عميو القصة كاممة ككٌظفو القاص تكظيفنا 
ديِّا أكسب القصة عمؽ الكجداف الشعبي كالشخصية القركية حيث بدأت بو القصة كانتيت بو، كما بينيما ىك حديث عف الجدة سر 

 -كجييزة–"مزيغة بنت عمي" ىذا االسـ ذك الداللة الريفية العسيرية الخالصة صاحبة الحضكر الطاغي كاالحتراـ لقكليا الذم "يقطع 
مو مف حكمة كرجاحة، كيستعرض بو عالميا كرائحة الجسد التي كأنما ىي رائحة المكاف بتفاصيمو قكؿ كؿ خطيب"، كذلؾ بما تقدّْ 

مف خبلؿ اإلنساف تمؾ الرائحة التي أخذت القصة منو عنكانيا، ىي رائحة الجسد الممزكج بالريحاف كالحناء كعىرىؽ النساء الذم 
 (.35يفرز رائحة خاصة/ثالثة ليست لمعطكر كال لمجسد")ص

و ىنا يكظّْؼ إلى جكار الشعر الحكاس األخرل كتحديدنا حاسَّة الشـ التي تككف بكابتو إلى الذاكرة كعكالـ الجدة ذات الرائحة إن
الخاصة رائحة الريؼ كاألصالة كالفطرة، كما تحممو مف حكايات القرية كنسائيا كعكالـ الماضي المكركث الذم يتممَّسو بكؿ حكاسو 

، كبالمناسبة فإف لمرائحة دالالتو متعددةن تحضر في قصص عمكاف بأكثر مف معنى، كتحتاج إلى رصد لعمَّيا كبأصابع الدىشة كأنفيا
 تدؿ عمى بصمة خاصة بو في تكظيفيا كحضكرىا ليس ىنا مجاؿ عرضيا.

صص أما المستكل الثاني في تكظيؼ الشعر في السرد، فيأتي مف خبلؿ االستشياد كالتضميف، كذلؾ كاضح في عدد مف ق
مجمكعات عمكاف األربع، كقد يدخؿ في بنية السرد جزء مف بيت شعرم دكف تنصيص أك إحالة، ككأنو مف حديث السارد مثؿ قكلو: 
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( 7) "تنظر إلييا.. في عينييا سؤاؿ..ذؿ الحاجة.. أحسف إلى الناس تستعبد قمكبيـ.. تخسا.. الكرقة الصغيرة..طكتيا بشكؿ مربع..."

ا بو كجزءنا منو، يقكؿ في قصة )الزمف كالشمس(: "كصفعو..فتكقؼ ، كقد يضع عبلمة التنص يص، كلكنَّو في إطار السرد ممتزجن
تشؽ الصفكؼ امرأة عجمى.. تخطؼ الطفؿ غير عابئة بعباءتيا  *(64)الطفؿ عف البكاء، ك"ركَّب المرءي لمقناة سنانا"

 .(7)المنزلقة...ال "
في بيت "بشار بف برد: "أعمى يقكد بصيرنا ال أبا لكـ .. قد ضؿَّ مف كانت العمياف  كقد يتمٌثؿ القاص ببيتو يحيؿ إلى قصة، كما

ف كاف ال يأتي بالبيت كامبلن لشيرتو، كيكتفي بمطمعو فقط في قصة )البقعة المشمسة( "مرؽ أماـ المتجر رجؿه كبير **(65)تيديو" ، كا 
عرؼ مف يدؿ منيما اآلخر الطريؽ.. ما قبؿ النياية.. أضيء النكر.. السف يكاد يتساقط عمرنا متراكمنا يمسؾ بيده ]رجؿ[ أعمى لـ ي

كانتيت القصة بيذا االستدالؿ  (8)عاد صاحبنا إلى منزلو في قاع المدينة أضاء فانكسنا صغيرنا ككتب "أعمى يقكدي بصيرنا".."
ميا المبدع خبلصة ما بأف الشعر يمكف أف يرسـ لحظة التنكير "تمؾ  -كما يرل ككينو-الشعرم، كذلؾ مما يؤكد  المحظة التي يحمّْ

يريد أف يقكؿ... ىذه المحظة الختامية تظؿُّ بما فييا مف تكثيؼ لغكم كشعرم ككجداني تردد في كعينا الجمعي خبلصة التجربة 
 . (66)الدرامية"

كمُّيا الحياة  فما أعجب إال مف راغب في ازدياد" أك قد يحيؿ إلى فمسفة "أبي العبلء المعرم" في تناصٍّ مع بيتو الذم فيو: "تعب ه
كلكف مع تغيير في مفردة كاحدة يضعيا السَّارد في حديثو المكثَّؼ؛ كما في قصة )ببلغ كاذب( يقكؿ: "دقت السَّاعة المتعبة الكاحدة 

ـ تحت غطاء آخ ر.. رفرؼ بعد منتصؼ الميؿ مدَّ يده المثقمة بالنعاس.. سقطت أصابعو عمى غطاء صكفي غمر بو جسده المتككّْ
.. انسؿَّ مف بيف جفنيو.. خرج مف النافذة.. مكث يرقبو حتى.. تكارل في رحـ الميؿ.. أيضيء النكر؟! يقرأ.. كذبه كميا  طائر النـك

 (8) الحياة..."
قطع كيظير أف استشياده ىذا كتضمينو لبيت أبي العبلء أك لفكرتو يأتي تداعينا غير متكمَّؼ في لغة السرد العالية كما في الم

السابؽ، فيككف حضكر الشعر أك اإلحالة إليو جزءنا مف تككيف القاصّْ الثقافي المستقٌر في لغتو حيف يكتب فتأخذه في عكالميا 
كتداعياتيا، كيككف الشعر خطابنا حاضرنا في القصة ليؤدم أكثر مف غرض، ليكسب القصة بعدنا جماليِّا كتكثيفنا لممعنى بمغة الشعر 

 المتدفقة المشعة.
ذلؾ بعض ما جاء مف النماذج عف تكظيؼ القاص لمشعر الفصيح في سرده، كقد يأتي مع الشعر الفصيح الترانيـ التراثية الشعبية 
ة )الحب كالمطر( حيث تدخؿ في بنية السرد بمحمكالتيا  ، كىي حاضرةه في قصَّ ، كينشديىا األطفاؿي التي تصاحب ىطكؿ المطر مثبلن

د ىطكؿ المطر: "تجمعنا في الساحة الكبيرة أماـ المدرسة..انطمقت األصكات في نغـ كاحد: )يا حنَّاف الشعبية، كطقكس اإلنشاد عن
يارب تسقينا الغيث، كتسقي جميع المسمميف، يا مكالنا ال تنسانا( فتحت النكافذ القريبة.. يطؿ منيا رأس امرأة أك رجؿ..  -يا منَّاف

 .(8)"األلسنة.. ىيا إلى بيكتكـ.. استرحمكا ربكـ
ا–كيأتي مف تكظيؼ الشعر  تكظيؼ األغنية الشعبية ذات الحضكر المكركث في صياغتيا المتداكلة بمطمعيا الخاص  -أيضن

كالمصحكب بمفظة التأٌكه كالكنيف: "يا كنَّتي"، جاء في قصة )مممكة الكجو( ىذا النمكذج: "يا كنتي كٌنة حسيف بف عٌبكد  شاؼ 
، كىذا البيت كما يظير فيو حكاية ىذا الرجؿ المسمى "حسيف بف عبكد" تبيّْف كيؼ تصرَّؼ حيف (9)الصبايا كاقحـ الثكر في البير"

ى بثكره مصدر رزقو كزراعتو، بما يفتح عمى ركح السخرية، كما يتداكلو الناس مف مكركثو فىًكوو يسخركف فيو  رأل الصبايا، كضحَّ
 مف بعض التصرفات، كيحمّْمكنيا حكاياتو كطرائؼ.

 
_____________ 

 البيت لممتنبي: كتمامو: "كمَّما أنبت الزماف قناةن... ركَّب المرء في القناة سنانا" *
 /http://www.adab.comكينظر: المكسكعة العالمية لمشعر العربي عمى الرابط:  ينظر: ديكاف بشار بف برد:** 
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بر اإلذاعات العربية، كمنيا ىذه األغنية التي تغنَّى بيا كمف ذلؾ التكظيؼ ىذه اإلشارة إلى بيتو شعرم غنائي مما كاف يبثُّ ع
(، كفي 33قصة )العرس(،)ص *(9)الكثير مف الفنانيف، كمنيـ الفناف اليمني محمد مرشد ناجي، "إذا دخمت المدينة قكؿ بسـ اهلل"

 نفس القصة يضمف ىذا النشيد: "قالت ليا بعد أف رأت االنكسار في كجييا الصبكح: 
 يمي مف الحزف في قمبؾ"يا عرعرة ش

 خمي القمب يثمر لشاقي مساحة ظؿ
 يا عرعرة ما مثؿ ظمؾ ظؿ

 تدريف يا عرعرة غنّْي بصكت يجعؿ الدـ
 يعكد لمكؼ تزرع مف جديد

 (9) غني بصكت يجعمو..." اهلل يا بنتي..نسيت أف لحظة العشؽ ال تعرؼ طريؽ النشيد..."
إف جاز -تراثيِّا كما في المستكييف السابقيف، كلكنو يحضر بمغة شعرية تجريبية أما المستكل الثالث في تكظيؼ الشعر فبل يأتي 

يحاكؿ بيا القاصُّ أف يضفي عمى سرده بعدنا شعريِّا كاضحى الداللة في "شعرنة السَّرد"، فيؿ ىك بذلؾ يجرّْبو عف كعي منذ  -الكصؼ
تاثر أصبلن بتراثو كمتشبع بثقافة زمانو كمنطؽ مكانو الذم أكؿ مجمكعاتو بحثنا عف لغة جديدة ىي لغة السرد الشعرم؟ أـ أنو م

الشؾ أف الشعر فييما ىك ديكاف العرب األكؿ، كديكاف القرية البكر، بؿ كديكاف المرحمة التي خرج عنيا عمكاف بكتاباتو القصصية 
 ك نكع القصة القصيرة؟. عف جيمو، فغٌنى خارج سربيـ بيذا النكع األدبي الجديد، كى -إلى حدٍّ ما -في مرحمة مبكرة

ا في ىذه المغة كتمؾ المقاطع التي صاغ بيا عددنا مف قصصو أك أنو يبحث عف لغة سردية تجمع  فيؿ بقيى تىكقيو إلى الشعر كاضحن
بيف عالمي السرد كالشعر؟!، كىك بذلؾ يكتب كفؽ حساسية جديدة تأثُّرنا بعدد مف األصكات العربية التي نادت بيا
(67). 

ة الشعرية تبدك كاضحة مف أكؿ قصص مجمكعاتو، كىي قصة )الطيكر الزرقاء(؛ حيث يستيمُّيا بيذه المغة المكزكنة: "كاف تمؾ المغ
اسميا ]زينو[ مميحة اليديف كالكجو كالقدميف..لكنيا حزينة.. تمبس مثمما يمبسكف ثيابيـ سكداء)...( تناقض مريع..كاف اسميا زينو 

كف يضحككف.. ككالرجاؿ ال تدمع العيكف..كحيف يغضبكف حجارة لعينة كحيف يجرحكف تنبت يحبيا الجميع.. كاألطفاؿ يفرح
 .(7)األشكاؾ كالذئاب كالثعالب..."

ىذه المغة ال تخمك مف الكزف كما أنيا ال تخمك مف تكافؽ الركم في بعض نياياتيا ]زينة/ حزينة، مريع/ الجميع، يضحككف/ 
 صبحت مقطكعة شعرية مف الشعر الحر تعتمد بحر الرجز بتفعيمتو المعركفة ككقفاتو الخاصة.العيكف...ال [، كلك أعيد تكزيعيا أل

كيرل بعض الباحثيف ممف كقؼ عمى قصص عمكاف بأنيا مف خصائص القصة المعاصرة التي اقتربت مف "القصيدة الجديدة في 
 .(68)لقصيرة المرٌكزة المكحية"ضبابيتيا كغمكضيا، كفي اتكائيا عمى الرمز كالبلكعي، كاستخداميا  لمجمؿ ا

يا تديرىا معاصر الرخاء..تبيع  كيستمر ىذا التكظيؼ لمغة الشعرية في أكثر مف قصة؛ منيا قصة )يحكى أف(: "كما يخصُّ
..تمنحكـ مف ريعيا الكثير.. كتشبعكف كتنعمكف كربما يأتي لكـ )...( كبعدىا تسافركف لبمدة سماؤىا زرقاء، كأرضيا خضراء، 

 (7)كفير" كماؤىا
كفي قصة أخرل يقكؿ: "فمتدرؾ يا داخؿ أسكار الحب يا مف يخرج منيا الحب لكفه مجنكفه يعشؽ نفسو.. يرتكب الحب كؿ الناس 
الممنكحة ليـ أكراؽ النقد كأكراؽ الخبز كأكراؽ الماء، الضكء الصكت..األرض القصر..األرض القبر..فاعشؽ..اغسؿ نفسؾ بالعشؽ 

 .(8)...ال "
 ح مف المقطع السابؽ ليس الكزف كحده ىك ما يقكد النص إلى الشعر كعكالمو، كلكنيا الداللة، كالتكثيؼ، كالغمكض،ككما يتض

____________ 
دؾ و/ إف كاف عاالبيت مف قصيدة لمشاعر اليمني يحيى عمر الجمالي اليافعي: كمطمعيا: يحيى عمر قاؿ يا طرفي لمو تسير..كاف شفت شي في طريقؾ كاعجبؾ شمٌ  *

  http://www.yafea1.com/vb/showthread.php?t=95931غريب ما تعرؼ البندر..إذا دخمت المدينو قكؿ بسـ اهلل..، ينظر: منتدل يافع عمى الرابط اآلتي:
 

http://www.yafea1.com/vb/showthread.php?t=95931
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كغيرىا مف خكاص الشعر المعركفة، كذلؾ ما الحظو أحد الباحثيف بأفَّ كالرمز، كالتركيب الشعرم القائـ عمى التكرار، كاإلزاحة 
 .(17)القاصَّ "يكثّْؼي المغة فتعطي بذلؾ تكثيفنا لمفكرة عف طريؽ الرمز"

كيظير مثؿ ذلؾ في قصة )الحكاية تبدأ ىكذا( حتى كىك يصؼ حدثنا ميمِّا في القصة ىك حدث كالدة امرأة يقكؿ: "امسؾ ظيرم.. 
 (. 89مف ىذه المحظة مف قمبي..أتبرأ مف كؿ أماني الناس.. أتبرأ مف شكؽ األرض العطشى لمماء...")ص إني أتبرأ 

كفي قصة )الدخكؿ..الخركج( كيمكننا كصفيا بالقصة/القصيدة، كسنكتبيا بالسطر الشعرم لتتضح شعريتيا في فضاء التشكيؿ 
 أكثر، يقكؿ:

 "دخمتي الدارى 
 كالرفقة أعداده تتكالى

 ا القمب المفتكح لكؿ الغرباءتدخؿ ىذ
 تخرج مف ىذا القمب

 تدخؿ
 تخرج

 آهو مف قمبي المأكل
 آهو مف يأكيني
 الرفقة ثبلثة:

 األكؿ يشربي شاينا
 كالثاني يشربيا صافية منحازة

 كالثالث يشربي شايا بالثمج األبيض
 أحياننا ينفح كأس الشام بقطعًة ثمجو أخرل

 حيف رأيتي الجمع 
 (9)كء بقاع القمب...ال "جمعتي الفرح المخب

ذا كاف يرل مىف كقؼى عمى قصص عمكاف قبمنا أف ىذا النكع مف المغة الشعرية ىك إما محاكلة إلكساب قصصو لغة خاصة كما  كا 
 ينبغي أف -ألنيا زادت تركيزنا–تنبَّو لذلؾ األديب الكبير "يحيى حقي" في تقديمو لمجمكعتو األكلى؛ حيث يقكؿ:" إف القصة الحديثة 

، أك أنيا جاءت "إغراقا في التجريدية حيف يصؼ األماكف (7)تزداد انجذابنا إلى الشعر، ال إلى أكزانو كتراكيبو بؿ إلى ركحو كمزاجو"
كما يرل آخركف، فإننا نرل أف ذلؾ ىك مف حضكر المكركث كسيطرتو الذىنية كالذكقية عميو، كعمى كتابتو التي لـ  (69)كاألشخاص"

 ذلؾ الرصيد الثقافي الشعرم الكبير.تتفمَّت مف إسار 
 الخبر القصصي .2

يأتي أسمكبي الخبر بصيغتو التراثية المعركفة في كتب الحديث أك في كتب التاري  كاألدب كالببلغة، بصيغة "أخبرنا أك حدَّثنا"، كقد 
عمى محدثو كراكو كبطؿ، كالخبر في األدب  تمثَّؿ الخبر في فىفٍّ أدبي خاص ىك ففُّ المقامة التي اتخذت منو طريقتيا، كبنت أركانيا

كما يقكؿ أحد دارسيو "لو ظاىره كباطف، فظاىره أنَّو قكؿ معاده يأخذه البلحؽ عف السابؽ، كيحرص فيو عمى  -كىذا ما يعنينا–
نما  التكارم خمفو كالكقكع دكنو، أما باطنو فيك أنو إبداع، إال أنو يحتاج إلى قناعو يكىـي القارئ بأف ىذا القكؿ ليس إنشاءن شخصيِّا، كا 
 .(70)ىك كبلـ مأثكر قالتو الشخصية المتحدَّثي عنيا أك نقمتو عنيا شخصيةه حضرٍت الكاقعة كتناقمو عنيا الركاة"

كف سبيبلن لمتحديث، كلتجريب التقنيات السردية، فكظفكه تكظيفان  ، كلـ يبتعد محمد عمكاف متعددان  كىذا األسمكب الخبرم اتخذه القاصُّ
ف ذلؾ فقد كظَّؼ الخبر في قصة )حدثنا رجب عف زىبة(، كىي متفردة بيف قصصو بيذا األسمكب؛ حيث بدأ بيذا القكؿ الداؿ ع

عمى طريقة الركاية، فيما سيحدّْث بو عف أبطاؿ قصتو كعكالميـ، كبما يفتح أفؽ الخبر القصصي كالتراث الكاسع في اإلسناد إلى 
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جب عف زىبة عف أميا أنو كاف في قريتيـ المشرفة عمى غدير تتجمع فيو مياه األمطار رجؿه عكالـ المتخيؿ: "حدثنا رجب عف مع
 .(8) يبيع الحكمة كال يأخذ شيئنا.."

ره القاص  ثماني مرات في قصة ال تتجاكز الثبلث الصفحات يأتي  -مع اختبلفات بسيطة-ىذا االستيبلؿ الخبرم القصصي يكرّْ
 ة عمى النحك اآلتي بعد المطمع السابؽ يقكؿ:فييا عمى مفاصؿ الحكاية الخبري

"حدثنا رجب أنو قاؿ: يا كطف الخزامى كالكرد كاألشجار يا كطف الريح كالبحر كاألمطار سيخرج مف جكؼ ىذه األرض 
 (77مطره حديدمّّ كغابة كحشية.." )ص

ؽ امتؤل بالثعابيف كالعقارب "حدثنا رجب عف معجب عف زىبة عف أميا أنو كاف في ذات القرية المشرفة عمى كادو سحي
 (77كبكحكش جميمة ىادئة أكؿ األمر إال أنيا تفقد القرية أبناءىا كاحدنا كاحدا.." )ص

 "حدثنا رجب أف امرأة فاتنة خرجت بعد مغرب يـك خريؼ كجكع يفتؾ بأىؿ القرية صعدت إلى قمة الجبؿ..قابمت رجبلن 
 (.78شيء غاب الرجؿ كعادت المرأة الفاتنة...")ص ..مختمؼ السحنة..معو أكراؽ كثيرة ..كتب كؿغريبان 

"حدثنا رجب: إف المرأة الفاتنة نظرت إلى كجكه الرجاؿ المبيكرة صارخة كالدـ يمؤل كجييا..تحكلت المرأة إلى ليب محترؽ 
 يضيء الصحراء..."

رككىا "حدثنا رجب: أف أىؿ القرية ظمكا مشدكىيف.. ضاقت بيـ األرض. كاألرض سراب ضاقت حدكدىـ ت
 (.79لمغرباف...")ص

قِّا صغيرا، ثقبو مف جانبيو..أنفذ في الثقبيف خيطا  "حدثنا رجب عف معجب عف زىبة عف أميا أف طفبل أخذ معو حي
.. يسقي بالماء أرضا أنيكتيا الشمس...")ص  (79رفيعا.. قذؼ بو إلى البئر.. ظؿ يمتحي

ح اآلباء..كيؿه لنا إف عانقنا ىذه النار الممتيبة..سنمرض بالخكؼ "حدثنا رجب أف الطفؿ يقكؿ: تدفؽ ىذه المرأة الفاتنة ذب
 (.79كالحزف، كتسكننا اليزيمة سيأكمنا الضياع..ىيا أيُّيا األطفاؿ فمنسًؽ األرض بالماء...")ص

حي االنتقاالت السريعة في بنية القصة بامتدادىا الرمزم، كل -كنعتذر لطكؿ استداللنا بيا-ىذه االستشيادات  يست تكضّْ
، كلكنيا تنبني عمى حضكر الطفؿ رمزنا (22)فقط مجرد"استغبلؿ لؤلسطكرة الشعبية في تعبير القاص عف رؤيتو" كما يقكؿ الشنطي

ممتيبة  لمنقاء لمحمـ لممستقبؿ القادـ إلنقاذ األرض بالماء، كعدـ االستسبلـ لحكايات المرأة الفاتنة التي كانت شؤمنا كالبكمة، كناران 
رقت بمفاتنيا رجاؿى القرية كبالحسد كالغيرة أحرقت نساءىا، ال يخفى رمزيتيا بالداللة عمى الدنيا بمتاعبيا كفتنتيا حيف كالغربة، أح

لمحكمة، كالمرأة مجسدة لمفتنة كبينيما يأتي  تحرؽ أخضر النفكس كتمتيـ األعمار، ىي قصة ذات بعد فمسفي ثنائيتو الرجؿ ممثبلن 
ؿ أك كما تصؼ إحدل الباحثات تمؾ  طفاؿ رمزان ثالث مثمث الحياة الطفؿ/األ لؤلمؿ القادـ كاالمتداد المتجدّْد، كلمتغيير في فعؿ التحكَّ

 -الخير كالثراء -الشخصيات كما تدؿُّ عميو فتقكؿ: "الرجؿ الذم يبيع الحكمة يدؿُّ عمى التاري ، كالمرأة الفاتنة تدؿ عمى: )الرخاء
 .(69)حقيقة(، كالطفؿ يدؿ عمى المستقبؿ"ال -األرض -الشباب -الكفاح -األصالة

كاستعمؿ القاصُّ أسمكب الخبر ربما ليجدّْد في طريقة كصفو ليذه الجدلية بيف الخير كالشر بيف الذكر كاألنثى بيف الحياة كالمكت، 
تكظيؼي الخبر الذم ييكىـ  أف بناءه ليذه القصة سيناسبيا الصحراء كالحضر )القرية(، الخضرة كالمييب، كفي تجربتو ربما كاف ميدركان 

بالكاقعية كاإلسناد إلى أسماء )رجب، زىبة، معجب...ال ( إال أنيا لـ تغادر ككنيا ضاربةن في التنكير متجذرة في المجيكؿ، لتفتح 
 أفؽ العمـك بيف رجؿ كامرأة كعكالـ الحياة باستمراريتيا كصراعيا بيف خيرىا كشرىا صراعنا مكركثنا متجددنا.

 موروث الديني: الثالثاً 
أبرز ما يمثؿ ذلؾ ىك ما جاء في قصص محمد عمكاف مف التناصّْ تحديدنا، كذلؾ في إشارات تحيؿ مباشرة إلى قصص القرآف 

حراؽ  ةالكريـ بجمم كعباراتو المميزة، كبمعنى القصة التي يحضر فييا االستدعاء لمشخصية أك لمحدث، كمف ذلؾ مثبلن قصة النار كا 
ـ، كقد كظفيا القاص في قصة )الجدراف الترابية( بطريقة معبّْرة عف رفض الجديد كالتغيير حيف يضـر أىؿ القرية إبراىيـ عميو السبل

ذات الجدراف الترابية النار في لكحات الفناف الذم عاد إلى قريتو، بمكحات فنية رسميا كيعتزُّ بما أنجزه منيا كيعرضيا عمييـ، لكنيا 
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، يريدكف أف يعمميـ فيقكلكف: "عممنا كيؼ نيـز المرض؟ عممنا كيؼ؟ ال فنانان  أك ميندسان  كف طبيبان ال تعني ليـ شيئنا، فيـ يريد
 .(7)كيؼ؟! "

 إنو سؤاؿ االستغراب، سؤاؿ خيبة الرجاء فيمف أرادكا منو أف يتعمـ شيئنا فرجع ليـ بتعمُّـً الفف، كبالنسبة لمشخصية فإفَّ ذلؾ يمثّْؿ
كد صكرة "االغتراب الثقافي، كتعطيؿ أداة الفف كىي اليد التي احترقت مع المكحات" عمى حد تعبير انفصاليا عف المجتمع بما يؤ 

، ثـ يقكمكف بالمحاكمة غير المعمنة لعممو كلكحاتو، كيقرركف إحراقيا، كقد رمكه بكؿّْ أنكاع التيـ التي أقمَّيا إنو (26)مناؿ العيسى
"، كيمضي السارد في كصؼ المحظة "الكجكه عمى كىج النار تبدك صفحات بيضاء بيا سطكر األلـ كالحزف..األفراح  "إنساف منيـز

المجيضة لكحات رائعة تتراقص أماـ عينيو..أصابعو دبيب يأكميا.. جاء بالمكحات.. النار تشتعؿ في الكجكه الصارمة في قمبو في 
لخضراء كتحتيا طفؿ يبكي كانت آخر لكحة..أحسَّ بيا يده. في أككاـ الحطب أمامو.. النار تأكؿ رسكماتو..جميعيا تحترؽ النخمة ا

 (.31تصرخ ..األلكاف تضج بيا.. ببل كعي يدخؿ يده في النار لينقذىا .. تتحكؿ إلى شعمة تنيش يده..")ص 
ا  عمى أفؽ ىذا التَّماىي بيف لكحاتو كجسده الذم تمتيمو النار كما أكمت لكحاتو كفنو فييا ارتباط بيف الحدث كالشخصية يفتح أيضن

حكائي يرتبط بإحراؽ الكتب التي تعرَّض ليا بعض العمماء حيف ال يقبؿ المجتمع أفكارىـ، فيقكمكف بفعؿ الحرؽ تعبيرنا عف قكة 
ما أخبرنا التاري  عف  الرفض كسمطة المنع في مقاكمة التجديد أك غير المرغكب فيو مف كجية نظرىـ ككاقعيـ المسيطر، ككثيران 

 العمماء كالفبلسفة منيـ: ابف حـز األندلسي، كابف رشد، كالغزالي، كغيرىـ.إحراؽ كتب عدد مف 
تيـ  ( فإنياأما قٌصة )ال يتفقكف أبدان  ستحيؿ إلى قصة أىؿ الكيؼ، كىي في تصكيرىا لمشخصية الغريبة ال تبتعد عف ظبلؿ قصَّ

ة االختبل -الدفف -اليبكط لمسكؽ -الشمس -بمفردات تشير إلييا مف أىميا: )الكيؼ ؼ بعد الدفف( ىذه الدَّكاؿ في القصة المتناصَّ
لى تكظيفيا، كلكنَّيا ال تخمك مف عنصر الغرائبية في محاكلة السَّارد لرسـ ىذه الشخصية التي تبدك  مع قصة القرآف تحيؿ إلييا كا 

القصة، "يتقيقر كمحيط الدائرة منعزلة عف مجتمع القرية غريبة عميو، تحمؿي قدرنا مف التشٌيء كالحمكؿ بمفيكمو الصكفي في نياية 
سكل كيؼ كبير..يمجو.. النكر خارجو يجعؿ الحياة تتمدد ..تنمك.. في داخؿ الكيؼ  ان يأخذ في االتساع.. ييرب لـ يجد ممج

سجكفه كثيرة.. تقيّْد حركتو، كىك يدرؾ ذلؾ يحس باالختناؽ.. يخرج يده مف ككَّة صغيرة خارج الكيؼ حيث الشمس تمؤل الكجكه 
 .(7) حب كالعطاء.."بال

ىذا التصرُّؼ بإخراج اليد التي سترجع بيضاء، كلكف بسكء كىك البرص، ستأتي مف خبلؿ الغرائبية في تصرؼ أىؿ القرية بقطعيا 
عف جسده ألنيا لشخص آخر، ثـ تمضي الحكاية، كيخرج الشخص ككأنو عاد مف الكيؼ كلكف دكف نـك طكيؿ، "خرج مف 

ثـ اتفقكا فريؽ ىنا كفريؽ  -ال يتفقكف ابدان  -يرل شيئنا..سقط..تجمَّع الناس حكلو اختمفكا عمى دفنو الكيؼ.. ىبط األسكاؽ.. ال
 (.33ىناؾ.. الجسد يدفف بعد قطع اليد البيضاء كدفنيا في مقبرة منعزلة ألنيا يد رجؿ آخر..")ص 

ف أخطار العالـ الخارجي، كلكف فيو، مف ناحية كالكيؼ "رمزه كاضح لحاجة اإلنساف إلى الحماية كالمأكل كالشعكر باالطمئناف م
أخرل مف الغمكض ما يجعمو مصدرنا دائما لئللياـ كمدخبلن مفضبلن ينتقؿ بو خياؿ اإلنساف مف العالـ الطبيعي إلى عالـ ما فكؽ 

 (.71)الطبيعة"
رد في ىذه النياية الحمكلية مف ناحية أخرل ثـ تأتي المفارقة الغرائبية في تصرؼ أىؿ القرية مف ناحية كبامتدادىا المقصكد مف السَّا

ليفتح أفؽ الفانتازم عمى حدث الكيؼ كشخصيتو الغرائبية "أما الجسد..فحينما قفمكا راجعيف.. لـ يعثركا عمى شيء سكل شجيرة 
ة لتسقط فكؽ صغيرة تنمك فكؽ صخرة عريضة..كاف قد سقط فكقيا.. سقكىا ماء..ذكت..يبست..ثـ ىبَّت ريحه نقمت األكراؽ اليابس

 (.33المقبرة.." )ص
، يخرج عف طبيعة القصة المتناصّْ معيا جديدان  يأتي تكظيؼ التناص مع القصص القرآني في عمؿ عمكاف مقصكدنا لينقؿ معنىن 

اس إلى كاقع حاضر يعيشو القاص كيريد بياف رسالة مف خبللو تبئّْري فكرةى الجديد المرفكض في القصة األكلى أك االنعزاؿ عف الن
 .لمتأٌمؿ في الثانية كلكف بتحميميا بيعدنا غرائبيِّا، كأفقنا مكركثان 

كثمة إحاالت تناصية أخرل تأتي في قصص المجمكعات لعؿَّ مف أىمّْيا اإلشارة الطريفة إلى قصة التفاحة المعركفة في المكركث، 
مزنا لما تبيعو النساء، مف خبلؿ ىذه اإلشارة ر  -بقصد أك بدكنو-كسبب خركج آدـ عميو السبلـ مف الجنة، حيث يجعميا القاص 
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، أك اإلحالة إلى ما بعد الفاكية كأكؿ آدـ مف الشجرة المحرمة، (7) الدالة "النساء؟! نعـ النساء بائعات التفاح.. الفاكية األكلى.."
رآني مباشرةن، يقكؿ في قصة كحينيا تظير العكرة، كلكف التكظيؼ ىنا يأتي مف خبلؿ استخداـ المفردة التي تحيؿ إلى النص الق

أنساؾ أف الشمس ال بدَّ كأف تطالو. أمؾ. األكراؽ التي تخصفؾ. كحسبتى أف الخريؼ لف  )تمكت كحدؾ( "أمؾ كانت الظؿ.. ظبلن 
 .(7) يأتي ليجعميا تتساقط.. يابسة..لتنكشؼ عكراتؾ.."

ف اختمؼ المكف،  أك اإلحالة في قصة أخرل إلى بقرة بني إسرائيؿ بمكنيا مف خبلؿ المناصّْ  مع المفظة ذاتيا )يسر الناظريف( كا 
 .(9) "أزرؽ يسرُّ الناظريف أك رُّ الناظريف أك أخضر يسرُّ يقكؿ: "ابتعتي بعد كبلميا مباشرة مرآة صغيرة..تذكركنيا ذات لكف أحمر يس

 خاتمة
، كقفت دراستينا عمى رصد المكركث الثقافي في قصص محمد عمكاف، ككف المكركث ظاىرة ل ـ تحظ بالدراسة مف قبؿي بشكؿو مستقؿٍّ

 كقد خرجت بعددو مف النتائج كالتكصيات، أىميا:
 النتائج:

ظير المكركث الثقافي في قصص محمد عمكاف في مجمكعاتو األربع في ثبلثة محاكر شٌكمت المباحث الثبلثة في ىذه  .1
صصو، ثـ يميو المكركث األدبي، فالمكركث الديني الدراسة، كىي في المكركث الشعبي كيمثّْؿ تنكعنا ككثافةن كاضحة في ق

 الذم تمثَّؿ في التناص مع القرآف الكريـ.
كظَّؼ عمكافي في مجمكعاتو األربع أشكاالن مف المكركث الشعبي تمثَّؿ في اىتمامو الكبير بالحيكانات عمى اختبلؼ  .2

ا الفاعؿ في حياة إنساف القرية كبعكالميا مرمكزاتيا ككاف أكثر تكظيفا ليا بمحمكالتيا القصصية كالرمزية كبحضكرى
 المختمفة.

زنا لمرؤية التي أراد القاصُّ طرحيا في تعبيره عف المجتمع، كعف الفرد الذم تمثّْؿي   .3 جاء تكظيفيوي لممكركث الثقافي معزّْ
، كحزف كرة كالحكاية ذات ككانت األسط .القصةي القصيرة صكتىو المنفرد المأزـك الخاص، كما يعانية مف غربة، كتشتُّتو

 دالالت رمزية استثمرىا القاصُّ لتصكير أفكاره كرؤيتو لكاقعو.
، كاألسطكرة، كالحكاية  .4 استخدـ القاصُّ أنكاعنا مف المكركث الثقافي الشعبي تمثمت في قصص الحيكاف، كعالـ الجفّْ

 الشعبية، كالعادات كالتقاليد. كغيرىا.
رصدتيا الدراسة كىي: الشعر الشعبي بما يحتكيو مف فضاء حكائي كمعرفي، عىمدى إلى تكظيؼ الشعر بمستكياتو ثبلثة  .5

كالشعر الفصيح بامتداد ثقافة القاصّْ فيو كاستدعائو، كالمستكل الثالث في تكظيؼ المغة الشعرية في سرده تكظيفنا مقصكدنا 
 مف ناحية أخرل.لمبحث عف لغة خاٌصة مف ناحية كتعمُّقنا أك تعالقنا بالمكركث المستقر في كجدانو 

 في السرد كعمقنا في الداللة. كظَّؼ القاصُّ الخبرى القصصي لما لو مف بيعدو تراثي يكسبي النصَّ تجديدان  .6
ظير في قصصو الكثير مف العادات الشعبية كالتقاليد االجتماعية، مثؿ: عادة الختاف لمكبار، كطقكس العرس، كما يراتبط  .7

أفاد السَّردى،  رمزيان  رسّْبة في الكجداف الجمعي الشعبي، جاء تكظيؼ بعضيا إسقاطان بينيما مف حياة كأفكار اجتماعية مت
ا تأمميَّة لمكاقع.  كبعث فيو ركحن

كاف التناصُّ مع قصص القرآف الكريـ ككمماتو المميزة حاضرنا لدل عمكاف مف خبلؿ استدعاء الحدث أك الشخصية كما  .8
 كضحتو الدراسة في التحميؿ.

لـ ييتـ بالمثؿ عمى أىميتو  -عمى قدر اىتمامو باألشكاؿ السابقة كتكظيفيا في قصصو  -أف القاصَّ  الحظٍت الدراسةي   .9
ا يأتي في معرض الحكار، كىك  يحاءاتو الحكائية؛ حيثي ال نجد سكل مثميف في عمـك قصصو، األكؿ: فصيحن التراثية، كا 

عاميِّا يظير عمى لساف األـ في قكليا: "الحرمة  (، كاآلخر:33مف مشنقة إلى مشنقة فرج!" )قصة العرس، ص-قكلو: "
 (، كلعؿ المثؿ األخير مف أمثاؿ المنطقة محدكد التداكؿ.36حرمة تاليتيا المرؽ كالبرمة" )قصة الحب كالمطر، ص
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إفَّ تكظيؼ محمد عمكاف لممكركث كاف عف قصدو في محاكلةو لمتجديًد حتى يمتمؾ صكتو الخاص كرؤاه التي عبَّر فييا   .10
و السَّردم، كمحمَّبلن  عف بيئتو العسيريّْة الجنكبية، كحياة القرية، كتحكالت المجتمع مف حكلو، فكاف ذلؾ المكركث مثرينا لنصّْ

 بالكثير مف االكتناز في الرؤية كالتشكيؿ عمى حدٍّ متكازف.
 التوصيات:

افية إلى الشّْعرية كالعكس نكصي بدراسة لغًة القصّْ كخطاب السَّرد عند عمكاف، كتطكّْر ذلؾ الخطاب مف ا .1 لسَّردية الصَّ
ًصفكا بأنيـ  عبر مراحؿ قصصو المختمفة، كبياف أثر ذلؾ عمى قصصو كتجربتو السردية في إطار تجارب مجايميو ممف كي

 أصحاب مرحمة التحديث، كالتجريب.
 كانعكاسو في العالـ السردم المتخٌيؿ.دراسة عبلقة الكاقع بالرؤية في سرده مف خبلؿ متابعة رؤيتو لمعالـ الخارجي كتمثًُّمو  .2
دراسة أثر المكاف كحضكر القرية كالمدينة بعكالميما المختمفة في مجمكعاتو؛ حيث يبلحظ القارئ لقصصو أف المكاف  .3

 فاعبلن كمييمننا أحياننا في تمؾ القصص. يمثّْؿي بطكلةن كاضحة كحضكرا يتجاكز الحيّْز أك الكعاء السردم ليككف عنصران 
ا دراسة داللة )الرائحة( في قصصو حيثي يكظّْفيا بأكثر مف مدلكؿ قد تحتاج إلى رصدو كتعمُّؽو في فيـ أثر سيطرة كأخيرن  .4

 بعض الدكاؿ كمفاتيح لفيـ العكالـ السردية، كأثرىا في بناء النَّص بمحركاتو كمحدّْداتو.
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1      مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الثامه عشر ،العدد األول   

 

 
 نحو تحديد  مفهومي ومصطلحي "النص" و"الخطاب" و" السياق" و"المقام

"Text", "Discourse", "Context" and "Sitiuation"- 

 Towards a  Conceptual and Terminilogical Identification – 

*PHD. Abdelkader Sellami 

Abstract 

The term is considered as the cornerstone in 

every science since it facilitates the study, 

and eases the exchange of views and ideas 

among the nation's scientists and scholars 

within the same nation, and among other 

nations’ scientists and scholars. With the 

term, there exist recording and writing for the 

scientific cooperation among the world's 

scientists, and so that the new generations 

can benefit from the old ones ‘effort. 

Therefore, on that there depends terminology 

which is considered among the most recent 

Applied Linguistics as it deals with the 

scientific bases for setting up terms and 

unifying them. The following study seeks to 

observe the close relationship between the 

linguistic meaning of both " text", " 

discourse", "context" and "situation" and its 

terminological significance in the science 

where it is put in, because the terms of each 

subsequent science has a necessary presence. 

After a thing comes into being, it needs to be 

named. Thus, the nation’s scholars choose 

for it from the language words the term that 

suits it on the basis that the relationship 

between linguistic meaning which is the 

original meaning and the terminological 

meaning that is the new semantic meaning 

which is not original. 

Keywords: the concept – terminology- term- 

text - discourse -context-situation.  :  

 

 

 

_____________ 

* Department of Arabic Literature Faculty of Letters and 

Languages Tlemcen University –Algeria 

 

 أ.د. عبد القادر ساّلمي * 
 ملخص

يعدُّ املصطلح ركنًا أساسًا يف كل علم ، إذ بو تسهل الدراسة ، و يتيسر 
 يهرىم تبادل اآلراء و األفكار بني علماء األمة الواحدة، و بينهم و بني

باملصطلح يكون التدوين و التأليف ليتم من علماء األمم األخرى.و 
وعلى  مبجهود السلف و لينتفع اخللف،،التعاون العلمي بني علماء العامل

ذلك يقوم علم املصطلح،الذي يعّد علم املصطلح من أحدث علم اللغة 
 التطبيقي كونو،يتناول األسس العلمية لوضع  املصطلحات و توحيدىا.

العالقة الوطيدة بني املعىن  الدراسة املوالية إىل الوقوف علىوتسعى 
السياق" و "املقام " و داللتها اللغوي لكل من: "النص" و"اخلطاب" و"

االصطالحية يف العلم الذي وضعت فيو، ذلك ألّن مصطلحات كل علم 
تالية لو يف الوجود بالضرورة فبعد أن يوجد الشيء،حيتاج إىل تسميتو، 
فيختار لو علماء األّمة من ألفاظ اللغة الّلفظ الذي يناسبو على أساس 

صل واملعىن االصطالحي ،و ىو أن العالقة بني املعىن اللغوي وىو األ
 الداللة اجلديدة العارضة.

،عمدتنا يف ىذه الّدراسة ، وقد اآلين والّزماين،بشّقْيو  املنهج الوصفيّ  كان
،  املشمولة بالدراسة تباعاً  وقوفنا على املصطلحاتيف تبّدى ذلك  

،بدءاً بأصل وضعها مروراً  دقيقاً  فاىيمها، حماولني وصفها وصفاً موحتديد 
 بسياقات ورودىا ، وذلك لنتمّكن من الّتمييز بينها بكّل يسر ،مستعينني

الواحدة إىل  للفظة الداليلو  املعجميّ  ها التحليلبأدوات إجرائية خمتلفة أهّ 
أْن استحالت مصطلحاٍت قائمًة بذواهتا،وفق مباحث مستقلة بينها 

 تقارب وتداخل وتالزم.
 

اخلطاب  -النص  -ح واملصطلحاالصطال–الكلمات املفتاحية: املفهوم 
 . املقام-السياق–

 

 

____________ 
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 النص مفهوم

فىعو إليو. قاؿ ع :نصَّ الحديثى إلى فالف: رى ٍفعو كارتفاعو كانتياء في الشيء.يقاؿي بد اهلل الٌنكف كالٌصاد أصؿ صحيح يدٌؿ عمى ري
 بف معاكية بف عبد اهلل بف جعفر:

وً  ثيقىةى في نىصّْ  كنيصَّ الحديثى إلى أٍىًمًو                فإف،َّ الكى
كس منو أيضان؛ كىي ثيابه ترفع لتقعيد عمييا العركس فيي  ةي العىري نظر أم رفعو إلييـ. كالنَّصُّ في السٍَّير أىٍرفىعيو كأقصاهي. كًمنىصَّ

ٍيتي مسألتىو عف الشيء إلييا. كباتى فيالى  : استٍقصى ؿى ٍصتي الرَّجي فه ميٍنتىٌصان عمى بعيره، أم ميٍنتىًصبان. كنىصُّ كؿّْ شيء:ميٍنتىياهي. كنىصى
ٍكبىتىٍيو في  ةي: إثباتي البعير ري ؛ ألٌنؾ تبتغي بيميكغى النّْياية. كمف ىذه الكممة النٍَّصنىصى األرًض حٌتى تستخرجى ما عنده. كىك القياسي

ةي مف شىٍعر الرٍَّأس، كىي عمى مىٍكًضعو رىفيعو إذا  ةي:القىصَّ . كالنُّصَّ ةي: التٍَّحريؾي َـّ بالنُّييكض. كالنٍَّصنىصى ىى
قاؿ أحمد بف يحيى   (1،2).

و، إذا أقعده عمى المنصة. كأنشد:291ثعمب )ت  ىػ(:" نٌصو، أم: أظيره؛ ككؿ مظير فيك مىٍنصيكص، كأصمو مف نصَّ
وً كنيصَّ الحديثى إلى  ثيقىةى في نىصّْ  أٍىًمًو                فإف،َّ الكى

ظيار فيك نص ".   (3)ككؿ تبييف كا 
 مف المنظكر االصطالحي، فإف النص "نسج تتخٌممو جممة مف الكحدات الدالة كالمفاىيـ القائمة"،كىك تعريؼ "ركالف برث" 

(Roland Barthes). تعريؼ النص المقترح مف"تكدكركؼ كانطالقا مف  (Todorov) فإف النص (le texte)  ال يقع في
. كعمى ىذا األساس فإف  La Phraseالمستكل نفسو الذم تقع فيو الجممة) (، كما أنو ال يقع مكقعيا مف  حيث المفيـك
( باعتبارىا كحدة نمطية مف عدة جمؿ،لذا يمكف عدُّىا عالمة مف le paragrapheالنص يجب أف يتميز عف الًفٍقرة)

( يتحٌدد باستقالليتو كانغالقو ) أم لو بداية كنياية(، كما Todorovيـ.كما أٌف النٌص في تصٌكر "تكدكركؼ") عالمات الترق
( إلى القكؿ بأٌف:" الجممة Benvenisteبينما سعى بنفنيست" )  (4)أٌنو ذك محتكل داللي متجانس متكامؿ، كيمتاز بالكضكح؛

  *الحياة نفسيا لمغة في أثناء الفعؿ".إبداعه ليس لو تعريؼ، كتنٌكعه بدكف حدكد، كىي 
نة حدث كالمي ذم كظائؼ متعٌددة"، كذلؾ عمى الٌرغـ مف إقراره المبدئي  كما انتيى محمد مفتاح إلى أفَّ "النٌص، إذان ،مدكَّ

   (5)بأفَّ "لمنٌص تعاريؼ عديدة تعكس تكجيات معرفية كنظرية كمنيجية مختمفة".
   (5) فبكصفو:
 "نة كالمية ف استعاف الدَّارس برسـ  أك عمارةن  ، يعني أٌنو ليس صكرة فكتكغرافية أك رسمان "مدكَّ أك زٌيان، كا 

 كفضائيا كىندستيا في التحميؿ. الكتابة 
 .حدث": يقع في زماف كمكاف معٌينٍيف ال يعيد نفسو إعادة مطمقة مثمو في ذلؾ مثؿ الحدث التاريخي" 
  كنقؿ تجارب إلى المتمقي." تكاصمي": ييدؼ إلى إيصاؿ معمكمات كمعارؼ 
   تفاعمي": عمى اعتبار أفَّ أىـ كظائفو التفاعمية لمنٌص المغكم ىي تمؾ التي تقيـ عالقات بيف أفراد"  

 المجتمع كتحافظ عمييا، عممان بأٌف الكظيفة التكاصمية في المغة ليست كٌؿ شيء.
 ة كنياية، كلكٌنو مف الناحية المعنكية ىك:" مغمؽ": كنقصد بانغالقو سمتو الكتابية األيقكنية التي ليا بداي 
  ٌنما ىك متكٌلد مف أحداث تاريخية كنفسانية " تكالدم": ككف الحدث المغكم ليس منبثقان مف عدـ، كا 

 كلغكية، كتتناسؿ منو أحداث  لغكية الحقة بو.
كنفسية داللية، ككفؽ تمؾ ىي أىـ "المقكمات الجكىرية األساسية"لمنص مف كجية نظر بنيكية، كاجتماعية أدبية، 

  5(."منظكر تحميؿ الخطاب
_______________ 
*Maingueneau ;Dominique:Initiation aux methods de l`analyse du discours(problèmes et perspectives).Ed.Hachette-
Université-1976. 
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خ كالجغرافية كالعالقات بيف األفراد أم أنو ذاكرة ممخصة ،منعكس لثقافة المجتمع بكافة شبكاتو المعقدة عبر التاريان فالنص إذ
لمنظاـ المعرفي لممجتمع.فالنص أٌيان كاف ىك مجمكعة مف العالقات المغكية التي تخدـ فكرة أك مجمكعة أفكار أك مفاىيـ 

  6،7(قابمة لمتفسير كالشرح كالتأكيؿ مما يميد لتطكيع النص لقراءات جديدة أك تأكيد قراءة ما.
المكٌكنة مف عٌدة فقرات، كلو أبعاد ككظائؼ متعٌددة أىٌميا  ميو ، يمكف اختصار مفيـك النٌص في ككنو نسجان مف الجمؿكع

الٌتكاصؿ ك التفاعؿ، يقع في زماف ك مكاف محدديف ، يفصحاف بعض داللتو المعجمية ككنو يمٌثؿي مستكل مكتكبان أعمى في 
 كيعكس ثقافة صاحب النص ك تجاربة ك أفكاره.   ، ية ك نفسية ك لغكيةيكٌلد أحداثان تاريخك  الٌرفعة كالٌسمٌك،

 مفهوم الخطاب

ٍطبىةي مف  لغةن   : المراجعة في الكالـ، كمنو: كالخي ٍطبي كالميخاطبة كالتخاطبي اًطبيوي ًخطابان، كالخى : يقاؿ خاطىبىوي، ييخى : مف خىطىبى
ال ُجَناَح  خيطبىة تختصُّ بالمكًعظة، كالًخٍطبىة بطمب المرأة. قاؿ تعالى:ذلؾ، كىي: الكالـ المىٍخطيكبي بو كالًخًطبىةي، لكف ال

نَّما ييسىمَّى بذلؾ  ]235 البقرة : [.عميكم فيما َعَرْضُتْم به من ِخْطَبة الّنساءِ  ٍطب:األمر يقعي، كا   كالخى
عىة .قاؿ تعالى :   )ساِمري  فما  َخْطُبَك يا قكلو :ك   ]57الحجر :[ ُمرسُمونَفما َخْطُبُكم أّيها ال لما يقعي فيو مف التَّخاطيب كالميراجى

  (1،8) فىٍصؿي الًخطاب:أم ًخطابه ال يككفي فيو اٍخًتصاره ميخؿّّ كال إٍسيىابه ميًمؿّّ .ك ] 95طو : [ 
ٍرًئيىة؛ كالًخطىابي :الرّْسىالةي، كىك  ٍجمعي المغة كىك في االصطالح: الكالـ بيف اثنيف بكساطة منطكقة أك مكتكبة أك مى مٌما أقٌره مى

 ( كمف كجية نىظىرو لسىاًنية متعٌددي المفاىيـ، ييمكف أف يككف:J.Duboisكىك في عرؼ ج.دكبكا ) (9)العربية بالقاىرة.

 (La Parole  (الكالـ  .1

 (Enoncéمرادؼ لمممفكظ ) .2

 (Enoncé supérieur à la phrase ممفكظ أكبر مف الجممة) .3

ذا كقفنا عمى ىذه المفاىي ( ينتصر لمتحديد الثالث،كيٌتخذه مرتكزان لتحميمو Roland Barthesـ الثالثة، ألفينا ركالف بارث)كا 
البنيكم،فيك مف كجية نظر القكاعد سمسمة متتالية مف الجمؿ.كلكف التحميؿ المساني لمخطاب ينطمؽ مف التعريؼ 

ير لساني؛ ذلؾ ألٌف المسانيات تسعى لمعالجة الثاني)خطاب//ممفكظ(،إذ المنطمؽ يضع حدكدان لمطرح بيف ما ىك لساني كغ
الممفكظات المجتمعة، كدراسة مسارىا عندما تحٌدد قكاعد لمخطاب كقكانيف، كتصفو كصفاي معقكالن كقابالن لممالحظة كالتأٌمؿ 

 (6)سمسمة متتالية مف الجمؿ.
(، كترجع Discursifsلكممة الالتينية )( )بالفرنسية( ترجع إلى ا(Discours( )باإلنجميزية( ك(Discourseككممة الخطاب 

(  في أكؿ الخمسينيات مف القرف ZelligHarrisالبداية األكلى لتحميؿ الخطاب في الغرب إلى أعماؿ زيمج ىػارس  )
"، بعنكاف "تحميؿ "Languageالعشريف، كىك الذم كضع اسـ ىذا الحقؿ .. تحميؿ الخطاب، في مقاؿ نشره في مجمة 

الفرنسية عاـ  (Communication)مؿ التطبيقي في منتصؼ الستينيات، فقد أفردت مجمة االتصاؿ الخطاب"، كبدأ الع
ا، أسيـ فيو عدد مف الباحثيف، الذيف كضعكا األسس األكلية لتحميؿ الخطاب، كىـ: بارت، كميتز، 1964 ـ عددنا خاصِّ

م جديد لبركب، كتطبيؽ المسانيات الحديثة كتكدكركؼ، كبريمكند، كمف المكضكعات التي ظيرت في ذلؾ العدد: تحميؿ نقد
كالسيميكطيقا عمى األدب، كتحميؿ الفيمـ، كمقدمة فى السيميكلكجي. كصدر بعد عاميف عدد آخر مف المجمة نفسيا أسيـ 

( "المغة في Hymesفيو ركالف بارت، كميتز، كتكدكركؼ، كبريمكند، كجريماس، كأمبرتك أكك، كجينيت. صدر كتاب ىايمز )
ـ، كقد ظير فيو تكجو إلى دراسة مكضكع الخطابة كاالتصاؿ، الذم تطكر فيما بعد إلى تحميؿ 1964فة كالمجتمع" عاـ الثقا

خطاب أثنكجرافيا الكالـ، كقد ظير ىذا االتجاه نتيجة التفاعؿ بيف المسانيات البنيكية كاألنثركبكلكجيا، ككاف لو أثره في 
كأشكاؿ االتصاؿ، كشارؾ في ىذه الدراسات عدد مف الباحثيف االجتماعييف االىتماـ بدراسة استعماؿ المغة كالخطاب 

 كقد نشأتشتركاس، كسابير، كفيرث، كغيرىـ.كاألنثركبكلكجييف كالمغكييف، أمثاؿ مالينكسكي، كبكاز، كجرينبرج، كليفي 
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كالتاريخي، إضافة إلى اىتماميا مدرسة عمـ اجتماع المغة في شكميا الجديد، الذم يركز عمى السياؽ االجتماعي كالثقافي  

 )10،11، (9تدرسيا البراجماتية )التداكلية( بالخطاب كالفنكف المغكية األخرل، كىي الجكانب التي
بيف أكثر مف طرؼ ، ك ىك لصيؽ في الدراسات الحديث  نستنتج مما سبؽ أف الخطاب يقـك عمى ميراجعة الكالـ ك تبادؿ 

التكاصمي ك ك ما لو مف أبعاد اجتماعية ك ثقافية ك تاريخية بما يحٌقؽ الجانبٍيف التمٌفظي  المغكية بمصطمح "تحميؿ الخطاب" ،
 فيو في آف.

 مفهوم السياق
ٍدك الٌشيء.ييقاؿ:سىاقىوي يىسيكقيو سىٍكقان.كالسّْيقىةي:مىا 395يقكؿ ابف فارس) ت  ق( :"الراء كالسيف كالكاك كالقاؼ أصؿه كاحده،كىك حى

، كالجمع اسًتيؽى مف الدَّكىابّْ  ا ييسىاؽي إلييا مف كؿّْ شيءو دىاقىيا،كأىسىٍقتيوي.كالسُّكؽي مشتٌقة ه مف ىذا،ًلمى :سيٍقتي إلى المرأًة صى . كييقاؿي
أسكاؽه.كالسَّاؽي لإلنساف كغيره،كالجمعي سيكؽه، إٌنما سٌميىت بذلؾ ألفَّ الماشي يٍنسىاؽي عمييا".
)1  ك مف المجاز: سىاؽى اهللي إليؾى

،خيران، ك  ابى ري يىسيكؽي  سىاؽى إلييا المىٍير، كساقت الرّْيحي السَّحى ًف، كالميٍحتىضى ٍدتى ىذه الذىارى بثىمىفو فىسىاقىيا اهللي إليؾى بال ثىمى كأىرى
: : في آخره كىك جمع سىائؽ،كتىسىاكقىًت اإلًبؿي الحديثى  تتىابىعىت،كىك يىسيكؽي  ًسيىاقان:نزىعى عند المىكًت، كفيالفي في ساًقًة العىٍسكىري

دَّ فييا،كقىرىعى لألمر سىاقىوي  تي: إذا جى أىٍحسىفى ًسيىاؽو، كًجٍئتي بالحديًث عمى سىٍكًقًو: عمى سىٍرًده،كقاـى عمى ساؽو في حاجى
ـٍ يىٍفتيٍر. كمف أمثمتو:"قىٍد شىمَّرىٍت فىشىمًّْرم " كيضرب في الحثّْ عمى الًجدً  (12،1(كظيٍنبيكبىو دى فيو كلى في األمر.ك" قىدىحى  تىشىمَّرى لوي كجى

اًحبيوي  ا يىٍكرىهي صى ٍف يىٍعمىؿي ًفيمى ييـ في إثر بعضو   13(في سىاًقًو"،كييضرىبي ًلمى لىدىت فالنة ثالثةى بىًنيفى عمى ساؽو كاحد: أم بعضي ككى
سىطيوي. ٍكمىةي الًقتىاًؿ،ككى ٍرًب : حى ٍدكان كتتابيعان. ك ىذه المعاني جميعيا ال تعدك  14(ليس بينيـ جاريةه كسيكؽي الحى  أف تككف حى

كيقصد بو ًجكاري الكممات في  9(أٌما مفيـك السياؽ مف حيث االصطالح، فيدؿِّ عمى تتابيع الكالـ كأسمكبو الذم يجرم عميو،
مىؿ في الممفكظ، أم ما يسبقييا كما يمحقييا مف مفردات.كعادةن ما تعٌد العكامؿ الصكتية ا ٍكني الذم لمجي لنحكية التَّالصيؽ الرُّ

كمف مظاىر ذلؾ مثالن مجاكرة األصكات بعضيا ببعضو في  (16،15)كالٌصرفية في تركيب الكالـ مظيران سياقيان أك تركيبان.
كممة كاحدة أك في كممتيف، فالتقاء صكتيف في سياؽو كاحد قد يؤٌدم إلى التصٌرؼ في أحدىما باإلبداؿ؛إذ ليس كٌؿ حرؼ 

.كما أٌف شكؿ المقطع كمخرج الحرؼ كصفاتو كالممحقات الصرفية كغير ذلؾ ىي العكامؿ  صالحان ألف يجاكره حرؼه آخري
 .(17،16)التي تحٌدد كركد حرؼ بعينو في مكقع بعينو أك عدـ كركده.

كما ييقصد بالسياؽ ما يصاحب المفظ مٌما يساعد عمى تكضيح المعنى كقد يككف التكضيح بما تىًردي فيو المفظ مف  
ف ما يصاحب المفظ مف غير الكالـ مفسّْران  لمكالـ؛ كقد تككف العالقة بيف ىذا الكالـ كبيف كالـ آخر أك االستعماؿ؛ كقد يكك 

ك ىك بذلؾ" جسـه حيّّ أك مجمكعة مف  (18)غير كالـ مدعاةن إلى استعماؿ المفظ بالٌطريقة التي يستعمؿ بيا في المغة.
  (16).المكاقؼ كاإلمكانات المتفاعمة،كفيو تقاطعات مستمٌرة"

ىػ( األداء كاألسمكب، فأٌكد أٌنو" عبارة عف الًمٍنكىاؿ الذم ييٍنسىجي فيو الٌتركيب أك القمىبي 808كىك ما أطمؽ عميو ابف خمدكف)ت
الذم ييفرىغي ،ك ال يرجع ي إلى الكالـ باعتبار إفادتو أصؿ المعنى الذم ىك كظيفة اإلعراب،أم الٌنحك، كال باعتبار إفادتو كما 

كاٌص التركيب الذم ىك كظيفة البالغة كالبياف، كال باعتبار الكزف كما استعممو العربي فيو الذم ىك كظيفة المعنى م ف خى
كرة التي  ٌنما يرجعي إلى صكرةو ذىنية لمتراكيب المنتظمة كٌميةن باعتبار انطباقيا عمى تركيبو خاصٍّ ، كتمؾ الصُّ العىركض ، كا 

حيحة عند العرب ينتزعييا الذٍّْىفي مف أعياًف الترا كيب كأٍشخاصيا كيعيدىا في الخياؿ كالقالب كالمنكاؿ ثـٌ ينتقي التراكيب الصَّ
ٌصان ، كما يفعؿ ي البىنَّاءي في القالىب كالنسَّاجي في الًمٍنكاؿ حٌتى يتَّسعى القالبي بحصك  يا رى ؿ باعتبار اإلعراب كالبياف فيريصَّ

مىكًة المّْساف العربي.التراكيب الكافية بمقصكد الكالـ ككقعى عمى    (19)" الصُّكرة الٌصحيحة باعتبار مى

فالسياؽ عند ابف خمدكف ىك تمؾ العالقة المتشجرة بيف جمؿ النٌص كعباراتو كتجاكب األصداء التي يصدريىا كؿُّ قسـو منيا 
 فيو كتيكجد فيو عمى أنحاء مختمفة. في طرؼ فيىٍمقاه طرؼي آخري ليتَّضح كيتكامؿ .فيو،فإٌف لكؿّْ ففٍّ مف الكالـ أساليبى تختصُّ 



5      مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الثامه عشر ،العدد األول   

 

 

 

( ال يمكنو أف يٌدعي بطريقة مقبكلة أٌنو أمٌدنا بنظرية شاممة لمداللة. كالكاقع" أٌف المعنى Firthكمف الكاضح ىنا  أٌف فيرث )
معنى الٌصادر عف السياؽ ليس مف صنع السياؽ كحده حتى ينسب إليو، فالمعنى المعجمي إٌنما ىك ، في المقاـ األكؿ، 

بعادىا بحيث ترجح داللة  إفرادم، كذلؾ أٌف دكر السياؽ ال يتجاكز إقصاء بقية الدالالت التي تكمف في الكممة المعينة كا 
 (20).ة لمكممة، كالمرٌجح في ذلؾ ىك السياؽ"دكاح

الٌدقيقة لمفظة، ك كفيؿه بأف عميو ، ييعىٌرؼ الٌسياؽ عمى أٌنو تتابع الكالـ كأسمكبو ،كأٌنو المسؤكؿ األٌكؿ عف تحديد الٌداللة ك 
ٍف اٌتصؿى بالداللة المغكية أك المعجمية بسبب عمى أساس كجو شبو قائـو  يخمع عمييا معنى خاٌصان ال يتبادر الٌذىف غيره ، كا 

 بينيما أك غيره مف القرائف الٌداٌلة . 

 ـــام المق

: اعتىدىؿى  كاٍنتىصى  ـى األٍمري ـي : مكضعي القىدمىٍيف ، كقا قا ، كاإلقامىةي : المى ـى ، كالمقىامىةي المجمسي ـى بالمكاف إقامةن : دا ـى ، كأقا ،كاٍستقا بى
اديهي كًمالىكيوي كًقياًمو كقيكًميَّتيوي : قىكىاميو كقى  ـي األٍمر ك كًعمى ـي الشيء: نظا قىاـً كا لميقاـ، كيككنىاف لممكضع، كقكا ـي الٌديف المى امىتيو، كًقكا

. كالحؽّْ، أم بو يقيكـي.كأٌما القىكىاـ، فالطُّكؿي الحىسىفي
(2،11) 

المىقاـي مف حيث  االصطالح : مجمكعة الٌظركؼ التي تحيط بالكالـ، كجميع القرائف الحالية التي تصبغ الخطاب كداللتو ك 
 (20). بصبغة خاٌصة

رؼ في عمـ الداللة اليـك أك ما يع (23،24،22)"أك"سياؽ الحاؿ (18،21،22)كىك ما سٌماه بعض المحدثيف بػ "السياؽ االجتماعي"
ىػ( باسـ"بساط 808كذكره ابف خمدكف)ت *(20) كىك ما سٌماه قدماء العرب مف البالغييف بػ:"المقاـ" باسـ"سياؽ المكقؼ"؛

ؿ إلييا إاٌل بالظركؼ Firthىػ(  قبؿ فيرث )392كىك ما أكَّده ابف جٌني)ت ،(25)الحاؿ" ( حيف قاؿ بأٌف المعاني قد ال ييتكصَّ
بؿ ينبغي أف يجمع إليو الحضكر كالمشاىدة،أم كٌؿ ما  اطت بيا ؛ كمف ثـٌ ال ينبغي أف يكتفي المغكم بالسماع،التي أح

 (26)يحيط بظركؼ الكالـ.

فسياؽ الحاؿ إذف، مجمكعة الٌظركؼ التي تحيط بالكالـ ، كجميع القرائف الحالية التي تصبغ الخطاب كداللتو بصبغة   
                                    (20)( إلى أٌف كٌؿ إنساف يحمؿ معو ثقافتو ككثيران مف كاقعو االجتماعي حيثما حٌؿ.Firthخاٌصة.كقد أشار فيرث)

كالمكقؼ الكالمي في نظره يقتضي جممة مف العناصر أىٌميا:شخصية المتكٌمـ كالسامع كتككينيما الثٌقافي ، كشخصية مف 
إف كجدكا ، كبياف ما لذلؾ مف عالقة بالسمكؾ المغكم لمف يشارؾ في المكقؼ  يشيد الكالـ مف غير المتكٌمـ كالٌسامع

 (20،22)كىك ما يكٌضحو سياؽ المكقؼ، كيمكف تمخيصو في: (23،24)الكالمي كحاؿ الجٌك،كالكضع السياسي كمكاف الكالـ.

 الٌنشاط المغكم لممشاركيف .  .1

 الٌنشاط غير المغكم لممشاركيف ) الٌصمت ك الضَّحؾ ك اإلشارة ( .2

 أثر الكالـ ) ىؿ كانت االستجابة بالكالـ أك بغيره ؟ ( .3

 

_______________ 
 لممنكر كجكبان  كلممتردّْد  الحظ بعض المحدثيف عمى القدماء في استخداميـ لمصطمح ) المقاـ( أٌف نظرتيـ إليو اٌتسمت بالمعيارية ، فقضكا أف يأتي الكالـ مؤكّْدان *

ٍمكان مف التأكيد إذا لـ يكف المخاطب منكران كلـ ينزؿ منزلتو كىكذا  .استحسانان ، كما أكجبكا أف يأتي الكالـ خي
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 كلتكضيح ىذه الٌنظرية في دراسة المعنى، فعبارة )اهلل يعٌكض عميؾ( ال تيفيـ إاٌل إذا شرحت في سياقات كركدىا ، كىي :

.                                                                                  بائ .أ    ع كميشترو

 البائع يعطيؾ المطمكب كيقبض ثمف البضاعة كيقكؿ: " اهلل يعٌكض عميؾ".  .ب 

 ينصرؼ المشترم عمى أثر ىذا الكالـ . .ج

أحدىما بأٌنو حزيف جٌدان، بينما يحاكؿ اآلخر أف يكاسيو في أٌما العبارة ذاتيا، فتدٌؿ في مكقؼ آخر عمى شخصيف ييعرؼ 
الحزف فيقكؿ: "اهلل يعٌكض عميؾ"، فيرٌد عميو اآلخر بعبارة مثؿ) الحمد هلل (.كىكذا، فإٌف سياؽ المكقؼ لو تأثير مباشر في 

  ) 22(تحديد المعنى المقصكد.

كأف يككف الحاضر شاىد الحاؿ ،  حكاؿ كاألكائؿ،ىػ( ما نحف عميو مف مشاىدة األ392كيعني ذلؾ عند ابف جٌني) ت 
كاأللفاظ المنقكلة  فعيرؼ السَّبب الذم لو كمف أجمو كقعت عميو التسمية، كاآلخر لبعده عف الحاؿ لـ يعرؼ السَّبىب لمتَّسمية،

تىو( إلينا قد كانت ليا أسباب لـ نشاىدىا كلـ نىٍدًر ما حديثيا،كخير مثاؿ قكليـ: رفع صكتو.فمك ذىبنا نشتٌؽ  إذا )رفىعى عقيرى
لقكليـ)ع ؽ ر( مف معنى الصكت لبيٍعد األمر جٌدان . فمعنى ذلؾ أٌف رجالن قيطعىت إحدل ًرٍجمٍيو فرفعيا ككضعيا عمى 

توي  ًقيىرى فىعى عى كىك ما ذكره ابف فارس ضمف)باب  26(أم رجمو المعقكرة.  ، األخرل،ثَـّ نادل كصرخ بأعمى صكتو،فقاؿ الٌناس:رى
  ) 27(ؿ في أصكؿ أسماءو ًقيسى عمييا كأيلًحؽى بيا غيريىا( مف كتابو الصاحبي.القك 

اليف كالحٌماىًميّْ   (27(يفكما يركم ابف جٌني عف بعض مشايخو قكلو:" أنا ال أيٍحًسفي  أف أيكىمّْـى إنسانان في الظٍُّممىة"، كيذكر أٌف الحمَّ

ميو أبكعمرك )ت كمف"يىًمي **28(كالكقَّاديف ،*12،14( كالسَّاسىة ـٍ كييٍعتىدُّ منييـ، يستكًضحيكفى مف مشاىدة األحكاؿ ماال يحصّْ ًي
ٍزدىؽ )ت ىػ(154 ىػ( إذا أيٍخًبرى بو عنو،كلـ يىحضره يينشده.أىكى ال تىعٍمـ أٌف اإلنساف ٌإذا عناه أمره فأرىادى أف 110مف شعر الفىرى

ـى تصكيرىه لو في نفسو استع ؟ أىٍقًبؿ عميَّ ييخاطبى بو صاحبىو، كييٍنًع طفوي لييقًبؿى عميو؛ فيقكؿ لو:يا فيالف، أيف أٍنتى ؟أىًرًني كىٍجيؾى
ا أٍنتى ميٍقًبؿه يا ىىنىاهي  أيحدّْثيؾى ؟ أىمى

اندفع يحدّْثيو أك يأ ميريه أكينياهي،أك نحك ذلؾ  فمىٍك  ؟ فإذا أقبىؿى عميو ، كأٍصغى إليو، ***(29،12،9(
ا تكمَّؼى القائؿ،كال كمَّؼى صاحبىو اإًلٍقبىاؿى عميًو،كاإلٍصغىاءى إليو". كافى استماعي األيذيًف ميٍغًنيان  عف ميقابىمىة العىٍيف،ميٍجًزئان عنو لمى

)26 

ىػ( إلى سياؽ المكقؼ بكصفو أحد مصادر الٌداللة غير المغكية،فقاؿ:" إذا قاؿ رأيت 471كقد أشار عبد القاىر الجرجاني)ت 
لـ ييًرد السَّبيع ،عممتى أٌنو أراد التشبيو إالَّ أٌنو بىالىغى فجعؿى الذم رآهي بحيثي ال يتميَّزي عف األسد في أسدان ،كدٌلؾ الحاؿي عمى أٌنو 

ري أيٍخرل: أٌنو أرادى التردُّدى في أٍمًر البىٍيعىًة كاختالؼً  ـي ًرٍجالن كتيؤىخّْ ـي مف قكلو: بمغني أٌنؾى تيقدّْ العىٍزـً في الًفٍعؿ  شجاعتو.ككذلؾ تعم
  30(ٍرًكًو".كتى 

كما أٌف "الحضكر كالمشاىدة" عند المفٌسريف كالمغكييف يعٌداف مف أىـٌ  الظركؼ المؤثّْرة في المعنى.فمف ىذه اإلشارات ما 
ىػ( لمعرفة "أسباب نزكؿ القرآف"،إذ ال يمكف معرفة تفسير اآلية مف كتاب اهلل"دكف 427أفرده عمي بف أحمد الكاحدم )ت 

ثـٌ قاؿ عنيا:"إذ ىي أك في ما يجب الكقكؼ عمييا، كأٍكلى ما تصرؼ العناية  31(كبياف نزكليا".الكقكؼ عمى قٌصتيا 
إلييا،المتناع معرفة تفسير اآلية، كقصد سبيميا،دكف الكقكؼ عمى قٌصتيا كبياف نزكليا.كال يًحؿُّ القكؿ في أسباب نزكؿ 

كىايىة كالٌسماع مٌمف شاىدكا التنزيؿ كك    31(قفكا عمى األسباب" الكتاب إاٌل بالرّْ

    _________________ 
 *يريد ساسة الدكاب القائميف عمييا

قَّاد ، كىـ الذيف ييٍسًرجيكفى السُّريج **  الكقَّاديكف: جمع كى

كأكردىا الجاحظ مثاالن لالستعانة المخمة بالبالغة كرد  ، كنايةه عف الرَّجيؿ. كييقاؿ: يا ىىفي كيا ىىنىاةي أىٍقًبٍؿ كليا كيا ىىنىةي أىٍقًبمي. كالتيستعمؿ إاٌل في النّْداء ***
 إلى عي كفساد . ينظر الجاحظ عثماف بف بحر ، البياف كالتبييف . استعماليا عند مقاطع الكالـ 
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كما قاؿ صبحي الٌصالح، مبالغان في اشتراطو  المعرفة بالقصة ؛  ألٌف التعبير عف سبب الٌنزكؿ "  كلـ يكف الكاحدم ،
ٌصة" لينُـّ عف ذكؽ رفيع، كيكاد يشي ىنا بالغاية الفنية إلى جانب الغرض الديني الٌنبيؿ: فمما سبب الٌنزكؿ إاٌل قٌصة بالق

تستمٌد مف الكاقع عرضيا كحٌميا، كعقدتيا كحبكتيا، كأشخاصيا كأحداثيا، كتجعؿ آيات القرآف تتمى في كٌؿ زماف كمكاف 
لكع ، كتطرد الٌسآمة عف جميع  القارئيف بما تكالي عرضو مف حكايات أمثاليـ كأقاصيص أسالفيـ، كأٌنيا حكاياتيـ بشغؼ ككى

ـٍ ساعة يطربيكف أللحاف الٌسماء!مف أجؿ ىذا كاف جيؿي الٌناس بأسباب الٌنزكؿ  ىـ إذ يرتّْميكف آيات اهلل، أك أقاصيصيـ ىي
كال يصيبكف الحكمة اإلليية مف تنزيميا.كلكال بيافي  كثيران ما يكقعيـ في الٌمبس كاإلبياـ، فيفيمكف اآليات عمى غير كجييا ،

سبب الٌنزكؿ لظٌؿ الٌناسي إلى يكمنا ىذا ييبيحكف تناكؿ الميٍسكرات أخذان بظاىر بعض آم القرآف الكريـ.كلكال أسباب الٌنزكؿ 
  32،33( أقكالو تعالى. ألباح الٌناس ألنفسيـ التكٌجو إلى الٌصالة إلى الٌناحية التي يرغبكف، عمىالن بالميتبىاًدر مف

ىػ( فكائد ذلؾ ، فقاؿ:كلمعرفة أسباب الٌنزكؿ فكائد، منيا معرفة ، منيا معرفة كجو الحكمة الباعثة 911كبٌيف السيكطي) ت 
ٍكـ ، كمنيا تخصيص الحكـ بو عند مف يرل أٌف العبرة بخصكص الٌسبىب، كمنيا أٌف المفظ قد يككف عاٌمان  عمى تشريع الحي

رى التخصيص عمى ما عدا صكرتىوي فإٌف دخكؿى صكرة الٌسبىًب قطعيّّ كيقـك الدٌ  ليؿ عمى تخصيصو ، فإذا عيًرؼ السَّبىبي قصي
زالة اإلشكاؿ...كقاؿ ابف تيمية ) ت يا باالجتياد ممنكعه.كمنيا الكقكؼ عمى المعنى كا  خراجي ىػ(: معرفة أسباب الٌنزكؿ 728كا 

كؿ كعمى فيـ  ـى بالميسبّْب.يعيفي عمى معرفة سبب النُّزي   32(اآلية ، فإٌف العمـ بالسَّبىب ييكرّْثي العم

كالثابت أٌف المعجميكف أدرككا أىٌمية سياؽ المكقؼ بكصفو عامالن متٌممان لممعنى ال يمكف استغناء عنو في تسييؽ مكاٌد 
ذا المغة.فقد جاء في المقاييس : الٌنكف كالٌسيف كالياءي أصالف صحيحاف: يدؿُّ أحديىما عمى  ًإٍغفىاؿ الشَّيء كالثاني عمى تىٍرًكو كا 

يا عف كقتًو.كالنَّسيىءي مف كتاب اهلل: التأخيرؿ قكلو تعالى: رى حيضي  ىيًمزى تغيَّر إلى تأخير الٌشيء. يقاؿ: نىًسئىًت المرأةي:تأخَّ
كا عمى ًمننى يقكـي  32(.إنَّما النًَّسيءي زيىادةه في الكيٍفرً ) دىري :  فقد كاف الٌناسي إذا صى ؿه مف ًكنىانىة ييقاؿي لو نيعىٍيـ بف ثعمبة فيقكؿي رىجي

فىر.كذلؾ  ـً فاٍجعىٍمنىا في صى رَّ ٍرمىةى الميحى ٍرنىا حي : أىٍنًسٍئنىا شىٍيران، أم أىخّْ اءه. فيقكلكفى دُّ لي قىضى أنَّييـ كانكا يكرىيكفى أف أنىا الذم ال ييرى
كفى فييا؛  ـ.يتكالى عمييـ ثالثةي أٍشييرو   ال ييغيري رَّ ألفَّ مىعىاشىييـ كاف اإًلغىارىة ، فىييًحؿُّ لييـ الميحى

)1  

: القاضي. ككانت في 458كمف أمثمتو في المحكـ قكؿ ابف سيده)ت  ـي اًت اهي. كالحى ٍتمان: قىضى تىـى اهللي األٍمرى يىٍحًتميوي حى ىػ( :" كحى
كَّجي إالَّ ًلمىف يىريدُّ  ؟ قاؿ: عمى  العرب امرأةه ميفىكَّىىةه، قالت: الى اىتىزى ، فكقىؼى ببىاًبيا، فقالت: أيف أٍنتى اًطبه كىابي.فجاءىا خى عمىيَّ جى

؟ قاؿ: مف شاءى أىٍحدىثى اٍسمان،كلـ يكيفي ذلؾ . فقالت: ما اسميؾى ، قىًربيوي بعيده، كبىًعيديهي قىريبه ٍتمان.  ًبسىاطو كاًسعو كبىمىدو شاسعو عميو حى
؟ قاؿ: لك  ةى لىؾى . قالت: قالت: كأنَّؾى ال حاجى ؟ قاؿ: ًسرّّ ميٍستىٍعمىفه ٍيره تيؾى أـ جى لـ تكٍف لىـ آًتًؾ كلـ أىًقٍؼ ببىاًبًؾ. قالت: أىًسرّّ حاجى

يا". ؟ قاؿ: ىك ذاؾى ، قالت: قيًضيىٍت، فتزكَّجى اًطبه   34(فأذان أٍنتى خى

أٌف:"السٍّْنح:الييئةي. قاؿ ابف  أٌما مف أمثمتو في معاجـ المعاني، فقكؿ ابف فارس في) باب الًجمىاؿ( مف متخٌير األلفاظ
: كم . قيٍمتي .قيٍمتي :كما سٍنًحي؟ قالت: ىيئتيؾى ًحي ؟ األعرابي: قالت لي أُـّ ىاشـ السَّميكلية: إٌنوي لىييٍعًجبيني ًسٍنحيؾى كىكىضىحيؾى ا كىضى

." قالت: ما بىدىا مف كىٍجًيؾى
)35 
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ـ أكثر عددان كأشٌد اتساعان مف أف تحصر أك تكضع ليا المعايير أك الضكابط كالكاقع أٌف القرائف الخارجية المؤثّْرة في الكال 
 .*20(الثٌابتة

كلذا فيي مترككة عادة لتقديرات المتخاطبيف باعتبارىـ ينتمكف إلى بيئة لغكية كاحدة،كيتقاسمكف االعتقادات كالٌتخمينات 
 ، تاجات المطمكبة عند اشتراكو في عممية التخاطبنفسيا كالمرتبطة بالسياؽ كيستطيع كٌؿ منيـ أف يصؿ إلى االستن

كقدراتو العقمية الٌذاتية، ككفاءتو التي تقتضي ككنو منو القدرة عمى الفيـ كاإلفياـ بكصفو  ، مستعينان في ذلؾ بتجاربو السابقة
  ) 20(عضكان مف أعضاء المجتمع المغكم الذم ينتمي إليو.

الٌسياؽ ك المقاـ ،عدا عف الفٍرؽ بينيما مف حيث كاف المقاـ جزءان مف السياؽ  كبيران بيف مفيكمي بيذا نكتشؼ تقاربان ك 
 بكصفو يمٌثؿ الظركؼ المحيطة بالكالـ كمالبساتو . 

 خاتمة
لٌما كاف البحث في دالالت األلفاظ عمى جانب كبير مف األىمية،سعينا إلى الكقكؼ عمى مصطمحات: " الٌنٌص  " 

لمقاـ" في أصؿ كضعيا كما اعتراىا مف ظالؿ داللية ىامشية كفؽ سياقات كركدىا المختمفة ك"الخطاب" ك"" ك "السياؽ "ك"ا
كذلؾ اعتقادا مٌنا بأٌف المصطمح يعٌد مف أىـٌ الدالئؿ  التي نتبٌيف بيا ما كصؿ إليو العمـ مف نضج كتمٌكف،إذ ال يتسٌنى أف 

طكيؿ كمباشرة متكاصمة لمادة ذلؾ العمـ،فال يتصٌكر أف ينشأ يتسٌنـ ىذه الٌدرجة مف التجريد العقمي  إاٌل بعد عمؿ تمييدم 
لياـ.فالمصطمحات مجمكعة مف الكممات تجاكزت داللتيا الٌمفظية كالمعجمية إلى تأطير تصكرات فكرية تقكل  عف طفرة كا 

ف إنائو، عمى تشخيص كضبط المفاىيـ. فػ" الكممة عندما تكضع في سياقات مختمفة ليست كالماء الذم يخضع لكنو لمك 
ٌنما ىي كالحرباء التي تتمٌكف بمكف المكاف الذم تحؿُّ فيو، أم أٌف الكممة أشبو بالحرباء، تمتمؾ إمكانات معينة، كؿّّ منيا  كا 
ٌنما يخضع لما يفرض عميو مف  يبرز في مكضعو المناسب، كليست كالماء الذم ال يممؾ شيئان مف تمؾ اإلمكانات، كا 

اؽ أكبر المصطمحات استيعابان لمضمكف النص المكتكب)كمنو الخطاب الممفكظ( كالمقاـ مضاؼ لذا، كاف السيٌ  20(الخارج".
، األمر الذم ال ييعدـ الفركؽ الدقيقة بيف المصطمحات إلييا اإلشارات كاإليماءات أك ما بات ييعرؼ حديثان  بالمغة الجانبية

 .المدركسة في شىء
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
ا كاقتصارىا عمى المغة إلى أٌنو عمى الرغـ مف الميزات الظاىرة في ىذه النظرية السياقية، التي مف أىٌميا قدرتيا عمى تفسير جزءو كبير مف المعنى ك مكضكعيتيتجدر اإلشارة ىنا  *

( السياقي،فقاؿ:" إٌف فيرث لـ يقٌدـ نمكذجان أك نظرية شاممة Firth( منيج فيرث  )Palmerدكف الخركج منيا إلى مناىج أخرل غريبة عنيا ، فإٌف ذلؾ لـ يعفييا مف الٌنقد ، فانتقد بالمير)
د كال يمكف أف يستخدـ في تحديد كثير مف الجمؿ لكصؼ المغة بمكٌكناتيا المختمفة كلكٌنو رٌكز عمى دكر السياؽ في تحديد المعنى فقط.كما أٌف مفيكـ السياؽ يبقى غير محٌدد تماـ التحدي

( في نظريتو لممعنى لـ يدىع مجاالن لفكرة عالقات المعنى Firth( أٌف فيرث )Lyons(. كما ذكر ليكنز)182رع كآخركف، مقدمة في المغكيات المعاصرة،ص في المغة".)ينظر: شحدة فا
فكرة اإلشارة، مع أٌف اإلشارة كالمعنى معان يغطىياف  التي تضبط مجمكعة المفردات المعجمية ، مف مثؿ عالقة التضميف ، كالتضاٌد ، كالعكس، كالترادؼ، كما أٌنو لـ يترؾ أيضان مجاالن ل

 .الجزء األكبر لما يفيـ مف كممة معنى، عادة، عندما يسأؿ المرء ما ىك معنى كممة)س(؟مثالن 
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 الثانوي في تدريس اللغة اإلنجليزيةفي تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول  فعالية استخدام الكتاب اإللكتروني
The Effectiveness of  Using  E-books on the Academic Achievement of  the Students Of  the  Secondary 

First in  Teaching English Language Subject 

 

 

*Reemah Rashed Ahmad Al-Ahmari 

Abstract 

The study title is " The Effectiveness of  Using  E-books 

on the Academic Achievement of  the Students Of  the  

Secondary First in  Teaching English Language Subject" 

  This study aims at measuring the effectiveness of using 

E-books on academic achievement of  the students of  the 

Secondary first in teaching English language.The 

researcher uses the semi-experimental method . It is 

known for  designing the Pre-and Post –test of the control 

group by studying  the impact of the independent variable 

( E-books ) on the dependent variable (Academic 

Achievement).The researcher selected a random sample 

from first year secondary students who are currently in 

their second semester of the academic year 1436.H /1437. 

H .The sample consists of  42 students , half of the 

sample constitutes  the experimental group , while the 

other half  is the control group whose were taught by the 

traditional method . The students in the two groups were  

exposed to the Pre / Post  achievement test . 

  To answer the questions of the study , the researcher 

assumes the following : 

1- There are statistical significant differences between the 

average scores of the experimental group students and 

that of control group when applying the achievement  test  

where the sake is for  the experimental group sample. 

2- There are statistical significant differences between the 

average scores of the experimental group students when 

applying the achievement test  where the sake is for  the 

After- Application. 

The results of the study are as follows: 

1- There are statistical significant differences at (0.05) 

between the average scores of the experimental group 

students and that of the control group in the achievement 

test for the experimental group. 

2- There are statistical significant differences at (0.05) 

between the average scores of the experimental group 

students in the achievement test where the sake is for the 

After- Application. 

 

 

_____________ 
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 *أ.ريمه راشد أحمد األحمري 
 ملخص  

هدف البحث إىل قياس فعالية استخدام الكتاب اإللكرتوين يف  تنمية 
التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثانوي يف تدريس مادة اللغة 

 اإلجنليزية.
وقد أخذ البحث باملنهج شبه التجرييب حيث مت دراسة فعالية استخدام املتغري 

على املتغري التابع )التحصيل الدراسي( يف  )الكتاب اإللكرتوين ( املستقل
 وي. تدريس مادة اللغة اإلجنليزية للصف األول الثان

وقامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من جمتمع الدراسة ؛ طالبات الصف 
األول الثانوي يف حمافظة جدة والاليت يدرسن يف الفصل الدراسي الثاين للعام 

( 42هـ ؛ حيث بلغت العينة بشكلها النهائي )1437هـ / 1436الدراسي 
ستخدام الكتاب ( طالبة يف اجملموعة التجريبية درست با21طالبة، منها)
( طالبة يف اجملموعة الضابطة، درست احملتوى نفسه بالطريقة 21اإللكرتوين و)

 التقليدية ، وطُبَِّق عليهم اختبار حتصيلي قبلياً وبعدياً.
 ولإلجابة عن تساؤالت البحث ، قامت الباحثة باختبار الفروض التالية : 

بني متوسطي  (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار 

 التحصيلي ملادة اللغة اإلجنليزية لصاحل اجملموعة التجريبية .
( بني متوسطي 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2 

ادة اللغة اإلجنليزية درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي مل
ذات ً وقد توصلت نتائج البحث إىل أن هناك فروقا.لصاحل التطبيق البعدي

( بني متوسطي درجات طالبات 0.05داللة إحصائية عند مستوى )
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ملادة 

ذات داللة ً .كما أن هناك فروقااللغة اإلجنليزية لصاحل اجملموعة التجريبية 
( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05إحصائية عند مستوى )

 التجريبية يف االختبار التحصيلي ملادة اللغة اإلجنليزية لصاحل التطبيق البعدي.
التشجيع و وأوصت الباحثة إىل ضرورة التدريس باستخدام الكتاب اإللكرتوين 

 نية واستخدامها يف املقررات الدراسية املختلفة .على إنتاج الكتب اإللكرتو 
 التحصيل الدراسي. –الكتاب اإللكرتوين   -الكلمات املفتاحية: فعالية 

 
 

____________ 
 34البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال تقنية املعلومات يف املسابقة  الـ [

 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم
-جدة-اجنليزية يف الثانوية احلادية والثمانون ، وزارة التعليممعلمة لغة  *

 السعودية
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 مقدمة
يشيد العصر الحاضر انفجاًرا معرفًيا وتكنولوجًيا في مختمؼ مجاالت المعرفة والعمـو , ومف بيف ىذه المجاالت مجاؿ   

التربية والتعميـ الذي تأثر تأثًرا واضًحا بيذا االنفجار. وقد صاحب ىذا التطور ظيور الكثير مف المشكالت داخؿ البيئة 
 انة بتقنيات التعميـ لحؿ ىذه المشكالت في عممية التدريس.التعميمية , لذا كاف ال بد مف االستع

يعد التدريس الفّعاؿ أكثر مف مجّرد تقديـ معمومات , فيو يتطمب فيًما عميًقا لخصائص المتعمميف و قدراتيـ و استعداداتيـ  
لمتكامؿ , وتحفزىـ لمعمؿ منيـ مف أساليب و طرؽ تساعدىـ عمى النمو اً ومعدؿ تقدميـ , وبالتالي اختيار ما ُيناسب كال

 .(1)ـ(2005والنشاط مف أجؿ التعمـ.)محمود ,
مف ىذه الطرؽ حيث وصفتو موسوعة عمـ المكتبات والمعمومات بأنو: "نص مشابو  "e book"ويعتبر الكتاب اإللكتروني  

جمع الكتاب ـ (. وي 1997لمكتاب المطبوع، غير أنو في شكؿ قالب رقمي يتـ عرضو عمى شاشة الحاسب اآللي.) 
 .(2)(2012 :حيا البيئة الرقمية االفتراضية ) عزتياإللكتروني بيف قوة النص , إضافة إلى اإلمكانات التي تت

حيث تشير دراسة قاـ بيا كؿ مف  ،وقد تعددت الدراسات التي تشير إلى فعالية استخداـ الكتب اإللكترونية في التعميـ  
إلى فعالية وفائدة استخداـ الكتب اإللكترونية في مجاؿ  Estrada and Conaway: 2012) (3))استرادا و كوناوي 
و يجدونيا أكثر مواءمة  ،السيما و أف الطالب يفضموف الكتب اإللكترونية عمى الكتب المطبوعة  ،االبتكارات التعميمية 

 لمعصر الرقمي الجديد الذي يتعمموف فيو.
ووصفتيا  ،عمى أىمية الكتب اإللكترونية التفاعمية Beer and Wagner, 2011) )(4)كما أكدت دراسة بير و واجنر 

 .لت توفر الدعـ الكامؿ لمستخدميياكتب الذكية البا
لما  في دراستو عمى ضرورة االستفادة مف الكتب اإللكترونية المتاحة عمى اإلنترنت ؛ نظراً  (5)ـ(2011عبدالكريـ )وقد أكد 

  تضمو مف مزايا تربوية متعددة. 
فقد أوصت بضرورة االىتماـ بتصميـ الكتب اإللكترونية في ضوء المعايير  (6)ـ(2010عزمي والمرادني )أما دراسة  

 التربوية اليادفة .
وحيث إف المغة ىي وعاء الفكر وىي وسيمة االتصاؿ مع اآلخريف فإف مف الضروري تعمـ المغات األجنبية حتى يمكف   

. ومف أشير ىذه المغات وأكثرىا (7)ـ(2008االطالع عمييا في أوعية الفكر المختمفة باختالؼ المغات واأللسف.)جاىيف
تبر ىذه المغة مف المغات العالمية الضرورية في مختمؼ المجاالت العممية استخداما في العالـ : المغة اإلنجميزية . حيث تع

كما أنيا واحدة مف أىـ الوسائؿ لالطالع عمى كؿ ما ىو جديد في العالـ. وقد أكدت دراسة كوبر  ،والمعرفية والتكنولوجية 
(Cooper , 1987)(8)  عمى أف التمميذ الذي يدرس لغة أجنبية يستطيع أف يحقؽ نتائج أفضؿ مف الذي لـ يدرس أي لغة

 . The Scholastic Aptitude Test(SAT)أجنبية في اختبار االستعداد المدرسي 
ادة أساسية منذ لذلؾ نجد أف وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية اىتمت بيذه المادة وأقّرت تدريسيا كم 

الصؼ السادس االبتدائي . كما وفرت الكتب الدراسية والوسائؿ التعميمية التي تسيـ في  إثارة دافعية الطالبات نحو التعمـ, 
و تنمية تحصيميف الدراسي. حيث ُيعّبر التحصيؿ الدراسي عما وصؿ إليو الفرد في تعممو مف معمومات و ميارات فيو  

ُيعد التحصيؿ الدراسي مف الموضوعات . و (9)(ھ1415،جراء عممية التعميـ " )الحميبي والرياشب بعد إناتج ما يتعممو الطال"
التي شغمت مكاًنا كبيًرا في تفكير عمماء التربية وعمـ النفس وجيودىـ . كما ُيعد أيًضا مف الموضوعات التي تستحوذ عمى 

 مي , وتحديد مينيـ في الحياة. عميو مستقبؿ أبنائيـ العماىتماـ معظـ األسر, حيث يتوقؼ 
توضح فعالية استخداـ التقنيات التعميمية في تنمية التحصيؿ الدراسي , ومنيا دراسة وقد أجريت العديد مف الدراسات التي  
 التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برمجية مف برمجيات الحاسب اآللي في مادة المغة  (10)(ھ1427الدباسي )
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اإلنجميزية عمى تنمية تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي بمدينة الرياض، وتوصمت الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ 
 إحصائيًا بيف متوسطات التحصيؿ في مادة المغة اإلنجميزية لصالح تمميذات المجموعة التجريبية. 

ة والتعميـ الحظت انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي مف خالؿ عمؿ الدارسة كمعممة لغة إنجميزية في مدارس وزارة التربيو  
لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مادة المغة اإلنجميزية مف خالؿ درجات االختبارات. وقد قمت بمناقشة أسباب انخفاض 

حيث أوضحف أف مف ىذه األسباب المنيج الذي  ،المستوى التحصيمي لمطالبات مع عدد مف معممات المغة اإلنجميزية 
حتوي عمى معمومات كثيفة تحتاج إلى تبسيط , باإلضافة إلى الطريقة التقميدية في التدريس و ما تتضمنو مف سرد تمقيني ي

وعدـ توافر الوسائؿ التعميمية التي تجذب انتباه الطالبات وتنمي تحصيميف الدراسي. وقد تناولت العديد مف الدراسات أسباب 
الذي ذكر فييا  (11)(ھ1428الزىيري, راشد زناف )ادة المغة اإلنجميزية ومنيا دراسة انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي في م

تعود إلى عدـ استخداـ ً أف مف أسباب انخفاض مستوى تحصيؿ طالب المرحمة المتوسطة في تعمـ المغة اإلنجميزية أسبابا
 التقنيات الحديثة في التدريس والتنويع فييا.

وألىمية بناء لغة سميمة صحيحة لمطالبات في ىذه المرحمة  ،ولشعور الدارسة بأىمية ىذه المغة في العصر الحالي   
 ،لمطالباتً وشيقاً ممتعاً أدركت أنو مف الضروري تبسيط مادة المغة اإلنجميزية وتسييؿ تعمميا وجعؿ دراستيا أمرا ، الميمة

وتنمي تحصيميف  ،أنماط  تدريس شيقة تدفعيف إلى تعمـ ىذه المادة بسيولة خصوًصا وأنيف في ىذه المرحمة يحتجف إلى 
وىذا ما دعا  ،كما أف الطالبات في الصؼ األوؿ الثانوي يستمتعف بقضاء أوقات طويمة أماـ جياز الحاسوب  ،الدراسي 

ت الصؼ األوؿ الثانوي في تدريس الدارسة إلى دراسة فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالبا
 مادة المغة اإلنجميزية. 

 مشكمة البحث و أسئمته
في إطار ما سبؽ عرضو تتحدد مشكمة البحث في أف ىناؾ العديد مف الصعوبات التي تواجو طالبات الصؼ األوؿ  

ست الباحثة ما تعانيو الثانوي في مادة المغة اإلنجميزية مما يؤدي إلى انخفاض مستوى تحصيميف الدراسي , حيث لم
الطالبات مف صعوبة في فيـ واستيعاب المادة الدراسية . كما أف الطالبات يشعرف بالممؿ والرتابة وانعداـ الدافعية نتيجة 
الطريقة التقميدية في الشرح. ولذلؾ تسعى الباحثة إلى إيجاد حؿ ليذه المشكمة عف طريؽ استخداـ الكتاب اإللكتروني كأداة 

 دة تساعد الطالبات عمى التذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ ودراسة فعاليتيا في تنمية التحصيؿ الدراسي. تقنية جدي
 ويمكف تحديد مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس اآلتي:  

مغة ما فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في تدريس مادة ال    
 اإلنجميزية ؟

 ويتفرع مف ىذا التساؤؿ عدد مف األسئمة الفرعية يمكف صياغتيا عمى النحو اآلتي:
 ما المفاىيـ والميارات الالـز اكتسابيا لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مادة المغة اإلنجميزية؟ 
  األوؿ الثانوي في مادة ما صورة الكتاب اإللكتروني الالزمة لتنمية التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ

 المغة اإلنجميزية ؟
  ما فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في

 تنمية التحصيؿ الدراسي؟
 وقد تمكنت الباحثة مف صياغة الفروض اإلحصائية التالية:

( بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 في االختبار التحصيمي لمادة المغة اإلنجميزية لصالح المجموعة التجريبية.
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( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2     

 االختبار التحصيمي لمادة المغة اإلنجميزية لصالح التطبيؽ البعدي.
 ييدؼ ىذا البحث إلى:  أهداف البحث
 في مادة المغة اإلنجميزية.تحديد المفاىيـ والميارات الالـز اكتسابيا لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي  .1
 تصميـ كتاب إلكتروني لمادة المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ الثانوي. .2
قياس فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي في مادة المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ  .3

 الثانوي. 
 تبرز أىمية ىذا البحث فيما يأتي: أهمية البحث: 
 لطالبات عمى فيـ المادة وجعميا بسيطة شيقة وتزيد مف تحصيميف الدراسي.تساعد ا .1  
توفر لممعممات أدوات تقنية متمثمة في الكتب اإللكترونية تعتمد عمى عنصري اإلثارة والتشويؽ مما يزيد مف  .2  

 فاعمية التعمـ.
 التعميمية والميتميف بتطويرىا. إلقاء الضوء عمى فاعمية الكتب اإللكترونية لمقائميف عمى العممية .3      

 مصطمحات البحث 
بأنيا " القدرة عمى إنجاز األىداؼ أو المدخالت  (12)ـ(1998يعرفيا كماؿ زيتوف ) ":Effectivenessالفعالية".1

 لبموغ النتائج المرجوة والوصوؿ إلييا بأقصى حد ممكف ".
 عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لدى الطالبات.وتعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا أثر كائنات التعمـ 

 ": e-bookالكتاب اإللكتروني " .2
الكتاب اإللكتروني بأنو وسيط معموماتي رقمي يتـ إنتاجو عف طريؽ إدماج المحتوى  (13)ـ(2008يعرؼ داوود )    

ج الكتاب في شكؿ و تطبيقات البيئة الرقمية الحاسوبية مف جانب آخر؛ و ذلؾ إلنتا ،النصي لمكتاب مف جانب 
الخيارات التي تتفوؽ بيا البيئة اإللكترونية  االفتراضية عمى البيئة الورقية ني يكسبو المزيد مف اإلمكانيات و إلكترو 
 لمكتاب.

 بأنو أحد أشكاؿ التعميـ والتعمـ الذي يتـ مف خاللو تحويؿ الكتاب الورقي إلى إلكتروني. ويعرؼ إجرائياً   
 ":Academic Achievementالتحصيل الدراسي " .3    

التحصيؿ الدراسي بأنو " مقدار ما يتـ  إنجازه مف التعمـ لدى الفرد أو مقدار ما  (14)(ـ2002صبري)يّعرؼ  
يكتسبو مف معمومات وخبرات نتيجة دراستو لموضوع أو مقرر أو برنامج تعميمي والتحصيؿ أيًضا ىو مقدار ما 

 ىداؼ التعميمية , وُيقاس التحصيؿ عادة بواسطة اختبارات تعرؼ باالختبارات التحصيمية."مف األ يتحقؽ فعمياً 
 وُيعرؼ إجرائيًا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف االختبار التحصيمي الذي أعدتو الباحثة في بحثيا الحالي.

 مجتمع البحث والعينة 
تكوف مجتمع البحث مف جميع طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مدينة جدة . أما العينة فتـ اختيارىا عشوائًيا مف  

- ھ1436طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في الثانوية الحادية والثمانيف في مدينة جدة في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 
( طالبة ومجموعة 21وعتيف مجموعة تجريبية وعدد طالباتيا). وتـ تقسيميا بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجم ھ1437

 ( طالبة.21ضابطة وعدد طالباتيا )
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 تـ استخداـ المنيجيف التالييف في البحث:  مناهج البحث 

 المنيج الوصفي لتحميؿ محتوى مقرر المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ الثانوي وتحميؿ النتائج ومناقشتيا. .1
ويقـو ىذا المنيج عمى أساس العالقة السببية بيف متغيريف أحدىما المتغير المستقؿ أو  المنيج شبو التجريبي .2

, ويكوف باستخداـ مجموعتيف متكافئتيف المجموعة التجريبية والمجموعة  التجريبي واآلخر المتغير التابع
متو لمشكمة البحث وأىدافو و طبيعتو. حيث تـ اختيار العينة و ءذات االختبار القبمي والبعدي مالالضابطة 

تقسيميا بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجموعتيف المجموعة األولى وتسمى "المجموعة التجريبية" وىي التي 
درست باستخداـ الكتاب اإللكتروني والمجموعة الثانية وتسمى "المجموعة الضابطة" والتي درست بالطريقة 

 .   التقميدية
 يمتـز ىذا البحث بالحدود اآلتية:  حدود البحث:

حدود موضوعية: استخداـ الكتاب اإللكتروني المعد مف جانب الباحثة في تدريس مادة المغة اإلنجميزية لمصؼ  .1
 األوؿ الثانوي .

 حدود مكانية : تـ تطبيؽ البحث في الثانوية الواحد والثمانوف في مدينة جدة . .2
 .ھ1437 - ھ1436حدود زمانية : تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  .3
حدود بشرية : تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشوائية مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في الثانوية الحادية والثمانيف .4

 في مدينة جدة.
 األدوات المستخدمة في البحث ىي: أدوات البحث: 
اختبار تحصيمي قبمي وبعدي لكؿ مف المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة مف تصميـ الباحثة وىو عبارة  .1

عف اختيار مف متعدد وتحديد ما إذا كانت العبارة صحيحة أو خاطئة في مادة المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ 
 الثانوي لمفصؿ الدراسي الثاني. 

 ثة.كتاب إلكتروني معد مف ِقبؿ الباح .2
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية
( لمعالجة إحصاءات الدراسة SPSS.v12استخدمت الباحثة برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو النفسية واالجتماعية )     

 كما يمي :
 ( لتحديد الفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف و متساويتيف في العدد.T-testاختبار ت ) .1
     الكتاب اإللكتروني.معادلة" بالؾ" لقياس فاعمية  .2

                            
 لإلجابة عف تساؤالت البحث تـ تنفيذ ما يمي: إجراءات البحث:

االطالع عمى األدبيات واألبحاث والدراسات السابقة المتعمقة باستخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ  .1
 الدراسي في تدريس مادة المغة اإلنجميزية.

حتوى مقرر المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ الثانوي و ذلؾ بتحديد المعارؼ والميارات المتضمنة حيث تحميؿ م .2
ىذا ما فصمتو فينوكيارو ميارات و  يتميز منيج المغة اإلنجميزية بكونو ليس مجرد معارؼ ولكف أيضاً 

(Finocchiaro,1969,)(15)  بقوليا إف محتوى منيج المغة اإلنجميزية البد أف يراعي التكامؿ بيف االتجاىيف
وتحدث وقراءة و  ،فاالتجاه المغوي يركز عمى الميارات المغوية األساسية مف استماع  ،المغوي و الثقافي 

شكؿ ونظاـ ،  كتابة والتي تساعد عمى التمكف مف نظاـ المغة ذاتو حيث النظاـ الصوتي و التراكيب النحوية
 والمفردات المغوية. أما االتجاه الثقافي فيشتمؿ عمى المعارؼ المتضمنة في المحتوى سواء كانت  ،الكممات 
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ومف أىـ الموضوعات التعريؼ بالشخصية   ،معارؼ اجتماعية أو ثقافية ذات العالقة ببيئة الطالب و خبراتو 

اليوايات وغيرىا مف الموضوعات . تظير ،األسرة وأفرادىا،المدرسة ومرافقيا ،الفصؿ المدرسي ومكوناتو 
 ( . 1عناصر الوحدة الدراسية في ممحؽ رقـ ) 

 تصميـ كتاب إلكتروني لتدريس مادة المغة اإلنجميزية باتباع اآلتي: .3
 الدراسة عف بعض الكتب اإللكترونية الالزمة لتدريس مادة المغة اإلنجميزية .   .أ
 إعداد كتاب إلكتروني لتدريس مادة المغة اإلنجميزية وفًقا لمخطوات التالية: .ب

 .إعداد وتصميـ كتاب إلكتروني لممحتوى المختار 
  بناء الكتاب اإللكتروني باستخداـ موقعhttp://bookbuilder.cast.org 

 ى مدى صالحيتيا لمتدريس.عرض الكتاب اإللكتروني عمى مجموعة مف المحكميف و الخبراء لمتعرؼ عم.  ج      
 بناء االختبار التحصيمي والتأكد مف صدقو وثباتو. .4
 تطبيؽ االختبار القبمي عمى مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة: .5

لمتأكد مف تكافؤ  ھ 1436/  6/  23حيث تـ تطبيؽ االختبار القبمي عمى المجموعتيف في يـو األحد الموافؽ 
 صيمي.المجموعتيف في المستوى التح

قبؿ البدء في تنفيذ التجربة األساسية لمدراسة قامت الباحثة بضبط المتغيرات والتي ضبط متغيرات الدراسة :   .6
، طبؽ  ) التحصيؿ الدراسي ( قبؿ بداية التجربة قد تؤثر في نتائج البحث. ولضبط المتغير التجريبي

توضيحو. كما تـ ضبط المتغيرات الخاصة االختبار القبمي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة كما سبؽ 
جراءات االختبار القبمي و البعدي.   بإجراءات التطبيؽ مثؿ توحيد الفترة الزمنية الخاصة لمتدريس وا 

 ،حيث تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ الكتاب اإللكتروني لمجموعتيف التجريبية والضابطة: تدريس ا .7
لضابطة نفس المحتوى العممي بالطريقة التقميدية والمتمثمة في الشرح في حيف درست طالبات المجموعة ا

المفظي والعرض بالوسائؿ التعميمية السائدة داخؿ الفصؿ مف قبؿ الباحثة. وقد تمت عممية التطبيؽ في 
حصص مادة المغة اإلنجميزية المدرجة في الجدوؿ المدرسي بواقع أربع حصص في األسبوع , مدة كؿ حصة 

حيث  ،وعدد الحصص الدراسية  ،وقد تماثمت المجموعتاف في نفس الفترة الزمنية لمتطبيؽ  ،دقيقة 45
 7/  14إلى يـو األحد  الموافؽ   ھ1436/  6/  23مف يـو األحد الموافؽ    استغرقت فترة التطبيؽ شيراً 

 6/  24حيث تـ البدء في تطبيؽ التجربة لممجموعتيف التجريبية والضابطة يـو االثنيف الموافؽ ، ھ1436/ 
 ىػ .1436/

بناء االختبار التحصيمي بعدًيا عمى المجموعتيف التجريبية و الضابطة: بعد انتياء طالبات المجموعتيف   .8
عمى المجموعتيف في يـو األثنيف  التجريبية والضابطة مف الدراسة تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي بعدياً 

ىػ ، ومف ثـ تـ تصحيح االختبار ورصد درجات طالبات مجموعتي البحث تمييدًا 1436/ 7/ 15الموافؽ 
 إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.

 
 نتائج البحث وتفسيرها

 : التحقق من صحة فروض البحث أولا 
 اختبار صحة الفرض األوؿ لمبحثأ.
باختبار صحة  الفرض األوؿ لمدراسة الذي ينص عمى ما يمي:" وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  قامت الباحثة 

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي 0.05مستوى )
 لمادة المغة اإلنجميزية لصالح المجموعة التجريبية ".
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حة ىذا الفرض تـ إجراء المعالجة اإلحصائية لالختبار التحصيمي بغرض المقارنة بيف متوسطي درجات ولمتحقؽ مف ص
طالبات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة بعد االنتياء مف مرحمة التدريس ؛ لمعرفة فعالية الكتاب اإللكتروني في 

تـ إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة)ت( لداللة حيث  ،تنمية التحصيؿ الدراسي مقارنة بالطريقة التقميدية 
الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ، وذلؾ 

 لي:لمجموعتيف مستقمتيف، وقد كانت نتيجة تمؾ المعالجة كما في الجدوؿ التا T-testباستخداـ اختبار)ت( 
 

 قيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة :1جدوؿ 
 في التطبيؽ البعدي  لالختبار التحصي

 
( وىي  أكبر مف قيمة "ت" الجدولية  6.57( يتضح أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي ) 1وبالنظر إلى الجدوؿ السابؽ رقـ )

ذات داللة إحصائية عند ً ( , وبذلؾ يتبيف أف ىناؾ فروقا0.05و مستوى ) 40(عند درجة الحرية   1.69وىي تساوي ) 
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 0.05مستوى داللة )

عمى االختبار التحصيمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الكتاب اإللكتروني, مما يعني قبوؿ 
اـ الكتاب اإللكتروني في عممية التدريس لو دور واضح و فعاؿ في الفرض األوؿ مف فروض البحث . كما يظير أف استخد

 زيادة التحصيؿ الدراسي لدى الطالبات.
ويمكف توضيح الفروؽ بيف متوسطي طالبات المجموعتيف التجريبية و الضابطة لالختبار التحصيمي بيانيا كما ىو موضح 

 ( :1بالشكؿ رقـ )
       

 
 وعتيف التجريبية و الضابطةدرجات الطالبات لممجمرسـ بياني لمتوسطات  : 1شكؿ
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 التجريبية  الضابطة

 المتوسط الحسابي

 المتوسط الحسابي

المتوسط  العدد)ف( المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة 
 "ت"المحسوبة

 6.57 40 3.46 8.10 21 الضابطة
 1.15 13.33 21 التجريبية
 ( درجة14الدرجة الكمية لالختبار ) 
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 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني:  .ب

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة 0.05ينص ىذا الفرض عمى : " وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 لبعدي "التجريبية في االختبار التحصيمي لمادة المغة اإلنجميزية لصالح التطبيؽ ا

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة)ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي 
 T-testدرجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ، وذلؾ باستخداـ اختبار)ت( 

 : 2كما في الجدوؿ  لمجموعة مرتبطة ، وقد كانت نتيجة تمؾ المعالجة
 قيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي :2جدوؿ 

 المجموعة
 التجريبية

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"المحسوبة

 21 االختبار القبمي
 

8.09 3.46 
20 8.33 

 1.15 13.33 االختبار البعدي
 ( درجة14الدرجة الكمية لالختبار )
 

( وىي  أكبر مف قيمة "ت" الجدولية وىي   8.33( يتضح أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي )   2وبالنظر إلى الجدوؿ رقـ )
داللة ( , ويفسر ذلؾ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05و مستوى ) 20عند درجة الحرية    1.72تساوي 

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي , مما يعني 0.05)
قبوؿ الفرض الثاني مف فروض الدراسة و أف استخداـ الكتاب اإللكتروني في عممية التدريس لو دور واضح و فعاؿ في 

 ؾ في الرسـ البياني التالي :زيادة التحصيؿ الدراسي لدى الطالبات ويظير ذل
 

 
 رسـ بياني لمتوسطات درجات الطالبات لممجموعة التجريبية . :2شكؿ رقـ 

 
 فاعمية الكتاب اإللكتروني عمى التحصيل الدراسي :ً: ثانيا
لقياس فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية , قامت الباحثة باستخداـ معادلة نسبة الكسب  

  Modified Gain Ratioالمعدؿ ؿ "بالؾ"
 وذلؾ لحساب فاعمية الكائنات التعمـ في التدريس و يعبر عنيا بالمعادلة التالية:

 2س – 2ص  +   2س – 2صنسبة الكسب المعدؿ = 
 د             2س –د                          
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 = متوسط الدرجة في االختبار البعدي. 2حيث إف :ص

 = متوسط الدرجة في االختبار القبمي.  2س
 د   = النياية العظمى لمدرجة التي يمكف الحصوؿ عمييا في االختبار.

( .باكياـ 2أعمى قدره ) ( وحداً 1,2أدنى ليذه النسبة قدره ) ويقترح "بالؾ " أف البرنامج يكوف ذا فاعمية إذا حقؽ حداً      
 . (Packham , et .al.,1972)(16)وآخروف
اإللكتروني ( لقياس فاعمية استخداـ الكتاب 2-1,2وقد أخذت الباحثة بما اقترحو "بالؾ" وىي النسبة التي تتراوح بيف )     

 في التدريس .
والجدوؿ التالي يوضح نسبة الكسب المعدؿ ؿ "بالؾ" لقياس فاعمية الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي عند     

التحميؿ( ككؿ لدى طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف باستخداـ  -التطبيؽ  –الفيـ  –المستويات المعرفية )التذكر 
 لكتروني.الكتاب اإل

 ي لدى طالبات نسبة الكسب المعدؿ ؿ "بالؾ" لقياس فاعمية الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراس : 3جدوؿ 
 المجموعة التجريبية

 الدرجة النيائية المتوسط نوع التطبيؽ
 نسبة الكسب
 المعدؿ

 الداللة

 14 8,09 القبمي
 دالة 1,3

 14 13,33 البعدي
 

( و ىي تزيد عف الحد األدنى الذي وضعو  1،3الجدوؿ أف نسبة الكسب المعدؿ لممجموعة التجريبية ) ويتضح مف ىذا   
( وبالتالي يمكف القوؿ إف استخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية تتصؼ بالفاعمية في 1,2"بالؾ" )

 تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طالبات المجموعة التجريبية.
 نتائجال
تشير نتائج البحث بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الكتاب   

حيث تتضح الفاعمية الستخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية مف خالؿ نتائج الكسب  ،اإللكتروني
المعدؿ لبالكوىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي 

اب اإللكتروني في التدريس أفضؿ مف الطريقة التقميدية لرفع مستوى وأف استخداـ الكت ،في تدريس مادة المغة اإلنجميزية 
وقد تكوف مدة فترة التطبيؽ والتي استغرقت شير غير كافية لمحكـ بشكؿ دقيؽ عمى فعالية  ،التحصيؿ لدى الطالبات 

الثانية . ومف خالؿ  استخداـ الكتاب اإللكتروني ولكنيا مؤشر عمى تأثيره . وىذا ما تحقؽ مف خالؿ الفرضيتيف األولى و
 ،العرض السابؽ لمنتيجة التي توصمت ليا الباحثة  يتضح أف نتائج الدراسة الحالية اتفقت مع معظـ نتائج الدراسات السابقة 

واألثر الذي تركو ذلؾ االستخداـ في تفوؽ المجموعة التجريبية التي  ،والتي دلت عمى فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني 
حيث تتفؽ ىذه  ،في مقابؿ المجموعة الضابطة التي لـ تقـ باستخداميا في تدريس المغة اإلنجميزية  ،داميا قامت باستخ

إلى فعالية استخداـ الكتب اإللكترونية في العممية التعميمية.  (Frye , 2014)(17) النتيجة مع ما توصؿ إليو كؿ مف فري
الميـ الفعاؿ في زيادة تحصيؿ الطالبات الدراسي وىذا يتفؽ مع دراسة  كما يتضح لنا في ىذا البحث دور الكتب اإللكترونية

 التي أظيرت فعالية الكتب اإللكترونية في تعزيز و دعـ التعمـ. كما نجد أف نتيجة ىذا و  (18)( Ciaimpa , 2012كيامبا )
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مع نتائج العديد مف الدراسات والتجارب السابقة التي تثبت فعالية استخداـ الكتب اإللكترونية في  البحث تتشابو أيضاً 

 . (19)(Lowe 2010 ,العممية التعميمية مثؿ دراسة كؿ مف لوي وآخريف )
 التوصيات 
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي استند عمييا البحث ، وفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، توصي   

 الباحثة بما يمي:
  فتح المجاؿ لدراسات مماثمة بحيث تشمؿ عينات أكبر ومناطؽ تعميمية أوسع و في مقررات دراسية أخرى و لمراحؿ

 تائج ىذا البحث.دراسية مختمفة لمتمكف مف تعميـ ن
 .استخداـ الطرؽ و التقنيات الحديثة في التدريس و البعد عف الطرؽ التقميدية الروتينية 
  تبني وزارة التربية والتعميـ إنتاج كتب إلكترونية يمكف استخداميا في المقررات الدراسية المختمفة و خاصة المغة

 اإلنجميزية.
 التعميـ بوزارة التربية والتعميـ عمى تصميـ كتب إلكترونية لمقررات أخرى . تدريب القائميف في اإلدارة العامة لتقنيات 
  عقد دورات تدريبية لمشرفي ومعممي المغة اإلنجميزية تحت إشراؼ مدربيف مؤىميف لتعريفيـ بأىمية الكتب اإللكترونية

 وكيفية إعدادىا واستخداميا في التدريس. 
  

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد مف البحوث والدراسات في المجاالت التالية: األبحاث المقترحة:
 .أثر استخداـ الكتب اإللكترونية في تدريس مقررات دراسية أخرى و لمراحؿ دراسية مختمفة 
 في مجاؿ تدريس المغة اإلنجميزية.  مقارنة فاعمية الكتب اإللكترونية بتقنيات تعميمية أخرى في مراحؿ تعميمية مختمفة 
      .أثر الكتب اإللكترونية عمى تحصيؿ ذوي صعوبات التعمـ في مقررات دراسية مختمفة وفي المراحؿ المختمفة 
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 (: عناصر الوحدة الدراسية1ممحؽ رقـ )
 

Concepts and skills: 

Nouns: 

Personal Items: Other nouns: Clothes: 

Handbag 
Suitcase 

Sunglasses 
Watch 

 

A pair of 
Belt 

Colour 
Uniform 

Jacket 
Pyjamas 

Shirt 
Head scarf 

Socks 
Trousers 
Blouse 
Skirt 
Dress 
Hat 
 

Verbs: 
Help – look for – wear – sell –buy – choose –carry 

Adjectives: 
Other adjectives: Colours: 

 
Size  
Large 
Medium 
Lost 
Tidy 
Beautiful 
Big       ≠  small                   
Expensive  ≠   cheap 
Old       ≠  new                         
Long    ≠ short  

White 
Black 
grey  
pink  
 red 
blue   
 green  
 orange  
 yellow  

Pronouns: 
Possessive Adjectives: Possessive Pronouns: 

mine. 
yours. 
hers. 

My 
your 
her 
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his. 
yours. 
ours. 
theirs. 

 

his 
your 
our 
their 

 
Language Use: 

What is your favorite  colour? 
Blue / Green 
What is it like? 
It is____(adjectives) 
What size is it? 
 It is ________( size) 
What colour are they?                        
 They are_____(colour) 
How much are they?          
They are________(Price) 
Whose ________is this? 

It is Ali's / mine . 
Skills: 

Grammar Functions/Speaking 
-Affirmative  statements in the present continuous 
tense. 
-Negative statements in the present continuous 
tense. 
- Wh - questions (what). 
-Possessive pronouns. 

-Talking about clothes. 
-Buying and selling things. 
-Asking about lost items. 
-Finding the owner of  an item. 

Reading / Writing Listening / Phonics 
- Reading  descriptions  of  people  clothes. 
(Reading for gist). 
-Writing sentences about pictures (statements and 
questions) 

-Listening to people buying 
clothes. 
-short / o /. 
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 إدارة الصَّناعات اللُّغويَّة العربيَّة
Management of Arabic Language Industries 

 *د.الُمعتّز باهلل السَّعيد
 ملخص

أساُس ىذه الورقة أنَّ اللُّغَة مل تُعد وسيلًة للتَّواُصل وحسب؛ بل أصبَحت 
أيًضا أحَد مصادر الدَّخل القومّي للعديد من ُدَول العامل. وساعَد 
النَّشاُط يف اقتصاديَّات اللُّغات اإلنسانيَّة على االستثمار املعريّف يف 
صناعاٍت لُغويٍَّة ُمتنوِّعة، تشمُل مياديَن صناعة املعاجم وتعليم اللُّغات 

نافسة يف  وتقنية املعلومات وغريىا. وإميانًا بأنَّ اللُّغةَ 
ُ
العربيََّة قادرٌة على امل

ُسوق الصَّناعات اللُّغويَّة إذا توافَر هلا التَّوجيُو اإلداريُّ السَّليم، فإنَّ ىذه 
الدِّراسَة تسعى إىل تقدمي ُرؤيٍة منهجيَّة إلدارة الصَّناعات اللَُّغويَّة العربيَّة. 

على التَّفسري والنَّقد  وقد التَزَمت الدِّراسُة املنهَج التَّحليليَّ القائمَ 
 واالستنباط، انطالقًا من أدبيَّات علم اإلدارة.

وهتدُف الدِّراسُة إىل تقدمي إطاٍر مرجعيٍّ إلدارة الصَّناعات اللُّغويَّة العربيَّة  
من خالل إرساء قواعَد ُمنتظمٍة إلدارة ىذه الصَّناعات والتَّحكُّم يف 
عمليَّاهتا اإلداريَّة، بدءًا بالتَّخطيط، وُمُرورًا بالتَّنظيم والتَّنسيق والتَّوجيو، 

 وانتهاًء بالرِّقابة.
وتوصََّلت الدِّراسُة إىل ُُجلٍة من النَّتائج، منها: تقدمُي تصوٍُّر للعمليَّات  

اإلداريَّة على الصَّناعة اللُّغويَّة العربيَّة، وتقدمُي تصوٍُّر هليكٍل إداريٍّ هلذه 
 الصَّناعات، وتكوين ُرؤية استشرافيَّة هلا. 

ُو الربامج األكادمييَّة وأخريًا، ختُلُص الدِّراسُة إىل توصياٍت، منها: توجي
َعنيَّة بإعداد الباحث اللَُّغوّي إىل الُعُلوم البينيَّة الَّيت تربُط البحَث 

امل
 بالصَّناعة، وَخْلُق بيئٍة إداريَّة ُمناسبٍة للعاملنَي يف الصَّناعة اللَُّغويَّة العربيَّة.

الَّة:  الكِلمات الدَّ
 .العربيَّة، العمليَّة اإلداريَّة، التَّخطيطاإلدارة، الصَّناعة اللَُّغويَّة، اللُّغة 

 
 
 
 

____________________________ 

جلائزة راشد  43ال باملسابقةاألول يف  جمال الدراسات اإلدارية  باملركزالبحث الفائز [
 بن محيد للثقافة والعلوم

 مصر-ةجبامعة القاىر  (مشارك) مساعد *أستاذ
 

 *DR.Moataz Alsaid 

Abstract 
 

The basis of this paper is the fact that language is 

no longer only a means of communication; it is 

also a source of national income for many 

countries. Besides, activity in the economics of 

human languages has helped in knowledge 

investment in various language industries, 

including the fields of lexicography, language 

education, information technology...  

We believe that Arabic can compete in the 

language industry market if it has the proper 

administrative guidance. That's why this study 

seeks to present a systematic vision about the 

management of Arabic language industries. The 

study is committed to the analytical approach 

based on explanation, criticism and deduction, 

basd on management principles. 
This study aims to provide a reference 

framework for the management of Arabic 

language industries by establishing regular rules 

for the management of these industries and 

control of their administrative processes, from 

planning, through organization, coordination and 

guidance, to the controling. The study has 

reached a number of results, including: serving 

a conception of the administrative processes on 

the Arabic language industry, presentation of a 

conception of the administrative structure of these 

industries, and formation of a forward-looking 

vision for it.  

Finally, the study ends with a number of 

recommendations, including: directing the 

academic programs concerned with the 

preparation of the linguistic researcher to the 

inter-sciences linking research with the industry 

and creating an appropriate administrative 

environment for workers in the Arabic language 

industry. 

Keywords: 

Management, Language Industry, Arabic, 

Management Process, Planning 
 
_______________________ 
*Associate Professor, Cairo University Egypt 
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 مقدمة

ناعات المُّغويَّة العربيَّة ، في تتَّبُع ىذه الدّْراسُة منيًجا تحميميِّا، يقوُم عمى التَّفسير والنَّقد واالستنباط لواقع إدارة الصَّ
 ُمحاولٍة لتقويم ىذا الواقع. وتيدُف الدّْراسُة إلى:

ل بيا من التَّصوُّرات .1 ناعة المُّغويَّة العربيَّة والتَّحوُّ ؤى الُمجتمعيَّة،  ضبط معايير الصَّ الفرديَّة إلى الرُّ
ناعة ويتوافُق مع طبيعة  ومن التَّقميد الواقع إلى التَّجديد المأمول، عمى النَّحو الَّذي ُيحقُّْق أىداَف الصَّ

 المُّغة.
ناعات المُّغويَّة العربيَّة، أفراًدا كانوا أو ُمؤسَّساٍت، إلى اإلشكاالت القائم .2 ة توجيو القائميَن عمى الصَّ

ناعات، واقتراح وسائل الُمعالجة الُمناسبة.  بشأن ىذه الصَّ
ناعات المُّغويَّة العربيَّة، تضمُن إحداَث التَّجاُنس واالتّْساق بيَن أركان  .3 تقديم ضوابط منيجيَّة إلدارة الصَّ

ناعة؛ سعًيا إلى التَّأكُّد من صالحيَّة الُمنَتجات لتناُفسيَّة السُّوق من ناحية، وتحقي ق ىذه الُمنَتجات الصَّ
 لُمتطمَّبات الفئات الُمسَتيَدفة من ناحيٍة أخرى.

ناعات والتَّحكُّم في  .4 رساء قواعَد ُمنتظمٍة إلدارة ىذه الصَّ ناعة المُّغويَّة العربيَّة، وا  الُوُقوف عمى واقع الصَّ
قابة؛ إليجاد بيئٍة عمميَّاتيا اإلداريَّة، بدًءا بالتَّخطيط، وُمُروًرا بالتَّنظيم والتَّنسيق والتَّو  جيو، وانتياًء بالرّْ

 ُمناسبٍة لتنمية اقتصاديَّات المُّغة العربيَّة وتوفير قنواٍت لالستثمار المعرفّي فييا.

 األسئمة البحثيَّة.

 تسعى الدّْراسُة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ناعة المُّغويَّة؟ وكيَف ُيمكُن النُُّيوُض بيا لتمبية حاجات .1  أفراد الُمجتمع المُّغوّي العربّي؟ ما الصَّ
ناعاُت المُّغويَّة العربيَّة؟ وكيَف نستطيُع تجاُوَز التَّعثُّر حاَل ُحُدوِثو؟ .2  لماذا تتعثَُّر الصَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة؟ .3  ما أثُر غياب التَّوجيو اإلدارّي عمى الصَّ
 ُلغويَّة، و )الُمنَتج( بوصِفِو بحثًا عمميِّا؟ كيَف ُيمكُن التَّمييُز بيَن )الُمنَتج( بوصِفِو َصناعةً  .4
ناعة المَُّغويَّة العربيَّة؟ .5  كيَف ُيمكُن توظيُف العمميَّات اإلداريَّة لتقويم الصَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة؟ .6 ًرا لييكٍل إداريٍّ ُيحقُّْق أىداَف الصَّ  كيَف نضُع َتَصوُّ

ناعة المُّغويَّة  ماهيَّة الصَّ

ن بإنتاج األدوات والمعارف الَّتي تستمدُّ ُمعطياتيا من المُّغات  Language industryاعة المُّغويَّة ُتعنى الصَّ
 الطَّبيعيَّة ألىداٍف تنمويَّة؛ وقد أضَحت أحَد المصادر األساسيَّة لمدَّخل القومّي في العديد من ُدَول العالم
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 (Spotti, 2016)(1) ناعات المُّغويَّة لتشمَل: مياديَن التَّرجمة، وتعميم المُّغات الطَّبيعيَّة، . وتتنوَُّع أشكاُل الصَّ
رات التَّعميميَّة، وتقنية المعمومات، وتطوير البرمجيَّات المُّغويَّة، وبناء أدوات ُمعاَلجة  عداد الُمقرَّ وصناعة المعاجم، وا 

قمّي، سواٌء أكاَن مكتو  ًبا أم منطوًقا أم مرئيِّا، ومياديَن أخرى عديدة. المُّغات، باإلضافة إلى َصناعة الُمحتوى الرَّ
ناعُة حيًّْزا من العناية ُكمَّما زادت قي ناعة المَُّغويَّة وفًقا العتبارات السُّوق؛ حيُث تشغُل الصَّ مُتيا وتتحدَُّد أىمّْيَُّة الصَّ

ناعة المَُّغويَّ   ة.السُّوقيَّة لدى ُمستخدمي المُّغة أو الُمنتفعيَن بُمخَرجات الصَّ

ناعاُت المُّغويَُّة ُعموًما عمى ثالثة ُأُسس، ىي:  وتنبني الصَّ

 ناعات المُّغويَّة من : قُــــدرة الُمنِتـــج وتقوُم ىذه الُقدرة عمى الحصيمة المعرفيَّة لمعامميَن عمى إنتاج الصَّ
ضوء ُقدرة الُمنِتج، ناحية، وعمى الميارات اإلداريَّة واالقتصاديَّة والحسابيَّة من ناحيٍة أخرى. وفي 

ناعة لُمتطمَّبات  ناعة المُّغويَّة، وُيمكُننا إخضاُع ىذه الصَّ نستطيُع الُوُقوَف عمى الشَّكل األمثل لمصَّ
 السُّوق، ويكوُن بمقدوِرنا تحديُد احتماالت الكسب والخسارة.

 ناعات تشمُل الموارُد مجموعَة األدوات والوسائل والمصادر الُمساعدة . تواُفر الموارد في إنتاج الصَّ
المُّغويَّة وتطويرىا؛ سواٌء أكانت موارَد ُلغويًَّة أم حاُسوبيَّة أم غير ذلك. وُيؤدّْي غياُب الموارد إلى 
ناعة الُمنتظمة إلى إطار التَّأليف الُمضطرب الَّذي يتأثَُّر باألفراد وتختمُف  الُخُروج عن إطار الصَّ

 ُصورُتُو بتباُينيم.
  َحيُث ُيفَتَرُض أن تتوافَر في الُمنَتج عوامُل الجودة الَّتي تخُمُق الثّْقَة لدى الفئات  ـج.َجوَدة الُمنت

الُمستيدفة، والَّتي ُتساعُد عمى تسويقو بُصورٍة ُمرضية. وبطبيعة الحال، فإنَّ ىذا الُعنُصَر يتأثَُّر 
ناعة في استثمار الموارد بصورٍة ُمباشرٍة بالُعنُصَرين السَّابقين؛ حيُث ُتساعُد مياراُت القائ ميَن عمى الصَّ

 عمى إخراج الُمنَتج عمى الوجو المنشود.

ناعة المُّغويَّة العربيَّةعن   الصَّ

ناعُة المُّغويَُّة العربيَّة شكاًل من أشكال َصناعة المعرفة. وتيدُف إلى توجيو فئاٍت ُمَعيَّنٍة في الُمجتَمع  ُتمثُّْل الصَّ
اب المعرفة المُّغويَّة العربيَّة. وتتفاوُت رغباُت ىذه الفئات بيَن التَّعميم والتَّعمُّم وتنمية المُّغوّي إلى وسائل اكتس

الميارات المُّغويَّة األساسيَّة؛ وقد تخُرُج الرَّغبُة عن ذلَك إلى طمب المعرفة لذاتيا، عمى النَّحو الحادث في ُمختَمف 
 المعارف اإلنسانيَّة.

ناعُة المُّ  غويَُّة العربيَُّة مع نشأة البحث في ُعُموم العربيَّة، في القرن الثَّاني اليجرّي؛ واتََّسَعت لتشمَل: وقد ظيَرت الصَّ
تأسيَس ىذه الُعُموم، وتيذيَبيا، وتيسيَر تعمُِّميا، وصناعة المعاجم. وقد دَعت الحاجُة إلى ىذه الُعُموم نتيجَة انفتاح 

ا أدَّى إلى اختالط أعداٍد كبيرٍة من األعاجم بالعرب؛ حيُث سعى الُمجَتَمع العربّي عمى الُمجتمعات األخر  ى؛ ممَّ
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قوا أحياًنا عمى أب ناعَة المُّغويََّة العربيََّة، ويتفوَّ ناء ىؤالء إلى تعمُّم العربيَّة. وأمكَن لمنَّابغيَن منيم أن ُيمارسوا الصَّ
 العربيَّة.

ناعَة المُّغويََّة    العربيَّة مرَّت بثالث مراحَل أساسيَّة، ىي:ُيمكُن القوُل إنَّ الصَّ

 ناعاُت نجاَحيا حينئٍذ مرحمة النَّشأة ناعة وميَدىا. وقد أظَيَرت الصَّ : وىي الَّتي َشِيَدت موِلَد الصَّ
بانعكاس المعرفة المُّغويَّة عمى أبناء الُمجتمع العربّي من العرب وغيرىم. وألنَّ ىذه المرحمة تقترُن 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة الَّتي خمََّفتيا ال تزاُل مصدَر بنشأة عموم العر  بيَّة وبداية التَّأليف فييا، فإنَّ الصَّ
 إلياٍم لمباحثيَن في ُعُموم العربيَّة.

 ر : غَمَب عمييا الشَّرُح واالختصاُر والتَّيذيب، وكاَن من َنتاجيا أن اكتمَمت موُضوعاُت مرحمة التَّطوُّ
أمكَن تمييُز ُحُدود ُكلّْ عمٍم عمى ِحدة. وقد امتدَّت ىذه المرحمُة لما يربو عمى عشرة ُعُموم العربيَّة و 

ُقُرون زمنيَّة، حتَّى إنَّ آثاَرىا ال تزاُل باقيًة إلى اليوم، ال سيَّما في األعمال الفرديَّة، إذا جَعمنا ىذه 
ناعة المُّغويَّة العربيَّة.  األعماَل إحدى ُصَور الصَّ

  ُّوتتزامُن ىذه المرحمُة مع الطَّفرة المعموماتيَّة الَّتي يشيُدىا العصُر الحديث؛ وقد ضجمرحمة الن :
ناعة بالمفيوم الدَّقيق، وظيَرت فييا ُمحاكاٌة لَصناعات المُّغات األخرى. ومع  ُأرِسَيت فييا دعائُم الصَّ

ُمستوى جودة الُمنَتجات ُمقارنًة بيا في أنَّ المنطَق يفرُض أن يغُمَب التَّجديُد عمى ىذه المرحمة، إالَّ أنَّ 
ن َظَيَرت ُمحاوالٌت فرديٌَّة لمنُّيوض المرحمَتين السَّابَقَتين ُيؤكُّْد أنَّيا ال تتجاوُز التَّقميد إالَّ قميالً  ، وا 

ناعة المُّغويَّة العربيَّة.  بالصَّ

ناعة المُّغويَّة واإلدارة بينَ   الصَّ

ٍة نفعيَّة، مفاُدىا أنَّ لممعرفة اإلنسانيَّة قيمًة سوقيًَّة، تأتي بطريٍق ُمباشٍر أو غير تنطمُق ىذه الدّْراسُة من فرضيَّ 
ُمباشر؛ وأنَّ ىذه القيمَة تخضُع لقوانين العرض والطََّمب، فتزيُد أحياًنا وتنقُص أحياًنا أخرى. وتختمُف ىذه الفرضيَُّة 

ن الُعُموم اإلنسانيَّة )مثل: التَّاريخ، وُعُموم المُّغة، واآلداب، مع االعتقاد السَّائد لدى كثيٍر من العامميَن في ميادي
ن لم ُتحقّْق غيَر ذلك من األىداف.  والُفُنون التَّعبيريَّة( بأنَّ المعرفَة قد ُتطَمُب لذاتيا وحسب؛ وا 

ًطا إنسانيِّا، ُيسعى من خالِلِو إلى وُوُقوًفا عمى ىذا الُبعد االقتصادّي، فإنَّ االقتصاَد يتأثَُّر باإلدارة الَّتي ُتمثُّْل نشا
ناعة  تحقيق أفضل النَّتائج بأقّل التَّكاليف وأسيل الطُُّرق الُممكنة. ولعمَّنا نمحُظ االرتباَط الوثيَق بيَن اإلدارة والصَّ

أخرى؛  ُعُموًما؛ حيُث كانت اإلدارُة سبًبا في نجاح َصناعاٍت ومشروعات؛ وكانت سبًبا في قيام ُمؤسَّساٍت وانييار
وبدا ىذا األمُر مع مطمع األلفيَّة الثَّالثة في الُمؤسَّسات المعنيَّة بتقنية المعمومات؛ حيُث يقوُم نشاُطيا األكبُر عمى 
ناعة المُّغويَّة، فإنََّك تجُد أنَّ بعَض الُمجتمعات قادرًة عمى االستثمار في  ناعات المُّغويَّة. وعمى َصعيد الصَّ الصَّ

يَّة عبَر ُمؤسَّساٍت ُتعنى بيذا األمر، وتجُد ُمجتمعاٍت أخرى ُمتعثّْرًة بصورٍة كبيرة، حتَّى إنَّ المعرفَة المعرفة المُّغو 
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المُّغويََّة فييا قد ال تتجاوُز ُبُطوَن الُكُتب أو قاعات الُمحاضرات. واألمُر يعوُد إلى ُقدرة الُمجتَمع عمى إدارة 
ناعة المُّغويَّة وتوجيييا إلى تحق  يق أعمى درجات النَّفع ألبناء ذلك الُمجتَمع.الصَّ

ناعة المُّغويَّة بَميدان تعميم المُّغات. ذلَك أنَّ العمميَّات اإلداريَّة  ُيمكُن التَّمثيُل عمى االرتباط بين اإلدارة والصَّ
ناعة ا –من تخطيٍط وتنظيٍم ونحو ذلك  –الُمصاحبة ليذا الَميدان  لمُّغويَّة، فيعوُد ُتساعُد عمى إرساء دعائم الصَّ

ذلَك بالنَّفع عمى: ُمعمّْمي المُّغات، وُمتعمّْمييا، ومراكز تعميميا، ومعامل األصوات الَّتي ُتوفُّْر بيئَة التَّدريب، 
رات التَّعميميَّة وتيَّات والمرئيَّات الَّتي تصنُع الوسائَل التَّعميميَّة، وُدور النَّشر الَّتي تطبُع الُمقرَّ . وتتحقَُّق وشركات الصَّ

المنفعُة االقتصاديَّة بُصورٍة حتميَّة، سواٌء أكانت ُمباشرة، كتمك الَّتي تتحقَُّق لمقائميَن الُمباشرين عمى العمميَّة 
التَّعميميَّة من الُمؤسَّسات واألفراد، أم غيَر ُمباشرة، كتمَك الَّتي تتحقَُّق لمفئات الُمستيَدفة؛ حيُث ُتساعُدىم المعرفة 

َسبة عمى إيجاد ُفَرص عمٍل ُمناسبة أو استثمار معارفيم لدى الجيات المعنيَّة بيذه المعارف، ونحو ذلك. الُمكتَ 
ناعات المُّغويَّة.  وِقس عمى ذلَك ُمختَمف الصَّ

 الدِّراسات السَّابقة

ناعة المُّغويَّة باإلدارة وأثر ىذه العالقة عمى االقتصاد.  تفتقُر المكتبُة العربيَّة إلى الدّْراسات الَّتي تتناوُل عالقَة الصَّ
ار  ار، وباستثناء كتاب )المُّغة واإلدارة( لمباحث عاطف نصَّ ، فإنَّنا ال نكاُد نجُد كتاًبا أو دراسًة (2)(2001)نصَّ

تي ينبني عمييا جانٌب ُميمّّ من جوانب اقتصاديَّات المُّغة. ومع ىذا فقد كانت ىناَك بعُض حوَل ىذه العالقة الَّ 
الدّْراسات الَّتي أنَجَزىا باحُثوَن خارَج ُحُدود الوطن العربّي، وتناَوَلت ثاُلوث: )المُّغة واإلدارة واالقتصاد( من منظوٍر 

 َتنموّي؛ نذكُر منيا ما يأتي:

  ُّغويَّة في التَّعميم كتاب "اإلدارة المLanguage Management in Education لمباحث "وليام "
 .(3)(Robinson, 1978)م 1978". وقد ُنِشَر في عام William Robinsonُروبنسون 

  مقالة عمميَّة بُعنوان "إدارة المُّغة في الدَُّول ُمتعدّْدة المُّغاتLanguage management in a 
multilingual state لمباحثَين "إيدي كو "Eddie C. Y. Kuo و "بجورن جيرنود "Björn H. 

Jernudd م 1988". وقد ُنِشَرت في عاَم(Kuo, 1988)(4). 
  كتاب "التَّخطيط والسّْياسة المُّغويَّةLanguage Planning and Policy ويضمُّ مجموعًة من ."

َرُه الباحثان "أنتوني المقاالت العمميَّة الَّتي تطرُح إشكاالٍت تنمويٍَّة تتَّ  صُل بالمُّغات اإلنسانيَّة. وقد َحرَّ
"، وُنِشَر في عام Richard B. Baldauf" و "ريتشارد بالدوف Anthony Liddicoatلديكوات 
 .(5)(Liddicoat, 2008)م 2008

  كتاب "إدارة المُّغةLanguage Management لمباحث النّْيوزلندّي "برنارد سبولسكي "Bernard 
Spolsky م 2009". وقد ُنِشَر في عاَم(Spolsky, 2009)(6). 
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  كتاب "التَّنويع في صناعة المُّغاتDiversification in the Language Industry لمباحثة "
 .(7)(Adams, 2013)م 2013". وقد ُنِشَر في Nicole Y. Adams"نيكول آدمز 

  كتاب "السّْياسة المُّغويَّة واالقتصادPolicy and EconomicsLanguage " لألمريكّي "Nkonko 
M. Kamwangamalu م 2016". وقد ُنِشَر في(Kamwangamalu, 2016)(8). 

  كتاب "المُّغة والتَّنمية في إفريقياLanguage and Development in Africa لمباحث األلمانّي "
 .(9)(16Wolff, 20)م 2016". وقد ُنِشَر في H. Ekkehard Wolff"أكييارد وولف 

  ناعة " لمباحث اإلنجميزّي Controlling Language in Industryكتاب "توظيف المُّغة في الصَّ
 .(10)(Crabbe, 2017)م 2017". وقد ُنِشَر في Stephen Crabbe"ستيفن كراب 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة.  إشكاالت إدارة الصَّ

 غياب التَّوجيه اإلدارّي. .2.1

ناعات  المُّغويَّة العربيَّة أن يتولَّى أمَرىا ُعمماُء وأكاديميُّوَن من ذوي الدُّربة في البحث والتَّأليف يغمُب عمى الصَّ
ؤية  ن غاَبت الرُّ والعمل األكاديمّي. ويصُل األمُر في بعض األحيان إلى التَّركيز عمى السُّمعة العمميَّة وحسب، وا 

ي صناعاٍت ُلغويٍَّة سابقة. ويعني ىذا ُوجوَد التَّوجيو العممّي الَّذي اإلداريَّة أو حتَّى الخبرة الُمكَتَسبة من العمل ف
 ُيحدُّْد شكَل الُمخَرجات، دوَن العناية بالتَّوجيو اإلدارّي الَّذي يضمُن دقََّة ىذه الُمخَرجات وجدواىا

 (Reed, 2017)(11) ناعات المُّغويَّة إشكااًل  رئيًسا، يترتَُّب عميو أموٌر، . وُيمثُّْل غياُب التَّوجيو اإلدارّي في الصَّ
 منيا:

ناعات الَّتي تدعُميا ُمؤسَّساٌت  :ُفقداُن السَّيطرة عمى رأس المال .1 ويبدو أثُر ىذا األمر في الصَّ
ناعة أو اإلشراف عمييا إلى باحٍث من غير ذوي الخبرة اإلداريَّة؛  عامَّة، حيَن ُتسِنُد أمَر إدارة الصَّ
حيُث تتنوَُّع مصادُر اإلنفاق وتتمدَُّد بصورٍة يصعُب احتواُؤىا، ُخُصوًصا مع ظيور تداعياٍت 

ناعة، أو تدريَب األيدي العاممة عمى استخدام األدوات تفرُض  توفيَر أدواٍت وتقنياٍت ضروريٍَّة لمصَّ
والتّْقنيات، أو غير ذلك. ومع تنامي ىذا األمر، يصعُب تحديُد حجم رأس المال أو التَّنبُّؤ 

 الُمستقبمّي بمصادر اإلنفاق.
ليَّ  :اإلخفاق في إدارة األزمات .2 ؤية األوَّ ناعات المُّغويَّة العربيَّة إذ إنَّ الرُّ ة لُمخَرجات كثيٍر من الصَّ

تنبني عمى تصوُّراٍت لمفعل ورّد الفعل، أو الُمدَخالت والُمخَرجات، دوَن توقُّع العَقبات الُمحَتَممة 
ناعة.  الَّتي قد ُتعيُق تحقيَق النَّتائج عمى النَّحو المنشود أو ُتعيُق االلتزاَم باإلطار الزَّمنّي لمصَّ

ناعة أو تعثُّر بعض مراحميا.  وُيؤدّْي ىذا األمُر بطبيعة الحال إلى زيادة تكمفة إنتاج الصَّ
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ؤى االقتصاديَّة واألبعاد االستثماريَّة .3 حيُث تحرُص اإلدارُة النَّاجحُة عمى توجيو رأس  :غياب الرُّ
ناعة. وُيؤدّْي غيابُ  حيحة؛ ضمانًة لتحقيق أىداف الصَّ ؤى االقتصاديَّة  المال إلى موارده الصَّ الرُّ

إلى ىدر الموارد، بما يترتَُّب عميو خسارة جزٍء كبيٍر من رأس المال الدَّاعم. ومن ناحيٍة أخرى، 
ناعة بالفشل؛ إذ يعني ذلَك عدَم اإلحاطة  فإنَّ غياَب األبعاد االستثماريَّة يحُكُم عمى الصَّ

 عمى استرجاع رأس المال وتحقيق عوائد الرّْبح.بُمتطمَّبات السُّوق وحاجاتو، وبالتَّالي عدَم الُقدرة 

ناعة اتِّساع  قمَّة الهرم اإلدارّي لمصَّ

ِتِو بُصورٍة كبيرة.  ناعُة النَّاجحُة عمى ىيكٍل إداريٍّ يتسمسُل في بناٍء ىرميٍّ ُمنتظم، تتَّسُع قاعدُتُو عن قمَّ تقوُم الصَّ
َة ىر  ناعة الَّذي يعتمي قمَّ ميا اإلدارّي أن يتميََّز عن بقيَّة العناصر اليرميَّة، بما يسمُح لُو وينبغي لقائُد فريق الصَّ

ِو اإلداريَّة، ومنيا: تحديد مياّم الفريق، وتوجيُو العاممين، واإلشراف العاّم عمى مراحل العمل  بُممارسة ميامّْ
َة إشكااًل يبرُز في ا ناعة. لكنَّ ثمَّ ناعات المُّغويَّة العربيَّة، ُكمَّما قمَّت الفجوة وُموافقتيا لإلطار الزَّمنّي الُمَحدَّد لمصَّ لصَّ

المعرفيَّة واإلداريَّة بيَن قائد الفريق وأعضاِئو؛ وبعبارٍة أخرى: ُكمَّما تقاَرَبت الخبرات والمياراُت بيَن قمَّة اليرم 
 اإلدارّي وقاعدتو.

"؛ حيُث يشعُر عدٌد من Seniority Problemراتُبيَّة وُيؤدّْي ىذا اإلشكاُل في ُعُموِمِو إلى ما ُيعَرُف بـ "ُمشكمة التَّ 
العامميَن في قاعدة اليرم اإلدارّي بأنَُّيم أولى باحتالل قمَّتو، ُخُصوًصا إذا كانوا يممكوَن الخبرَة والكفاءَة الموجودَتين 

يستجيبوا لقراراِتو أو يتقبَّموا . ولن يكوَن من السَّيل حينئٍذ أن (12)(Harbison, 1939)في قائد الفريق أو يفوقوَنو 
ادرة عنو. ويصُل األمُر في كثيٍر من األحيان إلى السَّعي إلى إثبات فشل القائد وعدم أحقّْيَِّتِو في  التَّوجييات الصَّ

َة اليرم تأُخُذ طريَقيا إلى االتّْساع عم ناعة، فإنَّ ِقمَّ تيم عمى الصَّ ذا تمكََّن ىؤالء من فرض ُقوَّ ى حساب القيادة. وا 
 قاعدتو.

من النَّاحية النَّظريَّة، ُيمكُن القوُل إنَّ ُوُجوَد ذوي الخبرة في صناعٍة ما ُيساعُد عمى ُمعالجة إشكاالت ىذه 
ناعة المُّغويَّة  ناعة؛ وىو أمٌر واقٌع في ُعُمومو. إالَّ أنَّ طبيعَة الصَّ الَّتي تستمدُّ إطاَرىا الَمعرفيَّ من الُعُموم  –الصَّ

تَُقيُّْد ُوُجوَد ذوي الخبرة في قاعدة اليرم اإلدارّي بُوُجود مسافٍة واسعة بينيم وبيَن قائِدىم، سواٌء في  –نيَّة اإلنسا
ناعة أم في الجوانب اإلداريَّة. ومن النَّاحية العمميَّة، فُكمَّما اتَّسعت المسافُة بيَن  الجوانب المعرفيَّة الُمحيطة بالصَّ

ناعة بصورٍة ُمتَِّسقٍة وُمتجانسة.قمَّة اليرم اإلدارّي لم ناعة وقاعدتو، أمكَن الُحُصوُل عمى ُمخَرجات الصَّ  صَّ

ناعات النَّاجحة، بالُمحافظة عمى  ناعات المُّغويَّة العربيَّة أن تنُحَو نحَو غيِرىا من الصَّ والَّذي نطمُح إليِو في الصَّ
ِو من الشَّباب ثانًيا. ذلَك أنَّ ُقدرَة الشَّباب عمى اإلنجاز تفوُق تسمُسل البناء اليرمّي اإلدارّي أوَّاًل، وتوسيع قاعدتِ 

ن لم يكونوا من ذوي الخبرة؛ إذ ال يستدعي تدريُبيم وقًتا طوياًل، كما أنَّيم أكثُر قابميٍَّة لمتَّعمُّم وتقبُّل النَّق د؛ غيَرىم، وا 
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ناعة؛  حيُث تدفُعيم ىذه الرَّغبة إلى الحرص عمى اكتساب ُخُصوًصا مع رغبتيم في ارتقاء ُسمَّم العمل المينّي لمصَّ
 ثقة القائد.

ناعة  ضبابيَّة أهداف الصَّ

ناعات المُّغويَّة الَّتي ظيَرت باعتباِرىا مشروعاٍت قوميٍَّة ُكبرى  يعرُف التَّاريُخ العربيُّ الُمعاصُر كثيًرا من الصَّ
راٍت تعمي ميَّة، وبناء أدواٍت لُمعالجة المُّغة العربيَّة، وبناء ذخائَر )كمشروعات َصناعة معاجم ُلغويَّة، وتطوير ُمقرَّ

ناعاُت دعًما من ُمؤسَّساٍت عمميٍَّة ومجامَع ُلغويٍَّة ومراكز أبحاث،  ُلغويٍَّة عربيَّة، وغير ذلك(؛ وحاَزت ىذه الصَّ
ة. ومع ىذا، فإنَّيا لم تبَرح أن تكوَن حتَّى أنَّ بعَضيا حاَز دعًما كبيًرا من قادٍة وُمنظَّماٍت دوليٍَّة وُحكوماٍت عربيَّ 

ا أنجَزتو ىذه المشروعات.  إعالًنا باىَظ التَّكمفة، دوَن مرُدوٍد ُيذَكُر سواٌء عمى ُمستوى اإلنتاج أم اإلفادة ممَّ

ناعة المُّ  غويَّة ولعلَّ أحَد أىّم األسباب الَّتي أدَّت إلى إخفاق ىذه المشروعات الَّتي تطرُق عدًدا من ميادين الصَّ
ٍر منيجيٍّ ُمتكامٍل ُيراعي: شكَل الُمخَرجات،  ورة الَّتي تسمُح ببناء تصوُّ العربيَّة أنَّ اليدَف ال يكوُن واضًحا بالصُّ
ناعة المَُّغويَّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ غياَب ىذا التَّصوُّر  واإلضافَة العمميََّة، والفئات الُمستفيدة أو الُمسَتيَدفة من الصَّ

ناعة، األمُر الَّذي يترتَُّب عميو تكرار المحاوالت مرًَّة ِتمَو المرَّة، دوَن إدراٍك حقيقيٍّ ُيؤدّْ  ي إلى ضبابيَّة أىداف الصَّ
ناعة ومدى وفاء ُمخرجاتيا بحاجة الُمستخدم، أو تمبية ىذه الُمخَرجات لحاجة السُّوق.  لجدوى الصَّ

ناعة ينبغي أن يقترَن باختبار فاعميَّتيا مع الفئات الُمستيَدفة من ناحية،  والواقُع أنَّ االعتقاَد بتحقيق أىداف الصَّ
ناعة من ناحيٍة أخرى. ٍر تعميميٍّ  والنَّجاح في تسويق ىذه الصَّ وعمى سبيل المثال، قد يعتقُد بعُض ُصنَّاع ُمقرَّ

ر لم تتمكَّن من  ر؛ ثُمَّ تكشُف التَّجربُة أنَّ الفئات الُمستيَدفة من ىذا الُمقرَّ لمعربيَّة أنَّيم نجحوا في إنتاج ىذا الُمقرَّ
ر وفَق ما ُيساعُدىم استيعابو عمى الوجو األمثل، أو أنَّيا لم تتمكَّن من تطبيق القواعد الُمتض مَّنة في ىذا الُمقرَّ

ر إلى تسويقو والتَّرويج لو، فيرفضو السُّوق،  عمى تقويم المّْسان. وكذلَك، قد يسعى القائموَن عمى صناعة ىذا الُمقرَّ
 ألسباٍب تتعمَُّق بعوامل الجذب أو فاعميَّة الُمحتوى أو تكاُمل موضوعاتو أو نحو ذلك.

َل عمى ىذه األىداف  من األىمّْيَّة بمكانٍ  ناعات المُّغويَّة أن تقوَم عمى أىداٍف واضحة، وأن ُيَعوَّ في ُمختمف الصَّ
ناعة، تخطيًطا، وتنظيًما، وتنسيًقا، وتوجيًيا، ورقابة. وال شكَّ أنَّ ُوُضوَح اليدف ُيساعُد أصاًل في إنجاز  في الصَّ

ناعة، بما ُيمثُّْل ُقوََّة دفٍع  ىذه العمميَّات. ليَس فحسب، بل ُيساعُد أيًضا عمى توفير الوقت والُجيد الَمبُذوَلين في الصَّ
 لُخطوط اإلنتاج.

ناعة المُّغويَّة والبحث المُّغو   يّ الخمط بيَن الصَّ

نا ناعُة المُّغويَُّة لضوابَط ومعاييَر ُمحدَّدة؛ وتمرُّ بمراحَل عديدٍة، تتوالى أو تتوازى وفًقا لُمتطمَّبات الصَّ عة تخضُع الصَّ
ناعُة المُّغويَُّة عن رؤيٍة عامَّة، ال تتأثَُّر بأفراد القائميَن عمييا، سو  اٌء ورؤية القائميَن عمييا. وُيفَتَرُض أن ُتعبَّْر الصَّ
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ناعات المُّغويَّة الُمتشابية تتَّفُق في اإلطار  من الييكل اإلدارّي أم األيدي العاممة. وعمى ىذا األساس، فإنَّ الصَّ
ن اختَمَفت في بعض التَّفاصيل والدَّقائق الَّتي تعكُس فكَر الُمنتجيَن وأىداَفيم وتقديراتيم العاّم لُمخ َرجاتيا، وا 

ناعة الَّتي تخُرُج في ُصورة "الُمنَتج" بالجودة أو  لُمتطمَّبات السُّوق. وُيؤدّْي ىذا االختالُف إلى الُحكم عمى الصَّ
داءة.  الرَّ

ا البحُث المُّغويُّ فإنَّوُ  يخضُع إلجراءاٍت ومناىَج عمميَّة، تُقاُس من خالِليا ُقدرُة الباحث عمى التَّفكير واإلبداع  أمَّ
والتَّحميل المنطقّي واالستنتاج. وتختمُف ُقدراُت الباحثيَن وقناعاُتيم باختالف تكوينيم العممّي وبيئاتيم الثَّقافيَّة 

دَ   ىم ويضمُن احتفاَظ ُكلّْ باحٍث بشخصيٍَّة بحثيٍَّة ُتميُّْزُه عن غيره.وأدواتيم البحثيَّة، عمى النَّحو الَّذي يصنُع تفرُّ

ناعات عمى أنَّي ناعة المُّغويَّة والبحث المُّغوّي؛ حيُث ُينَظُر إلى كثيٍر من الصَّ ًة خمًطا كبيًرا بيَن الصَّ ا والواقُع أنَّ ثمَّ
ٍة بباحثيَن وأكاديميّْين  ناعة عن مسارىا (13)(Lindemann, 2015)َنتاُج أفكاٍر وُرؤى خاصَّ ، ممَّا ُيخرُج الصَّ

األساسّي، وينحرُف بيا عن الوفاء بحاجة الفئات الُمستيَدفة. وتمثياًل عمى ذلك، نفترُض أنَّنا نسعى إلى بناء 
ناعة ىو توظيُف ىذه الذَّخيرة Arabic Corpusذخيرٍة ُلغويَّة عربيَّة  ألغراٍض ، وأنَّ اليدَف األساسيَّ من ىذه الصَّ

وابط والمعايير الَّتي تضمُن تمثيَل الذَّخيرة لواقع  تعميميَّة. يتطمَُّب اإلطاُر العامُّ لصناعة الذَّخيرة مجموعًة من الضَّ
المُّغة وصالحيَّة مادَّتيا لألغراض التَّعميميَّة الَّتي تمتمُسيا الفئُة الُمستيَدفة. وقد يختمُف حجُم ىذه الذَّخيرة أو تختمُف 

در مادَّتيا أو تختمُف وسائُل ُمعالجتيا؛ لكنَّيا في كّل األحوال تعكُس ُصورَة الُمنَتج المنشود وُتحقُّْق األىداَف مصا
ناعة إلى إطار البحث المُّغوّي  ذا لم يتحقَّق ىذا األمُر، فقد خرَجت الذَّخيرُة عن إطار الصَّ الَّتي ُصِنَعت ألجِميا. وا 

قائق الَّتي تشغُل الباحثيَن دوَن غيرىم، كأن ُيناَقَش مثاًل: تضميُن الذَّخيرة لُنُصوص الَّذي ُيناقُش مجموعَة الدَّ 
التُّراث القديم أو االكتفاُء بالنُُّصوص الُمعاصرة، أو التَّنويع في الُحُقول المعرفيَّة لمادَّة الذَّخيرة، أو نحو ذلك. ولعلَّ 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة.ىذا اإلشكاَل ُيفسُّْر فشَل كثيٍر من األكاديميّْ   يَن في إدارة الصَّ

 ة في اختيار الموارد البشريَّةالعشوائيَّ 

ٍر تعميميٍّ لتيسير قواعد النَّحو العربّي، فميَس من الحكمة أن نأتَي بأساتذٍة ُمعجميّْيَن من غير  إذا أردنا صناعَة ُمقرَّ
ر. والع كُس صحيٌح؛ حيُث يفرُض المنطُق أالَّ نأتَي بأساتذٍة من تخصُّصات ذوي الخبرة التَّربويَّة لصناعة ىذا الُمقرَّ

ن كانوا أعالًما في تخصُّصاتيم. والقاعدُة العامَُّة  ُعُموم النَّحو والصَّرف والبالغة واألدب لصناعة ُمعجٍم ُلغوّي، وا 
ناعة المُّغويَّة أن ُتسَنَد إلى أىميا العارف يَن بضوابطيا ودقاِئقيا؛ إذ ىم األقدُر عمى الَّتي ُتمثُّْل أساًسا لنجاح الصَّ

 تحديد الموارد وتعيين الُمخَرجات وتحقيق األىداف وتمبية حاجة الفئات الُمسَتيَدفة.

ناعات المُّغويَّة؛ إذ إنََّك ال تجُد جراحًة في القمب ُتسَنُد إلى طبيٍب ُمختصٍّ في أمراض  ليَس األمُر قاصًرا عمى الصَّ
َمد، وال تجدُ  ناعات اإلنسانيَّة. ولعلَّ  الرَّ معماًرا ُيسَنُد إلى ُميندٍس ُمختصٍّ بالميكانيكا، وقس عمى ذلَك ُمختمَف الصَّ

ناعات المُّغويَّة العربيَّة تكشُف عن تماُزج التَّخصُّصات بيَن العامميَن في حقل المُّغة بصورٍة  نظرًة إلى واقع الصَّ
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ناعات المُّغويَّة، كصناعة َعَبثيٍَّة في كثيٍر من األحيان. وىذا ُيف سُّْر الفشَل في تحقيق أىداف كثيٍر من الصَّ
رات التَّعميميَّة، وصناعة أدوات ُمعالجة المُّغة، وغير ذلك. وليَس الفشُل الَّذي نعنيو قاصًرا  المعاجم، وصناعة الُمقرَّ

ناعة وحسب؛ بل أيًضا في ُخُروجيا إلى الُمستخدم في صُ   ورٍة ُمغايرٍة لما كاَن ينُشُده.عمى تعذُّر إتمام الصَّ

ناعة المُّغويَّة بصورٍة كبيرة، فيؤدّْي ذلَك إلى تعطيل بعض  ومن ناحيٍة أخرى، تتفاوُت مياراُت القائميَن عمى الصَّ
ناعات المُّغويَّة الَّتي تي ناعة بيَن الرَّداءة والَجودة. ونممُح ىذا في الصَّ دُف إلى ُخُطوط اإلنتاج، أو تنوُّع أشكال الصَّ

صناعة الُمحتوى، كالمعاجم والموسوعات؛ حيُث تبدو ُمنتظمًة وُمتجانسًة في بعض أجزاِئيا، وفوضويًَّة ورتيبًة في 
ن اتََّسَعت  ناعة[ أن يكتشَف ىذا الخمل، وا  البعض اآلَخر. وال يكوُن من الصَّعب عمى الُمستخدم ]الُمستفيد من الصَّ

 المادَُّة المعرفيَّة.

ليٍَّة )عنَد بدء ويدفُعنا ىذ ا اإلشكاُل إلى ضرورة إخضاع الموارد البشريَّة الُمسيّْرة لخطوط اإلنتاج الختباراٍت أوَّ
ناعة(، لمتَّأكُّد من استيعابيم لمنيجيَّة العمل، ثُمَّ التَّأكُّد من ُقدرتيم عمى  ناعة( ودوريَّة )أثناَء مراحل الصَّ الصَّ

. وفي كّل األحوال، (14)(Aluvala, 2017)ناعة عمى الوجو األمثل توظيف الموارد في ُمختَمف مراحل الصَّ 
ينبغي أن ُيوَضَع حدّّ لنسبة التَّفاُوت المقبول في الميارات الفرديَّة، بما يضمُن انتظاَم الُمخَرجات وتجاُنَسيا 

ناعة.  وُموافقتيا ألىداف الصَّ

ناعة المَُّغويَّة.  عناصر الصَّ

ناعة وما ُيحيُط بيا من سعًيا إلى بناء منظومة  إداريٍَّة لصناعٍة ما، ينبغي أن نقَف أوَّاًل عمى عناصر ىذه الصَّ
ناعة ترتكُز عمى  ناعة المُّغويَّة العربيَّة، ُيمكُن القوُل إنَّ ىذه الصَّ شكاالت. وفي إطار الحديث عن الصَّ سماٍت وا 

ُتمثُّْل ىذه العناصُر دائرًة ُمتَّصمًة دائًما؛ حيُث يقوُم ثالثة عناصَر أساسيَّة، ىي: )الُمنِتج، المورد، الُمنَتج(. و 
)الُمنِتُج( بتوظيف )المورد( لصناعة )الُمنَتج(؛ وُيعَتَمُد عمى )الُمنَتج( لتطوير أداء )الُمنِتج( وتقييم عممو، وىكذا. 

 وبياُن ىذه العناصر عمى النَّحو اآلتي:

انع / الباحث المَُّغوّي(   .Producerالُمنِتج )الصَّ

ناعات  ناعات المُّغويَّة؛ حيُث ُيفَتَرُض أن تقَع عميو مسؤوليَُّة إدارة ىذه الصَّ ىو الُعنصُر الفاعُل في منظومة الصَّ
ناعة  نتاجيا. وبالنَّظر إلى ىذا الُعنُصر في عالمنا العربّي نجُد ُقُصوًرا ممحوًظا في ُقدرِتِو عمى القيام بمياّم الصَّ وا 

ة؛ وىي نتيجٌة طبيعيٌَّة لمتَّكوين العممّي لمباحث المُّغوّي؛ إذ تقتصُر معارُفُو عمى مجموعٍة من المُّغويَّة العربيَّ 
ية لُو في  النَّظريَّات المُّغويَّة، دوَن عنايٍة حقيقيٍَّة بوسائل اإلفادة منيا؛ ممَّا يجعُمُو بعيًدا عن الجوانب التَّطبيقيَّة الُموجّْ

 ُسوق العمل.
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أداًة في  –في الغالب  –ك الباحث المُّغوّي لألدواِت والمياراِت الُممبّْية لُمتطمَّبات السُّوق، فإنَُّو يظلُّ ومع تعذُّر امتال
أيدي آخريَن من ذوي الخمفيَّات غير المَُّغويَّة )كاليندسيَّة أو التّْجاريَّة أو االقتصاديَّة(، ويقوُم ىؤالء بإخضاع 

إلنجاز ميامَّ ُمَحدَّدة، تقتصُر عمى إعداد البيانات المُّغويَّة وتصحيِحيا وتدقيقيا، الباحث ألفكارىم وُرؤاىم، وتوظيِفو 
دوَن َدوٍر ُيذكُر في عمميَّات اإلدارة. وبالتَّالي، فإنَّ تدريَب الباحث ال يكوُن أمًرا سياًل؛ إذ ال يخضُع لضوابَط 

نَّما يخضُع ألفكاٍر فرديَّة ُتعبُّْر عن عمميٍَّة ومنيجيَّة ُتساعُدُه عمى التَّفكير المنطقّي وضبط معا يير صناعتو، وا 
ناعات المُّغويَّة، سواٌء أكانوا أفراًدا أم ُمؤسَّسات. ة بالقائميَن عمى إنتاج الصَّ  ُوجيات نظٍر خاصَّ

ياراتو وُقدرتو عمى إنَّ العالقَة طرديٌَّة بيَن تكوين الباحث المُّغوّي وقيمتو السُّوقيَّة؛ حيُث تزداُد ىذه القيمُة بتنامي م
ُكُو النَّظريَّاُت السَّاكنة  إلى إطاٍر استثمارىا. والتَّكويُن الَّذي ننُشُده يخُرُج عن إطار الدَّرس المُّغوّي التَّقميدّي الَّذي ُتحرّْ

حاطٍة بجوانَب  حصائيَّة من ناحية، وا  ٍك يقوُم عمى اكتساب مياراٍت ُلغويٍَّة وحاسوبيٍَّة وا  إداريَّة تطبيقّي ُمتحرّْ
 واقتصاديَّة من ناحيٍة أخرى. وحينئٍذ، يكوُن الباحُث قادًرا عمى ُمعالجة بيانات المُّغة كمِّا وكيًفا.

 Language Resourceالمُّغوّي الَمورد 

ىذه الموارد في ُيمثُّْل ىذا الُعنُصُر وسيمَة )الُمنِتج( لصناعة )الُمنَتج( الَّذي ُيفَتَرُض أن ُيمبّْي حاجَة السُّوق. وتتنوَُّع 
ناعات المُّغويَّة العربيَّة لتشمَل: أدوات الُمعالجة اآلليَّة لمُّغة، سواٌء أكانت مكتوبًة أم منطوقة، وأدوات التَّحميل  الصَّ
اإلحصائّي، وقواعد البيانات، والذَّخائَر المُّغويَّة، وشبكات الكممات، والمعاجم اآلليَّة، وغير ذلك. وُتساعُد ىذه 

نات المُّغويَّة وتحميميا، كما ُتؤدّْي  المواردُ  بُصورٍة كبيرٍة في توفير الوقت والُجيد وُمحاكاة ذكاء اإلنسان في فيم الُمكوّْ
ناعة عمى النَّحو الَّذي تجتمُع فيو الدّْقَُّة والفاعميَّة.  دوًرا ُميمِّا في إحداث التَّجاُنس بيَن ُمخَرجات الصَّ

ن اعات المُّغويَّة العربيَّة بأىمّْيَّة الموارد وجدواىا، إالَّ أنَّيا ال تمقى العنايَة الكافية؛ ومع قناعة القائميَن عمى الصَّ
ناعات المُّغويَّة العربيَّة، وما يتبُع ىذا األمَر من عجٍز عن بناء الموارد  نتيجَة سيطرة الوسائل التَّقميديَّة عمى الصَّ

ناعيَّة. وتمثياًل عمى ذلك، يكفي وتطويِرىا عمى النَّحو الَّذي يتناسُب مع طبيع ة المُّغة العربيَّة وُيحقُّْق أىداَفيا الصَّ
إلى  –أن نعمَم أنَّ عدًدا من المجامع المُّغويَّة والمؤسَّسات الَمعنيَّة بصناعة الُمعجم العربّي ال تزاُل تعمُل يدويِّا 

ت قراراتيا.بدون موارَد ُتذَكُر، إالَّ ما توافَر ليا من الُكتُ  –يومنا ىذا   ب والُمصنَّفات والمعاجم القديمة وسجالَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة إلى توظيف الموارد في  َة أمٌر آَخُر ينبغي أن ُينَظَر إليو بَعين االعتبار. فمع اتّْجاه الصَّ وثمَّ

ه الموارد تجعُمنا نقُف عمى ممحوظٍة ُمخَرجاتيا، ُخُصوًصا مع مطمع األلفيَّة الثَّالثة، إالَّ أنَّ النَّظرَة العميقَة ليذ
ا بيَن أيدينا من الموارد مصنوٌع بأيدي غيِرنا لنقوَم نحُن باستيالكو واستخدامو في صورٍة  مفاُدىا أنَّ كثيًرا ممَّ

فقد جاىزة. وُيمكُن التَّمثيُل عمى ىذا بأدوات الفيرسة اآلليَّة لمنُُّصوص وُمحرّْكات البحث والكشَّافات السّْياقيَّة. 
تينيَّة، وُقمنا نحُن بتوظيفيا لخدمة المُّغة العربيَّة. ويبقى  ُوِضَعت ىذه األدواُت أساًسا لُمعالجة المُّغات الجرمانيَّة والالَّ
ناعات المُّغويَّة العربيَّة من منظوٍر غير عربّي. ويأتي ىذا اإلشكاُل  اإلشكاُل أنَّ مثَل ىذه الموارد ُتساعُد في الصَّ

يًَّة لضعف تكوين الباحث المُّغوّي العربّي، ال سيَّما في الجوانب التَّْقنيَّة؛ حيُث نجُد أقصى ما يفعُمُو نتيجًة طبيع
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الباحُث الماىُر أن يتمكََّن من استخدام الموارد الَّتي ُيتيُحيا اآلَخُرون، دوَن ُقدرٍة عمى بناِئيا أو ُمحاكاتيا، إالَّ فيما 
ذا سمَع، فإنَُّو ال ُيدرُك ماىيََّتيا أو تأثيرىا في نَدر. أمَّا غيُر الماىر، فقد  ال يسمُع بمثل ىذه الموارد أصاًل؛ وا 

انع( و )المصنوع( ُتساعُد عمى إعادة توجيو  ناعة. ولعلَّ العنايَة بالمورد باعتباره حمقَة الوصل بيَن )الصَّ الصَّ
ناعة المُّغويَّة عمى الوجو األمثل.  الصَّ

 Productالُمنَتج المُّغوّي 

ناعة المُّغويَّة. وتتحدَُّد قيمُتُو السُّوقيَّة باعتبار جودتو من ناحية، وحاجة الُمجتمع لو ي مثُّْل ىذا الُعنُصُر غايَة الصَّ
من ناحيٍة ثانية، والُقدرة عمى تسويقو من ناحيٍة ثالثة. والعالقُة وثيقٌة بيَن الُمنَتج والمورد؛ ألنَّ المورَد في أصمو 

صنوٌع لمُمساعدة في َصناعة ُمنتجاٍت أخرى. وُيمكُن التَّمثيُل عمى ىذا بأدوات الُمعالجة اآلليَّة لمنُُّصوص؛ ُمنَتٌج م
حيُث ُتستخدُم لبناء الذَّخائر المُّغويَّة، وُتستخدُم الذَّخائُر مورًدا لممعاجم، وُتستخدُم المعاجُم مورًدا لقواعد البيانات، 

طوير أدوات الُمعالجة، وىكذا تدوُر الدَّائرة. والفارُق دائًما في الُمحتوى الَّذي يخضُع وُتستخدُم قواعُد البيانات لت
ناعة  ناعة المُّغويَّة. وحتَّى تكوَن نظرتُنا موُضوعيًَّة ليذا الُعنُصر في منظومة الصَّ لحاجة الفئات الُمستيدفة من الصَّ

ه في المُّغات الَّتي أمكَن تسويُقُو واستثماُرُه فييا. ولعمَُّو من الُمفيد أيًضا المُّغويَّة العربيَّة، ينبغي أن ُنقارَنُو بما ُيناظرُ 
 أن ُنقارَن الُمنَتَج الُمَعيََّن بما ُيناظُرُه في المُّغة العربيَّة. 

ناعة المُّغويَّة ا لعربيَّة من األمثمة الواضحة الَّتي ُتساعُدنا عمى تكوين صورٍة استكشافيَّة حوَل واقع ُمنتَجات الصَّ
نظرٌة ُمتأّنية لمعناوين الُمتماثمة أو الُمتقاربة لألطروحات العمميَّة الُمنَجزة في جامعاتنا العربيَّة، باعتبار ىذه 
نَّما يكُمُن اإلشكاُل  ناعة المُّغويَّة. ليَس اإلشكاُل في التَّماُثل أو التَّقاُرب بيَن العناوين؛ وا  األطروحات وسيمًة لمصَّ

ئيسة، ال سيَّما في  الحقيقيُّ في التَّباُين الكبير بيَن ُمخَرجات ىذه األطروحات ونتائجيا، رغمَّ اتّْحاد الفكرة الرَّ
الدّْراسات األسموبيَّة أو اإلحصائيَّة الَّتي ُيمَتَمُس منيا تكويُن صورٍة دقيقٍة لألساليب واألنماط. وُيَعدُّ ىذا التَّباُيُن 

حقيقيٍّ في تكوين الباحثين، كما أنَُّو ُمؤشٌّْر عمى اختالل الموارد وعشوائيَّة أساليب  ُمؤشًّْرا خطيًرا عمى وجود خملٍ 
ناعة، فالقياُس قائٌم  ذا كاَن الخمُل قائًما في األطروحات الَّتي ُتمثُّْل وسيمًة لمصَّ الجمع والتَّحميل واالستنتاج. وا 

ناعات الَّتي تستمدُّ ُمعطياتيا من ىذ رورة عمى الصَّ  ه األطروحات.بالضَّ

 

 

 

 

ناعة المَُّغويَّة العربيَّة1شَّكل   : العالقة بيَن عناصر الصَّ
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ناعة المَُّغويَّة العربيَّةالعمميَّات اإلداريَّة عمى ا  لصَّ

 " ُمَعيَّنة عن طريق اآلَخرين لتحقيق أىدافٍ  ( بأنَّيا "َفنُّ تنفيذ الميامّ Managementاإلدارة ) ُيمكُن تعريفُ 

 (Hyde, 2016)(15) ُل . وبيذا، فإنَّ الكفاءَة اإلداريََّة تختمُف عن الكفاءَة المينيَّة في إنجاز األعمال؛ حيُث ُيَعوَّ
عمى اإلدارة في توفير الدَّعم الُمناسب لمعامميَن باختالف ُمستويات العمل. وتقوُم اإلدارُة النَّاجحُة عمى مجموعٍة 

ن من العمميَّات ]الوظائف[ الُمنتظمة والمُ  ناعات، وا  تجانسة الَّتي ُتَمثُّْل نشاًطا رئيًسا لمقائميَن عمى إدارة الصَّ
 اختَمَفت درجاُتيم اإلداريَّة.

 ومع أنَّ ُعمماَء اإلدارة يختمفوَن حوَل ىذه العمميَّات وُمسمَّياتيا، إالَّ أنَّ ُىناَك ما ُيشبُو االتّْفاَق حوَل اإلطار العامّ 
ناعات المُّغويَّة العربيَّة والتَّحكُّم في عمميَّاتيا اإلداريَّة، فإنَّ ىذه  ليا. وسعًيا إلى إرساء قواعَد ُمنتظمٍة إلدارة الصَّ

(؛ 1841-1925" )Henri Fayolراسة تنطمُق من التَّصنيف الَّذي َوَضَعُو عالُم اإلدارة الفرنسي "ىنري فايول الدّْ 
، تمَّ اختصاُرىا من ِقَبل ُعمماء (16)(2014الشّْميمري، )حيُث ُيَصنُّْف العمميَّات اإلداريَّة إلى أربع عشرَة عمميَّة 

قابة(، عمى النَّحو اإلدارة فيما بعد إلى خمس عمميَّاٍت رئيس ة، ىي: )التَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّنسيق، والتَّوجيو، والرّْ
ح في )الشَّكل  ناعة. 2الُمَوضَّ (. وُتَؤدَّى ىذه العمميَّات من خالل )السُّمطة اإلداريَّة( الَّتي ُتَمثُّْل الييكَل اإلداريَّ لمصَّ

 ىذه العمميَّات عمى ِحدة.وستعرُض الدّْراسُة فيما يأتي لُكلّْ عمميٍَّة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناعة المَُّغويَّة العربيَّة2شَّكل   : العمميَّات اإلداريَّة عمى الصَّ

 

ات  العمليَّ

ة  إلاداريَّ

(1) 

خطيط  الحَّ

(2) 

نظيم  الحَّ

(3) 

نطيق  الحَّ

(4) 

ىجيه  الحَّ

(5) 

 الّزِقابة
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 .Planningالتَّخطيط 

ناعات الَّتي ُينشَ  ناعة المُّغويَّة، شأُنُو في ذلَك شأُن ُمخَتَمف الصَّ ُد ليا ُيَمثُّْل التَّخطيُط أولى العمميَّات اإلداريَّة في الصَّ
ناعة المُّغويَّة ما لم تخضع لعمميَّة تخطيٍط  النَّجاح. ومن النَّاحية العمميَّة، ال ُيمكُن البدُء في َتسيير وُمتابعة الصَّ
ناعة؛ ألنَُّو  ؤى واألىداف. وتكُمُن أىمّْيَّة التَّخطيط في أنَُّو ُيَجنُّْبنا الُمشكالت والخسائر الُمحَتَممة لمصَّ واضحة الرُّ

ناعة وفَق ما ُيمبّْي حاجَة الفئات الُمسَتيَدفة.يقوُم عمى أى  داٍف واضحٍة تتحدَُّد من خالليا ُمواَصفاُت الصَّ

ُيمكُن القوُل إنَّ التَّخطيَط عمميٌَّة إداريٌَّة تخَضُع لُرؤيٍة ُمَحدَّدٍة لتحقيق أىداٍف ُمَعيَّنة، من خالل مجموعٍة من 
ناعة المُّغويَّة (17)(Lester, 2017)لُمسَتقَبل اإلجراءات الَّتي ُتؤدّْي إلى التَّنبُّؤ با . وبالتَّالي، فإنَّ التَّخطيَط لمصَّ

حصائيٍَّة ُمسَتَمدٍَّة من الواقع، ال عمى افتراضاٍت وتصوُّراٍت بعيدٍة عن  ينبغي أن يقوَم عمى عمميَّاٍت حسابيٍَّة وا 
نَتج المنشود. ولعلَّ التَّصوُّرات الوىميَّة لكثيٍر من المنطق وُمخالفٍة لُقدرات الُمنِتج وحجم الموارد وُمواَصفات المُ 

ناعات؛ وىو أمٌر ُيؤدّْي إلى الفشل  ناعات المُّغويَّة العربيَّة ُتَعبُّْر بُوُضوٍح عن ُقُصور التَّخطيط في ىذه الصَّ الصَّ
ناعات ا لمُّغويَّة؛ فيكوُن بالعجز عن الحتمّي. وتتعدَُّد أشكاُل الفشل النَّاتج عن غياب التَّخطيط المنيجّي في الصَّ

ناعة، أو بتحقيق أىداٍف   أخرى غير تمَك الَّتي ُكنَّا ننُشُدىا. تحقيق األىداف المنشودة لمصَّ

ويرتبُط التَّخطيُط بإجراٍء تجريبيٍّ ييدُف إلى اختبار قابميَّة الُخطَّة لمتَّنفيذ، والُوُقوف عمى اإلشكاالت الَّتي ُيمكُن 
ُخطَّة بديمة لُمواجية ىذه اإلشكاالت. فإذا أردنا مثاًل أن نصَنَع ُمعجًما ُلغويِّا، فإنَّ عمينا أن ُنَحدَّْد حدوثُيا، وتوفير 

األىداَف بُوُضوٍح عمى النَّحو الَّذي يسمُح بتعيين ُمواصفات ىذا الُمعجم وجدواه، استناًدا إلى الموارد الُمتاحة، وبما 
يَس من المنطقّي أن نصنَع ُمعجًما بُمواصفاٍت عاليٍة وتكمفٍة ضخمة لفئة محدودة َيتَّفُق مع احتياجات السُّوق؛ إذ ل

من الُمستخِدمين. وعمينا كذلَك أن ُنَحدَّْد مراحَل العمل، سواٌء أكاَنت ُمتتالية أم ُمتوازية، وعمينا أن ُنَحدَّْد أولويَّات 
ُف عمى البعض اآلَخر. وألنَّ الُخطََّة ُتميُّْد لبناء ُرؤيٍة ىذه المراحل، آخذيَن في الُحسبان أنَّ إنجاَز بعِضيا قد يتوقَّ 

ة، ُمستقبميَّة، فعمينا أن نحِسَب التَّكمفَة الُمتوقَّعة بعَد اختبار الموارد، واإلطاَر الزَّمنيَّ بعَد اختبار ميارة األيدي العامم
ٍر إلطاٍر مرجعيٍّ لمتَّخطي ناعة المُّغويَّة، َيُضمُّ خمَسَة وىكذا. وبناًء عمى ذلك، ُيمكُن وضُع تصوُّ ط اإلدارّي لمصَّ

ناعة المُّغويَّة النَّاجحة، عمى النَّحو الُمَوضَّح  ُمعطياٍت رئيسٍة، ترى الدّْراسُة ضرورَة ُمراعاِتيا جميًعا في ُخطَّة الصَّ
 (.3في  )الشَّكل 
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ناعة: اإلطار المرجعّي لمتَّخطيط 3الشَّكل   المُّغويَّة اإلدارّي لمصَّ

 

 

ط
طي

خ
َّ لت

ت ا
يا

َ ط
ُمع

 

 ُوُضىح الهدف

     
ُ
ة عناصز بثالثة ًزثبط  :أضاضيَّ

 ؟ أبدأ أًَن  من .1    

    2.  
َ

ـــير كيف ــ  ؟ أضــ

ــــي أًَن  .3     ــ  ؟ ضأهتهـ

ات  ثددًد ألاولىيَّ

 بحددًد إطاٍر جطلُطلّيٍ ُمنحظم 
ُ
ًزثبط

ذي ًضمُن 
َّ
دى ال ملزاخل العمل، على النَّ

عدَم البدء في مزخلٍة قبَل الاهتهاء من 

تي جطبُقها[ أو املزاخل]املزخلة 
َّ
 ال

كلفة  خطاب الحَّ

 بحددًد املىارد ووضائل ثىظيفها في 
ُ
ًزثبط

د من جغطية رأص املال 
ُّ

أك ناعة، والحَّ الصَّ

ة] نَحج [ امليزاهيَّ
ُ
درة امل

ُ
ة وق يَّ ِ

ّ
ل

ُ
كلفة الك للحَّ

فقات  املنشىد على جعىيض النَّ

 إدارة الىقد

منّي للمشزوع،   بحددًد إلاطار الشَّ
ُ
ًزثبط

والىضيط ( اليىمّي )على املدي القصير 

هزّي / ألاضبىعّي )
َّ

ىيل ( الش
َّ
نىّي )والط  (الطَّ

 ُمىاجهة ألاسمات

شكالت 
ُ
ىاجهة امل

ُ
ٍة بدًلٍة مل

َّ
ط

ُ
 بىضع خ

ُ
ًزثبط

ي إلاطار  ِ
ّ
حَحَملة، كنقص املىارد، أو ثخط

ُ
امل

منّي، أو الحاجة إلى أدواٍت ُمطاعدة، أو  الشَّ

ناعة ر في ُمطحىيات إدارة الصَّ غيُّ  الحَّ
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 Organizationالتَّنظيم 

التَّنظيُم عمميٌَّة إداريٌَّة فرعيَّة، تيدُف إلى إحداث التَّجاُنس بيَن اليياكل الوظيفيَّة القائمة بالعمل، وتيدُف أيًضا إلى 
عمميٌَّة فعَّالة في . وبيذا، فإنَّ التَّنظيَم اإلداريَّ (18)(Marcic, 2016)استثمار الموارد عمى أفضل نحٍو ُممكن 

ناعة المُّغويَّة؛ حيُث ُيساعُد عمى تحديد المياّم والمسؤوليَّات، وُيساعُد كذلك عمى توجيو األيدي العاممة إلى  الصَّ
ناعة بصورٍة ُمباشرة، من خالل: تكوين ُرؤى  المكان األنسب لخبراتيا وتخصُّصاتيا. وينعكُس ذلَك عمى الصَّ

لقائم بالعمل، وتوحيد األىداف، وتوفير الوقت والجيد والموارد، وتقميل احتماالت واضحة بيَن أعضاء الفريق ا
 الَفشل.

ناعات المُّغويَّة تخمُق العديَد من الُمشكالت الدَّقيقة الَّتي ال تكوُن مرئيًَّة لُصنَّاع  الواقُع أنَّ الفوضى في إدارة الصَّ
ناعة ق َة لمصَّ َة إشكاٌل القرار. ذلَك أنَّ النَّظرَة العامَّ د ُتوحي بأنَّ األىداَف واضحة والميامَّ ُمحدَّدة، في حين يكوُن ثمَّ

ناعة أنَّ العمَل  في تداُخل المياّم واختيار القائميَن عمى إنجاِزىا. في بعض األحيان مثاًل يرى قائُد فريق الصَّ
ر أن يقوَم بالُمساىمة في إنجاز عمل  الَوحدة بنفِسِو أو ُيكمَّْف غيَره بُمساعدة ُمتعثٌّْر في إحدى وحدات عممو، فُيقرّْ

ناعات المُّغويَّة العربيَّة،  العامميَن في ىذه الَوحدة. من الُمؤسف أنَّ ىذا األمَر شائٌع في الُمؤسَّسات المعنيَّة بالصَّ
ناعة أنَّيم قد أوَجدوا حالِّ بيذه الطَّريقة. وال حقيقة أنَّ ُوُجوَد التَّعثُّر بشكٍل وأشدُّ منو أسًفا أن يعتقَد القائموَن عمى الصَّ

ُممفٍت يدلُّ عمى أحد أمَرين؛ إمَّا أنَّ العامميَن في الَوحدة لم يكونوا ُمناسبيَن ليا لمقيام بمياّم ىذه الَوحدة، وىو ما 
فوا بمياّم أكبر من يعني ُوُجوَد خمٍل إداريٍّ في اختيار الموارد البشريَّة وتنظيم عمميا وتوزيع أدوارىا، أو أنَّيم قد  ُكمّْ 

مكاناتيم، وىو ما يعني ُوجوَد خمٍل آَخَر في تحديد المياّم وُمتابعة تنفيِذىا. وفي الحاَلَتين، تكوُن تكمفُة  طاقاتيم وا 
ُمعالجة الُمشكمة بصورٍة ُمؤقَّتة ُتؤدّْي إلى تكرار ُحُدوثيا أكبَر من تكمفة ُمعالجتيا من ُجُذوِرىا، ما يعني مزيًدا من 

 ر.اليد

ناعة ونختاَر موارَدىا؛ بل ينبغي أن َنَضَع مجموعًة من الُمحدّْدات التَّنظيميَّة  ال يكفي إذن أن نضَع ُخطََّة الصَّ
ناعة وتوجيو األيدي العاممة فييا. وتشمُل: تعيين إدارة مركزيَّة ُتشرُف عمى مراحل  الَّتي ُيمكُن من خالليا إدارُة الصَّ

القرار، وبناء ىيكٍل تنظيمّي ُيحدُّْد الميامَّ المنشودة ويفصُل بينيا، وتوزيع أدوار العمل، وتحديد مراكز صناعة 
قامة شبكة عالئقيَّة بيَن اإلدارة ووحدات العمل بما يضمُن  األيدي العاممة استناًدا إلى خبراتيم ومياراتيم، وا 

مى َنَسٍق منيجّي، فستنُتُج عنيا بيئُة عمٍل التَّنسيَق بيَن المياّم والعامميَن عمييا. وحاَل وضع ىذه الُمحدّْدات ع
 ُمتجانسة وُمنتظمة.

 Coordinationالتَّنسيق 

ناعة المَُّغويَّة بوصِفِو عمميًَّة إداريًَّة تكاُمميَّة، يتمُّ من خالليا توفير قنوات اتّْصال ب يَن يبُرُز َدوُر التَّنسيق في الصَّ
الُمستويات الوظيفيَّة في الييكل التَّنظيمّي أم بيَن الوحدات الدَّاخميَّة  وحدات العمل، سواٌء أكاَنت ىذه القنواُت بينَ 
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ناعة  ناعات المُّغويَّة (19)(Griffin, 2016)والخارجيَّة الَمعنيَّة بالصَّ . وتزداُد أىمّْيَُّة التَّنسيق مع تنامي الصَّ
ُث اتّْفاٍق بيَن ُمخَرجات وحدات عمٍل ُمختمفة؛ ممَّا وانصياِرىا من مجموعٍة من المعارف الَبينيَّة؛ حيُث ُيحَتَمُل ُحُدو 

يعني إمكاَن توفير الوقت والُجيد حاَل التَّنسيق بيَن ىذه الوحدات. وتمثياًل عمى ذلك، نفترُض قياَم صناعٍة ُلغويٍَّة 
بيَّة، والثَّالثُة بالعمميَّات عمى ثالث وحداٍت رئيسٍة، ُتعنى األولى بالعمميَّات المُّغويَّة، والثَّانية بالعمميَّات الحاسو 

ناعة، وُتَعدُّ  اإلحصائيَّة. في مثل ىذه الحالة، تظيُر الحاجُة لبناء قواعد بياناٍت تستمدُّ ُمعطياتيا من موارد الصَّ
ُدوَث ىذه القواعُد أساًسا لعمميَّات الُمعالجة المُّغويَّة والحاُسوبيَّة واإلحصائيَّة لموحدات الثَّالث. إذا افتَرضنا حُ 

التَّنسيق بيَن ىذه الوحدات، فمن الُممكن أن تتولَّى َوحدٌة واحدٌة بناَء قواعد البيانات، وفَق ُرؤيٍة تتناسُب مع عمل 
 الوحدات الثَّالث. وفي ىذه الحالة، نستطيُع توفيَر الوقت والُجيد المبُذوَلين في بناء قاعدة البيانات بُمَعدَّل الثُُّمثَين.

ناعات المَُّغويَّة، ُخُصوًصا مع التَّالُقح بيَن ُعُموم المُّغة والُعُموم األخرى، والقياُس عمى ذل َك حادٌث في ُمخَتَمف الصَّ
كالحاسوب واإلحصاء واالقتصاد واالجتماع والسّْياسة وغيرىا. واألمُر يتجاوُز اإلطاَر الدَّاخميَّ لمُمؤسَّسة المعنيَّة 

ناعة إلى غيرىا من الُمؤسَّسات ؤية وتراُبط  بالصَّ الَّتي تشترُك معيا في األىداف؛ إذ ُيؤدّْي التَّنسيُق إلى تكاُمميَّة الرُّ
األفكار، عمى النَّحو الَّذي تتحقَُّق معُو أفضُل النَّتائج الُممكنة، بتكمفٍة أقّل ووقٍت قصير وُجيٍد ُمَرشَّد. وعمى ىذا 

 (20)(Kalbro, 2017)ُمَحدََّدين َرِئيَسين األساس، ُيمكُن تحديُد أنواع التَّنسيق اإلدارّي وفَق 

  :الَّذي يكوُن بيَن اإلدارة العامَّة  )التَّنسيق الرَّأسّي(الييكل التَّنظيمّي: وُيَقسَُّم التَّنسيُق من خالِلو إلى
الَّذي يكوُن بيَن الوحدات الُمتماثمة أو  )التَّنسيق األُفقّي(ووحدات العمل وفَق التَّسمُسل اإلدارّي، و 
ناعة.  الُمتوازية في الييكل التَّنظيمّي لمصَّ

  :ــــــسّي: وُيَقسَُّم التَّنسيُق من خالِلو إلى الَّذي يكوُن بيَن عناصر  )التَّنسيق الدَّاخمّي(العمــــل الُمَؤسَّ
الَّذي يكوُن بيَن الُمؤسَّسة وغيرىا  ارجّي()التَّنسيق الخالُمؤسَّسة الواحدة من اإلدارات والوحدات، و 

ناعة   .(21)(Ravi, 2015)من الُمؤسَّسات الَمعنيَّة بالصَّ

 .Guidanceالتَّوجيه 

ترتكُز عمميَُّة التَّوجيو عمى الجانب اإلنسانّي الَّذي ُينظُّْم عالقَة الُمدير أو القائد بمرؤوسيو، وىي بذلك تتميَُّز عن 
ناعة ذاتيا. ُيمكُن تعريُف التَّوجيو بأنَُّو العم ميَُّة العمميَّات اإلداريَّة األخرى الَّتي ُتعطي القدَر األكبَر من األىمّْيَّة لمصَّ

ريَّة الَّتي تيدُف إلى إرشاد العامميَن إلى آليَّات العمل وتحفيزىم عمى إنجاز المياّم الَّتي ُيَكمَُّفوَن بيا عمى الوجو اإلدا
. وُتَعدُّ الُقدرُة عمى التَّوجيو من من أىّم البراىين عمى نجاح الُمدير أو الُمشرف؛ (22)(Nohria, 2016)المنشود 

 العاممة، وتخمُق لدييم مزيًدا من الحماس والشُّعور بقيمة ما يقوموَن بو من أعمال.إذ تنعكُس إيجاًبا عمى األيدي 

ناعات المَُّغويَّة العربيَّة ُتواجُو ُقُصوًرا قد ُيؤدّْي إلى الفشل، نتيجَة غياب عمميَّة التَّوجي و والواقُع أنَّ كثيًرا من الصَّ
ا ُيحِدُث اإلدارّي أو إساءة استخداميا، عمى النَّحو الَّذي يت باىى فيو قائُد العمل بعممو أو ُسمطتو أو نحو ذلك؛ ممَّ
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فجوًة بيَنُو وبيَن مرؤوسيو. وتتَّسُع ىذه الفجوُة عنَد إصدار  األوامر المينيَّة بأسموٍب تغُمُب عميو الشّْدَّة؛ وبالتَّالي، 
ُضوَن ليا نتيجَة فإنَّ حماَس العامميَن يفُتُر، ورغبَتيم في اإلنجاز تقّل. وىي نتيجٌة طبيع غوط الَّتي يتعرَّ يٌَّة لمضُّ

ناعات الَّتي يظيُر  ناعة المُّغويَّة شأَن غيرىا من الصَّ الشُّعور بُسمطة القائد. والُمفَتَرُض أن يكوَن التَّوجيُو في الصَّ
ناعة.  فييا النُّضج اإلداريُّ في العالقات الرَّأسيَّة بيَن أعضاء الييكل التَّنظيمّي لمصَّ

َة أمٌر آَخر ينبغي أن ُينَظَر إليو بعناية، وىو ما يتَّصُل بنظام التَّشجيع والتَّحفيز. بصورٍة عامَّة، ينبغي أن وثمَّ 
ناعة وجودة  ُتَحدََّد ُمكافآُت العامميَن وفَق عدَّة ضوابط، يكوُن عمى رأسيا مدى تأثير العامل في ُمخَرجات الصَّ

وابط العامَّة الَّتي تشمُل: الخبرة، والكفاءَة، والُقدرَة عمى إنجاز مياّم العمل، الُمنتجات؛ ثُمَّ ُينظُر بعَد ذلَك إل ى الضَّ
والميارات الفرديَّة، والُمؤىّْالت العمميَّة، ونحو ذلك. وتمثياًل عمى ذلك، نفترُض أنَّ صناعًة ُلغويًَّة تستدعي تواُفَر 

داريَّة. من النَّاحية العمميَّة ستظيُر قيمُة العامميَن ُمتعدّْدي أيٍد عاممٍة لدييا خبراٌت ومياراٌت ُلغويٌَّة وحاُسوبيَّ  ة وا 
ذا وجدنا عاماًل َيفُضُل آَخَر في الجودة واإلتقان، فميَس من  ناعة. وا  الميارات، عمى النَّحو الَّذي يبدو أثُرُه في الصَّ

ُمَؤىَّْمُو العمميَّ أدنى أو أنَّ خبَرَتُو المعرفيََّة  المنطقّي أن تكوَن ُمكافأُتُو أقلَّ من ذلك اآلخر، لدواٍع عمى شاكمة أنَّ 
ُل فييا عمى ) ناعة الَّتي ُيَعوَّ انع أقلُّ أو نحو ذلك. وُىنا يكوُن عمى القائد أو صانع القرار أن ُيَميَّْز بيَن الصَّ الصَّ

ُل فيو عمى )الماىر التَّمييُز إلى التَّحفيز اإلدارّي، انطالًقا (.  وُيؤدّْي ىذا الباحث الخبير( والبحث العممّي الَّذي ُيَعوَّ
 من  القاعدة العامَّة "قيمُة ُكلّْ امرئ ما ُيحسُنو".

 Controlling الرِّقابة

ناعة المُّغويَّة اعتماًدا عمى الثّْقة وحسب، ميما بَمَغت كفاءُة العامميَن عمييا؛ بل ينبغي أن  ال ُيمكُن الُمِضيُّ في الصَّ
قابة  ناعة من تخضَع لمرّْ اإلداريَّة، لمُمحافظة عمى ُمستويات العامميَن وتجويد عمميم من ناحيٍة، ولحماية الصَّ

ذا كانت العمميَّاُت اإلداريَّة األربعة )التَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّنسيق،  التَّعثُّر العممّي أو المنيجّي من ناحيٍة أخرى. وا 
ناعة بأفضل الطُّرق وأقّل التَّكاليف، فإنَّ الرّْقابة ىي  والتَّوجيو( عمميَّاٍت إجرائيًَّة تيدُف إلى تحقيق أىداف الصَّ

ناعة.  العمميَّة اإلداريَّة الَمعنيَّة بُمتابعة ىذه العمميَّات، لمتَّأكُّد من سالمتيا وجدواىا في تحقيق الفاعميَّة لعناصر الصَّ

ناعات المُّغويَّة، ن قابة في الصَّ ناعات. ذلَك أنَّ وتبُرُز أىمّْيَُّة الرّْ ظًرا التّْساع المدى الكمّّْي لكثيٍر من ىذه الصَّ
ناعة المُّغويَّة )مثل: المعاجم، والذَّخائر، والبرمجيَّات، ...( تعتمُد في ُمعطياتيا وُمخَرجاتيا عمى  ُمنتجات الصَّ

المُّغة من المحارف واألصوات والكممات كمّْيَّاٍت كبيرٍة من البيانات المُّغويَّة؛ وتتنوَُّع ىذه البيانات لتشمَل وحدات 
والُجَمل والتَّراكيب وغيرىا؛ وُتوضُع ىذه البياناُت جميًعا في قواعد بياناٍت لتيسير التَّحكُّم فييا. ويتمُّ تصميُم ىذه 

ناعة. ومع التَّنامي الَكمّّْي لمبيانات المُّغويَّة، تزداُد احتماال ت الخطأ بما ُيؤثُّْر القواعد وفَق ما ُيحقُّْق أىداَف الصَّ
قابة اإلداريَّة، بما ُيساعُد عمى تقميل احتماالت ُوُقوع األخطاء.   عمى الُمخَرجات، األمُر الَّذي يستدعي تفعيَل الرّْ
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ماٍت رئيسٍة  قابة عمى عدَّة ُمقوّْ  ، منيا:(23)(2011صالح، )وتقوُم عمميَُّة الرّْ

 ناعة الدِّقَّة ة بفريق العمل؛ حيُث ُيؤدّْي الخمُل : وترتكُز في الصَّ المُّغويَّة عمى معمومات األداء الخاصَّ
في ىذه المعمومات إلى اتّْخاذ قراراٍت خاطئٍة قد تخُمُق ُمشكالٍت ُمستقبميَّة،. ومثاُل ذلَك أن يتمَّ تكميُف 

 أحد أعضاء الفريق بميامٍّ تفوُق خبَرَتُو ومياراِتو.
 ناعة من حيُث التَّكمفة؛ إذ إنَّ أحَد : ونعني ضرورَة أالَّ االقتصاد قابيُّ عبًئا عمى الصَّ  يكوَن النّْظاُم الرّْ

قابّي أكبَر من الفوائد  ذا كانت تكمفُة النّْظام الرّْ قابيَّة الحّد من التَّكاليف الُميَدرة. وا  أىداف العمميَّة الرّْ
َة انحراًفا قد أدَّى إل قابيَّة الُمتحقّْقة منُو، فيذا يعني أنَّ ثمَّ ى زيادة التَّكمفة. ومن َثمَّ فإنَّ العمميَّة الرّْ

 سُتصبُح انحراًفا بحّد ذاتيا.  
 ناعة، ليكوَن قادًرا عمى الُمُرونة قابّي لمتَّعديل وفَق ُمستجدَّات العمل الصَّ : ونعني قابميََّة النّْظام الرّْ

 أخرى. االستمرار من ناحية، وُمواجية الُمتغيّْرات واألزمات من ناحيةٍ 

ٍر لهيكٍل إدارّي  ناعة المُّغويَّة العربيَّةنحَو تصوُّ  لمصَّ

ن اختَمَفت في األىداف والُمخَرجات ومنيجيَّة العمل.  ناعُة المَُّغويَُّة ُعُموًما بالدَّيمومة أو االستمراريَّة؛ وا  تتَّسُم الصَّ
ناعة المُّغويََّة أكثُر ُشموليًَّة من المشروعات الُمؤقَّتة الَّتي تنتيي بانتياء إطارىا الزَّمنّي  وبيذا التَّوصيف، فإنَّ الصَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة ينبغي أن ينبني وتحقيق ٍر لييكٍل إداريٍّ لمصَّ يا لألىداف. ومن ىذا الُمنَطَمق، فإنَّ وضَع تصوُّ
ناعات أو المشروعات المَُّغويَّة. والتماًسا لرؤيٍة منيجيٍَّة  عمى اإلطار العاّم الَّذي ُيمكُن تطبيُقُو عمى أيٍّ من الصَّ

الَّذي ننُشُدُه يستمدُّ ُمعطياِتو من ُمستويات اإلدارة الثَّالثة )الُعميا، والُوسطى، والدُّنيا( واضحة، فإنَّ التَّصوَُّر 
(Nesbitt, 2017)(24):وبياُن ىذه الُمستويات عمى النَّحو اآلتي . 

 .Senior Management اإلدارة الُعميا .1
 .َة اليرم اإلدارّي  ُتَمثُّْل قمَّ
  الزَّمنّي الطَّويل.ُتؤدّْي ميامَّيا عمى المدى 
 .ىا الُمديُر العامُّ وُمعاونوه، وُتمثُّْل اإلدارة المركزيَّة  يتوالَّ
 .ناعة  ُتعنى بالتَّخطيط االستراتيجّي، من خالل وضع األىداف والُخطَّة العامَّة لمصَّ

 .Middle Management اإلدارة الُوسطى .2
 .ُتَمثُّْل ُمنتَصَف اليرم اإلدارّي 
  عمى المدى الزَّمنّي الطَّويل والوسيط.ُتؤدّْي ميامَّيا 
 .ىا ُمديرو األقسام والوحدات، وُتمثُّْل اإلدارة التَّنفيذيَّة  يتوالَّ
  ُتعنى بالتَّخطيط التَّكتيكي، من خالل تنفيذ الُخطط والسّْياسات الَّتي وَضَعتيا اإلدارة الُعميا، واإلشراف

 عمى عمل اإلدارة الدُّنيا.
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 Lower Management اإلدارة الدُّنيا .3

 .ُتَمثُّْل قاعدَة اليرم اإلدارّي 
 .ُتؤدّْي ميامَّيا عمى المدى الزَّمنّي الطَّويل والوسيط والقصير 
 .ىا الُمشرُفوَن عمى األيدي العاممة وخطوط اإلنتاج، وُتمثُّْل اإلدارة الُمباشرة  يتوالَّ
 لمياّم الُمحدَّدة وتوفير الموارد ُتعنى بالتَّخطيط التَّشغيمّي، من خالل توجيو العاممين إلى ا

 الَّتي ُتساعُدىم عمى إنجاز ىذه المياّم.

ناعة المُّغويَّة العربيَّة، ُيمكُن القوُل إنَّ وضَع بنيٍة منيجيٍَّة تسمُح بأداء  وبتطبيق ىذه الُمستويات عمى الصَّ
يّْقة الَّتي العمميَّات اإلداريَّة )التَّخطيط والتَّنظيم والتَّنسيق والتَّوجيو  ؤية المُّغويَّة الضَّ قابة( يستدعي ُخُروًجا عن الرُّ والرّْ

تقتصُر عمى اإلحاطة بُعُموم المُّغة ومناىج البحث فييا إلى ُرؤيٍة َرحبٍة ُتراعي عالقَة المُّغة بالُعُموم األخرى، ال 
ناعات المُّغويَّة وتمييز  القائميَن عمييا. وفي ىذا السّْياق، نستطيُع سيَّما عمم اإلدارة، بما ُيساعُد عمى تجويد الصَّ

 (.4التَّعبيَر عن الييكل اإلدارّي المنشود ببناٍء ىرميٍّ لُمستويات اإلدارة، عمى النَّحو الُمَوضَّح في )الشَّكل 

 

 

 

 

شكل   
4  :

ناعة المَُّغويَّة العربيَّة  ُمَخطَّط ىرمّي لمييكل اإلدارّي لمصَّ

ناعات المُّغويَّة، وتمثياًل عمى ذلك، ُيمكُن  تطبيُق ىذا التَّصوُّر عمى )صناعة ُمعجٍم عربّي( بوصِفيا إحدى الصَّ
 (.1لنستبيُن ميامَّ أعضاء الييكل اإلدارّي، عمى النَّحو الُموضَّح في )الجدول 

 

 

دًز العامّ •
ُ
 .امل

خطيط الاضتراثيجيّ •  الحَّ
 إلادارة الُعليا

 .ُمدًز الِقطم•

كحيكّي • خطيط الحَّ  الحَّ
 إلادارة الُىضطى

شزف•
ُ
 .امل

شغيليّ •
َّ
خطيط الخ  .الحَّ

هيا  إلادارة الدُّ
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 : المياّم اإلداريَّة لصناعة ُمعجٍم عربيّ 1جدول 

 

 ( نموذًجا لمييكل اإلدارّي، حاَل تطبيقو عمى صناعة ُمعجٍم عربّي.5ويعرض )الشَّكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج الييكل اإلدارّي لصناعة ُمعجم عربيّ 5شَّكل 

 

 المهامّ  الُمستوى م

 اإلدارة الُعميا 1
 إدارة العمل / إدارة األزمات الُخطَّة العامَّة لمُمعجموضع 

 توجيو وحدات العمل وُمتابعتيا تكوين وحدات العمل

2 
اإلدارة 
 الُوسطى

 تنظيم عمل الوحدات ُمتابعة تنفيذ الُخطَّة العامَّة لمُمعجم
قابة اإلداريَّة التَّنسيق بيَن اإلدارتَين: الُعميا والدُّنيا  الرّْ

 اإلدارة الدُّنيا 3
 توفير الموارد اإلشراف عمى العاممين
 اختبار ُمخَرجات الُمعجم التَّنسيق الدَّاخمّي لموحدات

هيا  إلادارة الدُّ
إلادارة 

 الُىضطى
 إلادارة الُعليا

رئيظ 
دزيز  الحَّ

دزيز  ُمدًز الحَّ
رون  كبير ُمدّزِرين  ُمدّزِ

 ُمزاجعىن  كبير ُمزاجعين

ُمدًز فزيق 

 الحىضبة

ات  ُمبرمجىن  ُمدًز بزمجيَّ

يّ  عم الفّنِ ىن  ُمدًز الدَّ يُّ  فّنِ

دًز إلادارّي 
ُ
 امل

ُمدًز املىارد 

ة  البشزيَّ
 ُمطاعدون 

 ُمداضبىن  ُمدًز الحطابات
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ناعات المَُّغويَّة العربيَّة  ُرؤية استشرافيَّة إلدارة الصَّ

كاَن اليدُف األساسيُّ من ُظيور "عمم اإلدارة" ضبَط ُمماَرسات اإلنسان وتوجيَيُو إلى أفضل الطُُّرق لتحقيق 
ناعَة"  ُق اليدف المنشود في ُتمثُّْل إحدى ىذه الُمماَرسات، فقد أمكَن تحقي –بمفيوميا الواسع  –غاياِتو. وألنَّ "الصَّ

ناعات اليندسيَّة والطّْبّْيَّة والكيماويَّة، لُندرَك ما ناعات. ويكفي أن نتتبََّع التَّطوُّراِت الحادثَة في الصَّ  كثيٍر من الصَّ
ميم.  وصَمت إليو بفضل التَّوجيو اإلدارّي السَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة  الَّذي ُيَعدُّ  –ومع ىذا، فإنَّ نظَرًة إلى تطوُّر الدَّرس المُّغوّي  من عيد  –أقدَم أشكال الصَّ
ل ُمَصنٍَّف منيجيٍّ في النَّحو العربّي، إلى عيدنا ىذا كفيمٌة باإلبانة عن مدى  180"سيبويو" )ت  ىـ(، صاحِب أوَّ

ناعُة المُّغويَّة العربيَّة. فالُمنَتُج الحقيقيُّ ىو مئاُت  الُمصنَّفات الَّتي تتناوُل قواعَد النَّحو التَّدىُور الَّذي تبدو عميو الصَّ
العربّي القديم بالشَّرح والتَّمخيص والتَّيذيب، في انفصاٍل تامٍّ عن الواقع اَلذي يفرُض عمى المُّغة العربيَّة وغيرىا من 

رات  َر في ُمفرداتيا ومعانييا وقواعدىا. وَنممُح أثَر ذلَك في ُمقرَّ ية المُّغات اإلنسانيَّة أن تتطوَّ المُّغة العربيَّة الُمَوجَّ
رات عمى قدٍر ليَس ىيًّْنا من المادَّة العمميَّة الميجورة  ألبنائنا في مراحل التَّعميم العاّم؛ حيُث يشتمُل أكثُر ىذه الُمقرَّ

نَّحو العربّي الَّتي قد ال ُيفيُد منيا الطَّالُب في حياتو العمميَّة. ومن البدىّي حينئٍذ أن يشُعَر الطَّالُب برتابة ال
ن فيَم فإنَُّو ال ُيحسُن استثماَر ما َفِيَمو في ُلغتو،  وُصعوبتو، وأن يجمَس أماَم الُمعمّْم فال يفيُم إالَّ النَّزَر اليسير؛ وا 

 فُيصيُب المَّحُن عباراِتو وتعبيراِتو المكتوبة أو المنطوقة.

ر أوَّاًل  ألنَُّو ُيمزُم نفَسُو بما ال َيمزم، وعمى الطَّالب الُمتمقّْي ثانًيا؛ حيُث  ولعلَّ مثَل ىذا ُيمثُّْل عبًئا عمى صانع الُمقرَّ
تظيُر ُمعاناُتُو في فيم واستيعاب قواعد المُّغة العربيَّة. وال شكَّ أنَّ ىذا التَّخبَُّط يخُمُق الكثيَر من الضَّوضاء 

ظلُّ يتعمَُّم حتَّى ُينيي مرحمَتو الجامعيَّة. وال يكوُن ُمستغرًبا المعرفيَّة الَّتي ُتؤثُّْر سمًبا عمى الُمنَتج )الطَّالب( الَّذي ي
ناعات المُّغويَّة العربيَّة،  حينئٍذ أالَّ يتمكََّن من استخدام ُلغتو عمى الوجو المنشود. وِقس عمى ذلَك كثيًرا من الصَّ

رات التَّعميميَّة لمنَّاطقيَن بغير العربيَّة، وَصناعة المع اجم المُّغويَّة، وَصناعة الموارد الحاُسوبيَّة الَّتي كَصناعة الُمقرَّ
ُيعَتَمُد عمييا في تقنية المعمومات وتيسير عمميَّات البحث والجمع وتحميل البيانات المُّغويَّة، وغير ذلك. ومن ُوجية 

ؤية اإلداريَّة، بالتَّكمُّف  نظر الباحث، فإنَّ كثيًرا من العامميَن في ميادين البحث المُّغوّي يتحمَّموَن مسؤوليََّة غياب الرُّ
أحياًنا والتَّشدُّق أحياًنا وتخطئة اآلخريَن بغير منيٍج أو دليٍل في أحاييَن أخرى، وغير ذلك من األمور الَّتي ينفُر 

 منيا الُمجتَمُع ويجعُميا مادًَّة لمتَّندُّر عمى ُعُموم العربيَّة وأربابيا.

نَّ نظرًة موضوعيًَّة لواقع لقد أضحى الفكُر اإلداريُّ في الصَّ  ناعة المُّغويَّة العربيَّة أمًرا حتميِّا لمنُّيوض بيا. وا 
ناعات المُّغويَّة العربيَّة تفرُض عمينا أن نضَع إطاًرا منيجيِّا إلدارتيا، ُنراعي فيو أنَُّو ال قيمَة لممعرفة ما لم تُكن  الصَّ

ويَن مثل ىذا اإلطار ُيميُّْد لالنتقال بالُمجَتَمع العربّي من استيالك أداًة لمتَّنمية. واستشراًفا لمُمستقبل، فإنَّ تك
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ناعات المُّغويَّة إلى إنتاجيا، ومن طمب المعرفة لغاية المعرفة وحسب إلى طمب المعرفة لغايات المعرفة  الصَّ
ناعة إلى الفاعميَّة في  بناء ُمستقبميا. والتَّنمية واالستثمار، ومن المفعوليَّة في االستسالم لواقع الصَّ

ناعات المُّغويَّة العربيَّة إلى رؤيٍة منيجيٍَّة ُتراعي الُبعَدين:  إلى إعادة  المعرفّي واإلداريّ ويدفُعنا اإليماُن بحاجة الصَّ
ناعة في الُمستقبل. فكثيرٌ  من  النَّظر في التَّكوين العممّي لمباحث المُّغوّي الَّذي ُيفَتَرُض أن يتولَّى مسؤوليََّة الصَّ
ناعة المُّغويَّة التَّنمويَّة، ال سيَّما ما يتَّصُل  ُو إليو في دراستو األكاديميَّة تخُرُج عن إطار الصَّ منيا المعارف الَّتي ُتَوجَّ

بالفكر المُّغوّي الغربّي. وتوضيًحا ليذا، فإنَّنا ال ننفي حاَجَتنا إلى دراسة نظريَّات اآلَخر وأفكاره؛ بل ُنؤكُّْد عمى 
بحاجٍة إلى فيم المُّغة العربيَّة واإلحاطة بُتراثيا وتعمُّم أساليب  –قبَل ذلَك  –يَّتيا وضرورة اإلحاطة بيا. لكنَّنا أىمّْ 

دارة صناعاِتيا الُمتعدّْدة. ونحُن بحاجٍة أيًضا إلى التَّمييز  بين ما ُيمكُن  –في فكر اآلخر  –االستثمار فييا وا 
َد غيَر القابل لمتَّطبيق.توظيُفو إلفادة ُعموم العربيَّة و   ما ال يتجاوُز الفكَر المجرَّ

وفي ضوء الُبعَدين المنُشوَدين )المعرفّي واإلدارّي(، ُيمكُن تكوين رؤية ُمستقبميَّة نستبيُن من خالِليا ُصورَة 
ناعة المُّغويَّة العربيَّة، عمى النَّحو الُمَوضَّح في )الجدول   (.2ُمنتجات الصَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة: أثر 2جدول   الُبعَدين المعرفّي واإلدارّي عمى ُمنتجات الصَّ

 م
 الُبعد

 الُمنَتج
ؤية  الرُّ

 الُمستقبميَّة
المعرفة 
 المَُّغويَّة

ؤية  الرُّ
 اإلداريَّة

 + ُمنضبط عمميِّا وُموافق لحاجة السُّوق + + 1
 ± ُمنضبط عمميِّا وغير ُموافق لحاجة السُّوق - + 2
 ± غير ُمنضبط عمميِّا وُموافق لحاجة السُّوق + - 3
 - غير ُمنضبط عمميِّا وغير ُموافق لحاجة السُّوق - - 4
 

 نتائج الدِّراسة

ناعة المُّغويَّة، ورأى الباحُث أنَّيا تنبني عمى ثالثة ُأسُ  .1 س، ىي: ُقدرة الُمنِتج، وتواُفر أباَنت الدّْراسُة عن ماىيَّة الصَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة عبَر مراحميا الثَّالثة )النَّشأة، والتَّط وُّر، الموارد، وجودة الُمنَتج. وأباَنت الدّْراسُة عن واقع الصَّ

 والنُّضج(. 
ناعة المُّغويَّة واإلدارة، ومثََّمت عمى ىذه العال .2 قة في َسَعت الدّْراسُة إلى تكوين ُرؤيٍة منيجيٍَّة عن العالقة بيَن الصَّ

 َميدان تعميم المُّغات؛ كما أكََّدت الدّْراسُة عمى األثر االقتصادّي ليذه العالقة وتوابع ىذا األثر إيجاًبا وسمًبا.
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ناعات المُّغويَّة العربيَّة. وتمثََّمت ىذه اإلشكاالُت  .3 من ُوجية نظر  –َقدََّمت الدّْراسُة استكشاًفا إلشكاالت إدارة الصَّ
ناعة، وضبابيَّة في خمسة  –الباحث  إشكاالٍت، ىي: غياب التَّوجيو اإلدارّي، واتّْساع قمَّة اليرم اإلدارّي لمصَّ

ناعة المُّغويَّة والبحث المُّغوّي، والعشوائيَّة في اختيار الموارد البشريَّة. ناعة، والخمط بيَن الصَّ  أىداف الصَّ
ناعة المُّغويَّة والعال .4 ُن عن ثالوث )الُمنِتج، والمورد، أباَنت الدّْراسُة عن عناصر الصَّ قة بيَن ىذه العناصر الَّتي تتكوَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة، وأباَنت أيًضا عن  ئيسة في الصَّ والُمنَتج(؛ كما أباَنت عن واقع ىذه العناصر وسماتيا الرَّ
 اإلشكاالت الُمحيطة بُكلّْ ُعنُصٍر عمى ِحدة.

ًرا لمعمم .5 ناعة المَُّغويَّة العربيَّة، انطالًقا ممَّا استقرَّ عميو ُعمماُء اإلدارة قدََّمت الدّْراسُة تصوُّ يَّات اإلداريَّة عمى الصَّ
بشأن تصنيف ىذه العمميَّات. واستعَرَض الباحُث العمميَّاِت اإلداريََّة الخمسة )التَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّنسيق، 

قابة( وكيفيَّة توظيف ُكلّْ  ناعة المَُّغويَّة العربيَّة.والتَّوجيو، والرّْ ؤية اإلداريَّة الُمصاحبة لمصَّ  عمميٍَّة منيا لضبط الرُّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة، ُيَشكُّْل بناًء ىرميِّا ُمنتظًما في ثالثة ُمستويات .6 ًرا لييكٍل إدارّي لمصَّ : اإلدارة قدََّمت الدّْراسُة تصوُّ

نيا. وقاَم الباحُث بتطبيق ىذا التَّصوُّر عمى )صناعة ُمعجٍم عربّي( باعتباِرىا الُعميا واإلدارة الُوسطى واإلدارة الدُّ 
ناعات المَُّغويَّة.  إحدى الصَّ

ناعة ال .7 ناعات المَُّغويَّة العربيَّة. وانتيى الباحُث إلى أنَّ ُمنتجات الصَّ مَُّغويَّة قدََّمت الدّْراسُة ُرؤيًة استشرافيًَّة إلدارة الصَّ
ؤية اإلداريَّة؛ حيُث يكوُن الُمنَتُج ُمنضبًطا عمميِّا العربيَّة تُ  َحقُّْق الشَّكَل األمثَل عنَد اجتماع المعرفة المُّغويَّة والرُّ

وُموافًقا لحاجة السُّوق؛ بينما ُيؤدّْي غياُب أحد الُبعَدين )المعرفّي واإلدارّي( أو كمييما إلى ُقُصوٍر في ُمخَرجات 
ناعة.  الصَّ

 ة ــخاتم

ا ُيخِرُجيا عن إطا ؤية اإلداريَّة، ممَّ ناعُة المَُّغويَُّة العربيَُّة بقدٍر من الضَّوضاء المعرفيَّة عمى حساب الرُّ ر ُتحاُط الصَّ
ناعات المَُّغويَّة العربيَّة الَّتي ناعة الُمنتظمة إلى التَّأليف الُمضطِرب. ومع ُوُجود الدَّوافع النَّبيمة لمشروعات الصَّ  الصَّ

ُف إلى خدمة المُّغة العربيَّة وأبناِئيا، إالَّ أنَّ كثيًرا من ىذه المشروعات ال ُيكَتُب ليا النَّجاُح، بالتَّوقُّف أحياًنا، تيد
ؤية االستثماريَّة؛ حيُث يترتَُّب عمى ذلَك  والُخُروج عن حاجة الفئات الُمستيدفة أحياًنا أخرى، فضاًل عن غياب الرُّ

يماًنا بأنَّ النَّوايا الَحَسنة ال تكفي وحَدىا لتحقيق زيادُة ُمَعدَّالت اإلن فاق وعدم الُقدرة عمى تعويض رأس المال. وا 
النَّجاح؛ إذ ينبغي أن تصَحَبيا إدارٌة رشيدٌة قادرٌة عمى التَّخطيط والتَّوجيو، فإنَّ ىذه الدّْراسَة تسعى إلى وضع ُرؤيٍة 

ناعة المُّغويَّة ناعة  منيجيٍَّة لضبط معايير الصَّ العربيَّة من منظوٍر إدارّي. وقد سعى الباحُث إلى استقراء واقع الصَّ
المُّغويَّة العربيَّة واستكشاف إشكاالتيا وتحميميا، سعًيا إلى إيجاد الُحُمول الُمناسبة. ومن خالل التَّفسير واالستنباط، 

ناعات المَُّغويَّة العربيَّ  ٍر إلدارة الصَّ ة. وتنُشُد الدّْراسُة استثماَر نتاِئِجيا في تحقيق أىداٍف قاَم الباحُث ببناء تصوُّ
 تنمويٍَّة لمُّغة العربيَّة، عمى النَّحو الَّذي تنيُض بو اقتصاديَّاُت المُّغة ويخُمُق ليا ُسوًقا معرفيًَّة جاذبة.
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 توصيات ال

 سعًيا إلى تحقيق أىداف البحث، فإنَّ الدّْراسَة ُتوصي بما يأتي:

المُّغويَّة ومراكز األبحاث والُمؤسَّسات الَمعنيَّة بخدمة المُّغة العربيَّة إلى ُمراعاة الُبعد دعوة المجامع  .5
ناعات المُّغويَّة العربيَّة ويضبُط ُمخَرجاتيا.  اإلداري الَّذي يحُكُم الصَّ

ناعة توجيو البرامج األكاديميَّة الَمعنيَّة بإعداد الباحث المَُّغوّي إلى الُعُموم البينيَّة الَّ  .6 تي تربُط البحَث بالصَّ
ب في سوق العمل ُمستقباًل، ال سيَّما العُموم الَّتي تجمُع المُّغة باإلدارة واالقتصاد  وتخمُق الُفَرَص لمطُّالَّ

 واإلحصاء والَحوسبة.
ناعة المَُّغويَّة العربيَّة، و  .7 توفير الدَّعم اإلدارّي َخْمق بيئٍة عمميٍَّة وِمَيِنيٍَّة ُمناسبٍة لمعامميَن في ميادين الصَّ

ناعة.  الَّذي ُيساعُدىم عمى تحسين األداء وتجويد ُمخَرجات الصَّ
ناعة  .8 إنشاء ُمؤسَّسة عمميَّة لمبحث والتَّطوير والتَّدريب، تعمُل عمى توجيو العامميَن في ميادين الصَّ

 المَُّغويَّة وتدريبيم عمى أساليب العمل اإلدارّي عمى أساٍس منيجّي.
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 في زوجها، فقًها وقانونًا  إسقاط بعض أولياء المرأة حقهم في اشتراط الكفاءة أثر
The effect of the waiver of some womens guardian their rights to requirement 

efficiency in her husband in Islamic fiqh and law 

 *د. رحاب  مصطفى كامل

 ملخص

رضا أحد أولياء املرأة تناولت يف ىذا البحث مسألة 
بانعدام كفاءة الزوج، وإىل أي مدى يؤثر رضاه ذلك 
على حقوق باقي األولياء سواء كانوا متساويني معو يف 
الدرجة، أو يف درجة أقرب أو أبعد منو، وقارنت بني 
موقف الفقو والقانون يف ىذا الصدد، وانتهيت إىل أن 

ساويني يف احلق يف الكفاءة يكون جلميع األولياء املت
الدرجة، فيما يكون للويل األقرب فقط دون األبعد، 
وذلك ما أخذت بو بعض قوانني األحوال الشخصية 

 العربية، سواء صراحة أو ضمنا.
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 مقدمة 

ة، ال تنحصر بين الزوجين فحسب، بل تتعدى إلى غيرىما كأولياء المرأة وعصباتيا، ولعل تعدي آثار ميمإن عقد الزواج لو آثار 
إن الكفاءة معتبرة في النكاح، ولكن من لو الحق تحديًدا  :عقد الزواج إلى أولياء المرأة من أىم األسباب التي جعمت الفقياء يقولون

أيًضا، أم أن ليم إسقاط حقوقيم فيمزم عمى الباقين  حقو فييا، أحد األولياء أسقطوىل إذا  ؟من أولياء المرأة في التمسك بيذه الكفاءة
لى أي مدى يتطابق موقف قذلكاالعتراض عمى   قف الفقو اإلسبلمي؟ ن األحوال الشخصية في ذلك مع مو واني؟ وا 

 ىذا ما أردت إلقاء الضوء عميو من خبلل ىذا البحث.

اخترت ىذا الموضوع محبًل لبحثي؛ ألىميتو، خاصة في ىذا الوقت الذي طغت فيو المادة، فمم يعد الدين : سبب اختيار الموضوع
خرى غير ذلك، ىذا من ناحية، ومن ناحية وحده ىو معيار األفضمية عند الناس، بل صار الناس يضعون في اعتباراتيم معايير أ

ثانية فقد ضعفت نفوس كثير من الناس، فأصبح يسيل عمى الرجل المتقدم لممرأة أن يصور ليا أو لولييا أموًرا غير حقيقية عن 
  -بعده سواء قبل العقد أو  -نسبو وغير ذلك، فكان من الميم تناول إلى أي مدى يؤثر رضا أحد األولياء بالزوج غير الكفء 

لم أجد دراسة متكاممة مستفيضة فيو  حينماي لتناول ىذا البحث تحماس وربما ازدادت ،ىذاعمى حق الباقين في االعتراض عميو، 
 تجمع بين موقف الفقو والقانون في ىذا الشأن.

اء المرأة لحقو في الكفاءة عمى تتمثل إشكالية البحث في تناول موقف كل من الفقو والقانون من أثر إسقاط أحد أوليإشكالية البحث: 
لى أي مدى يمكن ليم التمسك بيا إذا ارتضى ىو عدميا؟   حقوق باقي األولياء، وا 

فتتمثل في التوصل إلى موقف المذاىب الفقيية من حق أولياء المرأة في التمسك بالكفاءة إذا  ،أما أىمية البحثأىمية البحث: 
 ف القوانين الوضعية.؟ ومقارنة ذلك بموق حقو فييا أحدىم أسقط

يتمثل في إعداد دراسة عن أثر إسقاط أحد أولياء المرأة حقو في الكفاءة عمى حقوق باقي أوليائيا؛ ذلك ليكون أمام   ىدف البحث:
 الباحثين والعامة دراسة متكاممة في المسألة، متمنية أن يكون في ىذا البحث النفع لممسممين. 

 المصادر ما جاء في موضوع البحث في ث عمى المنيج االستقرائي التحميمي من خبلل تتبعاعتمدت في ىذا البحمنيج البحث: 
، وذكرت آراء الفقياء في مسألة البحث، وقمت بإسنادىا إلى أصحابيا إسناًدا صحيًحا، وبعد عرضيا قمت الفقيية األصيمة

مختمفة، وقمت بعرض النصوص موضوع البحث، الترجيح، كما اعتمدت عمى نصوص القوانين في الدول العربية الالمناقشة و ب
 وتفنيدىا، إذا كان لذلك محل.

لم أجد في المسألة ال شك في أن مسألة البحث قد تناولتيا كتب الفقو األصيمة تحت أبواب الكفاءة، غير أنني الدراسات السابقة: 
 ذي شجعني الختيار ىذا الموضوع ليكون محبلً وىو األمر التجمع بين موقفي الفقو والقانون، متكاممة مستفيضة، حديثة دراسة 
 . لبحثي
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 ومن أىم ما وجدت من كتابات ما يمي: 

( صفحة، منشور بمجمة جامعة تكريت لمعموم 31الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة اإلسبلمية والقانون، بحث مكون من ) .1
 . ىادي عبد: د. قحطان ، إعداد14م، المجمد 2007يونيو  ،6اإلنسانية، العدد 

إسقاط أحد األولياء ، أما مسألة ياآراء الفقياء في معايير الكفاءة، وصاحب الحق فيل ىذا البحث الكفاءة بشكل عام، فعرض تناو 
لجميع  اضً بشكل مستفيض عار  المسألة بحثي فتناولأما  ا،وأثر ذلك عمى حقوق الباقين، فمم يتناوليا البحث إال عرضً  ،لحقو فييا
 . جوانبو

ا أن البحث المذكور لم يتعرض لموقف قوانين األحوال الشخصية إال في األجزاء الرئيسية من البحث، وىي اعتبارات الكفاءة كم
وقف قوانين األحوال الشخصية في المسألة محل البحث بخبلف بحثي، حيث قمت بتناول الولي والمرأة فييا، دون أن يبين موحق 

 صية من ىذا األمر.موقف كثير من قوانين األحوال الشخ

 كتاب الضوابط الشرعية لحماية الزواج، المؤلف: نور الدين أبو لحية، الناشر: دار الكتاب الحديث. .2

محل لمسألة ا تناولتناول ىذا الكتاب الوالية والكفاءة واإلشياد عمى النكاح، كوسائل لحماية الزواج، غير أنو لما تحدث عن الكفاءة 
قف قوانين األحوال ابشكل مستفيض، كما أنني قد تعرضت في بحثي إلى مو  بينما تناوليا بحثي ،اأيضً  رضيبشكل عالبحث 

 ا.مطمقً  لموقف القوانين الوضعيةمم يتعرض كتاب المذكور، فلم خبلفاً  ،الشخصية المختمفة من ىذه المسألة

لت فيو: معنى الكفاءة، ومدى اعتبارىا في قسمت البحث إلى مطمب تمييدي، ومبحثين، أما المطمب التمييدي، فتناو خطة البحث: 
النكاح، وحق الولي في إسقاطيا، وقد قسمت المطمب التمييدي إلى فرعين: تناولت في أوليما: معنى الكفاءة، ومدى اعتبارىا في 

 .  انعدام الكفاءةبالزواج مع  النكاح، وتناولت في ثانييما: حق ولي المرأة في الرضا

الكفاءة عمى حقوق باقي األولياء في الفقو اإلسبلمي، وقد قسمت  شرطأحد أولياء المرأة  إسقاطولت فيو أثر أما المبحث األول: فتنا
ىذا المبحث إلى مطمبين، تناولت في أوليما: أثر رضا ولي المرأة بانعدام الكفاءة عمى حقوق األولياء المتساوين معو في الدرجة، 

بانعدام الكفاءة عمى حقوق األولياء المختمفين معو في الدرجة، وقسمت ىذا المطمب بدوره  وتناولت في ثانييما: أثر رضا ولي المرأة
إلى فرعين تناولت في أوليما: أثر رضا ولي المرأة األقرب بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األبعد، وتناولت في ثانييما: أثر رضا 

 ولي المرأة األبعد بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األقرب.

الكفاءة عمى حقوق باقي األولياء في قوانين األحوال اشتراط أما المبحث الثاني فتناولت فيو أثر إسقاط أحد أولياء المرأة حقو في 
 الشخصية، ثم ختمت بحثي بأىم ما توصمت إليو من نتائج، وأىم ما أوصي بو.
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 المطمب التمهيدي

 في إسقاطها معنى الكفاءة ومدى اعتبارها في النكاح، وحق الولي

، ولذا سوف أقوم بتقسيم ىذا ا في النكاح وحق الولي في إسقاط شرط الكفاءةسأتناول في ىذا المطمب معنى الكفاءة ومدى اعتبارى
المطمب إلى فرعين، أتحدث في أوليما عن معنى الكفاءة ومدى اعتبارىا في النكاح عند الفقياء، وفي الفرع الثاني أتحدث عن حق 

 . ، أي في اشتراط وجودىا في الزواجاط حقو فيياالولي في إسق

 معنى الكفاءة  :أوًًل 
ول، والمصدر الكفاءة، بالفتح والمد، عَ ل وفَ عْ : الكفيء: النظير، وكذلك الكفء والكفوء، عمى فُ (1)الكفاءة لغة: جاء في لسان العرب

 شيئان: تماثبل، والتكافؤ: االستواء.ومنو الكفاءة في النكاح، ويقال: ال كفاء لو، أي ال نظير لو، وتكافأ ال

  اختمف الفقياء في تعريف الكفاءة .الكفاءة اصطبلًحا: 

  .أو كون المرأة أدنى ،المماثمة بين الزوجين في خصوص أمور :أنياب (2)فعرفيا الحنفية

  .والحال  نِ يِ المماثمة في الدِ بأنيا:  (3)ا المالكيةوعرفي

 يوجب فقده عاًراأمر بأنيا:  (4)وعرفيا الشافعية

 .واليسار ،والصناعة ،والحرية ،بوالنس ،اواة في خمسة أشياء: الدينالمسبأنيا:  (6، 5)وعرفيا الحنابمة

 ثانًيا: مدى اعتبار الكفاءة في النكاح عند الفقهاء 
والمالكية والشافعية  يةانقسم الفقياء بخصوص اعتبار الكفاءة في النكاح إلى مذىبين، األول: ىو مذىب جميور الفقياء من الحنف

حسن البصري، والكرخي، وابن حزم الظاىري، حيث الن الكفاءة معتبرة في النكاح، والثاني ىو مذىب حيث ذىبوا إلى أ والحنابمة،
 بوا إلى عدم اعتبارىا في النكاح.ذى

 المذهب األول: مذهب جمهور الفقهاء
عدا ذلك من اختمفوا في و ، اشتراط الكفاءة في الدين والحريةعمى  (5، 7، 3، 2) اتفق جميور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة

خاصة المتأخرين  (13، 12) وبعض المالكية (11، 10، 7) والشافعية (9، 8) ، فقد ذىب جميور الحنفيةالصفات التي تعتبر فييا الكفاءة
في أمور أخرى عديدة، تفاوتت  –لدييم  –، فيي معتبرة أيًضا والحرية أنيا معتبرة في غير الدين (15، 5، 14) منيم وكذلك الحنابمة

  . * (18، 17، 16، 12) فة والمال وغيرهرْ والحَ  بِ سَ بين النَ 

________________________ 
 

 شيتو.* المقصود بـ)الِدِيِن( المعتبر في الكفاءة: " أي أن يكون الزوج متديًنا، متمسًكا باألحكام الشرعية" ، ذكره الدسوقي المالكي في حا
أنيا غير  إلى المالكية ، في حين ذىب البعض اآلخر منكنو حق لممرأة وحدىانيا معتبرة في الحال أيضا أي السبلمة من عيوب النكاح، ولأ أيًضا المالكيةوذىب بعض **

 .معتبرة إال في الدين
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 : (7، 8) بعدة أدلة في غير الدين والحرية أيضاً  وقد استدل الفريق القائل إنيا معتبرة

 استدلوا من السنة بما يمي:

 . *(22، 21، 19،20) إال األولياء" ينّ وال يزوجُ  حوا النساء إال األكفاءُ كِ نْ صمى اهلل عميو وسمم: " ال تُ قولو  .1

  قال:" تخيروا لنطفكم  -صمى اهلل عميو وسمم   -أن النبي  رضي اهلل عنيا ما رواه ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة .2
 . ** (25، 24، 23) وأنكحوا األكفاء وأنكحوا إلييم"

     عن النبي صمى اهلل عميو وسمم:" النكاح رق فمينظر أحدكم أين  رضي اهلل عنيما ما روتو السيدة أسماء بنت أبي بكر .3
*** (26، 23) يضع كريمتو"

. 

، أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رضي اهلل عنيم ما روي عن محمد بن عمر بن عمي بن أبي طالب عن أبيو عن جده .4
 . **** (29، 28، 27) ا": الصبلة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، واأليم إذا وجدت ليا كفؤً ال تؤخرىم " ثبلثةقال:

إن المرأة يثقل عمييا أن تحتمل أو من المعقول، حيث قالوا :  والحرية كما استدل الفريق القائل باعتبار الكفاءة في غير الدين
وألن النكاح يشتمل عمى أغراض قمنا بعدم الكفاءة الختمت مصالح النكاح،  ترضى بافتراش غير الكفء، حيث تعّير بذلك، فإذا

  .(30) ومقاصد ال تنتظم إال بالكفاءة بين الزوجين

 : ، منيافحسب، فقد استدل بعدة أدلة والحرية أما الفريق الثاني القائل بعدم اعتبار الكفاءة في النكاح إال في الدين

 [13" ]الحجرات: إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم" :ريم بقولو تعالىمن القرآن الك (32، 31) استدلوا

 من السنة بما يمي:  (18) كما استدلوا

"إذا خطب إليكم من ترضون دينو وخمقو  عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: .1
  .*****(25، 33، 27، 23) فزوجوه إال تفعموا تكن فتنة في األرض وفساد عريض"

 ******(34)قول النبي صمى اهلل عميو وسمم:" ليس لعربي عمى عجمي فضل إال بالتقوى"  .2 .2

_________________ 

يث (، وقال الزيمعي في نصب الراية: إن الحديث ضعيف، وذكر ابن الخراط أن ىذا الحد2544(، والبييقي في السنن الصغير برقم )3601الدارقطني في سننو برقم ) رواه*
 يرويو مبشر بن عبيد وىو متروك.

(، وقد ذكر الذىبي أن الحديث 3788(، ورواه الدارقطني بمفظ: "تخيروا لنطفكم، ال تضعوىا إال في األكفاء" حديث رقم )13758رواه البييقي في السنن الكبرى برقم )**
 (. 2687إبراىيم، وىما قد ضعفاه، حديث رقم )صحيح، ولكن رد عميو بأن فيو الحارث بن عمران الجعفري، وىو متيم، وعكرمة بن 

 تمخيص مختصر في وقال ابن حجر، إنو حديث حسن :جامع األصول الجزري فيوقال ، 1084رقم ب في سننو الترمذيو ، 13481رقم ب السنن الكبرىرواه البييقي في ***
 إن الحديث ضعيف. :الذىبي
سناده ليس بمتصل(، والحديث ض1075رواه الترمذي في سننو برقم ) ****  عيف وا 
 مختصر في وقال ابن حجر، إنو حديث حسن :جامع األصول الجزري فيوقال ، 1084رقم ب في سننو الترمذيو ، 13481رقم ب السنن الكبرىرواه البييقي في  *****
 إن الحديث ضعيف :الذىبي تمخيص

 أن الحديث في إسناده رجال ثقات.ذكر البوصيري في إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة  ******
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 وابن حزم الظاهري:  ،والكرخي ،حسن البصريالالمذهب الثاني: مذهب األئمة 

ويقول ابن  ،وابن حزم الظاىري أن الكفاءة غير معتبرة في النكاح أصبًل  (8،35) حسن البصري والكرخي من الحنفيةالم يرى اإلما
 ".لممسممة الفاضمة كفؤٌ  - * (36)ا ما لم يكن زانيً  - المسممُ  -غاية من الفسق الذي بمغ ال - " الفاسقُ :(36) حزم الظاىري

  :[ وقولو تعالى أيضاً 3]النساء: "  " فانكحوا ما طاب لكم من النساء بقولو تعالى يخاطب جميع المسممين:( 36) واستدل ابن حزم

 من النساء.  وذلك بعد أن ذكر المحرمات  [24" وأحل لكم ما وراء ذلكم " ]النساء:

الزبير بن عبد  ضباعة بنتَ  ا مواله، وأنكح المقدادَ بأن النبي صمى اهلل عميو وسمم قد أنكح زينب أم المؤمنين زيدً  كما استدل أيضاً 
 المطمب.

عمى عدم اعتبار الكفاءة في النكاح بالقياس عمى عدم اعتبارىا في القصاص، حيث يقتل الشريف  **(8) واستدل الكرخي
 كانت الكفاءة معتبرة في الشرع العتبرت في باب القصاص أولى.  لو، فرأى أنو بالوضيع

ويظير لي رجحان رأي المالكية في اعتبار الكفاءة في الدين فقط، لقوة أدلتيم، وألن كل ىذه األمور األخرى أمور دنيوية عارضة ال 
ا لمزوجة في النسب تكافؤ بينيما في الدين، فقد يكون الزوج كفؤً يتأثر النكاح بعدم التكافؤ فييا بين الزوجين بقدر ما يتأثر بعدم ال

ا، ألن فسقو سيكون لو بالتأكيد كثير من اآلثار السمبية لكونو فاسقً  ؛والمال والحرفة، ولكن في الواقع ال تستطيع زوجتو الحياة معو
يومية العادية أو األمور الميمة، وكل ذلك قد يؤدي عمى حياتيما الزوجية، ويعرقل سبل التفاىم واالتفاق بينيما سواء في األمور ال

 إلى استحالة الحياة الزوجية بينيما.

ا ىذا عمى العكس مما لو كان الزوج غير كفء في الحرفة أو النسب، أو المال، ألن ذلك كمو ليس لو أي معنى إذا كان الزوج كفؤً و 
وقال لو: " إن لي بنًتا أحبيا، وقد خطبيا غير  البصري الحسن جاء في الدين، ولي أن أستدل بما روي في األثر من أن رجبًل 

نْ  إنْ  و يتقي اهلل؛ فإنواحد، فمن تشير عمي أن أزوجيا قال: زوجيا رجبًل   .(38، 37) أبغضيا لم يظمميا" أحبيا أكرميا، وا 

صاحب حرفة ا، أو يصبح موسرً  ا، ثمكما أن ىناك من األمور ما يمكن أن تتبدل أحوال الزوج فييا، فمن الممكن أن يكون معسرً 
وحتى إذا لم يحدث ذلك أو يتبدل حال [ 22" وفي السماء رزقكم وما توعدون " ] الذاريات: :تعالى ، قالبسيطة، ثم يصبح ذا شأن

 من األضرار التي تنتج عن فسق الزوج إذا لم يصبح ذا ورع.  الزوج إلى األحسن، فاألضرار من وراء ذلك أخف كثيراً 

ذا قمنا فالسؤال الذي يطرح نفسو اآلن: إلى أي مدى تكون   -سواء في الدين أم غيره من صفات  –إن الكفاءة معتبرة في النكاح  وا 
أم ىي شرط  الكفاءة معتبرة في النكاح؟ بمعنى ىل تعتبر شرطًا في صحة النكاح، بحيث يؤدي افتقادىا إلى بطبلن العقد أو فساده

 لمزومو؟

_____________ 
 الزاني الينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحيا إال ابن حزم إلى أنو ال يحل لمزاني أن ينكح أبدا ال عفيفة وال زانية حتى يتوب، والعكس، وذلك لقولو تعالى:  حيث ذىب "

 [. ويقول إنو إذا حدث ذلك، فالنكاح مفسوخ أبًدا.3]النور: زان او مشرك وحرم ذلك عمى المؤمنين " 
 .الل الكرخي، ذكره السرخسي في المبسوطاستد **
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وكذلك اإلمام أحمد في  (39) وعميو قضاؤىم  (12، 39، 17) إن لمفقياء ثبلثة أقوال في ذلك: الرأي األول: ىو رأي بعض المالكية
طًا ال يسقط أنيا شرط لصحة النكاح، والنكاح دونيا باطل، ولو رضي صاحب الحق فييا؛ ألن ما كان شر  (40، 14) إحدى روايتيو

 برضا أحد، والبد من فسخو دخل بيا الزوج أو لم يدخل.

 : الكفاءة شرط لصحة النكاح بما يميواستدل القائمون إن 

 فقالوا إنو لما منع من إنكاح غير  **كفاء وال يزوجين إال األولياء"ال تنكحوا النساء إال األعميو وسمم :" قول النبي صمى اهلل ،
 فذلك دليل عمى بطبلن نكاح غير الكفء كما ىو دليل عمى بطبلن النكاح بغير ولي. ،ح غير الوليالكفء كما منع من نكا

إن تحريم النكاح بغير ولي محرم لمظنة نكاح المرأة نفسيا دون كفء، وىو ىنا زواج بغير كفء، فكان : (41، 40) وقالوا أيضاً 
 .البطبلن أيضاً 

 ا لبطبلن العقد. ا، فكان انعداميا سببً ة حقً إن هلل في الكفاء :(42، 39) ا قالواوأخيرً 

أن ىذا النكاح يجب عمى الحاكم أن يفسخو قبل الدخول فقط إذا لم يأمن عمييا مع ىذا الزوج،  (43) الرأي الثاني: لبعض المالكية
 فإن دخل بيا الزوج، فبل. 

ا لصحة النكاح، بمعنى أن النكاح فيرون أنيا ليست شرطً  ،(44) والشافعية (18) وجميور المالكية (8) الرأي الثالث: ىو رأي الحنفية
 .(46، 45، 14) وعمييا مذىبو ،غير الزم، وىي الرواية الثانية لئلمام أحمد وا، ولكنمع عدم مراعاتيا يقع صحيحً 

 ،العقد بسبب انعداميانعدام الكفاءة: أوليا: إذا رفض الولي ال كاح فاسًداثبلث حاالت يقع فييا الن (35، 48، 47) واستثنى الحنفية
األب والجد الصغير أو  والحالة الثانية: حالة أن يزوج غير .***(47) دون مير المثلمير فتزوجت المرأة دونو من غير كفء، أو ب

صغيَر والصغيرَة األُب أو وثالث ىذه الحاالت: أن يزوج ال .ومثميا المجنون أو المجنونة( دون كفء، أو بغبن فاحشالصغيرة )
 ****(35) الفسق من دون كفء أو بغبن فاحش ظاىرو الجدُ 

، فذىبوا إلى أنو ال يجوز في ىذه الحالة أن يزوجيا ىذا *****( 50)حال أن تكون المرأة عمييا والية إجبار  (49، 4)واستثنى الشافعية 
ن فعل، فالزواج غير صحيح    ******(44)الولي المجبر دون كفء، وا 

_____________________ 

 وقد ذكر المالكية أن كثيًرا من مشايخيم كان ييرب من الفتوى في ذلك األمر، ألنيم يرون أن ذلك يؤدي إلى فسخ كثير من األنكحة. *
 ** سبق تخريج الحديث.

 .فحسب لممرأة حق أنيا صاحباه يرى فيما لممرأة، حق ىو كما لمولي حق المثل مير أن يرى حنيفة أبو فاإلمام ***
 نا يكون العقد موقوفا عمى إجازتونفية أيضا أن الكفاءة قد تكون شرط نفاذ، إذا وكمت المرأة أجنبيا أو زوجيا ولييا وىي بالغة عاقمة من دون كفء ليا، فيولدى الح ****

أبو زكريا والولي المجبر ىو األب والجد. النووي، المقصود بوالية اإلجبار ىو أن يحق لمولي أن يجبرىا عمى الزواج، ومعيار والية اإلجبار لدى الشافعية ىي البكارة،  *****
  .، ذكره اإلمام النووي في المجموع، شرح الميذبمحيي الدين يحيى بن شرف

 م.القول بعدم الصحة ىو األرجح لدييولكن  صحيح، خر بأن الزواجآلمشافعية قول و ****** 
 
 
 



8 
 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر، العدد األول

 ا لصحة النكاح بعدة أدلة:ت شرطً عمى كونيا ليس -أصحاب الرأي الثالث –وقد استدل جميور الفقياء 

 أبي زوجني ابن أخيو ليرفع بي خسيستو وأنا كارىةن إ"ذكرت أن فتاة دخمت عمييا فقالت:  رضي اهلل عنيا ما روي أن عائشة" ،
ه، ، فجاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأخبرتو، فأرسل إلى أبييا فدعا"اجمسي حتى يأتي النبي صمى اهلل عميو وسمم"قالت: 

، * (52، 51) "ولكني أردت أن أعمم ألمنساء من األمر شيء؟ يا رسول اهلل، قد أجزت ما صنع أبي، "فجعل األمر إلييا، فقالت: 
 إن الكفاءة لو كانت شرطا لم يكن ليا خيار.   (14) فقالوا

 .(55)يو الوليد وىو مولى المرأة من األنصار"وى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحو ابنة أخبما رُ (45) واستدلوا أيضاً 

ويبدو لي رجحان رأي الجميور في كون الكفاءة ليست شرًطا لصحة النكاح، بل شرًطا لمزومو، وأن عدميا ال يوجب فسًخا لمزواج، 
يا شرط لو، بل فقط أنو وال تفريًقا بين الزوجين، ذلك أنو ليس ثّم أي دليل يقطع في ذلك، وأن اعتبارىا في النكاح، ليس معناه أن

وما ، (55، 6، 54) وىذا ىو ما ذىب إليو العمماء المعاصرونيجب مراعاتيا فيو، وعميو، يكون لكل من المرأة وولييا الرضا بانعداميا، 
 الذي سأتناولو في الفرع التالي. ييمنا في ىذا المقام ىو رضا الولي بانعداميا، والحاالت التي يتصور فييا ذلك، وىو

 حق ولي المرأة في الرضا بانعدام الكفاءة:  فرع الثانيال
في نكاح موليتو من غير الكفء عار يدخل عميو، وعمى أوالدىا منو، فكان لو دفع ىذا  وإن حق الكفاءة يثبت لمولي، ألن :قمت

راجح، فكان لو إسقاط ىذا في عقد النكاح عمى الرأي ال صحة بل شرط لزوم إنو لما كانت الكفاءة ليست شرط :االعار، وقمت أيضً 
 . (46، 4، 56، 9) الحق، والرضا بعدم الكفء، وعمى ىذا جميور الفقياء

 ويتصور إسقاط الولي حقو في الكفاءة في عدة حاالت: 

في  بعدم الكفاءة ابتداًء، وبالرغم من ذلك يزوج موليتو راضًيا مرتضًيا ذلك، فينا يكون قد أسقط حقو : أن يكون الولي عالًماأواًل 
 الكفاءة.

( 14، 48، 57)كما رأى بعض العمماء  –ثانيًا: أن يغرر الزوج بالولي، فيظير لو بمظير الكفء، خبلفًا لمحقيقة، فينا يكون من حقو 

، فإذا سكت عن المطالبة بالفسخ، عمى الرغم من عممو بتغرير **( 7)أال يرضى بعدم الكفاءة، فيطمب فسخ النكاح ليذا السبب 
 فإنو يكون قد أسقط حقو فييا.الزوج لو، 

 ثالثًا: أما الصورة الثالثة لرضا الولي بدون الكفء، فيي متصورة لدى فقياء الحنفية والمالكية فحسب.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وفي نصب الراية: الحديث مرسل1874برقم  ، وابن ماجة في سننو3269رواه النسائي في السنن الصغرى برقم  *
 

 .فيما يرى بعض العمماء أنو ليس لمولي بل وال لممرأة ذلك، كالمزني الشافعي. ذكر رأيو الماوردي في الحاوي الكبير**  
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يكون صحيًحا نافًذا، غير فإن عقدىا  دون ولييا، وفي ىذه الحالأن تتزوج المرأة البالغة العاقمة فقد أجازوا  (59، 58، 8) أما الحنفية
ا، فقد أسقط حقو قام بما يدل عمى الرضا صراحة أو ضمنً و أنو يجوز لمولي طمب فسخو حال انعدام الكفاءة، فإذا عمم بانعداميا، 

 .*(47) فييا

إذا  **(13، 12) درأن المرأة ذات الق، ولكن رأى بعضيم صراحة كالحنفية ياأما المالكية، فإنيم لم يجيزوا لممرأة أن تتزوج دون ولي
، فزوجيا من دون كفء فمولييا االعتراض عمى ىذا النكاح وفسخو، إال إذا طال الزمن بعد الدخول وّلت أمرىا أحد األغيار ليزوجيا

  .***(60، 13، 12) وولدت األوالد
 ىذه ىي الحاالت التي يتصور أن يسقط الولي حقو في الكفاءة. 

إعطاء الحق لمولي في االعتراض عمى عدم الكفاءة، أو طمب فسخ النكاح النعداميا ىي بانعدام ومن الجدير بالذكر أن العبرة في 
الكفاءة وقت النكاح، ألن حق األولياء فييا يكون في ابتداء العقد ال في استدامتيا، فإذا كان الزوج كفؤا وقت الزواج، ثم صار غير 

 الفسخ.   طمب ****(5، 40) كفء، فميس لو، بل وال لممرأة نفسيا

عتد بتنازل الولي عن حقو في الكفاءة؟ بمعنى إذا رضي الولي بانعدام كفاءة الزوج، والسؤال الذي يطرح نفسو اآلن: إلى أي مدى يُ 
ا عمى زواجيا ضمنيً  أول مرة رضاءً  الوليفتزوجتو المرأة ثم بانت منو بطبلق أو فسخ، وأراد أن يتزوجيا مرة أخرى، ىل يعتبر رضا 

 ؟من رضا جديد د  ثانية أم البُ مرة الال

مرة أخرى، وال بأي  نفسو الزوجبإلى أن رضا الولي بالزوج غير الكفء مرة ليس معناه رضاه  (4) وبعض الشافعية (2) ذىب الحنفية
 فيو من رضا جديد. د  زوج آخر غير كفء، ألن ذلك العقد ىو عقد جديد، والبُ 

يتو من غير كفء، ثم بانت منو بطبلق لّ وَ إلى أن الولي إذا رضي بتزويج مُ  (4) لشافعيةوالبعض اآلخر من ا (13، 3) وذىب المالكية
أو فسخ، وأراد أن يتزوجيا مرة أخرى، فميس ليذا الولي االعتراض عمى الزوج غير الكفء، طالما لم يجد في األمر جديد بالنسبة 

ذا اعترض، يعتبر عاضبلً  –أي لم يزد فسقو مثبل  –لو   ليا. وا 

لى أي مدى يعتد بيذا التنازل، حان الوقت لمعرفة َمن ِمن أولياء المرأة وبع د أن تناولت صور تنازل الولي عن حقو في الكفاءة، وا 
ذا زّوج أحد األولياء موليتو من غير كفء، فيل يكون لآلخرين االعتراض عمى ذلك؟ أم أنيم ليس  تحديًدا يكون لو ىذا الحق؟ وا 

 ليم متكمم فيو؟ 
 و في المبحث التالي. تناول اإلجابة عنىذا ما أ

 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أما سكوت الولي فبل يعتبر رضا حتى تمد الزوجة*
ن األولى إذا وّلت أمرىا أحد األغيار ليزوجيا، فعقدىا صحيح نافذ مطمقًا، أما فقد فرق جميور المالكية بين المرأة الدنية التي ال شأن ليا، والغنية ذات القدر، فذىبوا إلى أ **

 .الثانية، فيجوز لولييا االعتراض عمى النكاح وطمب فسخو طالما لم يطل الزمن وتمد األوالد
 .وقال البعض بل لمولي الفسخ ولو طال الزمن وولدت األوالد، وقال البعض ولو زوجيا من كفء***

يما رأى آخرون أن ليا مة ىم فقط الذين أعطوا المرأة حق طمب الفسخ إذا انعدمت الكفاءة بعد النكاح، وذلك عمى األرجح لدييم، ورأى بعضيم أنو ليس ليا ذلك، فالحناب****
ولولييا ذلك.
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 أثر رضا أحد أولياء المرأة بانعدام الكفاءة عمى حقوق باقي األولياء:  المبحث األول

إذا كان الفقياء قد اتفقوا عمى أنو يجوز لمولي أن يرضى بتزويج موليتو من غير كفء، إال أنيم اختمفوا فيما :  ميفي الفقه اإلسال
 ، ، أو أبعد، ولم يرضوا جميعيمنفسيا إذا ارتضى أحد أولياء المرأة ذلك، في حين كان ليا أولياء آخرون سواء كانوا في الدرجة

 بانعدام كفاءة الزوج.  ،أو أحدىم 

الكفاءة عمى حقوق  بانعداماألقرب  ولي المرأة رضاأثر  أوليماولتناول ذلك سوف أقوم بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين، أتناول في 
  .حق الولي األبعد بانعدام الكفاءة عمىاألبعد ولي المرأة  أثر رضا ثانييمااألولياء المتساوين معو في الدرجة، وأتناول في 

 ا ولي المرأة بانعدام الكفاءة عمى حقوق األولياء المتساوين معه في الدرجةأثر رض: المطمب األول

 رضا أحد أولياء المرأة بانعدام الكفاءة عمى حقوق باقي األولياء المتساويين معو في الدرجة، أثرقبل أن نستعرض آراء الفقياء في 
ذا ألي واحد من األولياء المتساويين في الدرجة تزويج المرأة، وا   أنو يجوز (40، 56، 12، 2، 9) يجب التنويو إلى أن الفقياء قد اتفقوا

لؤلفضل واألسن، إال أنيم متفقون عمى أنو  تكون ذىبوا إلى أن األولوية (40، 46) والحنابمة (62، 61) والشافعية (56، 12) المالكية كان
ن لم يكن أفضميم أو أسنيم،إذا زّوجيا أحدىم من كفء صح العقد ونفذ  .* (40، 63، 12) ال يجوز لآلخرين االعتراضو  ، وا 

   مر لدييم حال أن يزوجيا أحدىم من غير كفء؟ يختمف األ

بعدم الكفاءة سقط حق الباقين، ولم يكن  ** إلى أنو إذا ارتضى بعض أولياء المرأة البالغة العاقمة (2، 9، 8) ذىب أبو حنيفة ومحمد
 ليم الحق في االعتراض عمى النكاح. 

فقد ذىبوا إلى أن  ،(68، 14) ، وأحمد(67، 4، 63) وكذا أحد قولي الشافعي (66، 65، 64) والمالكية (9، 8) و يوسف، وزفر من الحنفيةأما أب
 بعدم الكفاءة ال يسقط حقوق اآلخرين، بل يكون لممعترض طمب فسخ النكاح.*** (14، 69) رضا أحد األولياء المتساوين في الدرجة

، إلى (70، 15)، وكذلك اإلمام أحمد في رواية أخرى ****(50)في قول ثاٍن لو وىو األصح لدى الشافعية  (44، 50، 62)وذىب الشافعي 
 .*****( 15)أن الزواج ال يصح أصبًل في ىذه الحالة 

_______________ 

 .فإن تنازعوا، فقال البعض يزوجوىا جميعا، وقال البعض يزوجيا الحاكم، وقال آخرون يقرع بينيم *
 .فقد سبق القول إنيم قد رأوا أنو إذا زّوجج غير األب أو الجد غير البالغة أو غير العاقمة من دون كفء ال يصح النكاح أصبًل  **
فقط لدى الحنابمة، أو  ن األبوالمقصود ىنا باألولياء المتساويين في الدرجة األولياء غير المجبرين، ألنو ال يتصور وجود أكثر من ولي مجبر في درجة واحدة، سواء كا ***

 األب والجد لدى الشافعية .
ن لم يعمم صح العقد وثبت الخيار ****  .ومن الشافعية من قال إن الولي إذا عقد وىو يعمم أن الزوج ليس بكفء بطل العقد، وا 

ن لم يع*****   مم صح. وثانييما أنو يصح إن كانت الزوجة كبيرة، الستدراك الضرر .ولمحنابمة قوالن آخران في ىذه المسألة، أوليما: أنو إذا عمم بفقد الكفاءة لم يصح، وا 
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 يسقط حق اآلخرين فييا، بما يمي:واستدل الفريق األول القائل إن رضا أحد األولياء بانعدام الكفاءة 

 (73،74،  51، 72، 27) " إذا أنكح الوليان فاألول أحق منيما"بقول النبي صمى اهلل عميو وسمم: (71) استدلوا* . 

 بأن ىذا الحق واحد ال يتجزأ، وقد ثبت بسبب ال يتجزأ وىو القرابة، لذا فإسقاطو في حق الواحد معناه  (75، 8) استدلوا أيضا
ا، وىو ال بالضرورة إسقاطو في حق اآلخرين، ألنو إذا لم يسقط في حقيم واستوفوه لكان مستوفى في حق من أسقطو أيضً 

   يجوز.

 إذا عفا بالقياس عمى القصاص إذا وجب لجماعة، فذىبوا إلى أنو في ىذه الحالة (9، 8) الفريق كذلك استدل أصحاب ىذا ،
 فيو. حق الباقينأحدىم عنو، فإنو يسقط 

  ًبأن رضا أحدىم بالعقد مع انعدام الكفاءة معناه أنو رأى فيو مصمحة أعظم من الكفاءة وقف ىو عمييا  (9) استدلوا وأخيرا
  فيما غفموا عنيا ىم.

 القائل إن إسقاط أحد األولياء حقو في الكفاءة ليس معناه إسقاط حقوق اآلخرين فييا، فقد استدلوا بما يمي: ،(5، 14) أما الفريق الثاني

 عدم الكفاءة، فبل يسقط ذلك حق الولي ا المرأة، ألن المرأة إذا ارتضت إن رضا أحد األولياء ال يكون أكثر من رض :قالوا
 لى إذا ارتضى ىو عدميا ال يترتب سقوط حقوق الباقين فييا. فييا، فمن باب أو 

  ألن العار الحاصل من فقد الكفاءة يمحق بيم جميعاً  ثبت لجميع األولياء؛إن الحق ي :قالواو. 

  الواجب لجماعة، فأبرأ أحدىم المدين منو، فبل يسقط حق الباقين فيو . عمى الديناستدلوا أيضا بالقياس 

 إنو لو قذف شخص أم جماعة، ثم عفا أحدىم عن ق في المطالبة بحد القذف، فقالوا: س عمى الحكما استدلوا بالقيا
 مطالبتو بالحد، بقي حق اآلخرين في المطالبة بو وال يسقط.

 بعدم صحة النكاح في ىذه الحالة، فقد استدلوا بما يمي: (14، 63) أما اإلمام أحمد ومن قال من أصحاب الشافعي

ن لم يرتضوا نكاح موليتيم مع انعدام الكفاءة ىم أصحاب حقوق فييا كالمرأة نفسيا، فإن لم يرتضوا نكاحيا إن األولياء الذي .1
 بيذه الصورة، فالنكاح باطل، ألن إذنيم معتبر كإذنيا.

     بغير  وقالوا إن الولي الذي أسقط حقو في الكفاءة قد تصرف في حقيم بغير رضاىم، فمم يصح العقد كما لو باع مال غيره. 2 
 إذنو . 

ا لم يعمم ، فذىبوا إلى أنو إذ(63، 7)واشترط أصحاب الشافعي القائمين ببطبلن العقد في ىذه الحالة عمم الولي بانعدام الكفاءة      
 صح العقد وثبت الخيار.

___________ 
، وذكر 4682، والنسائي حديث 2088، وأبي داود حديث 1110رمذي حديث ولمحديث لفظ آخر " أيما امرأة زّوجيا وليان فيي لؤلول منيما " وبو جاء في سنن الت *

 (.1957صاحب التمخيص الحبير أن الحديث رجالو ثقات، وقال ابن الممقن في خبلصة البدر المنير أنو صحيح عمى شرط البخاري )
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ة، فإن ذلك ال يؤثر عمى حقوق اآلخرين من ا حقو في الكفاءطً قِ سْ كفء مُ  غيرويبدو لي أنو إذا زّوج أحد أولياء المرأة إياىا من 
 المتساويين معو في الدرجة، وذلك لؤلسباب التالية:

ا، وأعمميم بأمور النكاح، وذلك برضا ا، وأكبرىم سنً ويبدو لي أن قول جميور الفقياء باستحباب أن يزوج المرأة أكثر أوليائيا فقيً 
ن كان غير كنزاع بين األولياء، فإذا ارتضوا جميعيم زوجً الباقين ىو القول األدنى إلى ضمان عدم التشاحن وال فء، ا لموليتيم وا 

ألنو إذا أخطأ أحدىم  ؛ىو الرأي الصائب –مع كثرتيم  –أن يتنازلوا عنو، والذي يكون أغمب الظن  فيذا حقيم الذين ارتضوا جميًعا
نسبو أو حرفتو، فإن من الصعب أن يخطيء في الحكم عمى ىذا الزوج بأن رأى فيو من السمات ما تجعمو يغض الطرف عن 

 الجميع تقدير ذلك. 

ا أنو إذا زّوج أحدىم المرأة من دون كفء، كان لمن لم يرض بالنكاح أن يعترض عميو ويطمب كما أرى مع جميور الفقياء أيضً  
 فسخو، وذلك لؤلسباب التالية: 

 قوة الحجج التي ساقيا ىذا الفريق لتدعيم قوليم. .1

ن كان ىو األكثر فقيً  –ا حقو في الكفاءة لضرورة أن يكون الولي الذي قام بتزويج المرأة مسقطً ليس با .2 ا وحكمة وا 
ىو الولي األكثر شفقة، فقد يكون ىناك من ىو أكثر شفقة منو عمييا وأعمم بمصمحتيا، لذا كان من األصح أن  -ا واألكبر سنً 

 الحق لآلخرين أن يفسخوا النكاح. كان ا، يكون الرأي لمجميع، فإذا زوجيا أحدىم منفردً 

ذا قمنا بعدم إعطاء الحق لباقي األولياء في  .3 إن الولي الذي قام بإسقاط حقو في الكفاءة قد أسقط حقو ىو فحسب، وا 
وحديث مع التشريع اإلسبلمي  طمب فسخ النكاح، فيذا معناه أننا أبحنا لو التعدي عمى حقوقيم واإلضرار بيم، وىذا يتنافى تماماً 

 . *(76، 23، 52) النبي صمى اهلل عميو وسمم : " ال ضرر وال ضرار"

أما الحديث الذي استدل بو أصحاب الفريق األول في قوليم بسقوط حق من لم يرض بانعدام الكفاءة بمجرد رضا  .4
ما يدل عمى كون األول قد أنكحيا  فميس فيو ** البعض، وىو قول النبي صمى اهلل عميو وسمم:"إذا أنكح الوليان فاألول أحق منيما"

ا، فاألغمب أن المقصود ىو إنكاحيا بكفء، ألنو ىو الطبيعي من دون كفء، بل عمى العكس، فطالما جاء لفظ الحديث عامً 
 واألصل.

ليس صحيحا أما قوليم بأن الولي إذا زّوج موليتو من غير كفء، فيذا دليل عمى أنو رأى فيو ما قد غفموا ىم عنيا، فيذا القول  .5
عمى إطبلقو، ألن فكرة المصمحة ىذه ىي أمر نسبي، بمعنى أن ما يراه الشخص فيو مصمحة قد يراه شخص آخر فيو مضار، أو 

 و نفس المصمحة التي يراىا األول.عمى األقل ال يرى في

____________ 

 ، وذكر الزرقاني أن النووي قال: إنو حديث حسن، لو طرق يقوي بعضيا بعًضا.11385، والبييقي في السنن الكبرى حديث رقم 2340رواه ابن ماجة في سننو حديث رقم *

 سبق تخريج الحديث. **
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مل الزوجة، قياًسا عمى رأي ا بعدم حا، بل يكون مشروطً غير أنني أرى أنو يجب أال يكون حق األولياء في طمب الفسخ ىذا مطمقً 
ال  –في نظري  –موليتو من دون كفء حتى الحمل، والقول بغير ذلك  في حق الولي في طمب فسخ النكاح إذا تزوجت الحنفية

 ا في استعمالو. لمحق، بل تعسفً يعد استعمااًل 

 الكفاءة عمى حق الولي األبعد بانعدامالولي األقرب  رضاأثر :  المطمب الثاني

اآلخر، فمن يكون لو الحق في ىذه الحالة في أما إذا كان لممرأة أولياء غير متساويين في الدرجة، بل يتقدم أحدىم في الدرجة عمى 
 إسقاط الكفاءة والرضا بانعداميا؟ 

أثر رضا ولي المرأة األقرب  أوليماولتناول آراء الفقياء في ىذه المسألة سوف أقوم بتقسيم ىذا المطمب إلى فرعين، أتناول في 
 أة األبعد بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األقرب. بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األبعد، وفي ثانييما أثر رضا ولي المر 

 أثر رضا ولي المرأة األقرب بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األبعد: الفرع األول

إلى أن حق الكفاءة يثبت لمولي القريب دون البعيد،  (77، 67، 61) والشافعية (13) والمالكية (48، 57، 8) ذىب جميور الفقياء من الحنفية
ألنو ليس لو حق في الوالية في ىذه  ؛عدميا ءة، فبل يجوز لؤلبعد أن يعترض عمىوعميو فإذا أسقط الولي األقرب حقو في الكفا

 معتبر رأيو ىنا ىو األبعد. ألن وجوده ىنا كالعدم، ويكون الولي ال ؛يم إال إذا كان ىذا األقرب صغيًرا، أو مجنوًناالحالة، الم

كفء، ورضي الولي  فزوجيا غيرَ  ،ا ليزوجيانكحت نفسيا بغير كفء، أو ولت أمرىا أحدً أَ إلى أن المرأة إذا  (57، 8) وذىب الحنفية
  ليس ألخييا االعتراض.األقرب بذلك بعد عممو، فميس لمولي األبعد أن يعترض، فإن وافق أبوىا مثبًل 

من رجل غير ** (12، 3) وليس عمييا والية إجبار* إلى أنو إذا زّوج غير ولي امرأة ذات قدر (43، 13، 3) الكيةوكذا يذىب جميور الم
كفء، فإنو يجوز لمولي األقرب فقط أن يعترض عمى ىذا النكاح ويطمب فسخو حتى يطول الزمن بعد الدخول وتمد األوالد، وليس 

 لمولي األبعد ذلك.  

عمى قوليم بعدم حق الولي األبعد مع وجود األقرب بأن القرابة يكثر انتشارىا، فيصعب اعتبار  (67) واستدل أصحاب ىذا الرأي
 رضا الجميع، فكان البد من تقييد األمر باألقرب. 

_____________ 

 فء فزواجيا ماضسبق القول إن مذىب المالكية عمى أنو إذا ولت المرأة غير ذات القدر أمرىا لرجل أجنبي يزوجيا، فزوجيا دون ك *

ن زّوجيا ىذا  فالمالكية متفقون عمى أنو إذا زّوج غير ولي امرأة عمييا والية جبر ) امرأة بكر صغيرة كانت أو كبيرة( مع وجود ولييا المجبر فالنكاح ** باطل يجب فسخو وا 
 الغير من كفء.
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إلى أنو يكون لمولي األبعد الذي لم يرض بالعقد أن  ،مذىب، وىو ال(41) فقد ذىب في الرواية األشير لو ،(46، 15) أما اإلمام أحمد
 وألنو نقص وقع في العقد فأثبت الخيار؛ كالعيب في المبيع. ؛يطمب فسخو، ألنو يمحقو بذلك عار وصغار، فممك الفسخ رفًعا لمعار

ن يرفع أمره لمقاضي ويطمب فسخ غير أن الفسخ ىنا يحتاج إلى القاضي، بمعنى أنو البد لمولي الذي لم يرض بانعدام الكفاءة أ
 النكاح، وال ينفسخ النكاح تمقائيا.

 أن خيار الفسخ لفقد الكفاءة يكون عمى التراخي; ألنو لنقص في المعقود عميو، فيكون أشبو بخيار العيب.  (40، 41، 45) ويرى الحنابمة
 بأثر رضا الولي األبعد بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األقر  :الفرع الثاني

بعد أن تناولت األثر المترتب عمى رضا الولي األقرب بانعدام الكفاءة عمى حق الولي األبعد، أتناول في ىذا الفرع األثر الذي 
 .بانعدام الكفاءة يزوج الولي األبعد المرأة مرتضياً يترتب حال أن 

 (78، 64) أما المالكيةفء، يكون لؤلقرب طمب فسخ النكاح، كغير  يا األبعدُ ولي   العاقمة إذا زوج البالغةَ إلى أنو  (48، 2) ذىب الحنفية
 غير، ولو وافقت المرأة عمى األقرب أن يرد النكاح، فإنو يجب عمى الولي األبعد المرأة من دون كفء فيذىبون إلى أنو إذا زّوج

  الكفء، بل إنيم يذىبون إلى أنو ال يجوز ليا الرضا أصبل. 

  ال من كفء وال من غير كفء، طالما كانأصبًل فيم ال يجيزون لمولي األبعد أن يزوج المرأة  (15، 40) ةوالحنابم (77، 7) أما الشافعية
ذا فعل، فالنكاح يكون باطبلً لموالية صالحاً  موجوداً األقرب   . (15)** عند الشافعية والرواية األصح لدى الحنابمة ، وا 

في  الشافعية الذي يجعل الحق في االعتراض عمى عدم الكفء محصوراً المالكية و الحنفية و ويترجح لي رأي جميور الفقياء من 
  الولي القريب دون البعيد، وذلك لما يمي:

 ا صالحا لموالية. حاضرً  القريببعيد طالما كان لمما قالو أصحاب ىذا الرأي من أنو لم يعد ثّم أي صفة  .1

 كثر ما لو من المصالح، فإذا كان من مصمحة الولي البعيد القول بإعطاء الحق لكل ولي بفسخ النكاح لو من المفاسد أ .2

أن ينشأ في أسرة مستقرة، كما أنو من حق  –نتاج ىذا الزواج  –أال يمحقو العار من زوج موليتو غير الكفء، فمن صالح الولد 
ثر تتمثل في لحقوق العار بو من الزوجين أن يشعرا باالستقرار في عبلقتيما الزوجية، فإذا كان ثم مصمحة واحدة لولي واحد أو أك

جراء عدم كفاءة زوج موليتو، فثم عدة مصالح تقابل ىذه المصمحة تتمثل في مصمحة لمولد الذي ليس لو أدنى ذنب في عدم كفاءة 
 -وىما أساس العبلقة الزوجية -أبيو ألمو، كما تتمثل في مصمحة الزوجة التي ارتضت ىذا الزوج ورأت فيو السكن والمودة 

______________ 

 ففي الرواية األخرى أن حق طمب الفسخ لعدم الكفاءة ال يكون إال لؤلقرب فقط. *
 .والرواية الثانية لمحنابمة ىي أن الزواج في ىذه الحالة ينعقد صحيحا ويكون موقوًفا عمى إجازة األقرب**
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حين تقدم لمزواج  مصمحة لمزوج الذي لم يقترف ذنباً فغضت الطرف عن نسبو أو حرفتو أو مالو، كما تتمثل المصالح المقابمة في  
إياىا بعقد صحيح بحضور ولييا القريب الذي يكون أغمب الظن؛ ىو األعمم  ، ممتمساً أو أكثر مااًل  اً من امرأة أشرف منو نسب

 جرون إال وراء المظاىر الدنيوية يا، وال ا قبميً بمصمحتيا من أولياء قد ال يربطيم بيا إال وحدة المقب، والحق أنيم ال يبغون إال تعصبً 

ويبدو لي أن المشكمة األعظم من إعطاء حق فسخ الزواج لعدم الكفاءة لجميع األولياء ىي إعطاؤىم ىذا الحق عمى سبيل  .3
شبح فسخ التراخي، فكيف ذلك؟ ومتى يشعر الزوجان باالستقرار إذن، ومتى يعيشان حياة طبيعية ال ينتاب أحدىما الخوف من 

 جيما النعدام الكفاءةزوا

 أثر رضا أحد أولياء المرأة بانعدام الكفاءة عمى حقوق باقي األولياء:  المبحث الثاني

بعد التعرض آلراء الفقياء في مسألة رضا أحد األولياء بانعدام الكفاءة وأثره عمى حقوق الباقين،  في قوانين األحوال الشخصية
 الشخصية في ىذا الشأن لمعرفة إلى أي مدى يتطابق موقفو مع موقف الفقو اإلسبلمي. ينبغي التعرف عمى موقف قوانين األحوال 

 :عمى النحو اآلتي نجد أنو قد اختمفت مواقف القوانين في تناوليا ليذا األمر ،من خبلل البحث في قوانين األحوال الشخصية

 :القانون المصري .1

، غير أنو يمكن مطمًقا تبين أنو لم يتعرض لمسألة الكفاءة ،م 2000لسنة  1بالنظر في قانون األحوال الشخصية المصري رقم 
عمل فيما لم يرد بشأنو نص في ويُ ... "  ما يمي: التي تنص عمى ،( منو3استنتاج موقف القانون المصري من خبلل نص المادة )

عمااًل  ،وعميوتمك القوانين بأرجح األقوال من مذىب اإلمام أبى حنيفة"،  يمكن القول إن حق الكفاءة  ،م أبي حنيفة لمذىب اإلماوا 
ذا أسقطو أحدىم سقط بالنسبة لآلخرين، وأنو حال تعدد األولياء  حال تساوي عدد من األولياء في الدرجة يكون لكل واحد فييم، وا 

 .، وقد سبق بيان مذىبيم في المبحث األولفي درجات متفاوتة، فبل يكون لؤلبعد حق في الكفاءة مع وجود األقرب

 القانون العراقي:  . 2

مطمًقا تبين أنو لم يتناول الحديث عن الكفاءة  ،م1959لسنة  188نصوص قانون األحوال الشخصية العراقي رقم باستعراض 
ل إلى مذىب فقيي معين يمكن استنباط األحكام التي لم يرد بشأنيا نص منو، بل أحال ذلك إلى مبادئ حِ كالمصري، غير أنو لم يُ 

ا، فقد جاء في نص المادة ا، واألحكام التي استقر عمييا القضاء والفقو اإلسبلمي في العراق خصوصً سبلمية عمومً الشريعة اإل
فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية األكثر مبلءمة  ،" ما نصو: "إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقو2األولى، فقرة "

تسترشد المحاكم في كل ذلك باألحكام التي أقرىا القضاء ))" ما يمي: 3، الفقرة"يانفس كما جاء في المادة ،لنصوص ىذا القانون"
 .((والفقو اإلسبلمي في العراق وفي الببلد اإلسبلمية األخرى التي تتقارب قوانينيا من القوانين العراقية

ا أم ليست حقً  ؟أم لممرأة فقط ؟ليوعميو، فإنو ال يمكن استخبلص موقف المشرع العراقي تجاه الكفاءة ىل ىي حق لممرأة والو 
 ؟ألحدىما

ا من اختبلط األمر في أذىان الناس، خاصة وأن مبادئ ويبدو لي أنو كان األولى بالمشرع العراقي أن يوضح ىذا األمر، احترازً 
 يصعب االعتماد عميو.  يار مرن ىو مع –المعيار الذي عّول عميو المشرع حال عدم وجود نص  –الشريعة 
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ىو التوقف بقدر  ؛أن أىم أسباب عدم تطرق المشرع إلى كثير من المسائل الميمة بالتنظيم (78) جانب من الفقو العراقي وقد رأى
  .*(78)  ، وىما الطائفتان المتان تمثبلن معظم المجتمع العراقيأىل السنة وأىل الشيعةاإلمكان عند األحكام المتفق عمييا بين 

  القانون اليمني: .3

الكفاءة معتبرة في الدين "(:48حق لمولي في الكفاءة، حيث جاء في مادتو ) م، فمم يقرر أيّ 1992لسنة   20نون اليمني رقمأما القا
 ولكل من الزوجين طمب الفسخ النعدام الكفاءة". ،والخمق وعمادىا التراضي

 ولياء أي حق فييا.دون أن يقرر لؤلفقد أقر القانون اليمني حق كل من الزوجين في طمب الفسخ النعداميا 

دم كفاءة عألن في ذلك مصمحة لو، حيث ُيعّير ب، األقرب المرأةأن يقرر ىذا الحق لولي  ويبدو لي أنو كان أولى بالمشرع اليمني
 زوجيا كما سبق القول.

 القانون الكويتي:  .4

لفتاة، فميا أن ترفع األمر إلى إذا عضل الولي ا: ))م1984لسنة  51( من قانون األحوال الشخصية رقم 31جاء في مادة )
، وجاء في المادة ا، أو اختمفوا((واحدة وعضموا جميعً  القاضي ليأمر أو ال يأمر بالتزويج ، وكذلك إذا تعدد األولياء وكانوا في درجة

مرأة وولييا عند ال ا لممرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل منيشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤً : ))( من القانون34)
 .((الولي في الكفاءة من العصبة ىو األب فاالبن فالجد العاصب ... : ))(37، ثم جاء في المادة )فوات الكفاءة((

فقانون األحوال الشخصية الكويتي لم يوضح صراحة لمن يكون حق الكفاءة إذا كان ثّم أكثر من ولي متساويين في الدرجة، غير 
( التي أقر القانون فييا أن الكممة لمقاضي حال اختبلف األولياء المتساويين في الدرجة، 31المادة ) أن ذلك يمكن استنتاجو من

 إنو بذلك قد أعطى الحق لجميعيم في الكفاءة، ألن الكفاءة أحد أىم أسباب الخبلف والتنازع بين األولياء. :فأقول

وذلك كما يفيم من ) جعل حق الوالية لؤلب يميو االبن يميو الجد ا في ترتيب األولياء، حيثورغم أن القانون الكويتي كان صريحً 
الحق في الفسخ لعدم الكفاءة لكل من المرأة والولي، إال ا في إقراره ا أيضً فاء التعقيب(، وبالرغم من أنو كان صريحً خبلل استخدامو 

أم أنو مقرر  ،لمترتيب المذكور الوالية فقط طبقاً لمن يختص منيم ب اأنو لم يبين ما إذا كان حق الفسخ بسبب انعام الكفاءة مقررً 
 لؤلبعد مع وجود األقرب ؟

 ا اللتباس األمر عمى الناس.يا المشرع الكويتي منعً ىذه أسئمة كان ينبغي أن يجيب عن كل

الى  ( عمى:" كل مالم يرد لو حكم في ىذا القانون يرجع فيو343المشرع الكويتي قد أحسن حينما نص في المادة )غير أن 
 الكفاءة،  المشيور في مذىب اإلمام مالك ..."، وعميو فيكون الحق لجميع األولياء المتساويين في طمب فسخ النكاح لعدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *يرى الفقو الشيعي في ىذه المسألة أن الكفاءة حق لممرأة دون ولييا.
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 اإلماراتي: القانون  .5

الكفاءة حق لكل من المرأة  -1م ما نصو: ))2005لسنة  28( من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي رقم 23جاء في المادة رقم )
 ليس لؤلبعد من األولياء حق االعتراض عمى عدم الكفاءة إال عند عدم وجود األقرب أو نقص أىميتو((.  -2وولييا الكامل األىمية. 

فإذا استوى وليان في  ،ثم عًما ،ثم أًخا ،"الولي في الزواج ىو األب ثم العاصب بنفسو عمى ترتيب اإلرث ابًنا :(32)ادةجاء في المو 
 القرب فأييما تولى الزواج بشروطو جاز، ويتعين من أذنت لو المخطوبة".

حيث إنو   -التي سبق الحديث عنيا ن القواني –وواضح أن قانون األحوال الشخصية اإلماراتي كان في اتجاىو أفضل من نظرائو 
ن لم يوضح صراحة وىي حالة ما إذا اختمف  ،لمن يكون حق الكفاءة حالة تساوي األولياء في الدرجة، قد بّين الحالة الثانية وا 

 في الدرجة، بأن كان أحدىم أقرب من اآلخر، فأشار صراحة إلى أنو ليس لمولي األبعد حق مع وجود األقرب.  ولياءاأل

" ما 3ما أحسن ىذا القانون حينما حدد المرجع عند عدم وجود نص صريح في القانون، حيث جاء في المادة الثانية منو، فقرة "ك
ذا لم يوجد نص في ىذا القانون يحكم بمقتضى المشيور من مذىب مالك ثم مذىب أحمد ثم مذىب الشافع -3يمي:"  ي ثم مذىب وا 

 افإنو يكون الحق في الكفاءة ثابتً  -لمادة المذكورة، وحيث يوجد حكم في مذىب اإلمام مالك  لنص اإعمااًل  –، وعميو أبي حنيفة"
 لكل األولياء الذين ىم في درجة واحدة. 

 القانون السوداني: .6

ا، م، فيو الوحيد الذي وقفت عميو وقد تناول القضية في شتى جوانبي1991أما قانون األحوال الشخصية السوداني لممسممين لسنة 
الكفاءة حق لكل واحد من األولياء، فإن تساوى األولياء في الدرجة فيكون   -22( ما يمي:" 24 -22)ء في مواده منحيث جا

يجوز لمولي األقرب طمب فسخ  -24يثبت حق الكفاءة لؤلقرب إن اختمف األولياء في الدرجة،  -23رضاء أحدىم كرضاء الكل، 
 ير رضائو من غير كفء ... " العقد إذا تزوجت البالغة العاقمة بغ

ا بمذىب وبذلك نجد المشرع السوداني قد صرح بانعدام الحق لؤلولياء المتساوين في الدرجة حال رضا أحدىم بغير الكفء، آخذً 
 ا بمذىب جميور الفقياء.اإلمام أبي حنيفة، كما صرح بانعدام الحق لمولي األبعد حال وجود األقرب آخذً 

يمنع أي خمط قد يقوم في األذىان بشأن من لو الحق في الرضا  بتمك األحكامألن تصريحو  ؛لسودانيوحسنا ما فعل المشرع ا
 . ا غيرهبانعدام الكفاءة ومن الذي يسقط حقو فييا برض

ا من قوانين الدول العربية، نجد أن مواقفيم قد تشعبت واختمفت، فبعض القوانين قد خبل تمامً  كثيًرا منوعمى ذلك، وبعد أن تناولت 
ا أصحاب الحق فييا دون أن يبين لمن ما تعرض لمسألة الكفاءة حاصرً  ومنيا، والعراقي الحديث عن الكفاءة، كالقانون المصري

يكون ىذا الحق حال التساوي في الدرجة، أو التفاوت فييا، وذلك كالقانون الكويتي، ومنيا ما تعرض لحالة تفاوت األولياء في 
موضحا الحكم في كل حالة، وىو  ذلك كموتناول  امن القوانين ميا، كالقانون اإلماراتي، و لة تساوييم فيالدرجة دون أن يتعرض لحا

 موقف انفرد بو القانون السوداني .
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 خاتمة 

عمى حقوق باقي األولياء سواء كانوا متساويين في الزوج الكفاءة  بانعدامأحد أولياء المرأة  رضاىذا البحث مسألة أثر  فيتناولت 
موقف الفقو اإلسبلمي والقانون  –في ىذا الشأن  –ت كانوا أقرب أو أبعد منو، وقد عرض، بأن متفاوتين فييامعو في الدرجة أو 

 الوضعي .

 :ما يميأىميا  ،وقد توصمت من خبلل ىذا البحث إلى عدة نتائج

 .، عند جميور الفقياءالكفاءة معتبرة في النكاح، ولكنيا شرط لمزومو ال لصحتو .1

سقاط حقو فييا. ياوليكل من المرأة و كفاءة حق لال .2  ، فيجوز ألي منيما التنازل عنيا وا 

، وثانييما: إذا إذا رضي بتزويجيا دون كفاءةيتصور إسقاط الولي حقو في الكفاءة في ثبلث حاالت، أوليما:  .3
إذا سكت عن  سكت عن المطالبة بفسخ عقد النكاح عند تغرير الزوج بو وظيوره بمظير الكفء، وثالثيما:

 المطالبة بفسخ العقد إذا تزوجت المرأة من دون ولي عند من يجيز ذلك من الفقياء.

فاألرجح العمل برأي جميور الفقياء من ثبوت الحق في  في درجة واحدة، إذا تعدد أولياء المرأة وكانوا جميعاً  .4
األضمن لتحقيق ما شرعت ولياء، و قرب لحفظ حقوق كل األ واألألنو ىو القول األكثر عداًل  ؛الكفاءة لجميعيم
 الكفاءة ألجمو.

ال ا، بل مقيدً مطمقً  حق الولي المعترض عمى انعدام الكفاءة في طمب فسخ نكاح موليتو ليس حقاً  .5 ا بعدم حمميا، وا 
 ا في استعمال الحق. صار تعسفً 

قياء من ثبوت الحق في إذا تعدد أولياء المرأة وكانوا في درجات متفاوتة، فالحق ىو ما ذىب إليو جميور الف .6
 األبعد، وألن القول بغير ذلك لن يؤدي إلى استقرار النكاح. حقالكفاءة لؤلقرب منيم فقط دون األبعد النعدام 

كفاءة عمى رضا مختمفة بخصوص مسألة رضا أحد األولياء بانعدام ال ذت قوانين األحوال الشخصية مواقفاتخ .7
أي عند تساوي  –ا، ومنيا ما تناول حكم المسألة في شقييا ءة مطمقً لم يتعرض لمسألة الكفاالباقين، فمنيا ما

 ومنيا ما تعرض لشق دون آخر.   –األولياء أو اختبلفيم في الدرجة 

ي قّ شِ كان أولى بكل قوانين األحوال الشخصية العربية أن تنتيج نيج القانون السوداني الذي تناول بشكل صريح  .8
 مر عمى الناس. ا اللتباس األ، وذلك منعً المسألة
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 أهم التوصيات : 

 وأىم ما أوصي بو من خبلل ىذا البحث ما يمي :

ية، يبث من خبلليا لؤلولياء أن االعتبار الوحيد في الكفاءة البد أن يكون ىو الدين العمل عمى إعداد برامج توع .1
 ألن ذلك ىو األدنى لضمان حياة زوجية مستقرة. ؛فحسب

ى حقوق الشخصية التي تخمو من نصوص تتناول تأثير إسقاط أحد األولياء لحقو في الكفاءة عم تضمين قوانين األحوال .2
شكال األمر عمييم. وذلك احترازً باقي األولياء ليذا الحكم،   ا من اختبلط المفاىيم لدى الناس وا 

 مراجع 

 الثالثة ، الطبعة دار صادر،ىـ(، لسان العرب، 711)المتوفى: ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل، جمال الدين .1
 ىـ.1414،بيروت 

ىـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي 970)المتوفى: ابن نجيم، زين الدين بن إبراىيم، المعروف بابن نجيم المصري .2
آخره تكممة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري القادري، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب 

 مي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ.اإلسبل

ىـ(، دار 1230الدردير، الشيخ أحمد الدردير، الشرح الكبير، ومعو حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي )المتوفى: .3
 الفكر، د. طبعة، د. تاريخ.

الطبلب،  ىـ(، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج1204الجمل، سميمان بن عمر األزىري، المعروف بالجمل)المتوفى:  .4
 المعروف بحاشية الجمل، دار الفكر، د. طبعة، د. تاريخ.

ىـ(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العممية، د. 1051البيوتي، منصور بن يونس بن صبلح الدين )المتوفى: .5
 طبعة، د. تاريخ.

ممكة العربية السعودية، الطبعة: الفوزان، صالح بن فوزان بن عبداهلل، الممخص الفقيي، دار العاصمة، الرياض، الم .6
 ه.1423األولى، 

ىـ(، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح 450الماوردي، أبو الحسن عمي البصري البغدادي، )المتوفى .7
 ىـ. 1419مختصر المزني المحقق: الشيخان: عمي معوض، عادل أحمد، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة: األولى، 

ىـ(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د. طبعة، 483)المتوفى: سرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمةال .8
 ىـ.1414
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، ، ىـ(587الكاساني، عبلء الدين أبو بكر بن مسعود )المتوفى: .9
 ه.1406 الطبعة الثانية،

 بدونطبعة،  بدونىـ(، التنبيو في الفقو الشافعي، عالم الكتب، 476)المتوفى:  راىيم بن يوسفالشيرازي، أبو إسحاق إب .10
 تاريخ.

ىـ(، منياج الطالبين وعمدة المفتين في الفقو، المحقق: 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: .11
 ىـ.1425عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة: األولى، 

ىـ(، عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينة، 616دي المالكي، أبو محمد جبلل الدين الجذامي )المتوفى: السع .12
 ىـ. 1423تحقيق: أ. د. حميد لحمر، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، الطبعة: األولى، 

اإلمام مالك، ضبطو وصححو: أحمد ىـ(، الشامل في فقو 805)المتوفى:  الدميري الدمياطي، بيرام بن عبد اهلل، أبو البقاء .13
 ىـ.1429بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويو لممخطوطات، الطبعة األولى، 

 ىـ.1388ىـ(، المغني، مكتبة القاىرة، د.طبعة، 620)المتوفى:  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد .14

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخبلف، دار إحياء التراث  ىـ(،885المرداوي الدمشقي، عبلء الدين أبو الحسن)المتوفى: .15
 العربي، الطبعة الثانية، د. تاريخ.

 ىـ.1415ىـ(، المدونة الكبرى، دار الكتب العممية، الطبعة: األولى، 179مالك بن أنس بن مالك )المتوفى:  .16

اىب الجميل في شرح مختصر ىـ(، مو 954)المتوفى: الحطاب، شمس الدين الطرابمسي المغربي، المعروف بالحطاب .17
 ىـ.1412خميل، دار الفكر، الطبعة: الثالثة،

ىـ( المعونة عمى مذىب عالم المدينة ، المحقق: حميش عبد 422الثعمبي البغدادي، عبد الوىاب بن عمي )المتوفى:  .18
 الحّق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

ىـ(، 385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي )المتوفى: الدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن  .19
سنن الدارقطني، حققو وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شمبي، عبد المطيف حرز اهلل، أحمد 

 م. 2004 -ىـ  1424لبنان، الطبعة: األولى،  –برىوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

ىـ(، السنن 458ن بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البييقي )المتوفى: البييقي، أحمد بن الحسي .20
الصغير، تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي، دار النشر: جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: 

 م.1989 -ىـ 1410األولى، 
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ىـ(، نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في 762الزيمعي، جمال الدين أبو محمد عبد اهلل )المتوفى: .21
تخريج الزيمعي، صححو ووضع الحاشية: عبد العزيز الفنجاني، محمد يوسف الكاممفوري، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة 

 ىـ.1418الريان، بيروت، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية، جدة، الطبعة: األولى، 

حق بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسين بن سعيد إبراىيم األزدي، األندلسي األشبيمي، المعروف ابن الخراط، عبد ال .22
تحقيق: حمدي السمفي،  -صمى اهلل عميو وسمم  -ىـ(، األحكام الوسطى من حديث النبي  581بابن الخراط )المتوفى: 

 م. 1995 -ىـ  1416مممكة العربية السعودية، ال -صبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع، الرياض 

ىـ(، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار 458البييقي، أحمد بن الحسين الخراساني، أبو بكر )المتوفى: .23
 ىـ.1424الكتب العممية، لبنان، الطبعة:الثالثة،

ىـ(، المستدرك عمى الصحيحين، تحقيق: 405)المتوفى: النيسابوري، أبو عبد اهلل الحاكم بن عبد اهلل المعروف بابن البيع .24
 ه.1411مصطفى عبد القادر، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة: األولى،

ىـ(، مختصر استدَراك الحاِفظ الّذىبي عمى مستدرك أبي عبد 804ابن الممقن، سراج الدين الشافعي المصري )المتوفى: .25
 ىـ. 1411ان، سعد بن عبد ااهلل آل حميَّد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األولى،اهلِل الحاكم، تحقيق: َعبد اهلل المحيد

 - 727ىـ(، ابن السبكى ) 806 - 725الِعراقي، وابن السبكى، والزبيدي، تخريج أحاديث إحياء عموم الدين، الِعراقي ) .26
دار العاصمة ىـ(،  1374ُمَحّمد الَحّداد ) ىـ(، اسِتخَراج: أبي عبد المَّو َمحُمود ِبن 1205 - 1145ىـ(، الزبيدي ) 771
 م. 1987 -ىـ  1408الرياض، الطبعة: األولى،  –لمنشر 

سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد، دار الغرب  -ىـ(، الجامع الكبير 279الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة )المتوفى: .27
 م.1998اإلسبلمي، بيروت، د. طبعة،

دار الجيل لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف  ، لجامع، خميل، محمود محمد، المسند ا .28
 م. 1993 -ىـ  1413والمطبوعات، الكويت، الطبعة: األولى، 

 -ىـ(، صحيح وضعيف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 1420األلباني، محمد ناصر الدين )المتوفى:  .29
 مركز نور اإلسبلم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية. من إنتاج -المجاني 

شياب الدين  ىـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ومعو الحاشية:743الزيمعي، عثمان بن عمي فخر الدين )المتوفى: .30
 ه.1313المطبعة الكبرى األميرية، القاىرة، الطبعة: األولى، أحمد الشمبي،

ىـ(، البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل 520مد بن رشد القرطبي )المتوفى: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أح .31
 -ىـ  1408الطبعة: الثانية، ، لبنان –دار الغرب اإلسبلمي، بيروت ، حققو: د محمد حجي وآخرون، لمسائل المستخرجة

 .م 1988
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رطبي الشيير بابن رشد الحفيد )المتوفى: ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الق .32
 م. 2004 -ىـ 1425القاىرة، بدون طبعة،  –دار الحديث  المجتيد ونياية المقتصد،  ىـ(، بداية595

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير الجزري،  .33
، التتمة تحقيق بشير عيون -تحقيق : عبد القادر األرنؤوط األصول في أحاديث الرسول، ، جامع ىـ(606)المتوفى : 

 م. 1969ىـ ،  1389، الطبعة : األولى، مكتبة دار البيان -مطبعة المبلح  -الناشر : مكتبة الحمواني 

يد العشرة، تقديم: الدكتور إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسان ىـ(،840)المتوفى:  أبو العباس شياب الدين البوصيري، .34
 ىـ.1420شر، الرياض، الطبعة: األولى،أحمد معبد عبد الكريم، المحقق: دار المشكاة لمبحث العممي، دار الوطن لمن

 الزحيمي، وىبة بن مصطفى، الفقو اإلسبلمي وأدلتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الرابعة، د. تاريخ. .35

 ىـ(، المحمى باآلثار، دار الفكر، بيروت، د. طبعة، د. تاريخ.456د )المتوفى: ابن حزم الظاىري، عمي بن أحمد بن سعي .36

ه(، شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق 743الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد اهلل )المتوفى: .37
 1417، الطبعة: األولى، الرياض( -السنن(، المحقق: د. عبد الحميد ىنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 ىـ.

تيح شرح مشكاة ىـ( مرقاة المفا1014القاري، عمي بن )سمطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المبل اليروي )المتوفى:  .38
 م.2002 -ىـ 1422لبنان، الطبعة: األولى،  –دار الفكر، بيروت المصابيح، 

 شرح مختصر خميل، دار الفكر، بيروت، ىـ(، منح الجميل 1299عميش، محمد بن أحمد بن محمد )المتوفى: .39

 ىـ.1409د. طبعة،

ىـ(، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العممية، بيروت، 884)المتوفى:الدين، إبراىيم بن محمد  برىانابن مفمح،  .40
 ىـ. 1418الطبعة: األولى، 

الصالحي الحنبمي )المتوفى: ابن مفمح، محمد بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم  .41
ىـ(، الفروع ومعو تصحيح الفروع لعبلء الدين عمي بن سميمان المرداوي، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، 763

 مـ. 2003 -ىـ  1424مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 

ىـ(، الِمنح الشَّاِفيات 1051توفى: منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتى الحنبمى )الم البيوتي، .42
بشرح مفردات اإلمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد اهلل بن محمد الُمطَمق، دار كنوز إشبيميا لمنشر والتوزيع، المممكة العربية 

 م. 2006 -ىـ  1427السعودية، الطبعة: األولى، 
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ىـ(، بمغة السالك ألقرب 1241)المتوفى: أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي، الشيير بالصاوي المالكي الصاوي،  .43
المسالك المعروف بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب 

َماِم َماِلٍك(، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.  المسالك ِلَمْذَىِب اإْلِ

ىـ(، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، 623رافعي، )المتوفى: لقزويني، عبد الكريم بن محمد عبد الكريم الا .44
 ىـ. 1417المحقق: عمي عوض، عادل أحمد، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة: األولى،

ىـ(، شرح منتيى اإلرادات، عالم الكتب، الطبعة: 1051البيوتي، منصور بن يونس بن صبلح الدين )المتوفى: .45
 ىـ.1414األولى،

ىـ(، اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل، 968حجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى)المتوفى:ال .46
 المحقق: عبد المطيف موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، د.طبعة، د.تاريخ.

تار عمى الدر ىـ(، رد المح1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  .47
 م.1992 -ىـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية،  -المختار، الناشر: دار الفكر

ىـ(، المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة، 616البخاري، أبو المعالي برىان الدين محمود )المتوفى:  .48
 ىـ. 1424ولى،المحقق: عبد الكريم الجندي، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األ

التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج )منيج الطبلب اختصره زكريا األنصاري من منياج الطالبين  .49
ىـ( 1221سميمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )المتوفى: ، لمنووي ثم شرحو في شرح منيج الطبلب(

 م.1950 -ىـ 1369 ،مطبعة الحمبي الطبعة: بدون طبعة 

)مع تكممة السبكي والمطيعي(  ىـ(، المجموع شرح الميذب676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف)المتوفى: .50
 دار الفكر، د. طبعة، د. تاريخ.

ح ىـ(، السنن الصغرى )المجتبى من السنن(، تحقيق: عبد الفتا303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد الخراساني،)المتوفى: .51
 ه.1406أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسبلمية، حمب، الطبعة: الثانية، 

ق:شعيب األرنؤوط، وآخرون، دار الرسالة تحقيىـ(، سنن ابن ماجو، 273ابن ماجة، أبو عبد اهلل محمد القزويني )المتوفى: .52
 ىـ. 1430العالمية، الطبعة: األولى،

اري، المحقق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل، صحيح البخ .53
 ىـ.1422الطبعة: األولى،

-1422ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى،  .54
 ه.1428
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 ه.1430كار الدولية، الطبعة: األولى، التويجري، محمد بن إبراىيم بن عبداهلل، موسوعة الفقو اإلسبلمي، بيت األف .55

شرح إرشاد السالك في مذىب إمام »ىـ(، أسيل المدارك  1397الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل )المتوفى:  .56
 لبنان، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ. –، دار الفكر، بيروت «األئمة مالك

رد « »حاشية ابن عابدين»بأعمى الصفحة يميو  « متمرتاشيالدر المختار لمحصفكي شرح تنوير األبصار ل»الحصفكي،  .57
الطبعة: ، بيروت-دار الفكر، ىـ(1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: « المحتار
 .م1992 -ىـ 1412الثانية، 

 ىـ.1414ممية، بيروت، الطبعة: الثانية،ىـ(، تحفة الفقياء، دار الكتب الع540السمرقندي، محمد بن أحمد )المتوفى: نحو  .58

ق: تحقي التجريد، ىـ(، 428: القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )المتوفى:  .59
القاىرة، الطبعة:  –عمي جمعة محمد، دار السبلم  /أ. د أ. د/ محمد أحمد سراج،مركز الدراسات الفقيية واالقتصادية، 

 م.  2006 -ىـ  1427 الثانية،

ه(، التبصرة، دراسة وتحقيق: د. أحمد 478عمي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف بالمخمي )المتوفى:المخمي،  .60
 ه.1432عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، قطر، الطبعة: األولى،

 ىـ.1410، دار المعرفة، بيروت، د. طبعة، ىـ(، األم204)المتوفى: الشافعي، أبو عبد اهلل محمد بن إدريس .61

ق: عادل أحمد عبد الموجود، عمي لتيذيب في الفقو الشافعي، تحقي، اىـ(516)المتوفى: البغوي، أبو محمد الحسين الفراء .62
 ىـ.1418محمد معوض، دار الكتب العممية، الطبعة: األولى،

ذب في فقو اإلمام الشافعي، دار الكتب العممية، بيروت، ىـ(، المي476الشيرازي، أبو إسحاق إبراىيم بن يوسف)المتوفى: .63
 د. طبعة، د. تاريخ.

دار الكتب  ،ىـ(، التاج واإلكميل لمختصر خميل897المواق المالكي، محمد العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل )المتوفى: .64
 ه.1416العممية، الطبعة: األولى، 

ق: د.حافظ عبد الرحمن، مؤسسة خمف المختصر الفقيي، تحقيـ(، ى 803ابن عرفو، محمد الورغمي التونسي )المتوفى:  .65
 ىـ. 1435الخبتور، الطبعة: األولى،

ىـ(، اختبلف 560الشيباني، يحيى بن )ُىَبْيَرة بن( محمد بن ىبيرة الذىمي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين )المتوفى:  .66
 م.2002 -ىـ 1423، الطبعة: األولى، بيروت ، لبنانمية دار الكتب العماألئمة العمماء، المحقق: السيد يوسف أحمد، 

الييتمي، أحمد بن محمد بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنياج مع حاشيتي الشرواني والعبادي، راجعو وصححو:  .67
 ىـ.1357لجنة من العمماء، المكتبة التجارية الكبرى، بمصر، د. طبعة، 
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ىـ(، شرح الزركشي عمى مختصر 772كشي المصري الحنبمي )المتوفى: الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزر  .68
 م. 1993 -ىـ  1413الخرقي، دار العبيكان، الطبعة: األولى، 

ىـ(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زىير 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: .69
 ىـ.1412ن، الطبعة الثالثة،الشاويش، المكتب اإلسبلمي، بيروت، دمشق، عما

المحرر  ،ىـ(652بو البركات، عبد السبلم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، مجد الدين )المتوفى: أ .70
 مـ.1984-ىـ 1404الرياض، الطبعة: الثانية  -في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف

ىـ(، الغرة المنيفة في تحقيق 773اليندي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي )المتوفى:  الغزنوي، عمر بن إسحق بن أحمد .71
 م. 1986-1406بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: األولى 

َحمَّد ىـ(، سنن أبي داود، السحستاني، المحقق: شَعيب األرنؤوط، م275أبو داود، سميمان بن األشعث األزدي )المتوفى: .72
 ه.1430كاِمل قره، دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى،

ىـ(، التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب 852العسقبلني، أبو الفضل أحمد بن حجر )المتوفى: .73
 ىـ.1419العممية، الطبعة: األولى، 

ىـ(، خبلصة البدر المنير، 804فعي المصري )المتوفى: ابن الممقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشا .74
 م.1989-ىـ1410مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 

ىـ(، النير الفائق شرح كنز الدقائق، المحقق: أحمد عزو 1005ابن نجيم الحنفي، سراج الدين عمر بن إبراىيم )ت  .75
 م.2002 -ـ ى1422عناية، دار الكتب العممية، الطبعة: األولى، 

تحقيق: طو عبد ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري األزىري، شرح الزرقاني عمى موطأ اإلمام مالك الزرقاني، .76
 .م2003 -ىـ 1424الطبعة: األولى، ، القاىرة –مكتبة الثقافة الدينية  ،سعد الرؤوف

عين القضاة والموقعين والشيود، حققيا ىـ(، جواىر العقود وم880)المتوفى: األسيوطي، شمس الدين محمد المنياجي .77
 ىـ.1417وخرج أحاديثيا: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العممية بيروت، الطبعة: األولى، 

م وتعديبلتو )عقد الزواج 1959لسنة  188كريم، فاروق عبد اهلل، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  .78
 .م2004حقوق األقارب( طبعة جامعة السميمانية وآثاره والفرقة وآثارىا و 
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