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 المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين األنفية في غسيل الكلى: 
 الفحص الشهري الروتيني ضرورة؟يعتبر هل 

Nasal Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in hemodialysis: Is routine 

monthly screening necessary? 

 د. عائشة محمد العصيل *
 ملخص

 للميثيسيلني األنفية ىي ادلقاومة العنقودية الذىبية ادلكورات: اخللفية
 مع ويرتبط الكلى، غسيل على ادلرضى بني اذلامة العدوى من واحدة
 يتم مل اآلن، حىت. والوفيات والنسبة ادلرضية العدوى خطر زيادة

 مركزنا)مستشفى ادللك فهد اجلامعي باخلرب( يف تقييمها أو التحقيق
 .وانتشارىا حبدوثها تعلقي فيما

ادللك فهد  مستشفى يف مستقبلية دراسة ىذه كانت: الطريقة
 مت. العام ونصف عام مدى على اجلامعي باخلرب و قد أجريت

 مسحة وأخذت الدراسة، يف مريضاً  931 رلموعو من  تسجيل
 و 3صفر)البداية( و يف مريض كل من األماميان ادلنخران من األنف

 .أشهر 6
 و 3.6 ،7.0 األنفية مرسا بساللة اإلصابة معدل كان: النتائج
ترتاوح  تراكمية نسبة مع التوايل، على أشهر، 6 و 3 و 7 يف 9.1
 السكري، داء ىي اخلطر عوامل وكانت٪. 11.3-16.1 بني

 احلايل) الدم ضغط وارتفاع ادلرضى، من٪ 33 يف موجودا كان الذي
 يف والتهابات ،(ادلرضى من٪ 977) وجود القسطرة ،٪(13 يف

 ٪(.33.3) األخرى األماكن
 شامبوتطهري مستعمرات البكترييا باستخدام إن : االستنتاج

 موبريوسني ومرىم أيام سبعة دلدة يوميا واحدة مرة الكلورىيكسيدين
. وقوع اإلصابة احلديثة بساللة ادلرسا يقلل من  يومياً  مرتني يف األنف

 ادلقاومة الذىبية العنقودية ادلكورات دلقاومة ادلنتظم كما أن الفحص
نسبة   اإلصابة؛يف حالة كانت على يعتمد( مرسا) للميثيسيلني

 اإلصابة متدنية أو قليلو ، فعليو ال يتوجب الفحص بشكل مستمر،
 .أطول فرتات على بالفحص القيام وميكن

 
 

___________ 
جلائزة راشد  31بادلسابقة الـالبحث الفائز بادلركز األول يف رلال الطب والصحة [

 ]بن محيد للثقافة والعلوم
عبدالرمحن بن استشاري باطنية يف مستشفى ادللك اجلامعي باخلرب التابع للجامعة االمام  *

 وأستاذ مساعد باجلامعة. فيصل

 *Dr.Aisha Mohammed AlOsail 

 
Abstract 

 

Background: Nasal methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the 

important infections among patients on 

hemodialysis, and is associated with increased 

risk of infections, morbidity and mortality. 

Until now, it has not been investigated or 

evaluated at our center with regards to its 

incidence and prevalence. 

Method: This was a prospective study at King 

Fahd University Hospital conducted over a 

one-and-half-year period. A total of 139 

patients were enrolled in the study, and a nasal 

swab was taken from the anterior nares of each 

patient at zero, 3 and 6 months. 

Results: The incidence of nasal MRSA was 

0.7, 3.6 and 1.4 at 0, 3 and 6 months, 

respectively, with cumulative percentage 

ranging 96.4-99.3%. The risk factors were 

diabetes mellitus, which was present in 83% of 

the patients, hypertension (present in 93%), 

permacatheter (100% of patients), and other 

site infections (23.3%). 

Conclusion: Decolonization using 

chlorhexidine shampoo once daily for seven 

days and intranasal mupirocin ointment twice 

daily can be used to decrease new incidence. 

Regular screening for nasal methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

depends on the incidence; once the incidence 

is reduced, screening can be done at longer 

intervals. 

 

 

 

 

____________  
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 مقدمة

  :لعدة أسباب معرضون لخطر المناعةيعتبر مرضى غسيل الكمى 
 :  المرض الكموي في نياية المرحمة نفسيا وآثاره عمى :أواًل 

 .وظيفة الخاليا التائية والحصانة الخموية .1
 .الخاليا البائية والحصانة الخمطية .2
 .الخاليا المقدمة لممستضد .3
  .)وىي مادة تفرز من الجياز المناعي( عيوب انترلوكين .4

أن ينتقل الكائنات الحية )إما البكتيريا أو الفيروسية( عن طريق  حيث من الممكن أنو في غسيل الكمى، :ثانيًا 
 . و بألخص الدموي الوصول إلي األوعية الدموية خالل جمسة غسيل الكمى

ىناك في كثير من األحيان الحاالت المرضية المشتركة مع األمراض األخرى المرتبطة بيا، مثل داء السكري  :ثالثاً 
 وفشل القمب. 

 يمكن أن يحدث سوء التغذية بسبب انخفاض الشيية واتباع نظام غذائي كموي محدود. :  رابعاً  
. في وحدة غسيل الكمى، يمكن (3-1 )الفوليك ىو وجود أوجو قصور في الفيتامينات مثل فيتامين )د( وحمض خامسًا:

، وفيروس نقص C)ج(، والتياب الكبد B( )بوىامة ىي التياب الكبد أن تحدث العديد من االلتيابات. واألكثر شيوعاً 
الكائنات الحية  ن، والمكورات العنقودية المقاومة لمميثيسيمين، في حين أن البعض اآلخر، م HIV المناعة البشرية

. المكورات العنقودية (8-4 )و في بعض األحيان يتم التغاضي عنيا ، يتم اإلبالغ عنيا  بحد أدنىمخططةالدقيقة ال
 ةقرمزيال ىي نوع من البكتيريا الذىبية، التي يتم التحقيق فييا في وحدات غسيل الكمى في جميع أنحاء العالم، 

 يناألمام والمنخارينالمتعايشة الموجودة في اإلبطين والجمد، بكتيريا التي تعتبر واحدة من ال و ةمخططال ةيجابياإل
٪. ترتبط المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين، وخاصة في شكل الناقل األنفي، مع ارتفاع 30تصل إلى 

يزيد من خطر العدوى الالحقة بنسبة  وقيقة أنمعدالت االعتالل والوفيات بين مرضى غسيل الكمى. ويرجع ذلك إلى ح
العدوى تزيد من طول مدة البقاء في المستشفى، فإن  ٪.56.7-3تتراوح بين  المرض بنسبة مرات، مع حدوث 2-12

بسبب زيادة  تراجع معدل اإلصابة حالياً كما ظير في الدراسات الحديثة دالئل بومدة المضادات الحيوية والتكمفة. 
. إن تطيير مستعمرات البكتيريا (18-9) في المستشفيات ت بين العاممين الصحيين، والفحص المتكررالوعي والحمال

ستخدام الشامبو كموروىيكسيدين غموكونات إ يكون عن طريق من المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين
٪، وغسل الجسم مع كموريد ديديسيمديمونيوم، ومرىم موبيروسين األنفي، تستخدم اآلن عمى الصعيد الدولي لتقميل 2

العالج يقمل من النوع من  كل من انتشار و حدوث المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين. وقد تبين أن ىذا 
ىذه نتيجة مشجعة، حيث أنيا تجعل خطر و ٪ مع متابعة نتائج سمبية لمدة سنة واحدة. 65بنسبة تصل إلى  حدوثو

اإلصابة مرة أخرى أقل بكثير، ويقمل من تردد دخول المستشفى، مدة اإلقامة، استخدام المضادات الحيوية عن طريق 
في المممكة العربية  .(23-19)شفيات و وزارة الصحة عمى المست الفم أو عن طريق الوريد، الكائنات المقاومة والتكمفة

المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين و األبحاث المنشورة عن العديد من التقارير  تمت مناقشةالسعودية، 
بين العاممين الصحيين ووحدات غسيل الكمى. وخمصت جميع التقارير إلى أن المكورات العنقودية المقاومة 
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يثيسيمين ىي عامل خطر ميم في وحدة غسيل الكمى التي تزيد من معدل الوفيات. وتشمل عوامل الخطر التي تم لمم
. (31-24)العمر، وداء السكري، والتاريخ السابق لمعدوىمكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين تحديدىا وربطيا بال

وفعاليتو في خفض معدل اإلصابات في المستقبل ت البكتيريا تطيير مستعمراولم يناقش أي من التقارير مسألة 
 .(32)و ىذا البحث ىو األول من نوعوواالستشفاء 

 ف الدراسةاهدأ
في  بين مرضى غسيل الكمى األنفيةتقييم انتشار وحدوث مرض المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين . 1
 .شفى الممك فيد الجامعي بالخبرستم

 .مقارنة النتائج مع التقارير المحمية والدولية. 2

تقييم ما إذا كان ينبغي إجراء الفحص الروتيني لممكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين في وحدة غسيل  .3
 .الكمى

 الطريقة
 المشاركين

 الزمنية من شير  فترة العمى مدى مستشفى الممك فيد الجامعي بالخبر كانت ىذه دراسة مستقبمية أجريت في 
(. كانت فترة الدراسة الممتدة بسبب التزامات المرضى، والسفر، وتقارير الحاالت 2015ديسمبر  - 2014)يوليو 

وقد كان مجموع المرضى الذين يقومون بالغسيل الجديدة، والتغيير من غسيل الكمى البريتوني إلى غسيل الكمى. 
منيم عمى أن يكونوا مسجمين في  139، وافق بالمستشفى حدة غسيل الكمىو ل اً تابع مريضاً  144 الكموي الدموي

الدراسة بعد إعطاء موافقة خطية مستنيرة. واعتبرت المسحة األولى التي اتخذت لتكون في الوقت الصفر، تمييا 
 أشير. 6و  3مسحات الحقة في 

 االعتبارات األخالقية
 عمى ىذه الدراسة )رقم الموافقة )األمام عبدالرحمن بن فيصل(موقد وافق مجمس المراجعة المؤسسية بجامعة الدما

(. و قد تم الحصول عمى الموافقة المسبقة الخطية من جميع 327-01-2014-مجمس المراجعة المؤسسية
 المشاركين.

 تجميع البيانات
، تم جمع المعمومات لمتعرف عمى عوامل الخطر المحتممة لمرض المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين
، و األمراض المزمنة التالية من السجالت الطبية لممشاركين في وحدة غسيل الكمى: الديموغرافيات، المرض الكامن

، الوصول إلى الدم لغسيل الكمى )ناسور شرياني أو ىكمان(، والتاريخ بغرض التنويم دخول لممستشفى عدد زيارات و
 الذىبية. السابق لعدوى المكورات العنقودية
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 تدريب العاممين في مجال الصحة
، يجب أن يخضع جميع العاممين في مجال الصحة ]األطباء مستشفى الممك فيد الجامعي بالخبر كسياسة من 

وفيروس  Cو  Bوالممرضات وفنيي المختبرات وأخصائيي التغذية وغيرىم[ لفحص ما قبل التوظيف اللتياب الكبد 
حضور محاضرة من قبل قسم مكافحة العدوى حول العدوى المكتسبة  مييم أيضاً نقص المناعة البشرية؛ يجب ع

 بالمستشفى، باإلضافة إلى توفير كتيب مع معمومات مفصمة.

 تثقيف المرضى
ا قام بتقديمي التي قدو نو أو انيا تتمقى جمسة تعميمية شفوية أعندما يتم تقرير أن المريض يحتاج لغسيل الكمى، وقال 

عداد لمناسور الشرياني الوريدي، والرعاية من بيرماكاثيتر، الطبيب  المعالج )طبيب الكمى( بشأن موقع غسيل الكمى، وا 
والمخاطر وعالمات العدوى. بعد ذلك، قبل بدء الدورة األولى من غسيل الكمى، سيتم فحص المريض اللتياب الكبد 

ية المقاومة لمميثيسيمين ، تمييا جمسة أخرى من قبل المكورات العنقودية الذىب وفيروس نقص المناعة البشرية، و
موظفي غسيل الكمى حول رعاية موقع غسيل الكمى وكيفية الوقاية من العدوى. ويطمب من المرضى اإلبالغ عن أي 

 أعراض جديدة أو مالحظات لممرضات غسيل الكمى و / أو الطبيب المعالج دون تأخير.
 البكتيرياطريقة جمع 

سنتيمتر من الدىميز األنفي، ثم تم تمقيحيا في مانيتول ممح آغار  1المنخارين األماميين، حوالي أخذت مسحة من 
تحتوي عمى كموريد الصوديوم، الفينول األحمر المرق القاعدة، مانيتول، بوليميكسين ب، أوكساسيمين، و أغار )الرقم 

درجة  35في وسط يتميز بوجود اليواء و ي درجة مئوية. ثم تم تحضين العينات ف 25( عند  7.4الييدروجيني = 
 ساعة. 48-24مئوية لمدة 

 تطهير مستعمرات البكتيريا ومتابعة الفرز
٪ شامبو 2بعد تحديد المرضى المصابين بالمكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين األنفية، تم إعطاء 

. بعد أسبوع إلى جنب مع مرىم موبيروسين األنف مرتين يومياً  لمدة سبعة أيام جنباً  الكمورىيكسيدين مرة واحدة يومياً 
 .اليدينأخرى من األنفين األماميين، اإلبطين، المستقيم والكفان من كمتا  عينة  خذأ م إجراءتواحد، 
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 تحميل البيانات
منيم غير سعوديين، والباقي  19من اإلناث؛  72من الذكور و  67، كان مريضاً  139من بين عينة إجمالية قدرىا 

. تم حساب المتوسط والمتوسط واالنحراف المعياري إس إس يإس بسعودي. تم إدخال البيانات باستخدام برنامج 
لمكورات ا ( لمبيانات المختبرية. لمحصول عمى بيانات75، 50، 25المئوية ) والنسبةوالحد األدنى والحد األقصى 

األنفية، استخدمنا تردد، في المئة، نسبة صالحة، ونسبة التراكمي. لتحديد  العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين
تم استخدام تصحيح االستمرارية، نسبة االحتمال، اختبار ، نف ا المرسا في األيوجود بكتير االرتباط بين داء السكري و 

 تباط الخطي.فيشر الدقيق، والخطي عن طريق االر 

 النتائج
 مرضى فقط رفضوا الدخول في الدراسة 5في الدراسة و  مريضاً  139تم تسجيل مجموعو من 

٪(، و كان ىناك استجابة ممتازة من مرضى غسيل الكمى. تم عرض البيانات الديموغرافية 3.47)معدل الرفض =  
٪ من المشاركين 86، 120-20تراوحت أعمارىم بين ، . نسبة الذكور إلى اإلناث كانت واحدة تقريباً 1في الجدول 

٪ كانوا يستخدمون 58٪ من المرضى، و 57.5كانوا من الجنسية السعودية، تم اإلبالغ عن مرض السكري في 
متوسط، متوسط،  4و  3و  2. وتظير الجداول و نوع من القساطر يستعمل لغسيل الكمى بيرماكاثيتر ) ىكمان(

( لمعمر، ومستوى السكر في الدم، والضغط 25،50،75األدنى، الحد األقصى والمئوية ) االنحراف المعياري، الحد
 1242االنقباضي واالنبساطي ضغط الدم. يمكننا أن نرى البيانات الضاربة، مثل الحد األقصى لسكر الدم من 

ميميغرامز  830من  ميميمتر زئبقي، ومستوى الكولسترول 236ميميغرامز لكل ديسيميتر، ضغط الدم االنقباضي من 
. وكانت النتيجة اليامة األخرى لمفاعل المرحمة الحادة حيث ارتفع معدل 207.6لكل ديسيميتر مع قيمة متوسطة من 

مم / ساعة لمعدل الترسيب و  66.6-24.85في معظم المرضى بمتوسط  Cالترسيب ومستويات البروتين التفاعمي 
اإلصابة بالساللة العنقودية الذىبية المقاومة لألنفمونزا عند الصفر  التفاعمي . كان معدل Cلمبروتين  1.2-6.53

يظير أىم عوامل  7بشكل عام، في حين أن الجدول  ، منخفضاً 6وثالثة وستة أشير، كما ىو مبين في الجدول 
ثيسيمين. وكان الخطر الموجودة في المرضى الذين يعانون من نتائج إيجابية لممكورات العنقودية الذىبية المقاومة لممي

٪ من المرضى اإلصابة 83في  معظميم من الذكور وداء السكري، وىو واحد من أىم عوامل الخطر، وكان حاضراً 
٪ من المرضى 93بالمكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين. وباإلضافة إلى ذلك، كان ارتفاع ضغط الدم في 

٪، والتيابات السطح األخرى في 100قاومة لمميثيسيمين ، بيرماكاثيتر في المصابين بالمكورات العنقودية الذىبية الم
 .7جدول ،  ٪ 23.3
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 المناقشة
عدد  كان أوالً . في مستشفى الممك فيد الجامعي بالخبر مستقبمية بين مرضى غسيل الكمىبالدراسة الىذه  تسمى

التقرير  يعتبر ىذا البحث ىو ، وكانت المتابعة كافية لكل من فريق البحث والمرضى. المرضى في العينة جيد جداً 
المكورات العنقودية المقاومة  وجوداألول في المممكة العربية السعودية ومنطقة الخميج الذي ال ينظر فقط إلى 

تعمار البكتيريا ومتابعة النتائج لمدة إنياء اس حول  يتناول لمميثيسيمين المكورات العنقودية وعوامل الخطر، ولكن أيضاً 
ستة أشير عمى األقل في وحدة غسيل الكمى. وأظيرت النتائج أن نسبة المكورات العنقودية الذىبية المقاومة 

التقارير الواردة من  لمميثيسيمين كانت منخفضة مقارنة بالتقارير الواردة من بمدان أوروبية وأمريكية، وتساوي تقريباً 
ة ودول شرق أوسطية أخرى، باستثناء تقرير من المممكة العربية السعودية ، الذي كان أعمى من بمدنا. بمدان عربي

عطى لممرضى واألطباء ي و التثقيف الصحي الذي وتعزى ىذه النتائج إلى عوامل كثيرة؛ واحد منيم ىو التعميم
جميع االلتيابات )ليس فقط مرسا(، ويزيد ىذا يساعد عمى منع و من بداية غسيل الكمى.  مركزناوموظفي التمريض في 

 .(18-9)من التواصل بين المرضى وموظفي وحدة غسيل الكمى 

والنتيجة الثانية اليامة لتقريرنا ىي أن داء السكري وارتفاع ضغط الدم ووجود بيرماكاثيتر عوامل خطر ىامة لمحصول 
، وكان عامل النتائج تدعم تمك الدراسات األكثر نشراً عمى المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين . ىذه 

الخطر الوحيد الذي لم يسبق لو مثيل في دراستنا العمر. وجدت تقارير سابقة أن الشيخوخة ىو عامل خطر، ولكن 
. وباإلضافة إلى ٪ من المرضى كانوا من العمر، والباقي كانوا في الفئة العمرية األصغر سناً 20في دراستنا فقط 

، المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين األنفية ىو في حد ذاتو عامل خطر اللتيابات أخرى. وبالتالي، ذلك
٪ في 30من المتوقع أن يؤدي الحد من انتشاره  إلى انخفاض في معدالت االعتالل والوفيات )التي كانت تصل إلى 

 .(31-24)ة والسماح ليم لمتعامل بشكل أفضل مع األمراض التقارير السابقة(، مما يجعل حياة المرضى أكثر راح

إلى جنب مع  لمدة سبعة أيام جنباً  النتيجة الثالثة لمدراسة ىي أن استخدام شامبو الكمورىيكسيدين مرة واحدة يومياً أما
المكورات  إلنياء استعمار البكتيريا ىو أفضل وسيمة لعالج والحد من حاالت مرىم موبيروسين األنف مرتين يومياً 
 .(23-19)العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين 

التفاعمي، أو كما نسمييا، مفاعل المرحمة  Cوالنتيجة الرابعة ىي أن معدل الترسيب الكريات الحمراء والبروتين 
سيب بين مرضى الحادة، كانت مرتفعة. ىذه ىي الدراسة الثانية في المممكة العربية السعودية إليجاد ارتفاع معدل التر 

(. كما تتفق النتائج مع 4غسيل الكمى، ونتائجنا تظير القيم المتوسطة العالية لمرضى الفشل الكموي المستقر )الجدول 
 .)35 -33(بين مرضى غسيل الكمى  Cالتقارير السابقة التي تناقش ارتفاع البروتين التفاعمي 

النقطة األخيرة اليامة لمدراسة ىي أنو إذا كان حدوث المكورات العنقودية الذىبية المقاومة  الميتيسيمين األنفية 
منخفضة، فإنو ال يستحق أداء الفحص المتكرر. مثل ىذا االختيار من شأنو أن يقمل من تكمفة كل مريض غسيل 
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دية والثاني عمى الصعيد العالمي لمناقشة مسألة فائدة وفعالية الكمى. ىذا ىو التقرير األول في المممكة العربية السعو 
 .(39-36)يسيمين األنفية في وحدة غسيل الكمى ثتكمفة الفحص لممكورات العنقودية الذىبية المقاومة  المي

 االستنتاج
في وحدات غسيل الكمى.  المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين  ىي واحدة من أكثر حاالت العدوى شيوعاً 

انتشار المرض ن ، يمكن الحد مجيداً  ومع ذلك، إذا كان العاممون الصحيون والمرضى وأقاربيم متعممين تعميماً 
يقمل من تكمفة الفحص المنتظم. إنياء استعمار البكتيريا باستخدام الشامبو  والوفيات. وىذا أيضاً  ضىوالمر 

 ومن تكرار حدوث ة سبعة أيام ومرىم موبيروسين األنف مرتين يوميا سيقمل لمد الكمورىيكسيدين مرة واحدة يومياً 

الفحص المنتظم لممكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين  األنفية سوف تعتمد عمى حدوث: ن أكما  وجوده و  
 عندما تكون اإلصابة منخفضة، فترات طويمة بين الفحص ستكون كافية.

 التوصيات
 إجراء دراسة مماثمة في وحدة غسيل الكمى البريتوني لتقييم ومقارنة النتائج.. يجب 1
. يجب تشجيع المزيد من األبحاث حول فعالية الفحص المتكرر لممكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين في 2

في بمدان  ودية ولكن أيضاً وحدات غسيل الكمى في مراكز أمراض الكمى األخرى، ليس فقط في المممكة العربية السع
 الشرق األوسط األخرى.

 القيود
 : بعض القيود التي ال يمكن تجنبياعمى الرغم من أن البحث ينجز ىدف الدراسة، كانت ىناك 

لم ندرج المرضى الداخميين الذين تمقوا غسيل الكمى لفترة قصيرة أو الذين جاءوا من مناطق مختمفة بسبب . 1
  .لموصولالصعوبات بالنسبة ليم 

إيجابية وفيروس نقص المناعة البشرية ألنيم عولجوا  Bتم استبعاد المرضى الذين يعانون من عدوى التياب الكبد . 2
 في مركز آخر تحت إشراف وزارة الصحة.

 اإلهتمام بالمنافسة
 المؤلفين ليس لدييم تضارب في المصالح ذات الصمة ليذه المادة لمكشف عنيا.
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 مالحق
 : بيانات العامة لممشاركين 1جدول 

  الذكور اإلناث المجموع

 مجموع الجنس )٪( ٪(48.9) 68 ٪(51) 71 139

 العمر الوسطيالفئة العمرية،  50.10( 20-82) 56.21( 20-102) 53.22( 20-102)

 السعودية )٪( ٪(80.8) 55 ٪(91.5) 65 ٪(86.3) 120

 مرض السكري ٪(52.9) 36 ٪(61.9) 44 ٪(57.5) 80

 ارتفاع ضغط الدم ٪(88.2) 60 ٪(74.6) 53 ٪(81.3) 113

 عسر شحميات الدم ٪(69.1) 47 ٪(63.38) 45 ٪(66.18) 92

 مرض الشريان التاجي ٪(20.5) 14 ٪(2.8) 2 ٪(11.5) 16

 مرض الغدة الدرقية ٪(2.94) 2 ٪(14.08) 10 ٪(8.63) 12

 التهاب الكبد سي ٪(5.88) 4 ٪(5.63) 4 ٪(5.7) 8

 زرع سابق ٪(2.94) 2 ٪(4،2) 3 ٪(3.59) 5

 الناسور ٪(55.9) 38 ٪(28.1) 20 ٪(41.7) 58

 بيرماكاثيتر ٪(44.1) 30 ٪(71.8) 51 ٪(58.3) 81

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة  ٪(2.94) 2 ٪(7.04) 5 ٪(5) 7
 *MRSA لمميثيسيمين األنفية

 استخدام الستيرويد ٪(2.94) 2 ٪(7.04) 5 ٪(5) 7

 استخدام قامع المناعة األخر ٪(2.94) 2 ٪(2.8) 2 ٪(2.87) 4
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 نلممشاركي العامة : البيانات 2الجدول 

 سكر الدم العشوائي  * 

 االنقباضي.** ضغط الدم 
 ضغط الدم االنبساطي†

 ىرمون تحفيز الغدة الدرقية.‡ 

 

 

هرمون تحفيز  
الغدة الدرقية  

 أقصي( )حد

هرمون 
تحفيز  
الغدة 
 ‡الدرقية 

 )حد أدني(

ضغط الدم 
      †االنبساطي

 )حد أقصي(

ضغط الدم 
 †االنبساطي

 )حد أدني(

ضغط الدم 
 االنقباضي

SPB** 
 )حد أقصي(

ضغط الدم 
 االنقباضي

SPB** 
 )حد أدني(

سكر الدم 
العشوائي 

((RBS* 
 )حد أقصي(

سكر الدم 
العشوائي  

((RBS* 

 )حد أدني(

العوامل 
 االحصائية

 

2557 15638 9.51 6952 16754 12256 2.856 9355 
العمر 
          الوسطي
5355 

 

159 153 91 65 17. 12. 157 8655 
العدد 

     المتوسط  
5455 

 
3514 156. 1851 1859 2758 2351 154 4. 

إس دي       
1854 

 
الحد األدنى      28 -64 .8 .9 6 .5 51. 5.8.

2. 
 

2152 1553 13. 13. 236 2.. 1242 28. 
الحد 

األقصى    
1.2 

 

.59. .56. 79 55 152 1.8 1.455 75 

النسبة 
المئوية 

25  
3758 

 
159. 153. 91 65 17. 12. 157 86 

5.         
5454 

 
35.. 251. 1.3 83 186 13. 263 96 

75              
68 
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 نلممشاركي : البيانات العامة 3الجدول 

 الثالثية لدىون* ا

 البروتين الدىني منخفض الكثافة† 

 بروتين دىنى عالى الكثافة ‡  

 اإلحصائية لمعدل الترسيب والكريات البروتينية التفاعمية : 4جدول 
بروتين سي 

 ‡التفاعمي

 )حد أقصي(

بروتين سي 
 ‡التفاعمي

 )حد أدني(

معدل الترسيب                  
 )حد أقصي(

 معدل الترسيب

 )حد أدني(

 24.85العمر الوسطي     66.6 1.20 6553
 15العدد المتوسط      70.0 0.20 ..35
 26.6إس دي         44.9 4.40 856
 0الحد األدنى       0 0 .
 120الحد األقصى  150 0.42 42

 4.00النسبة المئوية  20 0 .55.
35.. 0.20 70 50         15.0 
1.57. 0.60 108 75        40.0 

 *معدل الترسيب                             

 بروتين سي التفاعمي‡                             

بروتين دهنى عالى 
 ‡HDL الكثافة 

 )حد أقصي(

بروتين دهنى 
 عالى الكثافة 
HDL‡ 

 )حد أدني(

البروتين 
الدهني 
منخفض 

 †LDL الكثافة

 )حد أقصي(

البروتين 
الدهني 
منخفض 

 الكثافة
LDL† 

 أقصي()حد

الدهون 
 الثالثية 
TG* 

 )حد أقصي(

الدهون الثالثية 
TG* 

 )حد أدني(

الكولسترول 
 )حد أقصي(

الكولسترول 
 دني(األحد ال)

 

 العمر الوسطي 132.4 207.6 101.5 234.9 68.3 119.8 31.2 5.56
 العدد المتوسط 124 198 93 207 63 111 30 43

 إس دي 41 81.8 58.8 26.9 27 60.9 13.6 2555
 الحد األدنى 64 90 23 53 20 20 2 13
 الحد األقصى 276 830 341 824 174 612 92 171
 النسبة المئوية 101 156 62 140 47 90 24 33
43 30 111 63 207 93 198 124 50 
6. 37 138 83 303 129 234 158 75 
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ي الفترات الزمنية : حاجزة المكورات العنقودية الذهبية المقاومة لمميثيسيمين األنفية لمرضى غسيل الكمى ف5جدول 
 أشهر 6وبعد  اشهر 3البداية وبعد   من

النسبة المئوية  النسبة المئوية التراكمية
 الصالحة

  التكرار             النسبة

9953 

 

 

1.. 

98.6 

 

 

0.7 

 

98.6 
 

 

0.7 

138 

 

 

1 

العنقودية  المكورات
الذىبية المقاومة 

 0في لمميثيسيمين 
 سمبي

 إيجابي

9654 

 

1.. 

96.4 

 

3.6 

96.4 

 

3.6 

134 

 

5 

المكورات العنقودية 
الذىبية المقاومة 
 3لمميثيسيمين في 

 سمبي

 إيجابي

9856 

 

1.. 

98.6 

 

1.4 

98.6 

 

1.4 

137 

 

2 

المكورات العنقودية 
الذىبية المقاومة 
 6لمميثيسيمين في 

 سمبي

 إيجابي
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 : المرضى الذين يعانون من وجود المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين األنفية 6جدول 

 و العالقة بين السكر و الضغط و غيرىا .

وجود المكورات 
العنقودية الذهبية 

المقاومة 
لمميثيسيمين 

في سطح  األنفية
 خرآ

الحصول عمى 
 غسيل الكمى

ارتفاع ضغط 
 الدم

مرض 
 السكري

  عدد المرضى الفئة العمرية الجنس

 Male ال نعم بيرماكاث ال يوجد
100% 

المكورات  1 41
العنقودية 

الذهبية المقاومة 
 لمميثيسيمين في

. 
 Female %40نعم في  %100 %100 %20نعم في 

100% 
المكورات  5 32-67

العنقودية 
الذهبية المقاومة 

في لمميثيسيمين 
3 

نعم في  %80نعم في  بيرماكاث %50نعم في 
100% 

Male 
50% 

المكورات  2 33-57
العنقودية 

الذهبية المقاومة 
في  لمميثيسيمين

6 
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 لمرض مرسا األنفي : اختبار اختبارتشي التربيعي 7جدول 

 احترام الحرية )ثنائي( ةالقيمة اإلحتمالي )أحادي( ةحتماليلقيمة االا

Df* 

  القيمة

 تصحيح االستمرارية 0.705 1 0.401 

 نسبة احتمالية 1.439 1 0.280 ..52.

 اختبار فيشر الدقيق  1 0.280 ..52.

الخطي عن طريق  1.450 1 0.229 ..52.
 جمعية خطية

* DFاحترام الحرية : 
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 لةل  جمانن لةلراسانت اسلحوثث سلجمةلر سلانع  جر،اسلدر  ساا رل    

 استهالك الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي وعالقته بتغير المناخ في مملكة البحرين
 الوضع الحالي والسيناريوهات المستقبلية 

Household electricity consumption and climate change in the Kingdom of BahrainCurrent 

state and future scenarios 

 *  د. مها الصباغ
 ملخص

انصت جةلى أن تقثم مجي   6102خةلت ستفنقي  عنايس حيز سلتنفيذ جنم  
 ال سلدنمل خبفض سنحدنثنهتن من سلغنزست سدلتاحح  يف تغًن سدلننخ. الإليفنء 
عنالتزسمنت سدلرتتح  جةلى ىذه ساتفنقي ا يحرا خينا خفض سلطةلب جةلى 

ن أحر سخليناست ساتهالك سلطنق  سلكه،عنئي  من سلقطنع سدلنزيل يف ممةلك  سلحو،ي
% من إمجنيل سلطنق  73سلثسجرة ا ايان اأن ىذس سلقطنع ياتهةلك حنث 

سلكه،عنئي  اسدلنتم  عناتخرسم سلغنز سلطحيدي. يهرف ىذس سلحوث إىل تقييم 
مرى فنجةلي  جر  من سخليناست سدلتنح  يف خفض ساتهالك سلطنق  سلكه،عنئي  

  يف تغًن سدلننخ اذلك يف سلقطنع امن يتحدو من سخنفنض يف سانحدنثنت سدلتاحح
سدلنزيل دباةلك  سلحو،ين. ايتحىن ىذس سلحوث سدلنهج سدلختةلط سلقنئم جةلى تطحيق 

-سآلثنا-سحلنل -جر  من سدلنهمينت سلكاي  اسلنثجي  مثل دنثذج سألاحنب
 ختطيط عرسئل سلطنق  جةلى سدلرى سلحديرسااتمنعنتا عنإلضنف  إىل ع،ننمج 

 . اتُحٌن سلنتنئج أن سلتثجي  دبننف  سلدزل سحل،ساي لةلاحنين امصفثف  تقييم اصفي
% 9ميكنو أن حيقق أجةلى ناح  خفض يف سلطةلب جةلى سلطنق  اذلك دبقرسا 

ا كان أن تحين رلاثج  من سخليناست ميكنو أن حيقق ناح  6101حبةلثل جنم 
مةليثن طن من  01% اخفض يف سانحدنثنت يصل إىل 62أجةلى تصل إىل 

سلك،عثن ننىيك جن سدلننف  سألخ،ى اسدلتاثةل  يف حتاٌن جث ة  ثنين أكاير
سذلثسء اسلصو  سلدنم . ايثصي سلحوث عض،ااة إج،سء ماح ااتهالك سلطنق  
يف سلقطنع سدلنزيل يف سلحو،ين عركل خنص ايف  ال رلةلس سلتدنان لرال 

ان  سخلةليج سلد،عي  عركل جنم اذلك لتثفًن سلحينننت سألالي  سليت ميكن ساجت
جةليهن يف اض  سلاينانت. كان ايثصي سلحوث أيضًن عإنرنء قنجرة عينننت 
إحصنئي  خةليمي  ختتص عنلطنق  اتغًن سدلننخ اذلك لةلاانجرة يف سختنذ سلق،سا 

 اتثفًن مؤش،ست  قيق  حثل  ال سدلنطق .   
سلحو،ينا سلقطنع سدلنزيلا سلطنق  سلكه،عنئي ا تغًن سدلننخا  الكلمات المفتاحية:

ختطيط عرسئل سلطنق  سااتمنعنتا ع،ننمج -سآلثنا-سحلنل -دنثذج سألاحنب
 .جةلى سدلرى سلحدير

______________ 
جلنئزة اسشر عن محير لةلثقنف   07انعق  سل ندلعكز سألال يف رلنل جةلثم سلحيئ  عندل، لفنئز لحوث سس[

 ]اسلدةلثم

 سلحو،ين-ع،ننمج سإل ساة سلحيئي  -جنمد  سخلةليج سلد،يب *

 * Dr. Maha Alsabbagh 

Abstract 

In 2016, Paris Agreement entered into force where all 

developing and developed countries were obligated to 

contribute to Greenhouse Gas (GHG) emissions 

reductions. Mitigation of GHG emissions from 

household sector appears as a promising opportunity 

for the Kingdom of Bahrain. This is because the 

household sector consumes 47% of total electricity 

that is generated using natural gas. This research aims 

to examine the extent to which a number of mitigation 

measures can contribute to the reduction of electricity 

consumption and GHG emissions from the household 

sector in Bahrain. Accordingly, a mixed-methods 

approach is utilized where several methods were 

adopted including Driving forces-State-Impacts-

Responses (DSIR) framework, Long Range Energy 

Alternatives Planning System (LEAP) and a 

qualitative assessment matrix. Results show that 

adopting thermal insulation can contribute to around 

9% reduction in total electricity demand by 2030. A 

higher percentage can be obtained when adopting a 

scenario package reaching 26% reduction in electricity 

demand and 15 million tons in CO2 emissions. 

Additionally, reducing household electricity 

consumption can contribute to enhancing air quality 

and improving public health. This research 

recommends conducting a household energy 

consumption survey in Bahrain and other Gulf 

Cooperation Council countries to provide bottom-up 

collected data required for modelling. Furthermore, 

developing a regional database that focuses on energy 

and climate change statistics is highly recommended 

to inform decision-making and to provide reliable 

relevant indicators for the region.  

Keywords: Bahrain, household sector, electricity, 

climate change, DSIR, LEAP 

_____________ 
*Arabian Gulf University, Environmental Management 

Programme-Bahrain 
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 مقدمة
ُيشكل تغير المناخ أحد أبرز القضايا البيئية عمى مستوى العالم، إن لم يكن أىميا عمى اإلطالق، ذلك أن اآلثار المترتبة عمى 
تغير المناخ تمتد لتشمل كافة األنظمة البيئية في مختمف بقاع األرض. وبغية الحد من ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم المشكمة، 

إلبقاء االرتفاع في درجات الحرارة في حدود درجتين مئويتين مقارنة  2016اقية باريس في عام وقعت دول العالم عمى اتف
بالحقبة قبل الصناعية. ىذا، وقدمت دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية مبادراتيا المزمعة لخفض انبعاثاتيا وذلك قبيل 

وذلك بعد أن دخمت اتفاقية باريس  2020ذ المبادرات في عام ، عمى أن تمتزم الدول بتنفي2015انعقاد مؤتمر باريس في عام 
 حيز التنفيذ في العام الماضي.  

يشكل قطاع إنتاج الطاقة الكيربائية أحد الخيارات الواعدة لخفض انبعاثات الغازات المتسببة في ظاىرة تغير المناخ. إذ يتسبب 
توى العالم كونو يعتمد عمى الوقود األحفوري بشكل أساسي % من االنبعاثات وذلك عمى مس25ىذا القطاع في إنتاج نحو 

. ويستيمك القطاع المنزلي وحده نحو U.S EIA, 2016))(1) (2)(IPCC, 2014% )95إلنتاج الطاقة وذلك بنسبة تفوق 
أن يزداد طمب % من الطاقة الكيربائية المنتجة وبالتالي فإنو يبرز كأحد فرص خفض االنبعاثات، ال سيما وأنو من المتوقع 27

 .(1)((U.S. EIA, 2016؛ IEA, 2016)(3)) 2040 – 2012% خالل الفترة 48ىذا القطاع عمى الطاقة بمقدار 
وبغية خفض استيالك القطاع المنزلي من الطاقة الكيربائية، عمدت دول العالم إلى تبني أساليب متنوعة تتراوح ما بين تشريعية 

. كما وتبنت دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية، بصورة منفردة، عددًا (2)(IPCC, 2014ومؤسساتية وتقنية ومعموماتية )
من ىذه األساليب. إال أنو وبمراجعة األدبيات ذات العالقة، يتضح أن الباب ال يزال مفتوحًا لتبني أساليب أخرى قد تكون أكثر 

م خفض الوقود األحفوري المستيمك واالنبعاثات المتسببة جدوى في خفض استيالك القطاع المنزلي لمطاقة الكيربائية، ومن ث
في تغير المناخ. غير أنو ال يمكن معرفة مدى جدوى ىذه السياسات وكمفتيا وذلك دون أن تتم عممية بناء السيناريوىات 

  (Moya et al., 2016)(4) المستقبمية المبنية عمى بيانات مستمدة من مسوحات ميدانية الستيالك الطاقة في القطاع المنزلي

Swan and Ugursal, 2009) )(8) Rhodes et al., 2011) )(7)(6) ؛(Swan et al., 2011) (5)(Murphy, 2014)   
وعميو، ييدف ىذا البحث إلى تقييم مدى فاعمية عدد من الخيارات المتاحة في خفض استيالك الطاقة الكيربائية ومن ثم 

المناخ وذلك في القطاع المنزلي بمممكة البحرين. وعمى وجو الخصوص، فإن ىذا البحث ييدف االنبعاثات المتسببة في تغير 
 إلى تحقيق ما يمي:

 تقييم الوضع الحالي الستيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي في مممكة البحرين .1
 2030توقع كمية الطمب عمى الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي بحمول عام  .2
 د كمية الخفض المتوقعة من ىذا القطاع وذلك عند تطبيق عدد من الخيارات المقترحةتحدي .3
 بيان المنافع الثانوية المترتبة عمى خفض استيالك الطاقة الكيربائية .4
الخروج بتوصيات لتطبيق الخيارات المالئمة وذلك عمى مستوى البحرين بشكل خاص وعمى مستوى دول المجمس  .5

 بشكل عام. 
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عمى مستوى البحرين ودول المجمس، بحيث أنو يمثل المبنة  -حسب عممنا–ة ىذا البحث في كونو األول من نوعو وتكمن أىمي
األولى التي يمكن عمى أساسيا بناء الدراسات والبحوث المستقبمية. كما ويطبق ىذا البحث منيجية تقييم خاصة بالقضايا 

 *Driving forces-State-Impacts-Responses (DSIR)ت جابااالست-اآلثار-الحالة-البيئية، أال وىي إطار األسباب
والتي لم يتم تطبيقيا سابقًا في ىذا المجال. ىذا، ويوضح ىذا البحث الخيارات الواقعية التي يمكن تبنييا لخفض االنبعاثات 

ن والتكامل بين دول المجمس الناتجة عن استيالك القطاع المنزلي لمطاقة الكيربائية، ناىيك عن كونو يبرز فرص تعزيز التعاو 
 من خالل إلقاء الضوء عمى إمكانية نقل الخبرات وتوحيد المواصفات والمقاييس. 

  الدراسات السابقة
يعتمد إنتاج الطاقة الكيربائية في دول المجمس عمى الوقود األحفوري بشكل أساسي. وبالرغم من تنوع التقنيات المستخدمة 

الطبيعي، زيت الوقود الثقيل، والنفط الخام(، فإن إنتاج الطاقة الكيربائية يتسم بارتفاع اإلنتاج والوقود المستخدم )مثل الغاز 
حصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى ارتفاع وكثافة ما ينتج عن ذلك من غازات تتسبب في تغير المناخ. وتشير اإل

كيمووات ساعة لمفرد، في  4,000إذ يبمغ المتوسط العالمي نحو نصيب الفرد في دول المجمس من الطاقة الكيربائية المنتجة. 
 11,200كيمووات ساعة لمفرد في سمطنة عمان،  6,100حين أن نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية المستيمكة يتراوح بين 

 كيمووات ساعة لمفرد في مممكة البحرين 19,200كيمووات ساعة لمفرد في اإلمارات العربية المتحدة، و
 (The World Bank, 2017 a)(9) وىذا ما يمقي بظاللو عمى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحديدًا، أحد أبرز الغازات .

المتسببة في تغير المناخ، ليرتفع نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون في دول المجمس مقارنة بالمتوسط العالمي. حيث يبمغ 
طن  14.4ني أكسيد الكربون عمى مستوى العالم، في حين يبمغ نصيب الفرد نحو طن ثا 4.4نصيب الفرد في المتوسط نحو 

طن من ثاني أكسيد الكربون لمفرد في مممكة  21.8طن لمفرد في اإلمارات العربية المتحدة، و 19.3مثاًل في سمطنة عمان، 
تقرير الطاقة الصادر عن وكالة البحرين ليصبح بذلك خامس أعمى معدل انبعاثات لمفرد وذلك عمى مستوى العالم بحسب 

 . (3)(IEA, 2016الطاقة الدولية )
 
 
 
 
 

____________________ 
-Driving forces-Pressures-Stateاالستجابات -اآلثار-الحالة-الضغوط-تجدر اإلشارة ىنا إلى أن النموذج األصمي ُيعرف باسم األسباب * 

Impacts-Responses (DPSIR).  إال أنو وبسبب صعوبة التمييز بين األسباب المباشرة وغير المباشرة )األسباب والضغوط( في ىذا البحث، ارتأينا
 Bell and Morse (2008.)دمج ىذين المكونين معًا ال سيما وأن مثل ىذا النموذج مستخدم في األدبيات ذات العالقة مثل 
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ئية في عدد من القطاعات، غير أن القطاع المنزلي وحده يستيمك أكثر من ثمث ىذا ويتم االستيالك النيائي لمطاقة الكيربا

 (10)(2013عبدالجميل وآخرون، )% من الطاقة في دول المجمس 47الطاقة النيائية المستيمكة وذلك في الدول العربية، ونحو 
IEA, 2016))(3) االستيالك عمى الطاقة الكيربائية ومن ثم . ومن ىنا تبرز أىمية التركيز عمى القطاع المنزلي وذلك لخفض

آالف جيجاوات  7.6خفض انبعاثات الغازات المتسببة في تغير المناخ. حيث بمغ استيالك القطاع المنزلي في البحرين نحو 
 بميون قدم كعب من الغاز الطبيعي وذلك إلنتاج الطاقة الكيربائية 180، في حين تم استيالك حو 2016ساعة في عام 

. وعميو، فإن خفض استيالك القطاع المنزلي من الطاقة الكيربائية يسيم (11)(2016ئة المعمومات والحكومة االلكترونية، )ىي 
 . 2016في اإليفاء بالتزامات البحرين نحو اتفاقية باريس التي وقعت وصادقت عمييا في عام 

ت دول العالم ومن بينيا البحرين ممزمة أيضًا بتحقيق وليست االلتزامات المنبثقة عن اتفاقية باريس ىي الوحيدة، إذ أصبح
. وينص اليدف السابع من أىداف التنمية المستدامة والمتعمق 2016أىداف التنمية المستدامة وذلك بعد إقرارىا في عام 
ت من ، األمر الذي يعني في نياية المطاف، خفض االنبعاثا2030بالطاقة عمى تحسين كفاءة الطاقة وذلك بحمول عام 

 الغازات المتسببة في تغير المناخ.
تشير األدبيات ذات العالقة ولإليفاء بااللتزامات اآلنفة الذكر، وبغية خفض الطمب عمى الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي، 

دارة الطمب. فأما إدارة العرض، فيو يعني تبن ي ممارسات إلى اتجاىين رئيسيين لتحقيق ىذا اليدف، وىما: إدارة العرض وا 
معينة لخفض إنتاج الطاقة الكيربائية، ومثال ذلك نقل األحمال إلى خارج أوقات الذروة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلنتاج الطاقة الكيربائية. ولعل ىذا التوجو ىو األكثر شيوعًا في الدول العربية. وأما فيما يتعمق 

 ة الطمب، فيو يعني خفض استخدام الطاقة الكيربائية من قبل المستيمك النيائي وىو القطاع المنزلي في ىذه الحالة. بجانب إدار 
وبمراجعة الدراسات السابقة، أمكننا الخروج بتصنيف جديد لتقسيم الخيارات المتاحة لخفض استيالك القطاع المنزلي لمطاقة 

قسم الخيارات إلى أربعة أقسام بحيث يتعمق القسم األول بالمبنى نفسو أو المنزل وذلك الكيربائية. وبحسب التصنيف المقترح، تن
من ناحية التصميم المالئم لمبيئة واستخدام العزل الحراري باإلضافة إلى وضع معايير خاصة بالبناء األخضر والموفر لمطاقة. 

يير دنيا ألداء الطاقة بغية تحسين كفاءة استيالكيا لمطاقة أما القسم الثاني فيتعمق باألجيزة الكيربائية المنزلية ووضع معا
الكيربائية، باإلضافة إلى اشتراط وجود ممصقات تبين كفاءة استيالك الطاقة في األجيزة الكيربائية. ويتعمق القسم الثالث بإنتاج 

ع من الخيارات فتح السوق أمام التقنيات الطاقة الكيربائية في المنزل وذلك باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويتطمب ىذا النو 
الخضراء وتعديل التشريعات بما يتالءم مع إيصال الطاقة الكيربائية إلى شبكة الدولة وذلك عن طريق تعرفة التغذية لمطاقات 

في تشغيميا، ذلك أن المتجددة مثاًل. وأما القسم الرابع فيتعمق بالسموك المتعمق بشراء األجيزة الكيربائية ونمط االستخدام المتبع 
الوعي باألجيزة عالية الكفاءة واإلجراءات التي من شأنيا خفض استيالك الطاقة الكيربائية من شأنو المساىمة في خفض 

 . (12)(Kua and Wong, 2012)(13) ;(IPCC, 2014)(2) (Zhang and Wang, 2017االستيالك )
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تطبيقيا أو قيد التطبيق في البحرين وباقي دول المجمس، إال أن عممية التطبيق وبالرغم من أن العديد من ىذه الخيارات قد تم 
تواجو عددًا من التحديات. ولعل أبرز ىذه التحديات ىو الدعم الحكومي ألسعار الطاقة، والذي أدى ولفترة طويمة إلى اليدر في 

؛ )(10)2013لمورد )عبدالجميل وآخرون، استيالك الطاقة كونو يبعث إشارات خاطئة إلى المستيمك بعدم أىمية ىذا ا
. كما أن الدعم ألسعار الطاقة يتسبب في انخفاض الجدوى االقتصادية لتبني أية إجراءات من (14)(2015عبدالجميل وصعب، )

ك بسبب قبل المستيمك النيائي مثل شراء األجيزة المنزلية الكيربائية عالية الكفاءة أو تركيب األلواح الشمسية في المنزل وذل
ارتفاع كمفتيا مقارنة بسعر وحدة الطاقة الكيربائية. إال أن ىذا األمر قد بدأ ينحسر تدريجيًا مع بدء بعض دول المجمس في رفع 
الدعم بصورة تدريجية عن أسعار الطاقة ليعكس سعر الوحدة من الطاقة الكيربائية كمفة اإلنتاج الفعمية كما ىو الحال في إمارة 

أما في البحرين، فقد ُوضع برنامج زمني لموصول بتعرفة الكيرباء إلى الكمفة الفعمية وذلك لمقطاع المنزلي لغير أبوظبي مثاًل. 
. ىذا، وتشير األدبيات ذات العالقة 2019المواطنين ولممواطنين أيضًا ممن يممكون أكثر من حساب واحد وذلك بحمول عام 

التقنية الالزمة، ضعف الوعي بالممارسات الرشيدة الستيالك الطاقة إلى تحديات أخرى تتمثل في عدم توافر القدرات 
 الكيربائية، وارتفاع الكمفة األولية نسبيًا وذلك لألجيزة عالية الكفاءة. 

وفي ىذا اإلطار، فإنو تجدر اإلشارة إلى أن عددًا من الدول تقوم بمسح استيالك الطاقة في القطاع المنزلي وذلك لمتعرف عمى 
قة المستخدمة، أوجو استخدام الطاقة، أنواع وأعداد األجيزة الكيربائية المنزلية وأنماط استخداميا، وأخيرًا، بعض نوع الطا

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمقاطنين في الوحدة السكنية. ولعل من أمثمة الدول العربية التي تقوم بمثل ىذا المسح ىي 
 ؛ (16)(2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )؛ (15)(Kablan et al., 1999األردن وفمسطين )

. وتكمن أىمية ىذا المسح في توفير البيانات األولية باستخدام منيج جمع (17)(2013األردن  –وزارة الطاقة والثروة المعدنية )
وذلك لصنع السياسات المتعمقة بالطاقة باإلضافة إلى رسم  Bottom-up Approachالبيانات من األسفل إلى األعمى 

السيناريوىات المستقبمية. وتسيم ىذه الطريقة في توفير بيانات عالية الدقة كما وتتيح أيضًا فرصة اختيار السياسات المالئمة 
 ومن ثم تقييميا والتحقق من فعاليتيا في تحقيق األىداف الموضوعة.  

استيالك الطاقة في القطاع المنزلي، إال أن دول المجمس لم تقم بو حتى اآلن وذلك حسب عممنا. وبالرغم من أىمية مسح 
ولعل المممكة العربية السعودية ىي أولى الدول التي تتجو نحو القيام بو وذلك في شيري أكتوبر ونوفمبر من ىذا العام وفق ما 

 . (18)(2017المممكة العربية السعودية،  –ة العامة لإلحصاء أشار إليو موقع الييئة العامة لإلحصاء بالسعودية )الييئ
يتضح مما سبق ضرورة التوجو نحو خفض استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي في مممكة البحرين بغية خفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ال سيما وأن ىذا القطاع يستيمك نحو نصف الطاقة الكيربائية المستيمكة. كما وبّين العرض 

استيالك القطاع المنزلي من الطاقة الكيربائية والحاجة الماسة إلى القيام بمسح السابق أيضًا تنوع الخيارات المتاحة لخفض 
 ميداني الستيالك الطاقة وذلك لصنع السياسات المتعمقة بالطاقة والبيئة ومن ثم تقييميا. 
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 المنهجية

القائم عمى جمع البيانات الكمية  Mixed-methods Approachيعتمد ىذا البحث عمى تطبيق منيج البحث المختمط 
والنوعية. وسيتم ىنا استعراض الخطوات المنيجية التي تم اتباعيا وذلك لتحقيق كل ىدف من أىداف ىذا البحث عمى النحو 

 التالي: 
 تقييم الوضع الحالي الستيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي في مممكة البحريناليدف األول: 

 Drivingاالستجابات -اآلثار-الحالة-لقد تم اختيار أحد نماذج التقييم البيئي لتحقيق ىذا اليدف. ويقوم نموذج األسباب
forces-State-Impacts-Responses (DSIR)  عمى بناء مؤشرات تتعمق بكل مكّون من مكونات النموذج. وقد قامت

نسان ومن ثم تقييميا وذلك بغية امو لمتعرف عمى العالقات بين البيئة واإلوكالة البيئة األوروبية بتطوير ىذا النموذج واستخد
. ويتألف النموذج من أربعة مكونات أساسية ىي: األسباب (19)(EEA, [no date(؛ (20))Shah, 2000تحقيق االستدامة )

Driving Forces (D)  وتعني األسباب المباشرة وغير المباشرة التي تكمن وراء حدوث المشكمة قيد الدراسة، الحالةState 
(S)  وتعني الوضع الحالي لممشكمة، اآلثار الناجمة عن المشكمةImpacts (I) وأخيرًا االستجابات ،Responses (R)  وىي

النموذج في التعرف عمى الصورة الكاممة المتعمقة بارتفاع  وتكمن أىمية تطبيق ىذااإلجراءات المتخذة لمواجية المشكمة. 
استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي بمممكة البحرين ومن ثم تحديد فيما إذا كانت االستجابات التي تم تنفيذىا تتالءم 

. كما وتتيح عممية حساب المؤشرات مع المشكمة أو أنيا تستيدف جزءًا محددًا بعينو منيا كأن يكون األسباب أو اآلثار مثالً 
إمكانية مقارنة التطور في حجم المشكمة وأسبابيا وآثارىا، األمر الذي يعني قياس مدى النجاح في تطبيق السياسات الموجية 

 لحميا. 
 2030اليدف الثاني: توقع كمية الطمب عمى الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي بحمول عام   

-Businessومن ثم بناء سيناريو مرجعي   Current Accountsدف، فقد تم أواًل بناء نموذج لموضع الحاليولتحقيق ىذا الي
Usual (BAU) Scenario -As  وذلك باستخدام( برنامج تخطيط بدائل الطاقة عمى المدى البعيدLEAP)Long  

Energy Alternatives Planning System Range بناء السيناريوىات المستقبمية باستخدام يقوم ىذا البرنامج بعممية . و
عدد محدد من المتغيرات، كما ويتيح أيضًا إمكانية بناء السيناريوىات باستخدام أكثر من طريقة، األمر الذي يجعمو مناسبًا 

 .(21)(Heaps, 2008لمدول النامية التي تعاني من محدودية البيانات المتوافرة )
األعمى لبناء نموذج الوضع الحالي والسيناريو المرجعي. ونظرًا لعدم وجود مسوحات لمطاقة  وتم تطبيق منيجية من األسفل إلى

في البحرين فقد تم البحث في قاعدة بيانات جميع المسوحات التي قامت بيا الدولة باإلضافة إلى الدراسات ذات العالقة. وتم 
، ودراسة (22)(2006الجياز المركزي لممعمومات (قام بو  مصدرين أساسيين وىما: مسح نفقات ودخل األسرة الذيالتوصل إلى 

لصالح االتحاد النسائي البحريني. فأما مسح النفقات فقد تم إجراؤه من قبل الدولة عمى عينة  (23)(2014الجنيد وآخرين (
أسرة بحيث تضمن المسح أسئمة حول ممكية أبرز األجيزة الكيربائية المنزلية. وأما بالنسبة  3,264عشوائية من األسر شممت 
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حدود من أنواع األجيزة الكيربائية ونمط استخداميا بحيث فقد اشتممت عمى حصر لعدد م (23)(2014الجنيد وآخرين (لدراسة 
 أسرة.  2,014شممت 

وباالستعانة بنتائج الدراستين السابقتين، تم بناء نموذج الوضع الحالي والسيناريو المرجعي باستخدام المعطيات الموضحة في 
 ة التالية. ولحساب كمية استيالك الجياز لمطاقة الكيربائية، تم تطبيق المعادل1جدول 

(U.S. Department of Energy, 2017)(24)  
         استيالك جياز ما لمطاقة الكيربائية في المنازل )كيمووات في الساعة( = كمية الطاقة التي يستيمكيا الجياز )كيمووات(                

 (1* عدد ساعات استخدام الجياز )ساعة( معادلة )
بين أعداد األسر، عدد السكان واستيالك الطاقة الكيربائية وذلك لمتنبؤ بأعداد األسر في المستقبل كما وتم أيضًا إيجاد العالقة 

كونيا متغير أساسي لتوقع كمية الطمب عمى الطاقة الكيربائية في المستقبل وذلك بحسب البيانات المتوافرة لمقيام بيذا البحث. 
، وباستخدام بيانات تمتد 21النسخة رقم  IBM SPSSلبرنامج اإلحصائي وبتطبيق معادلة االنحدار الخطي البسيط باستخدام ا

وعالقة  0.998، تم التحقق من وجود عالقة ارتباط قوية بين عدد السكان وعدد األسر تبمغ 2016وحتى  2000من العام 
التنبؤ بأعداد األسر باالستناد . وعميو، فإنو يمكن 0.962ارتباط أخرى قوية بين عدد السكان واستيالك الطاقة الكيربائية تبمغ 

 وذلك بتطبيق معادلة االنحدار الخطي التالية:  (25)(2015الجياز المركزي لممعمومات (إلى االسقاطات السكانية التي يوفرىا 
 (2معادلة )  58069 * عدد السكان +  0.0659عدد األسر = 

األسر وكمية استيالك الطاقة الكيربائية، تم استخدام المعادلتين رقم جودة التوقعات المستقبمية المتعمقة بأعداد وبغية التأكد من 
 :(26)(Pongthanaisawan and Sorapipatana, 2013وذلك عمى النحو التالي ) 4و 3

       ]100القيمة المشاىدة(/عدد القيم( * –مجموع )القيمة المحسوبة  [/متوسط القيم المشاىدة( * 1)متوسط الخطأ = 
 (3معادلة )

/عدد القيم(  2القيمة المشاىدة( –مجموع )القيمة المحسوبة  [/متوسط القيم المشاىدة( *1جذر متوسط مربع الخطأ = )
 (4معادلة )          1/2]100*

عمى التوالي. وتعتبر  %1% و8تتراوح بين كانت نتيجة متوسط الخطأ وجذر متوسط مربع الخطأ وبتطبيق ىاتين المعادلتين، 
 % 10% و +10-ىذه النتائج مناسبة لبناء السيناريوىات، إذ أن نطاق نسبة الخطأ المقبول يتراوح ما بين 

(Khalil and Shaffie, 2013)(27) . 
 تحديد كمية الخفض المتوقعة من ىذا القطاع وذلك عند تطبيق عدد من الخيارات المقترحةاليدف الثالث: 

وتم ىنا بناء عدد من سيناريوىات التخفيف التي افترضت تطبيق مجموعة من الخيارات المتاحة وىي الوعي بالمنافع المترتبة 
عمى استخدام العزل الحراري، تغيير أنماط السموك المتعمق باستخدام األجيزة الكيربائية المنزلية، استخدام السخانات الشمسية، 

. وتم بناء سيناريو خاص بكل من ىذه الخيارات Light-Emitting Diode (LED)وفيرًا لمطاقة واستخدام المصابيح األكثر ت
الجدير بالذكر (. 3دول جكما وتم أيضًا تصميم مجموعة سيناريوىات بحيث تتألف كل مجموعة من خيارين فأكثر )،  عمى حدة
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أنو تم اختيار ىذه الخيارات بالرجوع إلى توصيات عدد من التقارير الوطنية والدراسات حول دول المجمس والدول العربية 
((PMEW, 2012(30) (29)؛(ESCWA, 2013) ؛RCREEE, 2014 a))(28) . 

 عمى خفض استيالك الطاقة الكيربائيةاليدف الرابع: بيان المنافع الثانوية المترتبة 
ينتج عن خفض استيالك الطاقة الكيربائية عدد من المنافع البيئية واالقتصادية، وتمت مراجعة األدبيات ذات العالقة لمتعرف 

 عمى أبرز جوانب المنفعة وكيفية احتسابيا.
البحرين بشكل خاص وعمى مستوى دول  اليدف الخامس: الخروج بتوصيات لتطبيق الخيارات المالئمة وذلك عمى مستوى

  المجمس بشكل عام
 

 : الفرضيات المستخدمة في بناء نموذج الوضع الحالي والسيناريو المرجعي1جدول 

 الفرضية المتغير

 *2013، 2005 سنة األساس

 2013أسرة في عام  156,262، و 2005أسرة في عام  117,010 عدد األسر

أجيزة 
 التكييف**

 % من األسر أجيزة تكييف، وىي عمى ثالثة أنواع:100تمتمك 

 11وبفترة عمل  2013% في عام 3، و2005% من األسر في عام 2.1وذلك بنسبة  Central ACالتكييف المركزي  .1
 كيمووات ساعة. 2.5ساعة يوميًا لمدة سبعة أشير وبمعدل استيالك 

ساعة  11وبفترة عمل  2013% عام 37، و2005% من األسر في عام 30سبة وذلك بن Split AC التكييف المجزأ .2
 كيمووات ساعة. 2.6يوميًا لمدة سبعة أشير واستيالك 

 11وبفترة عمل  2013% في عام 95، و2005% من األسر في عام 96.2وذلك بنسبة   Window ACالتكييف العادي .3
 اعة.كيمووات س 2.7ساعة يوميًا لمدة سبعة أشير واستيالك 

مصابيح 
 اإلضاءة

في عام  ampL Compact Fluorescent (CFL% من األسر مصابيح إضاءة من النوع الموفر لمطاقة )100تمتمك 
 كيمووات ساعة. 0.03ساعة يوميًا وبمعدل استيالك  15مصباح لكل أسرة بحيث تعمل مدة  30بمعدل  2016

 الثالجات
ساعة في اليوم طوال أيام  24كيمووات ساعة وذلك لفترة عمل  0.12استيالك يبمغ % من األسر ثالجات بمعدل 100تمتمك 
 السنة.

 سخانات المياه
ساعات في اليوم لمدة سبعة أشير  4% من األسر سخانات كيربائية لممياه وذلك بمعدل فترة عمل فعمية تبمغ 99.6تمتمك 

 كيمووات ساعة. 1.4وبمعدل استيالك لمطاقة يبمغ 

 التمفاز
 0.25ساعات عمل لمجياز طوال أيام السنة وبمقدار استيالك لمطاقة يبمغ  4% من األسر بمعدل 98.3يوجد التمفاز في نحو 

 كيمووات ساعة.
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 (31)(2017ىيئة الكيرباء والماء )، (23)(2014الجنيد وآخرون )، (22)(2006الجياز المركزي لممعمومات)مصدر البيانات: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 

 2005، فقد تم اختيار عامي 2013في عام  (23)(2014الجنيد وآخرون )ودراسة  2005ي عام ف (22) (2006لجياز المركزي لممعمومات )* باالستعانة بدراسة 
 ليكونا سنة األساس.  2013و

إدخال ىذا النوع من البيانات بحيث  LEAP%. ويتيح برنامج 100** يمكن لألسرة أن تمتمك نوعين مختمفين من أنواع أجيزة التكييف بحيث يفوق المجموع النيائي 
 . shareوليست نسبة مئوية  saturationتكون نسبة إشباع 

 
 

 أجيزة التجميد
ساعة عمل في اليوم وذلك طيمة أيام السنة وبمقدار استيالك يبمغ  24% من األسر أجيزة تجميد بمعدل 51.2تمتمك نحو 

 ساعة. كيمووات 0.12

 مجففة المالبس
كيمووات ساعة وبفترة استخدام تبمغ ساعتين مدة خمسة  5% من األسر أجيزة تجفيف المالبس وذلك بمعدل 10.1تمتمك نحو 
 طيمة أيام السنة. األسبوعأيام في 

 غسالة مالبس
 0.6األسبوع وباستيالك يبمغ % من األسر، بمعدل استخدام يبمغ ساعة خالل خمسة أيام في 95.3توجد غساالت المالبس في 

 كيمووات ساعة.

% من األسر أجيزة الميكروويف، بمعدل استخدام الجياز لمدة نصف ساعة في اليوم طيمة أيام السنة، 67تمتمك نحو  الميكروويف
 كيمووات ساعة. 1.2وباستيالك يبمغ 

 كيمووات ساعة لمدة ساعتين في اليوم طيمة أيام السنة.  4% من األسر غسالة أواني بمعدل استيالك 3.1تمتمك  غسالة أواني

 كيمووات في الساعة.  2دقيقة يوميًا واستيالك يبمغ  15% من األسر جياز كي لممالبس بمعدل استخدام 95.5تمتمك  مكواة

ساعات يوميًا واستيالك  3بمعدل  2013% في عام 90.2، و 2005% من األسر جياز حاسب آلي في عام 42.1تمتمك  الحاسب اآللي 
 كيمووات ساعة   0.2
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 في بناء سيناريوهات التخفيف: الفرضيات التي تم استخدامها 2جدول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

اء منازليم تبين شراؤىم ألجيزة *مالحظة: بالرغم من أن فرض استخدام العوازل الحرارية في جميع المباني الحديثة قد تم منذ عامين، إال أنو وبسؤال عدد ممن يقومون ببن
استخدام العزل الحراري في البناء، وقد تم العثور عمى حاالت مماثمة في دول أخرى مثل الواليات تكييف ذات سعة عالية وذلك لعدم إلماميم الكافي بالمنافع المترتبة عمى 

 .(7)(Rhodes et al., 2011)  المتحدة األميركية
 
 
 

 الفرضية المتغير السيناريو

 السيناريو المرجعي
 %. 3.6متوسط النمو في أعداد األسر سنويًا ىو  عدد األسر

  - األجيزة الكيربائية

سيناريوىات التخفيف
 

 العزل الحراري
 أجيزة التكييف

يؤدي العزل الحراري إلى استخدام أجيزة تكييف ذات سعة أقل بحيث يصبح استيالك التكييف 
كيمووات في الساعة وذلك لممكيف سعة  2كيمووات في الساعة، التكييف المجزأ  1.33المركزي 

 طن.*  1.5كيمووات في الساعة لممكيف العادي سعة  2.5طن، و 1.5

تغيير أنماط 
 السموك

 أشير.  7ساعة وذلك لمدة  12ساعة يوميًا بداًل من  11تنخفض فترة االستخدام لتصبح  التكييفأجيزة 

 ساعة وذلك طيمة أيام السنة.  15ساعة يوميًا بداًل من  14تنخفض فترة االستخدام لتصبح  مصابيح اإلضاءة

السخانات 
 الشمسية

 سخانات المياه
 المياه الكيربائية إلى سخانات شمسية.% من مستخدمي سخانات 50تم افتراض تحول 

المصابيح 
األكثر توفيرًا 

  LEDلمطاقة 
 مصابيح اإلضاءة

إلى األكثر توفيرًا لمطاقة  CFLتم افتراض تحول جميع مصابيح اإلضاءة من النوع الموفر لمطاقة 
LED كيمووات في الساعة.  0.02إلى  0.03نخفض استيالك الطاقة من وبالتالي ي 



11 
 لةل  جمانن لةلراسانت اسلحوثث سلجمةلر سلانع  جر،اسلدر  ساا رل    

 : سيناريوهات التخفيف المتضمنة في مجموعات السيناريوهات التي تم بناؤها3دول ج
 التخفيف المتضمنةسيناريوهات  المجموعة

   تغيير أنماط السموك العزل الحراري 1

   السخانات الشمسية العزل الحراري 2

   LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة  العزل الحراري 3

   السخانات الشمسية تغيير أنماط السموك 4

   LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة  تغيير أنماط السموك 5

   LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة  الشمسية السخانات 6

  السخانات الشمسية تغيير أنماط السموك العزل الحراري 7

  تغيير أنماط السموك LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة  العزل الحراري 8

 الشمسيةالسخانات  تغيير أنماط السموك  LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة  العزل الحراري 9

 النتائج والمناقشة
 باتباع الخطوات المنيجية التي تم تفصيميا في الجزء السابق، تم تحقيق أىداف ىذا البحث وذلك عمى النحو التالي: 

 تقييم الوضع الحالي الستيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي في مممكة البحريناليدف األول: 

تم الوقوف عمى أسباب مشكمة ارتفاع استيالك القطاع المنزلي  DSIRاالستجابات -اآلثار-الحالة-باستخدام نموذج األسباب

لمطاقة الكيربائية والنتائج المترتبة عمى ذلك باإلضافة إلى اإلجراءات التي اتخذتيا الدولة لمواجية ىذه المشكمة. ويتضح من 

باإلضافة إلى نمو أعداد الوحدات السكنية أو  2016-2000% خالل الفترة 5أن نمو أعداد السكان بنحو  4من الجدول جدول

كيربائية. ُيضاف إلى ذلك تحسن الوضع المنازل قد تسبب في ارتفاع االستيالك اإلجمالي لمقطاع المنزلي من الطاقة ال

االقتصادي وارتفاع القدرة الشرائية لدى السكان األمر الذي انعكس عمى كفاءة وحجم وعدد األجيزة الكيربائية التي يتم شراؤىا، 

يمكة. وثمة سبب مما أدى في نياية المطاف إلى ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة األولية المنتجة وارتفاع الطاقة الكيربائية المست

آخر يدفع إلى زيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية أال وىو ارتفاع متوسط درجات الحرارة. إذ تشير البيانات المنشورة إلى ارتفاع 

، األمر الذي يسيم في نمو 2016-2005% سنويًا في مممكة البحرين وذلك خالل الفترة  0.4متوسط درجة الحرارة بنحو 

 الكيربائية من القطاع المنزلي.  الطمب عمى الطاقة
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% وذلك 6.3وتشير اإلحصائيات المتعمقة باستيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي إلى نمو سنوي في الطمب يبمغ نحو 

% في المتوسط سنويًا 3.1، وترافق ذلك مع ارتفاع االستيالك عمى مستوى الوحدة السكنية بنسبة 2015-2000خالل الفترة 

ىيئة المعمومات والحكومة االلكترونية، ) ؛(32)(2009لكترونية، ىيئة المعمومات والحكومة اإل) 2010-2001الفترة  خالل

نتاج الطاقة (11)(2016 . ولتمبية النمو المضطرد عمى الطاقة الكيربائية، فإن الدولة أمام خيارين أساسيين: إما زيادة العرض وا 

الطاقة من قبل المستيمك النيائي. ولعل خفض الطمب عمى الطاقة الكيربائية يبدو األكثر الكيربائية أو خفض الطمب عمى ىذه 

فاعمية وذلك من الناحية البيئية واالقتصادية. ذلك أن زيادة اإلنتاج، باستخدام الوقود األحفوري تحديدًا، يترتب عميو عدد من 

تبينو البيانات المنشورة من قبل الوكالة الدولية لمطاقة. إذ تشير اآلثار ومنيا ارتفاع كثافة الكربون وكثافة الطاقة. وىذا ما 

ناىيك عن أن نصيب الفرد من  (4)جدول البيانات إلى أن قيم المؤشرات الخاصة بمممكة البحرين تفوق المتوسط العالمي

األمر عند ىذا الحد . وال يقف (3)(IEA, 2016انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ىو خامس أعمى معدل عمى مستوى العالم )

 فحسب، بل يتجاوزه إلى إمكانية التأثير عمى الصحة العامة لمسكان وما يترتب عمى ذلك من كمفة رعاية صحية وأمراض

 . 2010Sarraf croito and)(34) ,(؛ (33)(2009)طمبو وصعب،  

أبرز اإلجراءات التي تبنتيا الدولة لمواجية تنامي الطمب عمى الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي تتمثل في إزالة  ولعل من

الدعم عن أسعار الطاقة الكيربائية لغير المواطنين ولممواطنين ممن يممكون أكثر من حساب كيرباء واحد، بحيث يدفع ىؤالء 

. وثمة إجراءات أخرى تتعمق بإنتاج الطاقة الكيربائية من 2019بائية وذلك بحمول عام الكمفة الفعمية إلنتاج الطاقة الكير 

 4في جدول إلى عدد من اإلجراءات الموضحة  مصادر متجددة واشتراط حدود كفاءة دنيا ألداء المكيفات مثاًل باإلضافة

الطاقة الكيربائية جاءت لتواجو بعض أسباب ذا التحميل إلى أن اإلجراءات التي تم تبنييا لمواجية الطمب عمى ونخمص من ى

( يواجو Rالمشكمة وآثارىا. حيث أن منع استيراد المصابيح المتوىجة مثاًل أو فرض حدود كفاءة دنيا ألداء المكيفات )استجابة 

حجميا.  ( الذي يدفعيم إلى شراء األجيزة الكيربائية بصرف النظر عن كفاءتيا أوDتحسن المستوى المعيشي لمسكان )سبب 

إذ أن تبني ىاتين السياستين عمى وجو التحديد يضمن أن األجيزة الموجودة في السوق تتوافق والحد األدنى من كفاءة استيالك 

(، قد أتى لمواجية اآلثار الناجمة Rالطاقة الذي ترجوه الدولة. كما أن إنتاج الطاقة الكيربائية من مصادر متجددة )استجابة 

(. وبالرغم من تنوع االستجابات واألسباب أو اآلثار التي I)أثر األحفوري في إنتاج الطاقة الكيربائيةعن استيالك الوقود 

االستجابات يبين أن ثمة فرص تموح في األفق وذلك -اآلثار-الحالة-تواجييا، إال أن تحميل المشكمة باستخدام نموذج األسباب

http://elibrary.worldbank.org/author/Sarraf%2C+Maria
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في مممكة البحرين وذلك عن طريق مواجية بعض األسباب. ومثال ذلك  لخفض استيالك الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي

(، باإلضافة إلى Dىو استخدام الممصقات التعريفية بكفاءة الطاقة في جميع األجيزة الكيربائية لمواجية نمط االستيالك )سبب 

ترافق مع استخدام األجيزة الكيربائية القيام بمسح ميداني لمطاقة المستيمكة في القطاع المنزلي وذلك لمتعرف عمى السموك الم

 اقة الكيربائية بما يتالءم معيا.( ومن ثم تصميم حمالت ترشيد استيالك الطD)سبب 

: تحميل مشكمة ارتفاع استهالك القطاع المنزلي لمطاقة الكهربائية في مممكة البحرين باستخدام نموذج تقييم 4جدول 
 DSIRاالستجابات -اآلثار-الحالة-األسباب

 المكون المؤشر

  2016-2000% خالل الفترة 5النمو السكاني بمتوسط  -
 2010-2001% خالل الفترة 4.8بنحو  تزايد أعداد الوحدات السكنية -
  2015-2000الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية( خالل الفترة % في المتوسط )9النمو االقتصادي بنحو  -
  2015-2000% في السنة وذلك خالل الفترة 3نحو اإلجمالي )الرفاه( ب ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحمي -
 2016-2005% في المتوسط سنويًا وذلك خالل الفترة 0.4ارتفعت درجات الحرارة بنحو  -
، في 2014طن نفطي مكافئ لكل فرد في عام  10.4 ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة األولية المنتجة حيث يبمغ نحو -

طن نفطي مكافئ لمفرد وذلك لمعالم واالتحاد األوروبي عمى التوالي مما يدل  3.1و 1.9حين يبمغ ذات المؤشر نحو 
 عمى انخفاض كفاءة استيالك الطاقة واعتماد االقتصاد عمى الصناعات البتروكيماوية في البحرين. 

األسباب 
Drivers

**
 

 2015-2000% خالل الفترة 6.3بنسبة  زايد استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزليت -
% في المتوسط سنويًا خالل الفترة 3.1ارتفاع متوسط استيالك الطاقة الكيربائية في الوحدة السكنية وذلك بنسبة  -

2001-2010 . 

الحالة
  State
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  2015-2000% في المتوسط خالل الفترة 6.4بنحو  تزايد استيالك الغاز الطبيعي إلنتاج الكيرباء -
)وىو ثالث  2013كيمووات ساعة في عام  18,217الذي بمغ ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية المستيمكة  -

 كيمووات ساعة لمفرد 3,030أعمى معدل استيالك عمى مستوى العالم( في حين أن المتوسط العالمي يبمغ 
)وىو خامس أعمى  2013طن لمفرد في عام  23.7الذي بمغ نحو ن ثاني أكسيد الكربون ارتفاع نصيب الفرد م -

 طن لمفرد.  4.4معدل عمى مستوى العالم( في حين أن المتوسط العالمي يبمغ 
طن نفطي مكافئ لكل ألف دوالر أميركي من الناتج المحمي اإلجمالي في عام  0.24بمغ مؤشر كثافة الطاقة  -

طن نفطي مكافئ وذلك لكل ألف دوالر أميركي من الناتج المحمي  0.14لمتوسط العالمي بمغ ، في حين أن ا2014
 اإلجمالي وىذا يعني ىيمنة الصناعات النفطية عمى الناتج المحمي اإلجمالي في الدولة 

جمالي في كيموجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر أميركي من الناتج المحمي اإل 0.51بمغ مؤشر كثافة الكربون  -
كيموجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر أميركي من الناتج  0.32، في حين أن المتوسط العالمي بمغ 2014عام 

 المحمي اإلجمالي مما يعني كثافة استخدام الوقود األحفوري في الدولة 
ات توليد الطاقة الكيربائية يسيم حرق الغاز الطبيعي في محط تجاوز تركيز األوزون األرضي لممعايير الوطنية، إذ -

في انبعاث أكاسيد النيتروجين التي تتسبب ىي بدورىا في تكون األوزون األرضي. وبحسب قراءات محطات قياس 
 يوم من أيام السنة في مختمف مناطق البحرين. 200المموثات فإن تركيز غاز األوزون يفوق المعايير الوطنية في نحو 

باألمراض والوفيات، إذ يمكن الرتفاع الطمب عمى الطاقة الكيربائية وما ينتج عنو من إمكانية التسبب في اإلصابة  -
حرٍق لموقود األحفوري أن يتسبب في ارتفاع أعداد المصابين بأمراض الجياز التنفسي وعدد من األمراض المعدية. 

ف عمى نسبة الزيادة في أعداد وبالرغم من إصدار اإلحصاءات الصحية دوريًا في الدولة، إال أننا لم نستطع الوقو 
 المصابين بيذه األمراض. 

األثر 
Impact

 

رفع الدعم عن أسعار الطاقة الكيربائية وذلك لغير المواطنين ولممواطنين ممن يممكون أكثر من حساب كيرباء واحد  -
  2019بحيث يدفع المستيمك الكمفة الفعمية إلنتاج الطاقة الكيربائية وذلك بحمول عام  2016بدءًا من شير مارس 

% 5ريق االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة إنتاج الطاقة الكيربائية من مصادر متجددة وذلك عن ط -
 بحسب الخطة الوطنية لمطاقة المتجددة التي وافق عمييا مجمس الوزراء 2035% بحمول عام 10و 2025بحمول عام 

بحسب الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة التي  2025% بحمول عام 6تحسين كفاءة استيالك الطاقة وذلك بنسبة  -
 مجمس الوزراء وافق عمييا 

بحيث كانت المرحمة األولى منو قائمة عمى  2015صدور قرار تحديد حدود األداء الدنيا لممكيفات في أغسطس  -
إلزامية وجود الممصقات التي تبين كفاءة استيالك الطاقة في المكيفات، في حين أنو من المقرر أن يتم تطبيق القرار 

 أجيزة تكييف يقل مستوى تبريدىا عن حد معين. بحيث يتم منع استيراد أية 2017في يوليو 
 وتم تنفيذه في حينو  2015صدور قرار منع المصابيح المتوىجة في سبتمبر  -
، وتم 2000صدر قانون فرض العزل الحراري عمى المباني الجديدة التي يزيد ارتفاعيا عمى أربعة طوابق في عام  -

 جميع المباني حديثة البناء بغض النظر عن ارتفاعيا.منذ حوالي العامين تعميم تطبيق ىذا القانون عمى 
دعم ىيئة الكيرباء والماء لعمميات تدقيق الطاقة لكبار المستيمكين لمطاقة الكيربائية كالفنادق والشركات. أما  -

 بخصوص القطاع المنزلي، فيي ال توفر ذات الخدمة إال لموحدات السكنية عالية االستيالك.

االستجابة 
Response

 

 ، (11)(2016 ىيئة المعمومات والحكومة االلكترونية)، (32)(2009 ىيئة المعمومات والحكومة اإللكترونية)مصدر البيانات: 
 (The World Bank 2017 a)(9)( ،The World Bank 2017 b)(35)( 2017، ىيئة الكيرباء والماء)(31) ، 
 .(33)(2009طمبو وصعب )

 .(37)(RCREEE  b2014) (3)(IEA 2016) (36)(IAEA 2005)*مالحظة: تم حساب المؤشرات ذات العالقة بالطاقة بالرجوع إلى 
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 .(14)(2015عبدالجميل وصعب )** تم التعرف عمى األسباب من خالل الرجوع إلى  
 2030عام  اليدف الثاني: توقع كمية الطمب عمى الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي بحمول

% من إجمالي الطاقة الكيربائية 70تشير نتائج بناء نموذج الوضع الحالي والسيناريو المرجعي إلى أن المكيفات تستيمك نحو 

%، الثالجات 6%، سخانات المياه الكيربائية نحو 13المستيمكة في القطاع المنزلي في حين تستيمك مصابيح اإلضاءة نحو 

(. وبمقارنة ىذه النتائج مع 1رسم توضيحي % )7ة أخرى تستيمك النسبة الباقية والبالغة نحو %، باإلضافة إلى أجيز 4نحو 

التقديرات المتوافرة لدى ىيئة الكيرباء والماء والمبنية عمى مسوحات لمطاقة في عدد محدود من الوحدات السكنية )ال تتجاوز 

ى حد ما باألخذ بعين االعتبار عدد من األجيزة الكيربائية التي لم (، يتضح أن القيم متقاربة إل2016الخمس وحدات في عام 

كيمووات في الساعة، شواية  0.5يتم احتساب استيالكيا لمطاقة الكيربائية في ىذا البحث مثل مجفف الشعر الذي يستيمك 

 الساعة.  كيمووات في 1.5كيمووات في الساعة، والمكنسة الكيربائية التي تستيمك  1الخبز التي تستيمك 

 
 

 2116: استهالك الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي في مممكة البحرين بحسب األجهزة الكهربائية المنزلية وذلك في عام 1رسم توضيحي 
 

(، فإن الطمب عمى الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي سيرتفع بنحو 1جدول وبحسب السيناريو المرجعي الذي تم بناؤه )

. حيث سيبمغ إجمالي الطاقة الكيربائية المستيمكة من قبل القطاع المنزلي 2016مقارنة بعام  2030% وذلك بحمول عام 65

) 2016جيجاوات ساعة في عام  6.9مقارنة بنحو  2030اعة في عام جيجاوات س 11.4نحو   

 6.7إلى نحو  2016مميون طن في عام  4وسترتفع كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من نحو  (. كما2 توضيحيرسم 

 . 2030مميون طن في عام 

7% 
6% 4% 

13% 

70% 

 أخرى

 سخانات المياه

 الثالجات

 مصابيح اإلضاءة

 أجهزة التكييف
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 2131الكهربائية من القطاع المنزلي في مممكة البحرين بحمول عام : إجمالي الطمب عمى الطاقة 2رسم توضيحي 
 

 تحديد كمية الخفض المتوقعة من ىذا القطاع وذلك عند تطبيق عدد من الخيارات المقترحةاليدف الثالث: 

توفيرًا  المصابيح األكثرتُبين نتائج بناء سيناريوىات التخفيف أن تطبيق أحد الخيارات )العزل الحراري، تغيير السموك، استخدام 
أو السخانات الشمسية( ينتج عنو خفض إجمالي في مقدار الطاقة الكيربائية المستيمكة من القطاع المنزلي بمقدار  LEDلمطاقة 

ويبدو أن أكثر الخيارات تحقيقًا ( 3)رسم توضيحي  2030-2017الفترة  جيجاوات ساعة وذلك خالل 11.9و 3.8يتراوح بين 
في استيالك الطاقة الكيربائية يتمثل في توعية المستيمكين بالمنفعة المترتبة عمى استخدام العازل الحراري ومن ليدف الخفض 

جيجاوات ساعة بحمول  11.9ثم شراء أجيزة تكييف ذات سعة أقل. إذ يمكن أن يحقق ىذا السيناريو مقدار خفض إجمالي يبمغ 
المتوقع عمى الطاقة الكيربائية مقارنة بالسيناريو المرجعي. يأتي في % من إجمالي الطمب 9.3، أي ما نسبتو 2030عام 

%(، وأخيرًا استخدام 5.3) LEDلمطاقة %(، فاستخدام المصابيح األكثر توفيرًا 8.6المرتبة الثانية خيار تغيير سموك األفراد )
   % مقارنة بالسيناريو المرجعي. 3.8السخانات الشمسية وذلك بنسبة 

مميون طن وذلك لمسيناريوىات  7و 2.2أما بالنسبة لمقدار الخفض اإلجمالي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فيو يتراوح بين 
. وحيث أن أكثر الخيارات تحقيقًا ليدف خفض الطمب عمى الطاقة الكيربائية ىو استخدام 2030-2017المختمفة خالل الفترة 

 % مقارنة بالسيناريو المرجعي. 9.3ثر مساىمة في خفض االنبعاثات وذلك بنسبة العزل الحراري، فيو بالتالي األك
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 - 2117: كمية استهالك الطاقة الكهربائية من القطاع المنزلي في مممكة البحرين والمتوقعة تحت عدد من السيناريوهات المستقبمية خالل الفترة 3رسم توضيحي 
 )جيجاوات ساعة( 2131

 

ىذا، وترتفع كمية الخفض المتوقعة من الطاقة الكيربائية المستيمكة من قبل القطاع المنزلي وذلك عند تطبيق مجموعات 

(4رسم توضيحي ( )3دول جالسيناريوىات المستقبمية )  

 8.6إذ تشير النتائج إلى إمكانية تحقيق كمية خفض في الطمب عمى الطاقة الكيربائية اإلجمالية وذلك بنسب تتراوح بين  

% مقارنة بالسيناريو المرجعي. ويبدو أن تطبيق جميع الخيارات المطروحة ىو األكثر تحقيقًا ليدف خفض استيالك 26.7و

كما أنو يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  2030يجاوات ساعة بحمول عام ألف ج 101الطاقة الكيربائية إذ يوفر نحو 

مميون طن. الجدير بالذكر أن نسبة خفض مرتفعة نسبيًا يمكن تحقيقيا بتطبيق مجموعة السيناريوىات رقم  15اإلجمالية بنحو 

(، حيث تبمغ نسبة الخفض LEDتوفيرًا لمطاقة )والتي تتضمن خيار التوعية بمنافع العزل الحراري واستخدام المصابيح األكثر  3

%، كما وتُقدر كمية الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 17.2اإلجمالي والمتوقع في الطمب عمى الطاقة الكيربائية نحو 

 مميون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.   10بنحو 
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 سلايننايث سدل،جدي سلاخنننت سلرااي  LEDساتخرسم مصنعيح  تغًن سلاةلثك سلدزل سحل،ساي
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 استهالك الطاقة الكهربائية من القطاع المنزلي في مممكة البحرين والمتوقعة تحت عدد من مجموعات السيناريوهات المستقبمية خالل الفترة: كمية 4رسم توضيحي 
 )جيجاوات ساعة( 2131 - 2117

 
 اليدف الرابع: بيان المنافع الثانوية المترتبة عمى خفض استيالك الطاقة الكيربائية

نما تمتد المنافع لتشمل ال يترتب عمى خفض  استيالك الطاقة الكيربائية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحدىا فحسب، وا 

عددًا من الجوانب البيئية، واالقتصادية والصحية األخرى. حيث يؤدي خفض الطمب عمى الطاقة الكيربائية إلى خفض 

يون قدم مكعب )عند تطبيق الخيارات منفردة(، أي بنسب بم 119و 38استيالك الغاز الطبيعي بكميات إجمالية تتراوح بين 

إلنتاج الطاقة  2015% في المتوسط سنويًا وذلك مقارنة بكميات الغاز الطبيعي المستيمكة في عام 4و 1.3تتراوح بين 

% 20.8و 3% لممجموعة رقم 6.7(. وترتفع ىذه النسب عند تنفيذ مجموعات السيناريوىات لتتراوح بين جدولالكيربائية )

. وتكمن أىمية خفض استيالك ىذا المورد األحفوري في إطالة عمره االفتراضي وبالتالي إتاحتو الستخدامات 9لممجموعة رقم 

تحمية المياه، ال سيما وأن كمية االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي لمممكة البحرين أخرى عمى قدر عالي من األىمية مثل 

 ؛ (38)(2016محدودة جدًا، كما وأن جميع ما يتم إنتاجو من غاز طبيعي ُيستيمك محميًا )أوابك، 

 .(11)(2016لكترونية، ىيئة المعمومات والحكومة اإل)

وثمة منفعة أخرى تكمن في أن خفض استيالك الطاقة الكيربائية وما يتبعو من خفض في كمية الغاز الطبيعي المستيمكة 

يسيم في تحسين جودة اليواء. إذ تُقدر كمية انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون اإلجمالية التي يمكن خفضيا بما يتراوح بين 
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ألف طن عند تطبيق  5.6ات منفردة، في حين تصل كمية الخفض إلى نحو ألف طن وذلك عند تطبيق الخيار  2.5و 0.8

ألف طن عند تطبيق الخيارات  19و 6. كما وتنخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين بما يتراوح بين 9مجموعة السيناريوىات رقم 

اثات الميثان، وىو غاز ألف طن عند تطبيق مجموعات السيناريوىات. وتنخفض أيضًا كمية انبع 42.3منفردة وتصل إلى 

، وذلك بما يتراوح بين (39)(Myhre et al., 2013مرة ) 28يتسبب في تغير المناخ بنسبة تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 

(. ىذا، وتتضاعف كمية الخفض اإلجمالية والمتوقعة من الميثان لتتراوح جدول) 2030-2017طن خالل الفترة  125و 40

 (. جدولطن وذلك عند تطبيق إحدى مجموعات السيناريوىات ) 282و 91بين 

وبتحسن جودة اليواء، تتحسن الصحة العامة لألفراد. حيث يؤدي انخفاض أكاسيد النيتروجين مثاًل إلى انخفاض كمية األوزون 

ييا من خسائر في األرواح والنفقات. فقد األرضي الذي يتم تكوينو وبالتالي تنخفض األمراض التنفسية المحتممة وما يترتب عم

 33تكمفة األمراض والوفيات الناتجة عن ارتفاع معدالت تركيز األوزون في مممكة البحرين بما يتراوح بين  قّدر البنك الدولي

 . (40)(.Al-Ajjawi, 2016مميون دوالر ) 59و

  2131 – 2117: عدد من المنافع المترتبة عمى سيناريوهات التخفيف خالل الفترة 5جدول

 السيناريو

الخفض اإلجمالي 
في الطاقة الكيربائية 
)ألف جيجاوات 

 ساعة(

الخفض اإلجمالي 
في استيالك الغاز 
الطبيعي )بميون قدم 

 مكعب(

الخفض اإلجمالي 
في انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون 
 )مميون طن(

فض الخ
اإلجمالي في 
انبعاثات أول 
أكسيد الكربون 
 )ألف طن(

الخفض اإلجمالي 
في انبعاثات 
 الميثان )طن(

الخفض اإلجمالي في 
انبعاثات أكاسيد 

 النيتروجين )ألف طن(

 18.8 125.6 2.5 7.0 119.0 11.9 العزل الحراري

تغيير أنماط 
 السموك

8.5 85.7 5.0 1.8 90.5 13.5 

السخانات 
 الشمسية

3.8 38.5 2.2 0.8 40.6 6.0 

المصابيح 
األكثر توفيرًا 

 LEDلمطاقة 
5.3 53.0 3.1 1.1 56.0 8.3 

 20.5 137 2.7 7.6 129.7 12.9 1المجموعة 
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 24.9 166 3.3 9.2 157.6 15.7 2المجموعة 

 27.2 182 3.6 10.1 172.1 17.2 3المجموعة 

 19.6 131 2.6 7.3 124.3 12.4 4المجموعة 

 13.5 91 1.8 5.0 85.7 8.5 5المجموعة 

 14.4 97 1.9 5.3 91.6 9.1 6المجموعة 

 26.6 178 3.5 9.9 168.2 16.8 7المجموعة 

 19.6 131 2.6 7.3 124.3 12.4 8المجموعة 

 42.3 282 5.6 15.7 267.4 26.7 9المجموعة 

 

عمى مستوى البحرين بشكل خاص وعمى مستوى دول اليدف الخامس: الخروج بتوصيات لتطبيق الخيارات المالئمة وذلك 

 المجمس بشكل عام

قبل تبني أي من خيارات التخفيف، ينبغي دراستيا من منظور آخر قائم عمى دراسة االحتياجات الالزمة لمتطبيق. وعميو، فقد 

ى موارد بشرية مدربة، سيولة تمت المقارنة بين ىذه الخيارات وفق عدد من المعايير الوصفية وىي: وجود التقنية، الحاجة إل

نتائج ىذه المقارنة، إذ يبدو  جدول ويوضح التطبيق، إمكانية االستفادة من تجارب الدول األخرى، وأخيرًا الحاجة إلى التمويل. 

ار تغيير سموك األفراد )والعزل الحراري كونو يفترض تغيير السموك المتعمق بشراء األجيزة الكيربائية بعد استخدام العزل أن خي

الحراري لممبنى( األسيل واألقل كمفة في التطبيق غير أنو يحتاج إلى دراسة لمنظريات االجتماعية لتحديد كيفية إقناع األفراد 

راعاة لمجوانب البيئية. ويشير التقرير الخامس لمييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتغيير سموكيم ليصبح أكثر م

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) إلى إمكانية تحقيق نسبة خفض في االنبعاثات تتراوح بين 

 تغيير السموك وأنماط االستخدام  % مقارنة بالسيناريو المرجعي عمى مستوى العالم وذلك من خالل40الى  20

(IPCC, 2014)(2) وفي المقابل، يبدو خيار السخانات الشمسية واعدًا لوجود التجارب والخبرات اإلقميمية كتمك الموجودة في .

إمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى األردن، غير أن الدراسات العربية تشير إلى عدد من التحديات ومن أبرزىا 

البشرية المؤىمة. وفيما يتعمق بخيار المصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة الكيربائية ضرورة تقديم الدعم المادي وتوفير العمالة 
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(LED فقد يحتاج إلى توعية لممستيمكين بمقدار الوفر الذي تحققو ىذه المصابيح وطول فترة عمرىا مقارنة بالمصابيح الموفرة ،)

وذلك لتشجيع استخداميا ال سيما وأنيا تتشابو في  (. ولعل الدولة تتبنى توجيو الدعم ألسعار ىذه المصابيحCFLلمطاقة )

 ( األمر الذي يعني سيولة استبداليا.  CFLالتصميم إلى حد ما مع المصابيح الموفرة لمطاقة )

وعميو، فإنو ينبغي أخذ ىذه األمور بعين االعتبار عند التوجو لتبني أي من ىذه الخيارات. ولعل خيار تبني مجموعة من 

أكثر فاعمية في خفض الطاقة الكيربائية واستيالك الغاز الطبيعي ومن ثم خفض االنبعاثات المتسببة في تغير الخيارات يبدو 

المناخ. وليس من الضروري أن يتم تبني مجموعة السيناريوىات التي تحقق كمية الخفض األكبر في استيالك الطاقة الكيربائية 

أكثر جاذبية مثاًل كونيا تحقق نسبة خفض في الطاقة المستيمكة  3م واالنبعاثات. فقد تبدو مجموعة السيناريوىات رق

% كما أنيا تتضمن خيارين سيمي التطبيق نسبيًا مقارنة بباقي الخيارات. وعمى أية حال، فإن االختيار 17واالنبعاثات تبمغ 

    مج الموضوعة.ينبغي أن يتم بناء عمى األىداف المرجوة والقدرات المتاحة بما يتالءم مع الخطط والبرا

وتنبغي اإلشارة في ىذا السياق إلى أىمية إجراء مسح ميداني الستيالك الطاقة في القطاع المنزلي في مممكة البحرين بشكل 

خاص وفي دول المجمس بشكل عام. إذ أنو، ومن دون االستناد إلى نتائج مثل ىذا المسح، تبقى فاعمية وجدوى تطبيق أي 

مين. إذ أن مسح الطاقة ُيمكن صانع القرار من التعرف عمى أصل المشكمة وسببيا الجذري، الذي قد سياسة أو خيار قيد التخ

 يكون التقنية، مصدر الوقود المستخدم، أو السموك الذي ينتيجو المستيمك النيائي. وبالتعرف عمى موطن المشكمة، يسيم مسح

 (7)(Rhodes et al., 2011ئمة )الطاقة في القطاع المنزلي في تقديم الحمول الواقعية والمال
(6)(Swan et al., 2011) (5)؛(Murphy, 2014) ؛Moya et al., 2016))(4). 

ليست ىذه الخيارات ىي الوحيدة لخفض استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي، إذ تشير األدبيات ذات العالقة إلى 

فرض استخدام ممصقات كفاءة الطاقة لجميع األجيزة المنزلية. ويمكن  عدد كبير من الخيارات المتاحة، ولعل من أيسرىا ىو

أيضًا إشعار المستيمكين بكمية استيالكيم لمطاقة الكيربائية مقارنة بالمستوى العام في الدولة وذلك عن طريق استخدام مقياس 

بكمية الطاقة المستيمكة يساعد في  وألوان في فاتورة استيالك الكيرباء، حيث بينت إحدى الدراسات أن توعية المستيمكين

. ىذا، وتتدرج الخيارات في الكمفة (13)(Kua and Wong, 2012% )15 – 5خفض استيالك الطاقة بنسب تتراوح بين 

 Zhang and) والتقنية التي تقتضييا بدءًا من العدادات الذكية ووصواًل إلى الخاليا الشمسية والمنازل الذكية والمؤتمتة بالكامل

Wang, 2017);(2)( IPCC, 2014)(12) . 
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 : مقارنة بين عدد من الخيارات المتاحة لخفض استهالك الطاقة الكهربائية من القطاع المنزلي بمممكة البحرين 6جدول 
 عمى معايير مختارة بناء  

سيناريو 
 التخفيف

وجود 
 التقنية

توافر القدرات 
 البشرية

سهولة 
 التطبيق

 الحاجة إلى دعم مالي توافر الخبرات في دول أخرى

العزل 
 الحراري

 نعم نعم

الخيار مطبق 
فعال ولكن 

بحاجة توعية 
 بالمنافع

لى دراسة لتحديد سعة المكيف المطموبة إ يحتاج
لمختمف المساحات وذلك عند استخدام مختمف 
أنواع العزل الحراري، ومن ثم إيجاد آلية لتوعية 

 فراد الذي يقطنون وحدات سكنية تم استخدامألا
العزل الحراري فييا وتوجد مثل ىذه الدراسات في 

 األدبيات ذات العالقة.

 منخفضة نسبياً 

تغيير أنماط 
 السموك

- 
تحتاج إلى 
 تدريب

 إلى حد ما

توجد تجارب عديدة حول العالم لتغيير أنماط 
السموك. ولعل إحدى الدراسات التي تم تطبيقيا في 

كيف أن البحرين تتعمق بنظرية التعمم االجتماعي و 
تطبيق ىذه النظرية قد نجح في تغيير خيارات 
األفراد فيما يتعمق بالسيارات بحيث كانت خياراتيم 
مراعية لمجانب البيئي واستيالك الطاقة 

(Alsabbagh, 2017)(41) . 

 منخفضة نسبياً 

السخانات 
 الشمسية

 ال نعم

لى إيحتاج 
نقل خبرات، 
تجربة أولية، 
 وتقبل األفراد

من الخبرات في الدول العربية، وتحديدًا توجد العديد 
في كل من فمسطين، األردن، لبنان، ومصر 

(RCREEE, 2015)(42) كما وتوجد أيضًا .
تفاصيل أبرز التحديات التي يمكن مواجيتيا وكيفية 

 .(43)(IIIEE, 2013لمصر:   )مثال التغمب عمييا
أما عمى مستوى دول المجمس، فمدبي تجربة ترجع 

وذلك من خالل فرض استخدام  2012إلى عام 
 السخانات الشمسية في المباني الحديثة. 

مرتفعة نسبيًا. تشير الدراسات إلى كفاءة ىذه 
السخانات وانخفاض كمفة صيانتيا نسبيًا ولذلك فيي 

 ( ESCWA, 2016واسعة االنتشار )

إال أن المشكمة تكمن . (33)(2009)طمبو وصعب، 
في ارتفاع كمفة شراء السخان. اذ يتراوح سعره ما 

، األمر الذي يدعو إلى اً دينار  380و 150بين 
ضرورة تقديم الدعم لألفراد عند شرائيم لو. حيث أن 

 اً دينار  40الكمفة األولية لمسخان الكيربائي تبمغ نحو 
ة في في حين أن قيمة الطاقة الكيربائية المستيمك

 اً دينار  37حالة دفع الكمفة الفعمية لمكيرباء تبمغ نحو 
في السنة. وعميو، فإن عممية استرداد المبمغ المدفوع 

سنوات في حالة شراء السخان  3تتم بعد مضي 
(، إال أن ذلك اً دينار  150الشمسي ذي الكمفة األقل )

قد ال يبدو مشجعًا بما فيو الكفاية لألفراد، وبالتالي 
يم الدعم والتوعية ضروريان إلنجاح تبني فإن تقد

 ىذا الخيار في البحرين. 

المصابيح 
األكثر توفيرًا 

لمطاقة  
LED  

 ىذه المصابيح موجودة في السوق البحرينية حالياً  نعم نعم نعم

منخفضة نسبيًا. لتسريع عممية التحول نحو 
(، يمكن LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة )

المصابيح مجانًا ال سيما وأن أغمب لمدولة توزيع 
( تتالءم مع CFLالمصابيح الموفرة لمطاقة )
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( من حيث LEDالمصابيح األكثر توفيرًا لمطاقة )
التصميم. فعند مقارنة المصابيح في السوق 
البحرينية، نجد أن الفرق في الكمفة تبمغ نحو نصف 
الدينار لذات قوة المصباح في حين أن الفرق في 

وات ساعة.  3يبمغ في حده األدنى  االستيالك
كيمووات ساعة من  1وباعتبار أن تكمفة إنتاج 

فمسًا، وبافتراض ساعات  29الطاقة الكيربائية تبمغ 
ساعة في اليوم طوال أيام السنة، فإن  15عمل تبمغ 

التكمفة اإلضافية في سعر المصابيح األكثر توفيرًا 
واحد  ( يمكن استعادتيا في خالل عامLEDلمطاقة )

سنوات  4فقط في حين أن عمر المصباح يمتد إلى 
 عمى األقل. 

 
بالنظر إلى التقارب في الظروف االجتماعية، االقتصادية والسياسية بين دول المجمس، مع األخذ بعين االعتبار وجود مجمس 

، فإنو لمن الممكن رفع سقف التعاون لدول الخميج العربية كإطار ُمنظم ومييئ لمتعاون والتكامل بين دول المجمس الست

حيث اعتمد المجمس األعمى لمجمس التعاون في عام التعاون ليشمل السياسات المتعمقة بتغير المناخ وتحسين كفاءة الطاقة. 

النظام العام لحماية البيئة. وفي عام  1995وثيقة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، كما وأصدر في عام  1985

، إال أنو وبالرغم من جميع ىذه الوثائق والمبادرات، فإنو عتماد المبادرة الخميجية الخضراء لمبيئة والتنمية المستدامة، تم ا2007

لم يتم إصدار أي تشريع يتعمق بتوحيد الجيود لمواجية قضية تغير المناخ أو تحسين كفاءة الطاقة وذلك عمى مستوى دول 

  .  (44)(2017لدول الخميج العربية،  المجمس )األمانة العامة لمجمس التعاون

وبالنظر إلى الجيود الفردية لدول المجمس، نرى تقدم المممكة العربية السعودية مثاًل في مجال تبني سياسات تحسين كفاءة 

استيالك الطاقة في مختمف القطاعات ومن بينيا القطاع المنزلي وذلك بعد إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وكذا الحال 

المتحدة التي قامت بفرض معايير كفاءة األجيزة الكيربائية واشترطت استخدام الطاقة المتجددة  بالنسبة لدولة اإلمارات العربية

في المباني حديثة اإلنشاء )في إمارة دبي تحديدًا(. وعميو، فإنو لمن الممكن جدًا أن تتعاون دول المجمس في مجال تبادل 

ر القانونية العامة المنظمة من ثم تصميم السياسات الوطنية بما الخبرات وتقييم الخيارات المتاحة والمفاضمة بينيا وسن األط

يتناسب وظروف كل دولة عمى حدة. إذ أنو ال حاجة إلى إجراء تقييم منفصل في دولة ما ألحد الخيارات ومن ثم إجراء ذات 



24 
 لةل  جمانن لةلراسانت اسلحوثث سلجمةلر سلانع  جر،اسلدر  ساا رل    

نما يكفي تبادل النتائج والخبرات والمساعدة الفنية في  جدوى التطبيق من عدمو وذلك من التقييم أو التجربة في دولة أخرى، وا 

 خالل قاعدة بيانات مشتركة توفيرًا لموقت والموارد البشرية والمالية. 

وطالما تتوافر قائمة مواصفات قياسية خميجية فنية تصدر عن ىيئة التقييس لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية،  

بعاثات من السيارات عمى سبيل المثال، فإنو ال عائق يحول دون وتشتمل عمى مواصفات فنية تتعمق بالسالمة والبيئة واالن

تطبيق األمر ذاتو وذلك فيما يتعمق بمواصفات األجيزة الكيربائية وكفاءتيا ال سيما وأن معظم دول المجمس قد وضعت أىدافًا 

 وطنية لتحسين كفاءة الطاقة. 

مجمس. إذ يمكن لمدول التعاون في مجال إصدار اإلحصائيات وثمة مجال آخر ميم لمتعاون والتكامل وذلك عمى مستوى دول ال

المتعمقة بإنتاج الطاقة واستيالكيا وميزان الطاقة وحساب المؤشرات ذات العالقة بحيث يمجأ إلييا الباحثون وصّناع القرار عند 

ية لمطاقة والبنك الدولي. إذ أنو وخالل الحاجة بداًل من االعتماد عمى البيانات المنشورة من قبل المؤسسات الدولية كالوكالة الدول

قيامنا بيذا البحث، وخالل عممية بحثنا عن المؤشرات في اإلحصائيات المنشورة عن مؤسسات دولية لغيابيا في المنشورات 

الوطنية والخميجية، الحظنا مبالغة واضحة في احتساب عدد من المؤشرات والتي تتم عقد المقارنات بين دول العالم عمى 

طن لمفرد في عام  23.7ساسيا. إذ تشير التقارير الدولية إلى أن نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون في مممكة البحرين يبمغ أ

. كما (35)(The World Bank, 2017 bوىو خامس أعمى معدل عمى مستوى العالم وذلك بحسب البنك الدولي ) 2013

وىو ثالث  2013كيمووات ساعة في عام  18,217ويذكر المصدر نفسو أن نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية المنتجة يبمغ 

. إال أنو وبمراجعة اإلحصائيات الوطنية (35)(The World Bank, 2017 b) أعمى معدل استيالك عمى مستوى العالم

البحرين، وبالرغم من عدم وجود كافة المؤشرات أو البيانات المطموبة، إال أننا  الصادرة عن الجياز المركزي لممعمومات بمممكة

الحظنا أن اإلجمالي كمية الطاقة الكيربائية المنتجة بحسب الوكالة الدولية لمطاقة، والتي يعتمد عمييا البنك الدولي في حساب 

يبمغ  2013سب اإلحصائيات الوطنية لعام جيجاوات ساعة، في حين أن اإلنتاج الفعمي بح 25,909المؤشرات، تبمغ 

كيمووات ساعة  11,777جيجاوات ساعة فقط. وعميو، فإن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكيربائية المنتجة يبمغ  14,759

ي فقط. وحيث أن الغاز الطبيعي ىو مصدر الطاقة الكيربائية المنتجة، فإن الخطأ في احتساب الطاقة الكيربائية المنتجة يؤد

إلى المبالغة في احتساب كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، األمر الذي يؤدي في نياية األمر إلى المبالغة في احتساب 

 نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون. 
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ئة في ىذا الجدير بالذكر، أنو لم يتم العثور عمى ىذه المالحظة في أية دراسة سابقة. كما وتمت مناقشة أحد خبراء الطاقة والبي

الموضوع وأكد عمى صحة النتيجة التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث. وعميو، فإنو لمن الضروري جدًا توفير مثل ىذه 

المؤشرات عمى مستوى دول المجمس، وذلك لتحسين صورة دول المجمس في المحافل العالمية وعدم إلزاميا بأي التزامات منبعيا 

من ذلك كمو، يبقى خفض استيالك الطاقة الكيربائية في مختمف القطاعات بشكل عام، وفي  إحصائيات غير دقيقة. وبالرغم

القطاع المنزلي بشكل خاص، ضرورة لمممكة البحرين وذلك كونو يسيم في خفض انبعاثات الغازات المتسببة في تغير المناخ 

ضي ألحد موارد الدولة غير المتجددة، أال وىو الغاز وتحسين جودة اليواء والصحة العامة، ناىيك عن إضافتو إلى العمر االفترا

 الطبيعي.  

. إذ يساعد ىذا LEAPكما وينبغي اإلشادة في ىذا السياق ببرنامج بناء السيناريوىات المستخدم في ىذا البحث أال وىو 

البرنامج في بناء السيناريوىات واحتساب نسبة الخفض المتوقع في الطمب عمى الطاقة الكيربائية باإلضافة إلى الطمب عمى 

الوقود األحفوري. كما أنو يسيم في تبيان كمية االنخفاض في انبعاث الغازات المتسببة في ظاىرة تغير المناخ باإلضافة إلى 

لرغم من ذلك كمو، ال نرى استخدامًا واسعًا ليذا البرنامج في دول المجمس وذلك لبناء توقعات الطمب عمى مموثات الجو. وبا

الطاقة من القطاع المنزلي عمى وجو الخصوص وباقي القطاعات بشكل عام. وعميو، فإننا ندعو ىنا إلى توسيع استخدامات 

 نمذجة وبناء السيناريوىات.   ىذا البرنامج لما يقدمو من مرونة في الطرق المختمفة لم

 خاتمة

اتفاقية باريس التي نصت عمى أن تتحمل جميع الدول مسئولية خفض انبعاثاتيا من  2016اعتمدت دول العالم في عام 

 الغازات المتسببة في تغير المناخ ومن بينيا دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية. كما وتم اعتماد أىداف التنمية المستدامة

في العام ذاتو والتي نّصت في اليدف السابع منيا عمى تحسين كفاءة الطاقة. وبالنظر إلى عالقة االرتباط الوثيقة بين مصادر 

الطاقة األحفورية وتغير المناخ، أصبح من الضروري خفض استيالك الطاقة وتحسين كفاءة االستيالك وذلك لخفض انبعاثات 

اع المنزلي يستيمك جزءًا كبيرًا من االستيالك النيائي لمطاقة الكيربائية في مممكة البحرين ثاني أكسيد الكربون. وحيث أن القط

(، فإن خفض استيالك الطاقة الكيربائية من القطاع المنزلي ينتج عنو خفض انبعاثات ثاني أكسيد 2016% في عام 47)

 ي في مممكة البحرين.الكربون كون إنتاج الطاقة الكيربائية قائم عمى استخدام الغاز الطبيع
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تقييم مدى فاعمية عدد من الخيارات المتاحة في خفض استيالك الطاقة الكيربائية ومن ثم كان اليدف العام ليذا البحث ىو 

االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ وذلك فيما يتعمق بالقطاع المنزلي في مممكة البحرين. وتكمن أىميتو في كونو األول من 

بحيث يستخدم بيانات تم جمعيا من المستيمك النيائي وىو القطاع المنزلي وذلك لتقييم مدى  -حسب عممنا–منطقة نوعو في ال

 . فاعمية عدد من الخيارات المقترحة لخفض استيالك القطاع المنزلي من الطاقة الكيربائية

اري، ومن ثم اختيارىم ألجيزة تكييف ذات سعة وخمص البحث إلى أن توعية األفراد بالفوائد المترتبة عمى استخدام العزل الحر 

أقل، وكذلك تغيير سموكيم، ىو األكثر فاعمية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما وال يحتاج تبني مثل ىذه الخيارات 

من تحقيق اليدف إلى تكمفة مالية عالية أو تقنية معينة، إال أنو وفي المقابل، يتطمب إجراء البحوث االجتماعية التي ُتمكن 

وتغيير أنماط االستيالك. ويبدو خيار تطبيق مجموعة من الخيارات واعدًا أكثر، إذ أنو يساعد عمى تحقيق نسبة خفض أعمى 

 من االنبعاثات، كما وأنو يتيح الفرصة لصّناع القرار الختيار الخيارات التي يرونيا مالئمة أو سيمة التنفيذ. 

ينبغي أن نشدد عمى أىمية إجراء مسوحات ميدانية الستيالك الطاقة في القطاع المنزلي في  غير أنو وفي ختام ىذا البحث،

مممكة البحرين وفي باقي دول المجمس. إذ يسيم إجراء مثل ىذه المسوحات في عممية اختيار السياسات المالئمة ومن ثم توقع 

. ويمكن لممركز اإلحصائي الخميجي أن يضطمع بيذه نسبة الخفض في استيالك الطاقة الكيربائية واالنبعاثات بصورة أدق

صدار الميمة، عمى أن يقوم أيضًا بمراجعة المؤشرات واإل حصائيات التي تنشرىا المؤسسات الدولية حول دول المجمس، وا 

ة بالطاقة إحصائيات خميجية دقيقة يتم استخداميا في المحافل الدولية واالستناد عمييا في عممية صنع السياسات ذات العالق

 والبيئة في دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية.   
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 لدى  انتاج المحتوى االلكترونيأثر استخدام استراتيجيات التعلم اإللكتروني التشاركي وأدواته في تنمية مهارات 
 طالب قسم علم المعلومات

The Effect of the Interaction between the Collaborative Electronic Learning Strategies and 

Instruments on Developing Electronic Content Production Skills of the Information Science 

Department Student 

 د.سيد شعبان عبد العليم يونس *
 ملخص

استهدف البحث التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجيات التعلم 
لكرتوين التشاركي )التشارك داخل اجملموعة / التشارك بني اإل

نتاج إاجملموعات( وأدواته )ويكي / مدونات( يف تنمية مهارات 
لكرتوين لدى طالب قسم علم املعلومات جبامعة أم احملتوى اإل

ىل إ( طالًبا، مت تقسيمهم 48القرى، وتكونت عينة البحث من )
ات البحث، وتكونت أدوات ملتغي  أربعة جمموعات جتريبية وفقاً 

البحث من االختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة األداء العملي 
لكرتوين لدى طالب قسم علم املعلومات نتاج احملتوى اإلإ ملهارات

فرق دال ىل وجود إيف جامعة أم القرى، وتوصلت نتائج البحث 
( بني متوسطي درجات اجملموعتني 0.0.عند مستوى ) إحصائياً 
يرجع للتأثي تني على االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة التجريبي

األساسي الختالف اسرتاتيجيات التعلم التشاركي )التشارك بني 
اجملموعات / التشارك داخل اجملموعة( لصاحل اجملموعة اليت تدرس 
احملتوى باسرتاتيجية التشارك بني اجملموعات، كما أكدت النتائج 

( بني 0.0.عند مستوى ) على وجود فرق دال إحصائياً 
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبيتني على االختبار التحصيلي 

األساسي الختالف أدوات وبطاقة املالحظة مل يرجع للتأثي 
لكرتوين التشاركي )املدونات مقابل الويكي( لصاحل التعلم اإل

اجملموعة اليت تدرس احملتوى باستخدام املدونات، كما أوصى 
 يف التعلم التشاركي اسرتاتيجيات من ورة االستفادةالبحث بضر 

ورة مراعاة تنوع اإللكرتوين، وأكد على ضر  التعلم بيئات تصميم
لكرتونية ين التشاركي يف تصميم البيئات اإللكرتو أدوات التعلم اإل

ساليب أمعينة ملواجهة الفروق الفردية و  وعدم اقتصارها على أداة
 التعلم بني املتعلمني0

 الكلمات املفتاحية:
أدوات التعلم  –اسرتاتيجيات التعلم التشاركي  –لتعلم التشاركي ا

 نتاج احملتوى االلكرتوينإ-التشاركي 
_______________ 

جلائزة راشد بن  48املسابقة الب األول يف جمال تقنية املعلومات الفائز باملركز البحث  [
 ]محيد للثقافة والعلوم

 بكلية العلوم االجتماعية جامعة  -أستاذ تكنولوجيا التعليم واملعلومات املساعد *
 اململكة العربية السعودية -ىأم القر 

 *Dr.sayed shaaban Abd-ul Aliem 

Abstract 

The study investigated the effect of using 

collaborative electronic learning strategies (within 

a group and among groups) and its instruments 

(Wiki and Blogs) on developing electronic content 

production skills of the information science 

department students at Faculty of Social Sciences, 

Umm Al- Qura University. The study sample (N= 

84) was divided into four experimental groups 

according to the research variables. The 

instruments consisted of an achievement test and 

an observation card of students’ practical 

performance concerning the electronic content 

production skills. Results indicated that that there 

is a statistically significant difference between the 

two experimental groups mean scores of the 

achievement test and in the administration of the 

observation card at the (0.05) level. Thence, the 

main effect ensued from the collaborative 

electronic learning strategies difference (within a 

group and among groups) in favor of the group 

that studied by the among- groups collaboration 

strategy. Additionally, the results affirmed that 

there is a statistically significant difference 

between the two experimental groups mean scores 

of the achievement test and the observation card at 

the (0.05) level. The main effect returns to the 

collaborative electronic learning instruments 

difference (Wiki and Blogs) in favor of the group 

that studied by Blogs. Thereupon, the study 

recommended employing collaborative electronic 

learning strategies in designing electronic learning 

environments. Further, it is essential to use various 

collaborative electronic learning instruments to 

handle the individual differences and various 

learning styles of the learners. 

Keywords: Collaborative Electronic Learning, 

electronic content production, electronic learning 

design 
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 مقدمة

لحاجة المتعممين لمتفاعل االجتماعي؛ حيث أن السمة االجتماعية  لكتروني التشاركي نظراً ظير مصطمح التعمم اإل
والتشاركية ىي المميزة لبرمجيات الويب التشاركية باعتباره الجيل الثاني من التعمم اإللكتروني؛ حيث ييدف إلى تدعيم 

 المتعممين وبناء المعارف الجديدة بشكل فعال أثناء عممية التعمم.

ركي عبارة عن مجموعة من األدوات التي تتيح لممستخدمين مشاركة المعمومات والتعاون مع لكتروني التشاوالتعمم اإل
بعضيا البعض إلنشاء محتوى ويب واالستفادة منو، من خالل نشاط المستخدمين عن طريق تقاسم المعمومات 

لتعاون من خالل العمميات والمعارف، وىذا بدوره يسيم في تبادل المعمومات، والتعاون بين المستخدمين والمشاركة وا
   (1)(Clough, G. 2010) واألنشطة التفاعمية في بيئة الويب.

لكتروني التشاركي في تنمية الجوانب المعرفية والميارية في من الدراسات عمى أىمية التعمم اإلوقد أكدت نتائج العديد 
  Chikasha , et al ,2008(2)) المقررات الدراسية المختمفة منيا دراسة )صمويل كيكاشا وآخرون

ودراسة )داليا حبيشى، محمد البسيوني، السعيد  (4)(2012ودراسة )رييام الغول،  (3)(2009ودراسة )زينب خميفة، 
لى أىمية التعمم اإللكتروني التشاركي عمى الممارسة العممية لمميارات التدريسية إشارت أوالتي  (5)(2012عبدالرازق 

وتدعيم المشاركة الجماعية وتطوير أداؤه الميني لتحقيق التواصل الدائم بين المعمم والطالب دون اعتبار لممكان أو 
 الزمان. 

جتماعي بين المتعممين حيث أنيم يعمموا في لكتروني التشاركي عمى التفاعل االكما تعتمد استراتيجيات التعمم اإل
مجموعات صغيرة يتشاركون في إنجاز الميمة أو تحقيق أىداف تعميمية مشتركة من خالل أنشطة جماعية في جيد 
منسق باستخدام خدمات وأدوات االتصال والتواصل المختمفة عبر الويب، ومن ثم فيو يركز عمى توليد المعرفة وليس 

الي يتحول التعميم من نظام ممركز حول المعمم يسيطر عميو إلى نظام ممركز حول المتعمم ويشارك استقباليا، وبالت
 فيو المعمم.

(، Reciprocal Teachingلكتروني التشاركي منيا استرايتيجية تبادل التدريس )وتتعدد استراتيجيات التعمم اإل
(، Collaborative Productionشاركي )(، واستراتيجية المنتج التJigsaw methodواستراتيجية جيسو )

 واستراتيجية التشارك بين المجموعات، واستراتيجية التشارك داخل المجموعة. 

استراتيجية التشارك داخل المجموعة بأنيا استراتيجية لمتعمم يعمل فييا  (6)(2013محمد عطية خميس )ويعرف 
ميام محددة أو تحقيق أىداف تعميمية مشتركة، بيدف نجاز إفي مجموعات صغيرة ويتشاركون في  المتعممون معاً 

لى مشاركة المتعممين في إبيدف ل العمل الجماعي المشترك، وذلك اكتساب المعرفة والميارات أو االتجاىات من خال
 توليد وبناء المعرفة وليس في مشاركتيا.

لمتداخمة المتكاممة التي تتم عبر الويب كما تعتمد استراتيجية التشارك بين المجموعات عمى منظومة من اإلجراءات ا
باستخدام أدوات محددة، مع االطالع عمى  بيدف إدارة المشاركات التعميمية بين أعضاء مجموعة التعمم داخمياً 

مع منحيا صالحية االستفادة من خبرات  مخرجات أعضاء المجموعات األخرى، بحيث تعمل كل مجموعة داخمياً 
 مشاىدة التفاعالت التشاركية بين أعضاء المجموعات المختمفة بدون الظيور  المجموعات األخرى من خالل
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رشاد لممعمم وصوالً   لتحقيق األىداف التي وضعت من أجميا  أو التحرير أو التعديل فييا، مع وجود توجيو وا 

 .(7)(2012)حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، محمود األستاذ، 

 في التشارك بين المجموعات استراتيجيات لدمج يجابياإل والبحوث السابقة عمى األثركدت العديد من الدراسات أولقد 
محمد فوزي والي، )ودراسة  Tutty & Klein, 2008)(8)) عبر الويب، ومنيا دراسة لكترونياإل التعمم بيئات
 . (7)(2012حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، محمود األستاذ، (ودراسة  )(9)2010

لكتروني التشاركي عمى مجموعة من األدوات، والتي أصبحت متوفرة عمى شبكة اإلنترنت، وتتمثل التعمم اإلويعتمد 
، وأيًضا منصات العمل، والتطبيقات والخدمات التي RSSخبار تمك األدوات في خدمة االشتراك في خالصات األ

عل، والتعاون فيما بينيم مثل: مواقع الشبكات تمكن جميع المستخدمين من إنشاء المحتوى التشاركي، واالتصال، والتفا
االجتماعية )موقع الفيسبوك(، والمدونات، ومحررات الويكي التشاركية، وبث وتبادل ممفات الصوت والفيديو عمى 

   (Kert, S. B., & Kert, A, 2010)(10)شبكة اإلنترنت. 

لكتروني التشاركي، والتي تمكن استخداميا لنشر مم اإلوات التي أتاحتيا بيئة التعدوتعد المدونات اإللكترونية أحد األ
المعمومات لكي تكون متاحة ألي شخص في العالم متصل باإلنترنت؛ حيث أصبح بإمكان أي شخص في العالم أن 

 راء.آلممعمومات مع الحرية التامة فيما يعرض من معمومات و  يكون ناشراً 

عمى أن المدونات  (12)(2014ليندة ضيف ، )(11)(Coutinho, C & Bottentuit Junior 2010)ويتفق كل من 
لكتروني التشاركي عمى شبكة اإلنترنت، وىي عبارة عن منشورات عمى شبكة في بيئة التعمم اإل من أسرع األدوات نمواً 

في نترنت، وتكون لكتروني عمى شبكة اإللى نشر المحتوى اإلإالويب تتألف بالدرجة األولى من مقاالت دورية وتيدف 
 لى األحدث.إمن األقدم  معظم األحيان مرتبة زمنياً 

لكتروني التشاركي، فيي تسمح مية تعاونية قائمة عمى التعمم اإل( بيئة تعميWikiكما تعد محررات الويب التشاركية )
لمستخدمين متعددين أن يشاركوا في إنتاج المحتوى بسرعة وسيولة، من خالل صفحات ويب ديناميكية تتغير 

نتاج المحتوى، ووضعو عمى إرار، حيث يصبح القراء كتابًا ومحررين، وتسمح ىذه التطبيقات لممستخدمين بباستم
 .نترنت، كما تستخدم طاقاتيم اإلبداعية إلنتاج وتوليد معرفة مشتركة متاحة لكل المتعممينشبكة اإل

، (13)(2011لكريم محمود األشقر فؤاد اسماعيل عياد، عبد ا)كدت الدراسات والبحوث السابقة، مثل دراسة أوقد 
محمد السعدني )، ودراسة (15)(2013عبد اهلل اليدلق )، ودراسة (14)(2012سامية فايد، ستيتو سعيد )ودراسة 
ومحررات الويب التشاركية )الويكي( في  المدوناتعمى فاعمية  Alzahrani, 2013))(17)، ودراسة (16)(2013

 العممية التعميمية.

القرن الحالي تطورًا في توظيف التقنيات الحديثة في العممية التعميمية؛ حيث أصبحت تقنية المعمومات ولقد شيد 
ضرورة ممحة في شتى مجاالت المعرفة البشرية، وكانت مراكز المعمومات من أوائل المؤسسات التي أولت ىذا 

األثر البالغ  شط والعمميات المكتبية، مما كان لوواستفادت من التطبيقات التقنية في كافة المنا كبيراً  الجانب اىتماماً 
 لكتروني. في بيئة التعمم اإل

وعمى الرغم من تعدد مواقع التعميم والتعمم اإللكتروني إال أنيا تشيد غيابًا شبو تام لألسس والمعايير العممية والتربوية 
ذج المتميزة لمواقع التعميم والتعمم اإللكتروني التي ينبغي أن ُيبنى عمييا التعميم اإللكتروني، وبرغم وجود بعض النما
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عمى الشبكة العنكبوتية، إال أن العديد من محتوى تمك المواقع ليست أكثر من ضخ لممعمومات، وتصفح إلكتروني، 
  (6)(2013محمد عطية خميس )ومحاضرات تقميدية عمى الشبكة العنكبوتية. 

 كصفحات ونشرىا عمى الشبكة المعمومات بعض وضع مجرد من أكثر لكترونيالمحتوى اإل نتاجا  تصميم و  ويعتبر
 مبادئ تطبيق يتطمب مراعاة لكترونياإل التعمم لممحتوى في بيئة الجيد نتاجالتصميم واإل ألن تعميمية؛ أومقررات 

نتاج المحتوى التعميمي لممقررات اإل تصميم  لكترونية.وا 
 اإلحساس بمشكمة البحث

تعد احتياجات المستفيدين بمثابة حجر الزاوية لتخصص عمم المعمومات، ولمواجية احتياجات المستفيدين واإلجابة 
عن تساؤالتيم ؛ يتوقف عمى طبيعة المعمومات المقدمة كمًا وكيفًا، ومما ال شك فيو أن التقنيات الحديثة وما تنتجو 

ا واختزانيا واسترجاعيا وبثيا قد أحدثت تغييرات جوىرية في من قدرات ىائمة في مجال إنتاج المعمومات ومعالجتي
لى تطور في أشكال تقديم إطبيعة المعمومات من ناحية وأشكال الوسائط التي تنطوي عمييا من ناحية أخرى مما أدى 

 خدمات المعمومات لممستفيدين. 

 ، (18)(2010وقد أشارت نتائج العديد من البحوث والدراسات منيا دارسة: )محمد مصباح،

Zavalina, Oksana, Vassilieva, Elena Va, 2014))(19)  نتاج إعمى العديد من التحديات المرتبطة بميارات
لكتروني، والتي يتوجب معيا وجود آلية واضحة لتدريب طالب قسم عمم المعمومات عمى ميارات تصميمو المحتوى اإل

لكتروني التشاركي لتوظيفيا في ادة من تقنيات وأدوات التعمم اإلنتاجو، وتأتى في مقدمة ىذه التحديات عدم االستفا  و 
 لكتروني. المحتوى اإل نتاجإمجال 

لكتروني من ضعف ميارات طالب قسم عمم المعمومات؛ مما أدى إلى قصور المحتوى اإل نتاجإكما تعاني عممية 
يتوقف األمر عند تبني وسائل مرتبطة واضح في استخدام التطبيقات الحديثة عمى المستويين الميني والخدمي، وال 

نتاج ىذا والتي ينبغي حتوى اإلمبعرض ال نما تتجاوزه إلى التغيير في وسائل إشراك الطالب في تصميم وا  لكتروني، وا 
 (20)(2010لى التعرف عمى األنظمة اآللية المرتبطة بيا. )عبد المحسن المييبى،إالمحتوى، إضافة 

لكتروني ات والبحوث السابقة والتي أكد عمى فاعمية كل من استراتيجيات التعمم اإلوفي ضوء ما تم عرضو من الدراس
ال أنو في حدود عمم الباحث ال توجد دراسات اىتمت بأثر استخدام استراتيجيات التعمم إالتشاركي وبعض أدواتو، 

قسم عمم المعمومات، وىذه ما لكتروني لدى طالب نتاج المحتوى اإلإاإللكتروني التشاركي وأدواتو في تنمية ميارات 
 يسعى البحث الحالي دراستو.

 أسئمة البحث
 يسعى البحث الحالي لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:    

لكتروني لدى نتاج المحتوى اإلإلكتروني التشاركي وأدواتو في تنمية ميارات ما أثر استخدام استراتيجيات التعمم اإل
 طالب قسم عمم المعمومات؟
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 ويتفرع من ىذا السؤال عدة تساؤالت فرعية، وذلك فيما يمي:    
 . لكتروني الالزم تنميتيا لدى طالب قسم عمم المعموماتنتاج المحتوى اإلإما ميارات  .1
عمى ( لكتروني التشاركي )التشارك داخل المجموعة / التشارك بين المجموعاتما أثر استراتيجيات التعمم اإل .2

 لكتروني لدى طالب قسم عمم المعمومات.نتاج المحتوى اإلإالجوانب المعرفية واألدائية لميارات 
نتاج إانب المعرفية واألدائية لميارات لكتروني التشاركي )ويكي / مدونات( عمى الجو ما أثر أدوات التعمم اإل .3

 لكتروني لدى طالب قسم عمم المعمومات.المحتوى اإل

 فروض البحث
( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في 0.05ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .1

استراتيجيات يرجع لمتأثير األساسي الختالف لكتروني نتاج المحتوى اإلإالتحصيل المعرفي المرتبط بميارات 
 وعات(.لكتروني التشاركي )التشارك داخل المجموعة / التشارك بين المجمالتعمم اإل

( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في األداء 0.05ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .2
لكتروني استراتيجيات التعمم اإليرجع لمتأثير األساسي الختالف لكتروني نتاج المحتوى اإلإالعممي لميارات 

 .  ت(التشاركي )التشارك داخل المجموعة / التشارك بين المجموعا
( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في 0.01ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .3

يرجع لمتأثير األساسي الختالف أدوات التعمم لكتروني نتاج المحتوى اإلإالتحصيل المعرفي المرتبط بميارات 
 لكتروني التشاركي )المدونات مقابل الويكي( اإل

( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في األداء 0.01لة إحصائية عند مستوى )ال توجد فرق ذو دال .4
لكتروني التشاركي يرجع لمتأثير األساسي الختالف أدوات التعمم اإللكتروني نتاج المحتوى اإلإالعممي لميارات 

 )المدونات مقابل الويكي( 

 أىداف البحث
  لكتروني لدى طالب قسم عمم المعمومات.اإل نتاج المحتوىإالتوصل إلى قائمة بميارات 
 نتاج بيئة قائمة عمى التعمم اإللكتروني التشاركي لتنمية ميارات انتاج المحتوى اإل لكتروني لدى تصميم وا 

 .طالب قسم عمم المعمومات
 ئية لكتروني التشاركي وأدواتو في تنمية الجوانب المعرفية واألداالتعرف عمى أثر استراتيجيات التعمم اإل

 لكتروني لدى طالب قسم عمم المعمومات بجامعة أم القرى.نتاج المحتوى اإلإلميارات 

 : يمي مما أىميتو البحث ىذا يكتسبأىمية البحث:   
 لكتروني أثر استخدام استراتيجيات التعمم اإل بتقصي تيتم التي التجريبية تعد الدراسة الحالية من الدراسات

 لكتروني.نتاج المحتوى اإلإالتشاركي وأدواتو في تنمية ميارات 
 التعميمية. التشاركي في العممية لكترونياإلأدوات التعمم  استخدام عمى التدريس ىيئة أعضاء تشجيع 
 لكتروني التشاركيتوظيف أداوت التعمم اإل مجال في أخرى ودراسات لبحوث المجال فتح. 
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 التي المميزات واإلمكانات من اإلفادة ضرورة من الدراسات والبحوث بو نادت لما موضوعية استجابة يمثل 
مشكالت طالب قسم عمم  بعض عمى في التغمب بو تسيم أن يمكن وما الحديثة، التقنيات بيا تتمتع

 المعمومات. 

 تتمثل متغيرات البحث في اآلتي:متغيرات البحث: 

 الحالي عمى متغيرين مستقمين ىما: المتغيرات المستقمة: اشتمل البحث
 لكتروني التشاركي وليا نمطان:المتغير المستـقـل الثاني: استراتيجيات التعمم اإل .1

 داخل المجموعة.التشارك  . أ
 بين المجموعات.التشارك   . ب

 التشاركي وليا نمطان: لكترونياإلالمتغير المستـقـل األول: استخدام أدوات التعمم  .2
 (Wikiالتشاركية "الويكي" )محررات الويب  . أ

 المدونات   . ب

 : اشتمل البحث الحالي عمى متغيرين تابعين ىما:المتغيرات التابعة
 .لكترونياإلنتاج المحتوى إتنمية الجوانب المعرفية لميارات  . أ

 .لكترونياإلنتاج المحتوى إالجوانب األدائية لميارات  تنمية . ب

 المعالجة التجريبية

لكتروني التشاركي )التشارك داخل التجريبي لمكشف عن أثر استخدام استراتيجيات التعمم اإل تمثمت في استخدام المنيج
لكتروني لدى نتاج المحتوى اإلإالمجموعة / التشارك بين المجموعات( وأدواتو )ويكي / مدونات( في تنمية ميارات 

 طالب قسم عمم المعمومات بجامعة أم القرى. 

 التصميم التجريبي لمبحث

( لتحديد داللة الفروق بين المجموعتين، وقياس 2×2اختيار التصميم التجريبي المعرف باسم )التصميم العاممي تم 
 : (1)حجم األثر الناتج عن تطبيق التجربة، كما يتضح من الجدول

 (2×2التصميم التجريبي لمبحث )التصميم العاممي  : 1جدول 

 أدوات التعمم التشاركي
 
 التشاركياستراتيجيات التعمم 

 الويكي المدونات

: طالب يستخدمون المدونات 1مج  التشارك داخل المجموعة
 باستراتيجية التشارك داخل المجموعة

: طالب يستخدمون الويكي 3مج 
 باستراتيجية التشارك داخل المجموعة

: طالب يستخدمون المدونات 2مج  التشارك بين المجموعات
 المجموعاتباستراتيجية التشارك بين 

: طالب يستخدمون الويكي 4مج 
 باستراتيجية التشارك بين المجموعات
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 عينة البحث 

( طالًبا من طالب قسم عمم المعمومات بكمية العموم االجتماعية بجامعة أم القرى، 84اقتصرت عينة البحث عمى )
 أربعة مجموعات تجريبية وفقاً لى إم، تم تقسيميم 2016/2017خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 لمتغيرات البحث. 

 مصطمحات البحث

 (:   Collaborative E-learningالتشاركي ) لكترونياإل التعمم 
ىو نمط من التعمم قائم عمى التفاعل االجتماعي بين المتعممين حيث أنيم يعمموا في مجموعات صغيرة يتشاركون في 

مشتركة من خالل أنشطة جماعية في جيد منسق باستخدام خدمات وأدوات إنجاز الميمة أو تحقيق أىداف تعميمية 
االتصال والتواصل المختمفة عبر الويب، ومن ثم فيو يركز عمى توليد المعرفة وليس استقباليا، وبالتالي يتحول 

 التعميم من نظام ممركز حول المعمم يسيطر عميو إلى نظام ممركز حول المتعمم ويشارك فيو المعمم.

 2010) Edman)(21) 

 عمى قائمة تعممية تعميمية لكتروني التشاركي بأنو ذلك النوع من التعمم الذي يتم من خالل بيئةالتعمم اإلويمكن تعريف 
فرصة التعمم ومشاركة المصادر المعموماتية  لممشاركينووسائمو، ويوفر  والتعمم التعميم أدوات من مجموعة توليف

لى تبادل الخبرات بين المتعممين، وتنمية القدرة لدييم عمى بناء المعرفة وتنظيميا بطريقة مبتكرة، إالمتنوعة، باإلضافة 
 ومساعدتيم عمى تنمية األفكار اإلبداعية لدييم من خالل المشاركات البناءة بين المتعممين. 

 لكتروني التشاركي: جيات التعمم اإل استراتي
استراتيجية التعمم التشاركي بأنو استراتيجية لمتعمم يعمل فييا المتعممون معا  (6)(2013طية خميس محمد ع)يعرف 

نجاز ميام محددة أو تحقيق أىداف تعميمية مشتركة، بيدف اكتساب المعرفة إفي مجموعات صغيرة ويتشاركون في 
ن في توليد وبناء لى مشاركة المتعمميإوالميارات أو االتجاىات من خالل العمل الجماعي المشترك، وذلك بيدف 

 المعرفة وليس في مشاركتيا.

 استراتيتجية التشارك داخل المجموعة 
منفصمة عن  نيا المشاركات التي تتم بين أعضاء مجموعة التعمم، بحيث تعمل كل مجموعة داخمياً أب جرائياً إوتعرف 

شراف وتوجيو المعمم بيدف تنمية ميارات إالتشاركي تحت  لكترونياإلدوات التعمم أالمجموعات األخرى عن طريق 
 لدى طالب قسم عمم المعمومات.  لكتروني نتاج المحتوى اإلإ

  استراتيتجية التشارك بين المجموعات 
مع منحيا  نيا اإلجراءات المتكاممة التي تتم بين أعضاء المجموعة؛ حيث تعمل كل مجموعة داخمياً أب جرائياً إوتعرف 

صالحية االستفادة من خبرات المجموعات األخرى من خالل مشاىدة التفاعالت التشاركية بين أعضاء المجموعات 
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رشاد لممعمم بيدف تنمية ميارات  نتاج المحتوى إالمختمفة بدون الظيور أو التحرير أو التعديل فييا، مع وجود توجيو وا 
  لدى طالب قسم عمم المعمومات. لكتروني اإل

  Blogsالمدونات 
 من وتتألف أكثر، أو واحد مدون يحررىا الويب شبكة عمى صفحة المدونة بأنيا (22)(2009عصام منصور )يعرف 

 فورية، مداخالت تسمى خواطر أو وأبحاث، مقاالت عمى وتحتوي معين، محددة باختصاص أو منوعة، منشورات
 تمييا المدونة، صفحة رأس في تأتي الحديثة المداخمة أن أي معكوس، بشكل زمنيا مرتبة معظم األحيان في وتكون

  .التاريخية األقدمية حسب باقي المدونات

لكتروني التشاركي لمشخص في بأنيا عبارة عن مساحة تتيحيا برمجيات التعمم اإل جرائياً إويمكن تعريف المدونة 
ى المناقشة، وتبادل األفكار بين المستخدمين التعبير عن آرائو، ونشر المعمومات بشكل مباشر، كما تتيح القدرة عم

 . لكترونينتاج المحتوى اإلإوفتح مجاالت لمتواصل والمشاركة لتنمية مياراتيم المرتبطة ب

 (Wikiالويب التشاركية )
الويكي بأنو أحد أنظمة إدارة محتويات المواقع في اإلنترنت، ويتيح  (14)(2012سامية فايد وستيتو سعيد )رف تع

النظام ألي شخص تعديل أي صفحة في الموقع. ويستعمل ىذا النظام في المواقع التي تتطمب عمل جماعي من عدد 
 من المشاركين من جميع أنحاء العالم.  كبير جداً 

ضافة يمكن تعريف الويكي التشاركي بأنو موقع يسمح لمجموع ات المتعممين إنشاء المقاالت بشكل تشاركي، وا 
وتعديمو بدون أي قيود، وذلك باستخدام أدوات االتصال  لكترونينتاج المحتوى اإلإالمحتويات المتربطة بميارات 

 نترنت. المتزامن وغير المتزامن المتاحة عبر شبكة اإل

 لكترونينتاج المحتوى اإل إميارات 
مجموعة اإلجراءات والممارسات التي ينبغي إكسابيا عمم المعمومات وترتبط بقدرتيم عمى إثراء ُتعّرف إجرائيًا بأنيا 

ورة المادة العممية لمقرر دراسي معين وذلك عن طريق إعدادىا في شكل مرئي ومسموع يتيح التفاعل ووضعيا في ص
ك من ميارات استخدام تصميم نترنت، وما يرتبط بذلكتروني من خالل شبكة اإلشاشات مصّممة تعرض في شكل إل

 ىذا المحتوى.

 البحث، تم تصميم وبناء األدوات البحثية التالية: أىدافلتحقيق  : أدوات البحث

 (  CourseLab 2.7من خالل برنامج ) نتاج المحتوى االلكترونيإقائمة ميارات 

لكتروني لدى طالب قسم عمم اإلنتاج المحتوى إاالختبار التحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات  -
 المعمومات في جامعة أم القرى. 

لكتروني لدى طالب قسم عمم المعمومات في جامعة نتاج المحتوى اإلإبطاقة مالحظة األداء العممي لميارات  -
 أم القرى.
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 اإلطار المفاىيمي لمبحث 
المتعمقة بمتغيراتو، وتمثمت في استراتيجيات التعمم يتناول ىذا المحور اإلطار المفاىيمي لمبحث، األدبيات التربوية 

نتاج المحتوى اإلألكتروني التشاركي و اإل  لكتروني، وذلك فيما يمي:دواتو، وا 

 لكتروني التشاركياستراتيجيات التعمم اإل 

 المعرفة توليد من لممتعمم تمكين من بو يتسم لما اإللكتروني لمتعمم األساسية الركيزة التشاركي التعمم اإللكتروني يعد
 الحية.  المناقشات والمراجعات في واالنخراط العمل، مجموعات في االشتراك خالل من وذلك وتمثيميا؛

نوعة، لكتروني التشاركي عمى توفير المشاركين فرصة لمتعمم، ومشاركة المصادر المتوتعتمد استراتيجيات التعمم اإل
تسيم استراتيجيات التعمم التشاركي في اكتساب المتعمم القدرة عمى بناء ا بينيم، وبذلك موتسيم في تبادل الخبرات في
 من اكتساب المعرفة ومشاركتيا. المعرفة بطرق مبتكرة بدالً 

عمى أن ىناك مجموعة من العمميات التي  (7)(2012طيف الجزار، محمود األستاذ، حسن ميدي، عبد الم)ولقد أشار 
 ركي، كما في الشكل التالي:يقوم عمييا التعمم اإللكتروني التشا

 
 العمميات التي يقوم عمييا التعمم اإللكتروني التشاركي 1:شكل 

 إنتاج المعرفة، وعممية الحصول عمى عممية :ىما متكاممتين فرعيتين عمميتين العممية، ىذه فكرة: وتشمل توليد .1
 يعرضيا حيث المعرفية، بنيتو وحسب الشخصي بأسموبو استقبميا التي الفكرة ونشر إنتاج المتعمم يعيد فكرة؛ حيث

 فردي. بشكل مجموعتو أعضاء عمى
 بينيم. مشترك خط إيجاد بيدف المجموعة، أعضاء بين التحاور يتم وىنا األفكار: تنظيم .2
 المجموعة وىذا يكون بمثابة أعضاء كافة تمثل مترابطة واحدة فكرة ينتج األفكار؛ لتنظيم نتيجة الفكري: الترابط .3

 .المكتسبة لممعرفة تطبيق

لى استرايتيجية تبادل التدريس واستراتيجية إلميدف المراد تحقيقو  لكتروني التشاركي تبعاً وتتعدد استراتيجيات التعمم اإل
لى استراتيجية التشارك إلطبيعة التفاعل والتشارك  جيسو، واستراتيجية المنتج التشاركي، كما تنقسم االستراتيجيات وفقاً 

 عة، استراتيجية التشارك بين المجموعات.داخل المجمو 
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 استراتيجية التعمم اإللكتروني التشاركي داخل المجموعة

دارة المشاركات التعميمية بين إيقصد بيا منظومة من اإلجراءات المتداخمة المتكاممة التي تتم عبر الويب بيدف 
دوات التعمم أمنفصمة عن المجموعات األخرى عن طريق  أعضاء مجموعة التعمم، بحيث تعمل كل مجموعة داخمياً 

رشادات من المعمم وصوالً اإل  لتحقيق األىداف التي وضعت من أجميا  لكتروني التشاركي مع وجود توجييات وا 

 .(7)(2012)حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، محمود األستاذ، 
ية التعمم اإللكتروني التشاركي داخل المجموعة في كدت العديد من الدراسات والبحوث عمى أىمية استراتيجأولقد 

 ، (Roehm, 2009)(23)تحقيق التفاعل بين المتعمم والمحتوى التعميمي داخل المجموعة، ومنيا دراسة 
 El Mhouti, A; Nasseh, A; Erradi, M)ودراسة (Jale Bintas & Firat Sarsar 2009)(24)  ودراسة

الدراسات أىمية ىذه االستراتيجية في توصيل أكبر قدر من المعارف واألفكار  كدت نتائج ىذهأ، وقد (25)( 2014
والمعمومات لمطالب، وتزيد من إمكانية تعمميم بشكل تعاوني وتشجعيم عمى المشاركة بالمعمومات والمعارف بينيم 

 .وبين بعضيم ومع المعمم أيضاً 

 استراتيجية التعمم اإللكتروني التشاركي بين المجموعات

قصد بيا منظومة من اإلجراءات المتداخمة المتكاممة التي تتم عبر الويب بيدف إدارة المشاركات التعميمية بين وي
باستخدام أدوات محددة، مع االطالع عمى مخرجات أعضاء المجموعات األخرى،  أعضاء مجموعة التعمم داخمياً 

برات المجموعات األخرى من خالل مشاىدة مع منحيا صالحية االستفادة من خ بحيث تعمل كل مجموعة داخمياً 
رشاد لممعمم  التفاعالت التشاركية بين أعضاء المجموعات المختمفة بدون الظيور أو التعديل فييا، مع وجود توجيو وا 

 .(7)(2012وصوال لتحقيق األىداف التي وضعت من أجميا )حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، محمود األستاذ، 

 في التشارك بين المجموعات الستراتيجيات االيجابي ن الدراسات والبحوث السابقة عمى األثركدت العديد مأولقد 
، (9))2010محمد فوزي، )ودراسة  Tutty & Klein, 2008)(8) االلكتروني عبر الويب، ومنيا دراسة )  التعمم بيئات

نتائجيا عمى أن استراتيجيات التعمم . وأكدت (7)(2012حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، محمود األستاذ، )ودراسة 
التشاركي اإللكتروني بين المجموعات من االستراتيجيات التي أثبتت تميزىا وأىميتيا، حيث أنيا توفر لممشاركين فييا 

 فرصة إمكانية تبادل الخبرات فيما بينيم، والتعمم والمشاركة في مصادر المعمومات.

 لكتروني التشاركيأدوات التعمم اإل 

لكتروني مم، كما أتاحت تطبيقات التعمم اإللكتروني التشاركي عمى عممية المشاركة النشطة لكل متعالتعمم اإل يقوم
التشاركي لممستخدمين نشر وتخزين المعمومات النصية من قبل األفراد متمثمة في المدونات، ومجتمعة متمثمة في 

الصوتية متمثمة في بث ممفات الصوت عمى اإلنترنت  محررات الويكي التشاركية، كما تتيح نشر وتخزين التسجيالت
(Podcast( ونشر وتخزين مواد الفيديو ،)YouTube واستخدام أدوات التواصل االجتماعي التشاركية، وآلية ،)

 ، وغيرىا من األدوات.RSSاإلمداد التزامني بالمعمومات 
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 ( Blogsالمدونات ) .1

التي أتاحتيا اإلنترنت لنشر المعمومات لكي تكون متاحة ألي شخص في العالم تعد المدونات أحد مصادر المعمومات 
لممعمومات مع الحرية التامة فيما يعرض من  متصل باإلنترنت، حيث أصبح بإمكان أي فرد في العالم أن يكون ناشراً 

 راء. آمعمومات و 

عمي شبكة اإلنترنت، كما تسمح بإنشاء مجتمعات والمدونة ىي أداة مثالية لممناقشة، وتبادل األفكار بين المستخدمين 
 . Coutinho, C & Bottentuit Junior, 2010))(11) افتراضية، وتسمح بتقاسم االىتمامات عمي مستويات مختمفة

وتتسم المدونة بسيولة تنظيم وترتيب المعمومات؛ حيث تعرض المموضوعات، وتمكن المستخدمين من الوصول 
لى احتوائيا عمى عناصر إلييا من غالبية المشتركين، ىذا باإلضافة إيساعد في الوصول  لموضوعاتيا بشكل أسرع،

كثر تفاعمية من خالل الوسائط المتعددة، أالوسائط المتعددة من مثيرات سمعية وبصرية، وىذا بدوره يساعد عمى تعمم 
قميدي إلى التعمم بشكل ممتع وجذاب من ومن ثم فإن التعميم ينتقل من كونو نقل المادة العممية لممتعممين بأسموب ت

 .خالل المشاركة في عممية التعمم

 Wikiمحررات الويب التشاركية  .2

ييدف الويكي إلى تزويد المتعممين بفرصة المشاركة في االستفادة من محتوياتو المختمفة عبر المشاركة في عمميات 
الفرصة أمام المستخدمين لبناء مجتمع إلكتروني مفتوح اإلضافة والتحديث، والتعديل المستمر، وبالتالي فيو يوفر 

  يمكنيم من المشاركة في تبادل اآلراء؛ وبالتالي يساىم في تعزيز عممية التعمم.

و إنشاء أي صفحة داخل موقع أوتعد الويكي أداة فعالة في التأليف التعاوني؛ حيث يستطيع أي مستخدم تحرير 
نشائيا بسيولة ألنيا إالويب فقط دون الحاجة إلى أية متطمبات أخرى، فيمكنيم الويكي عمى الويب، باستخدام متصفح 

توفر قالبًا جاىزًا مع واجية مستخدم بسيطة، والقدرة عمى مشاركتيا بين المتعممين، واالستفادة من المحتوى التي يتم 
 مشاركتو.

ومنيا  التعميميةوالويكي في العممية  وناوقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث عمى فاعمية استخدام وتوظيف المد
 ، (27)(2012أحمد عبداهلل محمود )، Halic, Lee, Paulus, & Spence, 2010))(26)دراسة 

 ،(15)(2013عبد اهلل اليدلق ) (29)(2013طالل كابمي )، (28)(2013يعقوب العبدلي، محمد الحراصي )

  Alzahrani, 2013))(17)، (16)(2013محمد السعدني ) 

 لكترونينتاج المحتوى اإل إ

لكتروني بشكل مبدئي باستخدام تكنولوجيا الصوت، الصوت والصورة، المعمومات، بصورة يتم التعميم والتعمم اإل
 لكترونية، وىذه البرامج تزيد من فرص توفير التعميم الجامعي، ألولئك األشخاص األقل حظًا، سواء من حيث ضيق إ

اإلعاقة الجسدية، أو عدم توفر المقاعد الدراسية الكافية في الجامعات باإلضافة إلى أنو يساىم الوقت أو المسافة أو 
 (30)(,Brown &Voltz, 2005)األساس المعرفي لمعاممين في حقل التعميم وىم في موقع عمميم.  في رفع مستوى
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أن ىناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر في عممية االنتاج لممحتوى التعميمي، ومن ىذه  (31)(2009الغريب زاىر )ويشير 
 العوامل نوع المحتوى التعميمي وحجمو، وخصائص المتعممين. 

 دراسة لكتروني، منياشارت العديد من الدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات إنتاج المحتوى اإلأوقد 

، (35)(2008المجيد  أحمد عبد (، ودراسة(33)(2007مجدي عقل  (ودراسة،  (Pilgrim, M, 2006)(32) بمجريم 
  DeCoursey, 2012) )(37)، ودراسة (36)(Rivera, N. 2009)، ودراسة (35)(2009عالء إبراىيم )ودراسة 

 جراءاتوا  منيج البحث و 

دواتو في ألكتروني التشاركي و نظًرا ألن البحث الحالي ييدف إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجيات التعمم اإل
 لدى طالب قسم عمم المعمومات؛ فقد سارت اإلجراءات عمى النحو التالي:  نتاج المحتوى اإللكترونيإتنمية ميارات 

 :مر إعداد القائمة بالخطوات التالية: نتاج المحتوى اإللكتروني إأواًل: إعداد قائمة ميارات 

 إعداد الصورة المبدئية لمقائمة 

نتاج المحتوى اإللكتروني لدى طالب قسم عمم إمن خالل المصادر السابقة تم التوصل إلى قائمة مبدئية بميارات 
 ( ميارة فرعية.68( ميارات رئيسة و )9المعمومات والتي تكونت من )

 عداد القائمة بالمراحل التالية:إوقد مر 
 عرض قائمة الميارات عمى الخبراء والمتخصصين.  
  .حساب نسبة اتفاق الخبراء المتخصصين، وذلك لتحديد مدي أىمية كل ميارة رئيسة وميارات فرعية 
  النيائية لمقائمة؛ حيث تم إجراء التعديالت، التي أشار إلييا الخبراء المتخصصين، وبذلك شمل  الصورةإعداد

 ( ميارة فرعية.68( ميارات رئيسة، و)9الصيغة النيائية لمقائمة )

نتاج إىذه القائمة يكون قد تمت اإلجابة عن التساؤل البحثي األول والذي ينص عمى " ما ميارات  وبإعداد
 المحتوى اإللكتروني الالزم تنميتيا لدى طالب قسم عمم المعمومات؟" 

 : بناء أدوات البحث ثانياً 

نتاج المحتوى اإللكتروني إاختبار تحصيمي، وبطاقة مالحظة األداء العممي لميارات  في ضوء طبيعة البحث تم بناء
 لدى طالب قسم عمم المعمومات، وذلك كما يمي:

 اختبار التحصيل المعرفي .1

 تم إتباع اإلجراءات التالية في إعداد االختبار:    
  :قسم عمم المعمومات لمجوانب المعرفية ييدف االختبار التحصيمي إلى قياس مدى تحصيل طالب تحديد اليدف

 المرتبطة بميارات انتاج المحتوى اإللكتروني.
  :( مفردة، 30تم تقسيم أسئمة االختبار إلى قسمين، األول: الصواب والخطأ وعددىا )صياغة مفردات االختبار

( مفردة، وتم مراعاة الشروط الالزمة لكل نوع منيا حتى يكون 20والجزء الثاني: اختيار من متعدد وعددىا )
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 االختبار بصورة جيدة.
  :الل توزيع األىداف بمستوياتيا تم إعداد جدل لمواصفات االختبار وذلك من ختحديد جدول المواصفات

المختمفة في موضوعات التعمم التي اشتممت عمييا الموديوالت الثالثة التي يحتوي عمييا الموقع التعميمي، 
 وحساب األوزان النسبية لألىداف ومفردات االختبار

  :يل تم حساب صدق االختبار عن طريق الصدق الظاىري؛ حيث تم التحقق من مدى تمثصدق االختبار
( مفردة، عمى عدد من المحكمين 50االختبار لألىداف المحددة لو، وذلك بعرضو في صورتو األولية ويشمل )

المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس وعمم النفس وتقنيات التعميم، وذلك التحقق من مدى وضوح 
ئل، وصالحية كل مفردة لقياس تعميمات االختبار، ومناسبة الصياغة المغوية لألسئمة، ومدى اتساق البدا

 التحصيل المعرفي المحدد ليا.
  :تم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية، وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات طالب ثبات االختبار

العينة االستطالعية عمى جزئي كل قسم من االختبار وعمى جزئي االختبار ككل ثم صححت معامالت االرتباط 
 : 2براون، كما يتضح من الجدول  –عادلة سيبرمان باستخدام م

 معامل ثبات االختبار :2جدول 

 معامل ثبات االختبار ككل معامل ثبات الجزء الثاني لالختبار معامل ثبات الجزء األول لالختبار
0.82 0.86 0.84 

 استخداموبذلك يتضح وجود درجة عالية من الثبات لجزأي االختبار وكذلك االختبار ككل، مما يعنى االطمئنان إلى 
 نتاج المحتوى اإللكتروني لطالب قسم عمم المعمومات.إاالختبار كأداة لقياس التحصيل المعرفي لميارات 

  :( 50التحصيمي وثباتو، وأصبح االختبار يتكون من )تم التأكد من صدق االختبار الصورة النيائية لالختبار
 .( لالختيار من متعدد20( لمصواب والخطأ، و )30مفردة موزعة عمى )

 بطاقة مالحظة تقدير األداء العممي . 2

 التالية فى إعداد بطاقة المالحظة: اإلجراءاتتم إتباع 
  :استيدفت بطاقة المالحظة قياس الجوانب األدائية لميارات انتاج المحتوى اإللكتروني لطالب تحديد اليدف

 قسم عمم المعمومات. 
  :قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة تقدير األداء العممي بعد االطالع عمى البحوث والدراسات بناء البطاقة

الرئيسة، والفرعية بطريقة إجرائية حتى يمكن  السابقة ذات الصمة بموضوع البحث الحالي، وصياغة الميارات
( ميارة فرعية مرتبطة بيا وتم تحديد درجة األداء عمي 70( ميارات رئيسة و)9قياسيا، بحيث تتضمن )

 (، لم يؤدي )صفر( 1مستويين، ىما: أدي )
  :اعتمد الباحث في حساب الصدق الظاىري لبطاقة المالحظة، وذلك عن طريق عرضيا عمى صدق البطاقة

مجموعة من الخبراء المتخصصين لمتحقق من مدى مالئمتيا لألىداف التعميمية التي أعدت من أجميا، ودقة 
بداء الرأي باإلضافة أو ا لحذف وتقديم أي التعميمات، وسالمة الصياغة اإلجرائية لمفردات البطاقة ووضوحيا، وا 
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مقترحات تثري إخراج البطاقة، وجاءت نسبة تكرار استجاباتيم مرتفعة لتؤكد صدق البطاقة وصالحيتيا لقياس 
 الميارات المطموبة.

  :تم استخدام أسموب معامل اتفاق المقدرين حيث تم مالحظة أداء الطالب وتقديره من قبل الباحث ثبات البطاقة
 ( وىو معامل ثبات مناسب.0.92ل ثبات اتفاق المقدرين بمغ )ومتخصص آخر وباستخدام معام

  :بعد عرض القائمة عمى الخبراء والمتخصصين في المجال، تكونت القائمة في الصورة النيائية لمبطاقة
مستويين،  ى( ميارة فرعية مرتبطة بيا وتم تحديد درجة األداء عم68( ميارات رئيسة و)9صورتيا النيائية من )

 لم يؤدي. ىما: أدي،

 لكتروني التشاركي التعميمي لبيئة التعمم اإل  ىنتاج المحتو إ: ثالثاً 

يتبع البحث الحالي اإلجراءات القائمة عمي التصميم التعميمي لممحتوى االلكتروني، والتي تتضمن تطبيق خطوات 
 ( Elgazzar, 2014؛ Stephen & Stanley, 2001؛  (Ruffini, 2000التصميم والتطوير التعميمي، ومن ىذه النماذج 

نتاج المحتوى (38)(2011محمد عطية خميس، ( ؛ ويتبنى البحث الحالي نموذج محمد عطية خميس، لتصميم وا 
التعميمي اإللكتروني، حيث أنو يتناسب وطبيعة البحث الحالي ويتميز بالمرونة والتكامل بين عناصره، ويتوافق مع 

 ميارات انتاج المحتوى اإللكتروني لدى طالب قسم عمم المعمومات. طبيعة المتغيرات البنائية لمبحث لتنمية

 ويتكون النموذج من المراحل والخطوات التالية:

 وشممت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية: مرحمة التحميل .1
  :لميارات انتاج تم تحديد األىداف التعميمية في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية تحديد األىداف التعميمية لمبرمجية

 المحتوى اإللكتروني لطالب قسم عمم المعمومات.

 :نتاج المحتوى إوتعنى اإلجراء المستخدم في عممية تجزئة وتحميل األىداف العامة  تحميل الميمات التعميمية
 اإللكتروني إلى مستويات تفصيمية من الميمات الفرعية، ليتم تفصيميا لتحديد الميمات النيائية. 

  :تم تحميل خصائص المتعممين، وقدراتيم، وتحديد السموك المدخمي، وتحميل موارد بيئة تحميل خصائص المتعممين
 التعمم االلكتروني.

 :يعتمد البحث الحالي عمى استراتيجيات التعمم االلكتروني وادواتو، والتي راعت أساليب التعمم  تحديد بيئة التعمم
 التي تميز بين المتعممين.

 وشممت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية: مة التصميم: مرح .2

  لمتغيرات البحث المستقمة.  تم تصميم المحتوي التعميمي بأربعة معالجات وفقاً التعميمي:  ىتصميم المحتو 
  :لكتروني؛ نتاج المحتوى اإلإتم تصميم استراتيجية لتنظيم المحتوى المرتبط بميارات تصميم خريطة المفاىيم

بحيث ترتبط بخريطة تحميل الميمات التعميمية، وتحديد عناصر المحتوى وترتيبيا في تسمسل منطقي وفق 
 األىداف التعميمية. 

  :عن  ىتمثل أنماط اإلبحار الطرق التي تحدد سير المتعمم أثناء تفاعمو مع المحتو تصميم أنماط اإلبحار
 ي التشاركي.لكترونطريق تصميم أساليب تقديم التعمم اإل
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  :لكتروني، نتاج المحتوى اإلإوتتضمن وصف تفصيمي لمحتوي ميارات تصميم سيناريو لوحة األحداث
حيث يمثل دليل أو خريطة عمل يتم تنفيذىا في شكل مرئي ومسموع، وبعد ذلك تم عرضو عمى مجموعة 

جازتو، وبعد ذلك تم إجراء  التعديالت المطموبة، وأصبح من الخبراء المتخصصين، لمتأكد من صالحيتو وا 
 السيناريو في صورتو النيائية.

  :تم تصميم واجية التفاعل الرئيسة لمموقع التعميمي القائم عمى استراتيجيات التعمم تصميم واجية التفاعل
دواتو، حيث يظير لممتعمم صفحة تتضمن األدوات المستخدمة في عممية اإلبحار، ألكتروني التشاركي و اإل

 المكان المناسب لعرض عناصر الوسائط عمى الواجية.وتحديد 

 وقد تم تصميم كل منيما وفق استراتيجيات التعمم االلكتروني التشاركي التالية:

 تم تصميم ىذه االستراتيجية وفق الخطوات التالية: المجموعة: داخل التشارك : استراتيجيةأوالً 

 نتاج المحتوى اإللكترونيإ لتنمية ميارات مجموعاتيم في المتعممين تمثل اليدف منيا في تشارك تحديد اليدف:. 1

 :االستراتيجية خطوات. 2
 متعممين في كل مجموعة( 5-3بعضيا ) عن منفصمة مجموعات عمى الطالب بتوزيع يقوم المعمم 
 األقران( الحوار )تشارك غرفة عبر الميمة حول بالتشاور تقوم كل مجموعة   
 لمميمة موحد بنتاج والخروج الميمة نتاج لمناقشة المجموعة أعضاء اجتماع. 
 الميمة.  نتاج رفع يتم المجموعة أعضاء تأكيد بعد 
 مستمر وبشكل االستفسارات طرح أو حوار غرفة خالل من لممعمم استفساراتيم توجيو الطمبة يستطيع. 
 ومن خالل الويكييتم التواصل من خالل المشاركات داخل المدونة والتشارك:  التفاعل أدوات. 3
 متعممين في كل مجموعة( 5-3منفصمة ) مجموعات عمى المتعممين يوزع :والمجموعات األفراد .4
 :األدوار .5

 بالغيم لمجموعات المتعممين تقسيم   الويكي -باألسماء عبر ادوات التشارك المستخدمة المدونة  وا 
 التي تم تقسيميارشادات لممجموعات التعميمات واإل عن المسئول ىو المعمم. 
 الموديول. بتغير المنسق يتغير ولكن المعمم مع يتواصل منسق مجموعة لكل 
 :الزمني التوزيع .6

 يومين لمدة لمموديول التعميمي المحتوى دراسة تفعيل. 
 المجموعة في نياية اليوم أعضاء واجتماع الثالث اليوم من خالل أدوات التشارك في األقران تفاعل. 
 و المدونةأالويكي  في عميو االتفاق تم ما ونشر الميمة لمناقشة المجموعة أعضاء اجتماع. 
 مستمر بشكل ميمة لكل المعمم قبل من الراجعة التغذية تمقي. 
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 المجموعة داخل استراتيجية التشارك :2شكل 

 تم تصميم ىذه االستراتيجية وفق الخطوات التالية::المجموعات بين التشارك : استراتيجيةثانياً 

 المجموعات لتنمية ميارات انتاج المحتوى اإللكتروني تمثل اليدف من االستراتيجية في تشارك تحديد اليدف:. 1
  :االستراتيجية خطوات. 2

 المجموعة في متعممين 5-3 (بعضيا عن منفصمة غير مجموعات عمى الطالب المعمم توزيع ( 
 لمميمة موحد بنتاج والخروج الميمة لمناقشة و المدونةأالويكي  المجموعة ألعضاء االجتماع. 
 المجموعة أعضاء لكافة و الويكيأعمى المدونة  العمل نشر. 
 مستمر وبشكل االستفسارات طرح أو حوار غرفة خالل من لممعمم استفساراتيم توجيو الطمبة يستطيع.  
 المجموعات( لية من المجموعات األخرى )تشاركآبمتابعة ما تم التوصل  تقوم كل مجموعة   
 يتم التواصل والتفاعل من خالل المشاركات في المدونة والويكيوالتشارك:  التفاعل أدوات. 3
 ممين في كل مجموعة( ويتم التشاركمتع 5-3منفصمة ) مجموعات عمى المتعممين يوزع :والمجموعات األفراد. 4

 بين المجموعات وبعضيا البعض.
 :األدوار. 5
 بالغيم لمجموعات المتعممين تقسيم   الويكي-باألسماء عبر ادوات التشارك المستخدمة المدونة  وا 
 رشادات لممجموعات التي تم تقسيمياالتعميمات واإل عن المسئول ىو المعمم. 
 بدون طالع عمى مناقشاتيمعمال المجموعات األخرى، واإلأعمى  االطالع المختمفة المجموعات ألعضاء يسمح 

 تعميق، ...(رد،  موضوع، صالحيات )إضافة
 الموديول. بتغير المنسق يتغير ولكن المعمم مع يتواصل منسق مجموعة لكل 

 :الزمني التوزيع .6
 طوال مدة دراسة البرنامج لمموديول التعميمي المحتوى دراسة تفعيل. 
 و المدونةأالويكي  في عميو االتفاق تم ما ونشر الميمة لمناقشة المجموعة أعضاء اجتماع. 
 مستمر بشكل ميمة لكل المعمم قبل من الراجعة التغذية تمقي. 
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 المجموعات بين استراتيجية التشارك 3:شكل

 لكتروني التشاركي وىما المدونات، والويكي.داتين فقط من أدوات التعمم اإلأوقد تم تصميم المحتوي من خالل 

 وتتضمن الخطوات اآلتية:مرحمة التطوير  .3

  :تم تجميع بعض العناصر )صور، وفيديو، ورسوم( من مواقع اإلنترنت، والمراجع إنتاج عناصر الوسائط
 المتخصصة، كما تم إنتاج البعض األخر منيا. 

  وفييا تم تحويل السيناريو التعميمي: إلى أربعة معالجات وفقا الستراتيجيات التعمم رقمنة المحتوي التعميمي
في صورتيما المبدئية، وتم التوليف المبدئي لممحتوي التعميمي، وتحديد مكان  االلكتروني التشاركي وادوتو 

 والمساعدة والخروج، والتنسيق بين التقويم والتغذية الراجعة. قائمة الموضوعات ومفاتيح اإلبحار

( 20)وشممت ىذه المرحمة، إجراء التجريب المصغر عمى عينة استطالعية مكونة من مرحمة التقويم واالجازة: . 4
وذلك بيدف الـتأكد من مناسبة المحتوي التعميمي لمستوي المتعممين،  -تم استبعادىم من التطبيق النيائي -طالبًا 

 ومناسبة الشكل النيائي لمشاشات المحتوي، ليصبح البرنامج صالحًا لمتطبيق.

رتبط مجال نشر المحتوي القائم عمى الستراتيجيات التعمم االلكتروني مة نشر المحتوي عبر موقع الويب: مرح . 5
التشاركي وادوتو وتبنيو ارتباطًا وثيقًا بعمميات االستخدام والتوظيف، وتشمل ىذه المرحمة خطوتين، ىما: نشر 

 المحتوي عمى موقع الويب وتأمينيا، وضبط موقع الويب ومراقبتو. 

 رابعًا: التجربة األساسية لمبحث

تم إجراء التجربة األساسية في قسم عمم المعمومات بكمية العموم االجتماعية بجامعة أم القري، وذلك في الفصل 
 م، وتم تطبيق التجربة األساسية، وقد مرت التجربة بالمراحل التالية:2016/2017الدراسي األول العام الجامعي 

  :د كمية العموم االجتماعية، ورئيس قسم عمم تم الحصول عمى موافقة سعادة عمي حيثاإلعداد لمتجربة
 المعمومات موضع العينة إلجراء البحث.
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  ًتم تطبيق االختبار التحصيمي قبميًا عمى عينة البحث وتم تحميل نتائج التطبيق  :تطبيق االختبار قبميا
القبمي باستخدام األسموب اإلحصائي تحميل التباين أحادي االتجاه لمتحقق من وجود فروق دالة إحصائيًا 

يث بين متوسطات درجات الطالب في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي وذلك لزوم الضبط التجريبي، ح
  :3الموضحة في الجدول لي النتائجإيتم معرفة مدى تجانس طالب العينة، وتم التوصل 

 نتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين المجموعات في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي :3جدول 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين
 الحرية

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات

 غير دالة 1.011 36.213 3 108.638 المجموعاتبين 

 35.834 76 2723.350 داخل المجموعات

  79 2831.987 المجموع

( نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس البعدي عمى اختبار التحصيل 3يتضح من جدول )
لمتغير استراتيجيات  F-Ratioلكتروني، يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة نتاج المحتوى اإلإالمعرفي المرتبط بميارات 

( وىي غير دالة إحصائيا، وىذا يدل عمى مما يعني وجود 1.01التعمم االلكتروني التشاركي واداوتو، والتي بمغت )
 تجانس وتكافؤ بين المجموعات.

 :ة البحث وتم تحميل نتائج التطبيقعين تم تطبيق بطاقة المالحظة قبميًا عمى تطبيق بطاقة المالحظة قبميًا 
القبمي باستخدام األسموب اإلحصائي تحميل التباين أحادي االتجاه لمتحقق من وجود فروق دالة إحصائيًا 
بين متوسطات درجات الطالب في التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة وذلك لزوم الضبط التجريبي، حيث يتم 

 :4في الجدول  النتائج ىالتوصل إل معرفة مدى تجانس طالب العينة، وتم
 نتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين المجموعات في التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة  4:جدول 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين
 الحرية

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات

 غير دالة 1.282 160.950 3 482.850 بين المجموعات

المجموعاتداخل   9537.900 76 125.499 

  79 10020.750 المجموع

( نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس البعدي عمى بطاقة 4يتضح من جدول )  
لمتغير  F-Ratioلكتروني، يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة نتاج المحتوى اإلإمالحظة األداء العممي لميارات 
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، وىذا يدل عمى مما ( وىي غير دالة إحصائياً 1.28داوتو، والتي بمغت )ألكتروني التشاركي و استراتيجيات التعمم اإل
 يعني وجود تجانس وتكافؤ بين المجموعات.

 :تم تطبيق البرنامج عمى المجموعات التجريبية لمبحث،  تطبيق البرنامج عمى المجموعات التجريبية لمبحث
والميارات التي يتضمنيا، وتقديم بعض اإلرشادات والتوجييات لخطوات السير في  وتوضيح اليدف منو،

 دراسة البرنامج.
 :بعد االنتياء من تطبيق البرنامج، تم التطبيق البعدي ألدوات البحث بالطريقة  تطبيق أدوات القياس بعديًا

نفسيا التي طبق بيا في التطبيق القبمي، باإلضافة الى بطاقة تقييم المنتج، وذلك تمييدًا لتسجيل النتائج 
 ومعالجتيا باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. 

 نتائج البحث وتفسيرىا

 لمنتائج التي أسفر عنيا التحميل اإلحصائي:فيما يمي عرض 

لكتروني التشاركي )التشارك داخل المجموعة / عرض النتائج المتعمقة بالتأثير األساسي الستراتيجيات التعمم اإل  .1
 نتاج المحتوى اإللكتروني.إالتشارك بين المجموعات( في تنمية ميارات 

فروض البحث، والتي حاولت اإلجابة عن التساؤل الثاني من أسئمة ترتبط ىذه النتائج بالفرضين األول والثاني من 
البحث، والذي نص عمى: ما أثر استراتيجيات التعمم االلكتروني التشاركي )التشارك داخل المجموعة / التشارك بين 

 المجموعات( عمى الجوانب المعرفية واألدائية لميارات انتاج المحتوى اإللكتروني.

 نتاج المحتوى اإللكتروني إلتحصيل المعرفي المرتبط بميارات فيما يتعمق با أ. 
( المتوسطات والمتوسطات الطرفية لدرجات طالب المجموعات األربعة في اختبار التحصيل 5يوضح جدول رقم )

ت نتاج المحتوى اإللكتروني عند كل مستوى من مستويات المتغيرين المستقمين )استراتيجياإالمعرفي المرتبط بميارات 
 لكتروني التشاركي(:أدوات التعمم اإل-لكتروني التشاركيالتعمم اإل

المتوسطات والمتوسطات الطرفية لدرجات طالب المجموعات األربعة في اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات  :5جدول 
 نتاج المحتوى اإللكترونيإ

 المتوسطات الطرفية استراتيجيات التشارك أدوات التعمم

 داخل المجموعات المجموعاتبين 

 41.60 40.90 43.59 مدونات

 39.87 38.90 39.52 ويكي

 40.76 39.21 42.30 المتوسطات الطرفية

( يتضح أن ىناك تباينًا في قيم المتوسطات الطرفية، وقد تطمب األمر متابعة إجراء 5باستقراء النتائج في جدول رقم )
 تحميل التباين ثنائي االتجاه لمتأكد من وجود فروق دالة من عدمو. التحميالت اإلحصائية باستخدام أسموب
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( ممخص نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه عمى درجات أفراد العينة فى القياس البعدي عمى 6ويوضح جدول رقم )
 اختبار التحصيل المعرفي:

نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس البعدي عمى اختبار التحصيل المعرفي  :6جدول رقم 
 نتاج المحتوى اإللكترونيإالمرتبط بميارات 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين
 الحرية

 .الداللة ف متوسط المربعات

 0.05مستوى دالة عند  139849.83a 4 34962.45 7060.16 التحصيل
استراتيجيات التعمم 

 التشاركي
 0.05دالة عند مستوى  38.91 192.72 1 192.72

أدوات التعمم 
 التشاركي

 0.05دالة عند مستوى  11.60 57.45 1 57.45

 غير دالة 4.54 22.51 1 22.51 التفاعل
   4.95 80 396.16 الخطأ
    84 140246.00 المجموع

لمتغير استراتيجيات التعمم التشاركي، والتي  F-Ratio( يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة 6يتضح من جدول رقم )
(، وىذا يدل عمى أن استراتيجيات التعمم التشاركي كمتغير 0.05عند مستوى ) ( وىي دالة إحصائياً 38.91بمغت )

نتاج المحتوى اإللكتروني، وبالرجوع إلى جدول إيؤثر في التحصيل المعرفي ألفراد العينة لممعمومات المرتبطة بميارات 
الداللة جاءت لصالح ( الخاص بالمتوسطات والمتوسطات الطرفية فيما يخص التحصيل المعرفي يتضح أن 4رقم )

( بينما جاء متوسط التشارك داخل 42.30التشارك بين المجموعات ذات المتوسط األعمى؛ حيث بمغ متوسطيا )
 (39.21المجموعات )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى وبناًء عميو تم رفض الفرض األول، وقبول الفرض البديل الدي ينص عمى " 
نتاج المحتوى اإللكتروني يرجع إت المجموعتين في التحصيل المعرفي المرتبط بميارات ( بين متوسطي درجا0.05)

التشارك داخل مقابل  التشارك بين المجموعاتلكتروني التشاركي )لمتأثير األساسي الختالف استراتيجيات التعمم اإل
 " .ين المجموعاتالتشارك ب( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى باستخدام استراتيجية المجموعات

 نتاج المحتوى اإللكتروني إفيما يتعمق باألداء العممي لميارات  ب.

( المتوسطات والمتوسطات الطرفية لدرجات طالب المجموعات األربعة عمى بطاقة مالحظة 7يوضح جدول رقم )
نتاج المحتوى اإللكتروني عند كل مستوى من مستويات المتغيرين المستقمين )أدوات التعمم إاألداء العممي لميارات 
 استراتيجيات التعمم االلكتروني التشاركي(.   –االلكتروني التشاركي 
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المتوسطات والمتوسطات الطرفية لدرجات طالب المجموعات األربعة عمى بطاقة مالحظة األداء العممي لميارات  :7جدول 
 نتاج المحتوى اإللكترونيإ

المتوسطات  استراتيجيات التعمم التشاركي أدوات التعمم
 الطرفية

 التشارك داخل المجموعات التشارك بين المجموعات
 56.74 40.90 59.72 مدونات
 53.68 50.04 57.50 ويكي

 55.25 51.83 58.66 المتوسطات الطرفية

يتضح أن ىناك تباينًا فى قيم المتوسطات الطرفية، وقد تطمب األمر متابعة إجراء ( 7باستقراء النتائج فى جدول رقم )
 التحميالت اإلحصائية باستخدام أسموب تحميل التباين ثنائي االتجاه لمتأكد من وجود فروق دالة من عدمو.

القياس البعدي عمى ( ممخص نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه عمى درجات أفراد العينة فى 8ويوضح جدول رقم )
 نتاج المحتوى اإللكتروني:إاختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات 

نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس البعدي عمى اختبار التحصيل المعرفي  :8جدول رقم 
 المحتوى اإللكتروني نتاجإالمرتبط بميارات 

درجات  المربعاتمجموع  مصادر التباين
 الحرية

 .الداللة ف متوسط المربعات

 0.05دالة عند مستوى  257581.73a 4 64395.43 3266.17 الميارات
استراتيجيات التعمم 

 0.05دالة عند مستوى  48.91 964.32 1 964.32 التشاركي

أدوات التعمم 
 0.05دالة عند مستوى  8.94 176.33 1 176.33 التشاركي

 غير دالة 481. 9.47 1 9.47 التفاعل
   19.71 80 1577.26 الخطأ
    84 259159.00 المجموع

لمتغير استراتيجيات التعمم التشاركي، والتي بمغت  F-Ratio( أن قيمة )ف( المحسوبة 8يتضح من جدول رقم )
(، وىذا يدل عمى أن استراتيجيات التعمم التشاركي كمتغير يؤثر في 0.05عند مستوى ) ( وىي دالة إحصائياً 48.91)

نتاج المحتوى اإللكتروني، وقد جاءت الداللة لصالح استراتيجية التشارك بين إاألداء العممي ألفراد العينة لميارات 
أن التشارك بين المجموعات في ( المتوسطات والمتوسطات الطرفية نجد 6المجموعات، فبالرجوع إلى جدول رقم )

 ( 51.83( بينما بمغ متوسط استراتيجية التشارك داخل المجموعات )58.66األداء بمغ متوسطيا الطرفي )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند وبناًء عميو تم رفض الفرض الثاني، وقبول الفرض البديل الدي ينص عمى " 
نتاج المحتوى اإللكتروني إ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في األداء العممي لميارات 0.05مستوى )
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التشارك مقابل  التشارك بين المجموعاتالتشاركي ) اإللكترونييرجع لمتأثير األساسي الختالف استراتيجيات التعمم 
 ".التشارك بين المجموعات( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى باستخدام استراتيجية داخل المجموعات

لكتروني التشاركي )ويكي / مدونات( في تنمية ميارات انتاج المحتوى عرض النتائج المتعمقة بأثر أدوات التعمم اإل  .2
 اإللكتروني

والتي تحاول اإلجابة عن التساؤل الثالث من أسئمة  ترتبط ىذه النتائج بالفرضين الثالث، والرابع، من فروض البحث،
لكتروني التشاركي )ويكي / مدونات( عمى الجوانب المعرفية البحث، والذي نص عمى: ما أثر أدوات التعمم اإل

 .واألدائية لميارات انتاج المحتوى اإللكتروني

 وفيما يأتي عرض ليذه النتائج وفقا لممتغيرات التابعة لمبحث

 نتاج المحتوى اإللكترونيإعرفي المرتبط بميارات فيما يتعمق بالتحصيل الم أ.

( الذي يوضح ممخص نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس 6لى جدول رقم )إبالرجوع 
ن قيمة )ف( المحسوبة نتاج المحتوى اإللكتروني، يتضح أإالبعدي عمى اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات 

F-Ratio ( وىي دالة إحصائياً 11.60لمتغير أدوات التعمم التشاركي، والتي بمغت ) ( وىذا يدل 0.05عند مستوى ،)
التشاركي كمتغير يؤثر فى التحصيل المعرفي ألفراد العينة  اإللكترونيعمى أن أدوات التعمم التشاركي فى بيئة التعمم 

، وجاءت الداللة لصالح التعمم بالمدونات ذات المتوسط نتاج المحتوى اإللكترونيإلممعمومات المرتبطة بميارات 
( وىو أعمى من نظيره التعمم بالويكي والذي بمغ متوسطو 41.60األعمى؛ حيث بمغ المتوسط الطرفي لممدونات )

 (.5(، وىو ما وضحو الجدول السابق رقم )39.87لطرفي )ا
توجد فرق ذو داللة إحصائية عند وبناًء عميو تم رفض الفرض الثالث، وقبول الفرض البديل الدي ينص عمى " 

نتاج المحتوى إ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في التحصيل المعرفي المرتبط بميارات 0.05مستوى )
لكتروني التشاركي )المدونات مقابل الويكي( لصالح وني يرجع لمتأثير األساسي الختالف أدوات التعمم اإلاإللكتر 

 " المجموعة التي تدرس المحتوى باستخدام المدونات.

 نتاج المحتوى اإللكترونيإفيما يتعمق باألداء العممي لميارات ب.  

( الذي يوضح ممخص نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس 8لى جدول رقم )إبالرجوع 
-Fنتاج المحتوى اإللكتروني، يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة إالبعدي عمى بطاقة مالحظة األداء العممي لميارات 

Ratio ( وىي دال8.94لمتغير أدوات التعمم التشاركي، والتي بمغت ) ً(، وىذا يدل عمى 0.05عند مستوى ) ة إحصائيا
 نتاج المحتوى اإللكتروني، وكانت الداللة إأن أدوات التعمم التشاركي كمتغير يؤثر في األداء العممي لميارات 

( يتضح أن المتوسط الطرفي األعمى في ىذا المتغير كان 7لصالح المتوسط األعمى، وبالرجوع إلى جدول رقم )
وبناًء عميو تم رفض ،  53.6829بمغ متوسط الويكي  مابين 56.7442، والتي بمغ متوسطيا  لصالح المدونات

( بين 0.05توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )ي ينص عمى " ذالفرض الرابع، وقبول الفرض البديل ال
يرجع لمتأثير األساسي  اإللكترونينتاج المحتوى إمتوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في األداء العممي لميارات 
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لكتروني التشاركي )المدونات مقابل الويكي( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى الختالف أدوات التعمم اإل
 "باستخدام المدونات.

 تفسير ومناقشة النتائج

بين المجموعات / التشارك : تفسير النتائج المرتبطة بأثر استراتيجيات التعمم االلكتروني التشاركي )التشارك والً أ
الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات انتاج المحتوى اإللكتروني لدى طالب قسم عمم  داخل المجموعة( في تنمية 

 المعمومات
( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين عمى 0.05عند مستوى ) فرق دال إحصائياً أكدت النتائج عمى وجود 
استراتيجيات نتاج المحتوى اإللكتروني يرجع لمتأثير األساسي الختالف إي المرتبط بميارات اختبار التحصيل المعرف

( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى )التشارك بين المجموعات / التشارك داخل المجموعةالتعمم التشاركي 
 .التشارك بين المجموعاتباستراتيجية 

 ويعزى ذلك إلى العوامل التالية:
 تعممون من بعضيم البعض من خالل مشاركة أفكارىم مع ية التشارك بين المجموعات جعمت الطالب استراتيجي

نتاج المحتوى إالمجموعات األخرى، وىذا بدوره ساىم في ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي المرتبط بميارات 
 اإللكتروني.

  طالق أكبر عدد من األفكار إاألسس التي تقوم عمييا استراتيجية التشارك بين المجموعات ساعدت عمى
مع باقي المجموعات األخرى وىذا ساعد عمى تنمية التحصيل المعرفي لدى  مناقشتياواالستجابات التي يتم 

 المتعممين.
  لكتروني والعمل عمى توليدىا ساىم في وى اإلنتاج المعرفة الخاصة بإنتاج المحتا  و مشاركة المتعممين في بناء

 تنمية التحصيل المعرفي لدييم.
 وذلك  لكتروني التشاركيداوت التعمم اإلأ المعرفة، باستخدام بناء استراتيجية التشارك بين المجموعات تسيم في

 بيدف بناء التواصل المستمر بين المجموعات المختمفة، وىذا يساىم في تنمية التحصيل المعرفي. 
   وتتفق ىذه النتيجة والتي أكدت جميعيا عمى األثر اإليجابي لمتعمم االلكتروني التشاركي في تنمية التحصيل 

حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، )، )Tutty & Klein, 2008 (23)(Roehm, 2009))(8) ) المعرفي مع كل من:
  (7)(2012محمود األستاذ، 

لكتروني التشاركي )التشارك بين المجموعات / التشارك : تفسير النتائج المرتبطة بأثر استراتيجيات التعمم اإل ثانياً 
عمم نتاج المحتوى اإللكتروني لدى طالب قسم إالجوانب األدائية لميارات  داخل المجموعة( في تنمية 

 المعمومات
( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين 0.05عند مستوى ) فرق دال إحصائياً أكدت النتائج عمى وجود 

استراتيجيات التعمم نتاج المحتوى اإللكتروني يرجع لمتأثير األساسي الختالف إلبطاقة مالحظة األداء العممي لميارات 
( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى باستراتيجية التشارك داخل المجموعة)التشارك بين المجموعات / التشاركي 

 ويعزى ذلك إلى العوامل التالية:،  التشارك بين المجموعات
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  ،تعتمد استراتيجية التشارك بين المجموعات عمى التواصل بين المتعممين من أجل تسييل عممية التعمم المستمر
 توليد وبناء المعرفة، وتنمية ميارات انتاج المحتوى اإللكتروني.  حيث عممت مشاركة المتعممين يسيم في

  مشاركة المتعممين في كل مصادر المعرفة واستخدام الميارات الالزمة وتنميتيا لتحقيق الميمة التشاركية في
 نتاج المحتوى اإللكتروني من خالل تبادل المعمومات مع بعضيم البعض داخل المدونة.إتنمية ميارات 

  ع األنشطة بين المجموعة الواحدة وبين المجموعات ككل في بيئة التعمم تحفز المتعمم عمى التفكير الستخدام تنو
 المعمومات والميارات التي تم تعمميا.

  إن تنظيم األنشطة داخل المحتوى التعميمى، بحيث ُيطمب من المتعمم القيام بأداء الميارات التي تم تعمميا
تقانيا قبل االنتقال لتعمم الميارات األخرى بالبرنامج، ساعد عمى تنمية أداء ىذه لمساعدتو عمى ممارستيا  وا 

 الميارات لدى الطالب.
وتتفق ىذه النتيجة والتي أكدت جميعيا عمى األثر اإليجابي لمتعمم االلكتروني التشاركي في تنمية التحصيل المعرفي 

 ،  (9)(2010محمد فوزي، (، Jale Bintas & Firat Sarsar, 2009)(24) مع كل من: ) 
El Mhouti, A; Nasseh, A; Erradi, M, 2014))(25) 

 لكترونياإل  مم)ويكي / مدونات( فى بيئة التعلكتروني التشاركي : تفسير النتائج المرتبطة بأثر أدوات التعمم اإل ثالثاً 
نتاج المحتوى اإللكتروني لدى طالب قسم عمم إالجوانب المعرفية المرتبطة بميارات  التشاركي في تنمية 

 المعمومات

( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في 0.05عند مستوى ) فرق دال إحصائياً أكدت النتائج عمى وجود 
نتاج المحتوى اإللكتروني يرجع لمتأثير األساسي الختالف أدوات التعمم إالتحصيل المعرفي المرتبط بميارات 

 التشاركي )المدونات مقابل الويكي( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى باستخدام المدونات. رونياإللكت
 ويعزى ذلك إلى العوامل التالية:

  سيولة تنظيم وترتيب المعمومات داخل المدونات ساىمت في عرض الموضوعات بطريقة ميسرة، ومكنت
المستخدمين من الوصول لموضوعاتيا بشكل أسرع، وىذا بدوره يساعد عمى تعمم أكثر تفاعمية، وعمل عمى 

 تنمية التحصيل المعرفي لدييم 
 لى إالتشاركية وما توفره من أدوات لمتواصل والتعاون يؤدي  التواصل والتعاون أثناء التعمم من خالل بيئة التعمم

خمق بيئة تعميمية متكاممة مما أدى تبادل الخبرات واكتساب المعمومات والمفاىيم والمعارف، وكل ذلك ساعد 
 عمى تحقيق درجات مرتفعة في اختبار التحصيل المعرفي لميارات انتاج المحتوى اإللكتروني.

 ماعي بين المتعممين والذي يعد أحد أىم سمات المدونات اإللكترونية؛ كان لو دور كبير في توافر التفاعل االجت
 النمو اإلدراكي لدى الطالب وزيادة التحصيل لدييم.

 المرتبطة تنمية المعمومات والمفاىيم عمى ساعد البرنامج التعميمى المدونات اإللكترونية لمحتوى مجموعة دراسة 
 فى مرتفع تحقيق مستوى فى ساىم مما قبل؛ من لدييم متوافرة تكن لم اإللكتروني والتىنتاج المحتوى إبميارات 
  .المعرفى التحصيل الختبار البعدى القياس
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 لكترونياإل لكتروني التشاركي )ويكي / مدونات( فى بيئة التعمم : تفسير النتائج المرتبطة بأثر أدوات التعمم اإل رابعاً 
 نتاج المحتوى اإللكتروني لدى طالب قسم عمم المعموماتإالجوانب األدائية لميارات  التشاركي في تنمية 

( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين 0.05عند مستوى ) فرق دال إحصائياً أكدت النتائج عمى وجود 
ع لمتأثير األساسي الختالف أدوات التعمم نتاج المحتوى اإللكتروني يرجإلبطاقة مالحظة األداء العممي لميارات 

 لكتروني التشاركي )المدونات مقابل الويكي( لصالح المجموعة التي تدرس المحتوى باستخدام المدونات.اإل
 ويعزى ذلك إلى العوامل التالية:

  عرض الميارات باستخدام المدونات، داخل كل وحدة تعميمية حيث تم تقديم الميارات من خالل تقسيميا إلى
نتاج المحتوى اإللكتروني إأداءات فرعية متسمسمة ومترابطة، ىذا ساعد المتعممين في تسييل عممية تعمم ميارات 

تقانيا.  وا 
  التي لم تكن متوافرة لدى الطالب قبل دراستيم لممحتوى، احتواء البرنامج عمى الكثير من الميارات العممية

وكذلك الطريقة التي تم من خالليا تنظيم تمك الميارات، حيث تم تقسيميا داخل المدونات إلى خطوات، 
 وأداءات بسيطة متسمسمة، ومترابطة مما سيل عمى الطالب تعمميا، وممارستيا، وبالتالي إتقانيا.

  المتعمم الفرصة لمتحكم في عدد مرات التعمم، ومشاىدة لقطات الفيديو المتضمنة ساىمت المدونات في إعطاء
إلى مستوى اإلتقان  في الموقع التعميمي، وتنفيذ األنشطة التعميمية، مما أتاح لو الفرصة لمممارسة وصوالً 

Mastery Level. 
  التشاركي لكترونياإلدوات التعمم وتتفق ىذه النتيجة والتي أكدت جميعيا عمى األثر اإليجابي أل

 ,Halic, Lee, Paulus, & Spence ) نمية الميارات العممية مع كل من الويكي( في ت-)المدونات
، (15)(2013عبد اهلل اليدلق، )، (29)(2013طالل كابمي، )، (14)(2012سامية فايد، ستيتو سعيد ، )،(26)(2010

Alzahrani, I, 2013))(17) ، ((Mitropoulos, 2014(39). 

 توصيات
 البحث الحالي بما يمي: يوصي الحالي، البحث نتائج ضوء في

 اإللكتروني التعمم بيئات تصميم في المجموعات وبين المجموعات داخل التشارك ستراتيجيتيا من االستفادة 
  عبر الويب. التشاركي

 نتاج المحتوى إتدريب أخصائي المعمومات بالمكتبات الجامعية عمى  في المقرر الحالي من االستفادة
 .اإللكتروني

 لكترونية وعدم اقتصارىا عمى أداة معينة لكتروني التشاركي في تصميم البيئات اإلمراعاة تنوع أدوات التعمم اإل
 ساليب التعمم بين المتعممين.ألمواجية الفردية و 

 وعات تشاركية من خالل بيئة الويب لمتفاعل والتشارك فيما بينيم مما تاحة الفرصة لممتعممين لمعمل في مجمإ
 نجاز الميام واألنشطة المختمفة. إيسيم في سرعة 
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 مقترحات
  منيا: البحوث بعض الباحث الحالي يقترح الحالي، البحث نتائج ضوء في

 في تنمية  )المجموعات وبين المجموعة، داخل (التشاركي التعمم واستراتيجيات التعمم أساليب بين التفاعل أثر
 .التحصيل المعرفي واألداء المياري

 المجموعات( عند  وبين المجموعة، داخل(التشاركي  التعمم استراتيجيات عمى التصميمية المتغيرات بعض أثر
 .اإللكتروني المقرر تصميم

 نواتج بعض في االجتماعية الشبكات عمى القائمة التشاركي التعمم بيئة داخل التفاعل أساليب اختالف أثر 
 .الجامعة لدى طالب التعمم

  دراسة أثر العالقة بين أدوات مختمفة لمتعمم اإللكتروني التشاركي وبعض استراتيجياتو عمى بعض نواتج التعمم
 مثل التحصيل والميارات والتفكير البصري وغيرىا من نواتج التعمم.

 التشاركي في تنمية التحصيل المعرفي واألداء المياري نيلكترو التعمم اإل وأداوت التعمم أساليب بين التفاعل أثر. 
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فاعلية نموذج مقترح لتطبيق اجتماعي نقال قائم على أدوات اإلعالم الجديد في مواجهة التحديات األسرية المعاصرة من وجهة نظر 
 بعض  األسر بالمملكة العربية السعودية

The Effectiveness of a Proposed Model for the Mobil Social Application Based on the New Media 

Tools to Combat Contemporary Family Challenges From the Perspective of Some Families in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

 

 

 د. وليد سالم محمد الحلفاوي*
 د. مروة زكي توفيق زكي**

 ملخص
استهدف البحث  ااثاحت يد ثد لاعلتثة ق بتثم ايتمثاع  ائثال ىثادو علثإل أدوات ا عث م 

بعثثا األسثثر السثثعود ة ا التعابثث  بثثع بعثثا التحثثد ات ا عا ثثر   اعتمثثد اجلد ثثد لثثدعو 
البحثث  علثثإل ا ثثوهف الو ثثي  التحلتلثث  لتمثثا  تعلثثم باهسثثتبااات ويلتلهثثا، وا ثثوهف  ثثبة 
التجثثر ف لتمثثا  تعلثثم بت ثثو ر الت بتثثم ا ئثثلح وق بتئثثر علثثإل عتوثثة الدراسثثة  ق واثث  عتوثثة 

ا لتحئثثب بثث ابف الدراسثثات -وزويثثة بثث  بو ئثثة ب ثثة ا  ربثثة ا  ( زويثث16الدراسثثة بثث   
والثي   اسثتجابوا ألدوات الدراسثة، بتومثا  -العلتا اللبو ثة اثابعا ا لثب عبثدالعو و ويثد 

( لثرد ا   قئسثثتمهو    04ق واث  عتوثة الدراسثة الثا قياعلث  بثثع الت بتثم ا ئثلح بث   
( لثثرد ا    ق ثثو ر    ثثة أدوات   لثث  ا 24جممثثوعتب ير بتثثة وةثثاب ة ىثثوام )ثث  بوهثثا  

اسثتبااة لتحد ثثد أاثثو التحثثد ات ا عا ثثر  الثا قوايثثر األسثثر السثثعود ة، واسثثتبااة لتحد ثثد 
واىع استخدام ق بتئات ا عث م اجلد ثد بث  ى بث  بعثا األسثر السثعود ة، وأيثس ا بئتثاس 

التحثثد ات األسثثر ة آراء األسثثر  ثثو قوتتثثق ق بتئثثات ا عثث م اجلد ثثد ا بوايهثثة بعثثا 
ا عا ر   أسثيرت الوتثادف عث  يد ثد التحثد ات ا عا ثر  الثا قوايثر األسثر السثعود ة ا 

( حمثثاور أساسثثتة اثث د التحثثد ات اهىتاثثاد ة، والتحثثد ات اهيتماعتثثة، والتحثثد ات 5 
( يثد  ا 40ال ئالتة، والتحد ات ا ع بتثة، والتحثد ات اللبو ثة، وقت ثم  اثيو ا)ثاور  

ت ا  )ما أوةح  الوتادف بعدهت اهستخدام ا رقيعثة لت بتئثات ا عث م اجلد ثد بث  لرع
ى ب  ألراد العتوة  وأسيرت الوتادف ع  ق و ر ق بتم "أسريت" الوئثال، وىثد ق ثم  الت بتثم 

( أدوات ردتستة ب  أدوات ا ع م اجلد ثد  وأ)ثدت يربثة البحث  علثإل أن الومثو ج 1 
با ئاراثثثة بثثثع اجملموعثثثة ال ثثثاب ة ا اهعتمثثثاد علثثثإل الت بتئثثثات  ا ئثثثلح )ثثثان أ) ثثثر لاعلتثثثة

اهيتماعتثثة الوئالثثة ا بوايهثثة التحثثد ات األسثثر ة ا عا ثثر  بثث  ويهثثة ا ثثر بعثثا األسثثر 
السعود ة، وىد أو إل البح  ب ثرور  اهعتمثاد علثإل ق بتئثات ا عث م اجلد ثد )ث دوات 

د ات ا عا ثثثر  الثثثا قوايههثثثا األسثثثر  ردتسثثثتة ا عملتثثثات التوعتثثثة األسثثثر ة ا تعلئثثثة بالتحثثث
 با مل ة العربتة السعود ة 

د الت بتئات اهيتماعتة الوئالة، أدوات ا ع م اجلد د، التحثد ات الكلمات المفتاحية
 األسر ة ا عا ر  
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Abstruct 

The current research aimed at determining the 

effectiveness of a mobile social application based on the 

new media tools to support some Saudi families in 

dealing with some of the contemporary challenges. The 

research was based on the analytical descriptive approach 

with respect to questionnaires and their analysis, and the 

semi-experimental approach regarding the development 

of the proposed application and its application to the 

study sample. The sample of the study consisted of (61) 

husbands and wives from the Makkah region, who were 

enrolled in the graduate education programs at King 

Abdulaziz University and Jeddah, who responded to the 

study tools, while the sample of the study that interacted 

with the proposed application consisted of 40 individuals 

divided into two experimental groups Each with 20 

individuals. Three tools were developed to identify the 

most important contemporary challenges faced by Saudi 

families, to identify the reality of the use of new media 

applications by some Saudi families, and finally to gauge 

the views of households on the use of new media 

applications in the face of some contemporary family 

challenges. The results identified the contemporary 

challenges faced by Saudi families in five main areas: 

economic challenges, social challenges, cultural 

challenges, media challenges and educational challenges. 

Through the research, the "My family" mobile 

application was developed. The research experience 

confirmed that the proposed model was more effective 

compared to the control group in facing contemporary 

family challenges from the perspective of some Saudi 

families. 

Keywords: mobil social application, new media tools, 

contemporary family challenges. 
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 مقدمة

األسرة ىي أساس الفرد كعالمو األكؿ يتشكؿ فييا كيتأثر بكؿ مككناتيا، كيشير الكاقع كتؤكد الدراسات إلى كجكد عدد 
غير قميؿ مف التحديات المعاصرة تكاجو المجتمع السعكدم بشكٍؿ عاـ، كاألسرة السعكدية بشكٍؿ خاص، ىذه التحديات 

كلمة الثقافات، الثكرة المعمكماتية، كسائؿ االتصاؿ تشكمت نتيجة لعكامؿ عدة يصعب حصرىا منيا: عصر ع
العكامؿ كاألسباب التي أفرزت لألسرة السعكدية  مفاالجتماعي، اإلعالـ الرقمي، العدكل االجتماعية،...كغيرىا 

 تحديات ثقافية كاجتماعية كأخالقية كتعميمية. 

لشباب كرعاية سمككيـ كحماية العالقة الزكجية كانطالقنا مف أف األسرة ىي الحصف الحصيف لحماية فطرة األطفاؿ كا
كالكياف األسرم، كما أنيا المبنة األساسية الستقرار المجتمع ككؿ؛ فإف البحث عف الطرؽ كاألساليب المتنكعة التي 
يمكف االعتماد عمييا في مكاجية التحديات التي تكاجو األسرة السعكدية ُيعد مف األمكر الميمة التي يجب أف يتكجو 

لييا البحث العممي. كيأتي ذلؾ متسقنا مع اىتماـ القرآف كالسنة باألسرة، كيمكف أف نمحظ ذلؾ مف سكرة النساء كالتي إ
ىي مف أطكؿ سكر القرآف الكريـ، كالتي قيؿ في تفسيرىا "في ىذه السكرة كفي غيرىا مف السكر؛ حشد مف مظاىر 

ا اىتمت  السنة النبكية باألسرة كحثت عمى بنائيا بالزكاج المبكر كذلؾ في العناية باألسرة في النظاـ اإلسالمي". أيضن
قكؿ رسكلنا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ "يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج، فإنو أغض لمبصر، 

 .(1)ىػ( 1422،  كأحصف لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء" )البخارم

ديمي تكجيت دراسات عدة نحك فحص التحديات التي تكاجو األسرة، كمف بيف ىذه الدراسات كعمى المستكل األكا
كالتي استيدفت تحديد معكقات التكافؽ بيف الزكجيف في ظؿ التحديات الثقافية المعاصرة  (0)(0222 ، العامر(دراسة 

ا كزكجة بمدينة حائؿ بالمممكة العربية السعكدية. 32لألسرة المسممة كذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة يبمغ قكاميا ) ( زكجن
القات األسرية بيف أفراد األسرة اإلنترنت عمى الع استخداـ تحديد أثر (3)(0222،  العويضي(واستيدفت دراسة 

السعكدية في محافظة جدة، كأسفرت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج منيا: أف تأثير استخداـ اإلنترنت عمى العالقات 
األسرية بيف أفراد األسرة في مجتمع الدراسة تأثير محدكد كبسيط، كنصؼ المبحكثيف تقريبنا ينظمكف استخداميـ 

سط كما أنيـ يخضعكف لرقابة متكسطة، كارتفاع نسبة أفراد العينة الذيف يركف أف اإلنترنت ذات لإلنترنت بمستكل متك 
 عمى التعرؼ ىدفت فقد (2)(0227، آل الشيخ (دراسة تأثير سمبي عمى المجتمع السعكدم دينينا كأخالقينا. أما 

 كاستخداـ القنكات الفضائية، برامج( في المتمثمة المحمية القيـ عمى العكلمة ثقافة أثر نحك السعكدم الشباب اتجاىات
 االستيالؾ، العالقات الكالدية، السمطة باالنتماء، الشعكر :مثؿ االجتماعية، القيـ مجمكعة عمى)اإلنترنت شبكة

 أف :الدراسة نتائج أىـ مف ككاف السمككي،  كالنمط المستقبؿ، نحك كالتطمع الطمكح الفردية، المرأة، حقكؽ القرابية،
 مف تقمؿ الفضائيات تبثيا التي األفكار كأف العكلمة، بقيـ التأثر ىك الجامعييف كالطالبات الطالب بيف السائد االتجاه

 السمطة كتأثر العكلمة بقيـ العينة أفراد تأثر بيف مكجب متكسط ارتباط عالقة ىناؾ كأف الكطف، إلى الشعكر باالنتماء
أما دراسة الكالدية، كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتأثير أدكات اإلعالـ عمى مكتسبات القيـ لدل الشباب. 

فقد تكجيت نحك دراسة التحديات التي تكاجو األسرة المسممة مف نتائج كتكصيات المؤتمرات  (5)(0202،  الدعدي(
الدكلية كالتي تسعى لفرض نمط حضارم مكحد تمتـز بو جميع الدكؿ بغض النظر عف التبايف الثقافي، باإلضافة إلى 

دراسة غيرىا مف التحديات. بينما استيدفت الدعكة إلى إلغاء قكامة الرجاؿ عمى النساء كالمطالبة بالمساكاة التامة...ك 
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التعرؼ عمى التحديات التي تكاجو األسرة كذلؾ في إطار مف التركيز عمى التحديات المرتبطة  (6)(0200،  الطائي)
، أبومصطفى وقديح )واستيدفت دراسة بالعصر الرقمي كالثكرة المعمكماتية كتأثيراتيا المتنكعة عمى األسرة. 

 تربية الناشئة في الفمسطينية األسرة تكاجو التي التحديات مقياس لمجاالت النسبية األىمية عمى التعرؼ (7)(0200
 األسرة، أفراد عدد :لمتغيرات تبعان  الدراسة؛ مكضع مقياس في المعنكية الفركؽ عمي التعرؼ مع العكلمة، عصر في

 :الدراسة نتائج أظيرت كقد األسرة. كدخؿ لألب، كالميني التعميمي المستكل األسرة، في كاإلناث الذككر عدد األبناء
 التحديات ىك: مجاؿ العكلمة، عصر في الناشئة تربية في األسرة الفمسطينية تكاجو التي شيكعان  التحديات أكثر أف

 %(، ثـ22.88الثقافية بكزف نسبي ) التحديات مجاؿ التكالي عمى يميو %(،33.88النسبي ) ككزنو االقتصادية،
%(. 33.32نسبي ) بكزف االجتماعية مجاؿ التحديات %(، ثـ28.32اإلعالمية لكزف نسبي ) التحديات مجاؿ

 كجاءت دراسة 
لتستيدؼ دراسة العالقات األسرية في األسرة السعكدية كعالقة ذلؾ بتصكر الفتيات  (8)(0202،  شعيب والطوخي)

 لالتي تتضمف دراسة مستكل العالقات األسرية لدلألدكار الزكجية كذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية ك 
بيف التماسؾ األسرم كمحكريو  األسرة السعكدية، كقد أكدت نتائج الدراسة عمى كجكد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيان 

 العالقة بيف الزكجيف كالعالقة بيف اآلباء كاألبناء.
األكاديمية، باإلضافة إلى ما يفرزه الكاقع مف خالؿ  كيعكؿ الباحثاف بشكؿ كبير عمى مداخؿ القرآف كالسنة، كالبحكث

أدكات بحثية مقننة، كما يشير إليو الخبراء المتخصصيف في تحديد حزمة التحديات المعاصرة التي قد تؤثر عمى 
األسرة السعكدية، كمف ثـ تحديد كيفية مكاجية أك تقميؿ مخاطر ىذه التحديات عبر التطبيقات االجتماعية النقالة 

صفيا أحد أىـ أدكات اإلعالـ األسرم التي يمكف االعتماد عمييا في كضع منظكمة لإلرشاد تساعد عمى تحقيؽ بك 
( ىي عبارة عف Mobile Social Applicatiom (MSA)االستقرار األسرم. كالتطبيقات االجتماعية النقالة )

جيازه النقاؿ حيث يقـك المستخدـ بتحميؿ  تطبيقات تسمح لممستخدـ بالكصكؿ إلى المحتكيات كالخدمات المختمفة عبر
كمف ثـ استخداـ التطبيؽ دكف أية  -..,google play, app store-التطبيؽ المناسب مف أحد األسكاؽ اإللكتركنية

 . Waycott& Kennedy, 2009) )(10) (9)( Juniper Research, 2008)قيكد زمانية اك مكانية

كتقـك فكرة البحث الحالي عمى قياـ الباحثاف بتطكير تطبيؽ اجتماعي نقاؿ تحت مسمى تطبيؽ "أسرتي" يعتمد بشكؿ 
، اليكتيكب Blogs، المدكنات Twitterعمى سبيؿ المثاؿ: تكيتر –كبير عمى تكظيؼ أدكات اإلعالـ الجديد 

Youtubeكبحيث يمكف ألم فرد تحميؿ التطبيؽ عمى ىاتفو النق ،...،( اؿ مفgoogle play or app store )
رشاد كتكجيو لمجابية بعض التحديات المعاصرة التي تكاجو األسرة  لمحصكؿ عمى معمكمات كنصائح كدعـ كا 
السعكدية، كالتي سكؼ يتـ تحديدىا كفقنا لمترتيب اإلحصائي الذم ستحدده نتائج االستبانات التي سكؼ يتـ إعدادىا 

 ليذا الغرض.

ا كاإلعالـ األس رم في سبيؿ تحقيؽ أىدافو يستند لكثير مف األدكات التي تساعده في الكصكؿ لألسرة، فقد كاف قديمن
الراديك كالتمفزيكف كالجرائد كغيرىا مف أدكات اإلعالـ القديـ ىي الكسائؿ الرئيسية التي يمكف مف خالليا تقديـ التكجية 

تو مف أدكات رقمية كثيرة كاف مف بينيا التطبيقات االجتماعية كالدعـ لألسرة، بينما اآلف كفي عصر اإلنترنت كما أفرز 
عمى سبيؿ المثاؿ: تكيتر، يكتيكب، فيسبكؾ، سناب –التي يستخدميا كؿ أفراد األسرة مف خالؿ ىكاتفيـ الجكالة 
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مظمة جعؿ ىذه التطبيقات بمثابة  وفإف اإلعالـ األسرم يحاكؿ جاىدنا تطكير آلياتو التي يمكف مف خالل -شات،...
 أسرية لدعـ كحماية األسرة، كىك ما يحاكؿ البحث الحالي القياـ بو.

كتأتي أىمية أدكات اإلعالـ الجديد مف حيث قدرتيا عمى ربط األسرة بكؿ األحداث كالفعاليات كالتحديات اآلنية دكف 
لمتطبيقات االجتماعية خارج أية قيكد زمانية أك مكانية، حيث تستطيع تطبيقات اإلعالـ الجديد تمديد التجربة الثرية 

، كىك ما يجعؿ أدكات اإلعالـ الجديد كخاصة المتاح منيا عبر (9)(Juniper Research, 2008حدكد المكاف )
نصكص، صكر، -األجيزة النقالة بمثابة نظاـ متنقؿ لدعـ األسرة، باستخداـ منظكمة متنكعة مف الكسائط المتعددة

 . (10)(Waycott & Kennedy, 2009) رسكمات، فيديك،... لقاءات مباشرة

رشاد األسرة في بعض القضايا كالتحديات مف ككف معظـ  كذلؾ تأتي أىمية أدكات اإلعالـ الجديد كنظاـ لدعـ كا 
أشكاؿ الدعـ التقميدية كجينا لكجو قد ال تتكافؽ مع طبيعة المجتمع كتسبب نكعنا مف الخجؿ كالحرج في الحصكؿ عمى 

ض التحديات التي تكاجو األسرة، كما أف الدعـ التقميدم كاإلرشاد التقميدم يفتقد لمفيـك دعـ مباشر فيما يخص بع
 "اإلرشاد تحت الطمب" كالذم يعني اإلرشاد اآلني أك الفكرم كفقنا لمتطمبات كاحتياجات المسترشد

(Masud&Huang, 2012)(11). 

كأدكات اإلعالـ الجديد ىي الخدمات اإللكتركنية التي تتيح التكاصؿ بيف مجمكعة مف األفراد يجمعيـ صفات 
كاىتمامات مشتركة في إطار مف العالقات اإلنسانية، حيث يرل "أندرسكف" أف أدكات اإلعالـ الجديد بمثابة "تطكير 

 فاعمية كتشاركية كاجتماعية" لمنماذج كاألدكات المستخدمة عبر الشبكات بحيث تككف أكثر ت

(Anderson, 2007)(12) كذلؾ عبر مجمكعة  متنامية مف األدكات التى يستخدميا األفراد لجمع المعمكمات ،
، حيث جاءت أدكات اإلعالـ الجديد (13)(Solomon& Schrum, 2007كالتفاعؿ معيا بالطرؽ المناسبة ليـ )

 تيا أكثر إبداعنا كجاذبية، ككذلؾ أكثر اجتماعية لتحقؽ قفزة نكعية فى تكنكلكجيات الكيب جعم

(Blees &Rittberger, 2009)(14) كذلؾ عبر فمسفة لتعظيـ الذكاء الجمعي بيف مجمكعة مف المستخدميف ،
تكفر اإلعالـ الجديد  فأدكات. (15)(Wijaya, et al.,2009) إلضافة قيمة لكؿ مستخدـ مشارؾ بمعمكمات ديناميكية

ا غنية  لمتبادؿ االجتماعي لكافة أنكاع المعمكمات كالكسائط المتعددة عبر اتصاالت تزامنية كغير تزامنية تشجع فرصن
 .(16)(Mills, 2013جميعيا عمى التفاعؿ كالتشارؾ في إنتاج المعارؼ المختمفة )

التكجيو األسرم انطالقنا كقد تـ االعتماد عمى التطبيقات االجتماعية النقالة كأدكات اإلعالـ الجديد في تقديـ الدعـ ك 
دراسة شارت إليو أمما أكدتو نتائج الدراسات السابقة بشأف فاعمية ىذه التطبيقات في تنمية الكعي كاألداء، كىك ما 

التي أكدت عمى أف تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة في  (17)(Kicken& Stoyanov, 2010) كيكن وستوينوفا
تقديـ دعـ معرفي داخؿ الجامعات كاف لو فاعمية كبيرة في تحسيف النتائج بالمقارنة عمى مف لـ يحصؿ عمى ىذا 

بتكظيؼ التطبيقات  (18)(Keskin& Metcalf, 2011) دراسة كيسكن، وميتكالفالدعـ. كفي ىذا السياؽ اىتمت 
ماعية النقالة في كضع  نمكذج لدعـ األداء، كأشارت النتائج إلى أف النمكذج كاف لو فاعمية كبيرة في دعـ قدرات االجت

نحك تكظيؼ خدمات التراسؿ النقاؿ في تنمية  (09)(0200 ، بدر)دراسة أفراد العينة عمى اتخاذ القرار. كاتجيت 
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تجربة أف نظاـ التراسؿ النقاؿ كاف لو دكرنا كبيرنا في تنمية الكعي المعرفي في محتكيات تعميمية، كقد أكدت نتائج ال
فقد استيدفت التعرؼ عمى فاعمية أدكات اإلعالـ الجديد عبر  (02)(0203 ، الشرنوبي)دراسة الكعي المعرفي.أما 

ت اإلعالـ االنترنت في تنمية القيـ اإللكتركنية لدل عينة مف المتعمميف، كقد أكدت نتائج الدراسة عمى فاعمية أدكا
الجديد بأنماطيا المتنكعة في تنمية القيـ األخالقية اإللكتركنية المرتبطة بتجنب المخاطر اإللكتركنية، كعدـ التجسس 
عمى اآلخريف، كالدقة في نشر المعمكمات عف الغير، كعدـ إيذاء اآلخريف بالفيركسات الضارة، كغيرىا مف القيـ 

كالتي استيدفت معرفة أثر استخداـ  (00)(0203،  الجمال)دراسة أما  الخاصة باالستخداـ األخالقي لمشبكات.
التطبيقات االجتماعية عمى تشكيؿ النسؽ القيمي األخالقي لمشباب السعكدم فقد أكدت نتائج الدراسة عمى أف 

ا  قد ُيحدث تأثيرنا عمى النسؽ القيمي لألخالؽ  ىذه التأثيرات التطبيقات االجتماعية مف الممكف أف تخمؽ مجاالن عامن
إما سمبية أك إيجابية، كما أكدت الدراسة عمى أنو كمما زاد استخداـ الشباب لشبكات التكاصؿ االجتماعي زادت 

( بيف كثافة استخداـ 0.01التأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية، حيث ثبت كجكد عالقة ارتباطية دالة عند مستكل )
 جتماعي كالتأثيرات.الشباب السعكدم لشبكات التكاصؿ اال

 مشكمة البحث

ثكرة االتصاالت كالثكرة المعمكماتية كظيكر بعض المصطمحات كالتكجيات العالمية الجديدة  ظؿ في األسرة تعاني
كالعكلمة، كاإلعالـ الرقمي، كالكسائط االجتماعية مف تحديات مباشرة كغير مباشرة استطاعت أف تؤثر عمى كياف 

يا ساعدت عمى تفشي حاالت الطالؽ األسرة كدكرىا المنشكد في إعداد الفرد الصالح المؤىؿ لقيادة المجتمع، كما أن
كعدـ االستقرار األسرم، كأفرزت انعكاسات كبيرة عمى المجتمع رصدتيا العديد مف الدراسات كاألدبيات السابقة، كعمى 
ذلؾ فإف البحث عف األدكات كاألساليب التي مف شأنيا الحد مف آثار ىذه التحديات ُيعد مف االمكر الميمة التي يجب 

يا البحث العممي، كلما كانت التطبيقات االجتماعية النقالة أحد أىـ آليات اإلعالـ االجتماعي الجديد فإف أف يتكجو إلي
البحث الحالي يحاكؿ تكظيؼ ىذه التطبيقات في مكاجية بعض التحديات المعاصرة التي تكاجو األسرة السعكدية، 

" google play; app storesاحتو عبر " كذلؾ مف خالؿ تطكير تطبيؽ نقاؿ بمسمى "أسرتي"  كالذم سيتـ إت
رشادم لبعض األسر السعكدية فيما يتعمؽ بمكاجية أىـ  كبحيث يمكف االعتماد عميو في تقديـ دعـ معمكماتي كا 

 التحديات المعاصرة التي تحددىا االستبانة التي سيتـ إعدادىا ليذا الغرض، كعمى ذلؾ فإف السؤاؿ الرئيس لمبحث:

ترح لتكظيؼ تطبيقات اإلعالـ الجديد في مكاجية التحديات األسرية المعاصرة مف كجية نظر ما فاعمية نمكذج مق
 بعض  األسر بالمممكة العربية السعكدية؟

 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

 ما أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسر السعكدية في الكقت الراىف؟ .1

 تطبيقات اإلعالـ الجديد مف ِقبؿ بعض األسر السعكدية؟ما كاقع استخداـ  .2
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ما النمكذج المقترح لتطبيؽ اجتماعي نقاؿ قائـ عمى تطبيقات اإلعالـ الجديد يمكف االعتماد عميو في  .3
 مكاجية التحديات األسرية المعاصرة؟

المعاصرة مف ما فاعمية النمكذج المقترح في دعـ بعض األسر السعكدية في مكاجية مع بعض التحديات  .4
 كجية نظر بعض األسر السعكدية؟

 أىداف البحث

 تحديد أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسرة السعكدية. .1

 تحديد كاقع استخداـ تطبيقات اإلعالـ الجديد مف ِقبؿ بعض األسر السعكدية. .2

تاحتو عبر ) .3 مكف االعتماد ( بحيث يgoogle play storesتصميـ نمكذج مقترح لتطبيؽ اجتماعي نقاؿ كا 
 عميو في دعـ األسرة السعكدية لمكاجية التحديات المعاصرة السابؽ تحديدىا.

تحديد فاعمية التطبيؽ االجتماعي النقاؿ المقترح في دعـ بعض األسر السعكدية في التعامؿ مع بعض  .4
 التحديات المعاصرة مف خالؿ مقياس آراء بعض األسر. 

 : لحالي في النقاط التاليةتتمثؿ أىمية البحث ا :  أىمية البحث

التأصيؿ العممي ألىـ التداعيات كالتحديات التي تكاجو األسرة السعكدية، ككضع منظكمة لكيفية مكاجية ىذه  .1
 التحديات كلتغمب عمييا باستخداـ بعض تطبيقات اإلعالـ األسرم عبر برامج الشبكات االجتماعية.

ات االجتماعية النقالة في تطكير منظكمة رقمية يمكف تقديـ معايير إرشادية حكؿ كيفية تكظيؼ التطبيق .2
 االعتماد عمييا في دعـ األسر السعكدية كالحصكؿ عمى تكجييات مباشرة بشأف مجابية التحديات.

دارتو بشكؿ مباشر مف الجمعيات كالمراكز الميتمة  -تطبيؽ أسرتي–يمكف االعتماد عمى التطبيؽ المطكر  .3 كا 
في دعـ كتكجيو األسر السعكدية كالمساعدة عمى تييئة  -لمكدة لمتنمية األسريةكجمعية ا -باألسرة السعكدية

 مناخ إيجابي يساعد عمى استقرار األسرة.

قد يستفيد مف البحث الحالي الباحثكف كالمختصكف في الشأف األسرم لرسـ البرامج كالخطط لمكاجية  .4
 التحديات المعاصرة كالنيكض بالمجتمع.

مقياس اآلراء الذم تـ تطكيره في البحث الحالي لقياس آراء بعض األسر السعكدية نحك يمكف االستفادة مف  .5
 تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة في مكاجية بعض التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية.

 فرضية البحث

قائـ عمى تطبيقات اإلعالـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية )التي تستخدـ النمكذج المقترح ال
الجديد "تطبيؽ أسرتي"(، كالمجمكعة الضابطة التي )تستخدـ تطبيقات اإلعالـ الجديد استخدامنا حرنا دكف  االعتماد 
عمى النمكذج المقترح( في مقياس آراء األسر نحك االعتماد عمى التطبيقات االجتماعية النقالة في التعامؿ مع 

 .  التي تعتمد عمى النمكذج المقترح ة لصالح المجمكعة التجريبيةالتحديات األسرية المعاصر 
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 :  تتمثؿ حدكد البحث الحالي في الحدكد التالية:  حدود البحث

كتتمثؿ في دراسة أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسرة السعكدية، كسبؿ مكاجياتيا الحدود األكاديمية:  .0
 االجتماعية النقالة ككيفية تكظيفيا في مكاجية التحديات المعاصرة.باإلضافة إلى دراسة التطبيقات 

كتتمثؿ في عينة سعكدية مف األزكاج لمتعرؼ عمى رؤيتيـ ألىـ التحديات المعاصرة لألسرة  الحدود البشرية: .0
 السعكدية، كالتعرؼ عمى فاعمية تطبيؽ "أسرتي" المقترح في تنمية قدراتيـ في التعامؿ مع ىذه التحديات.

كتتمثؿ في البيئة التي سيتـ إجراء البحث فييا كىي مدينة "جدة" بمنطقة مكة المكرمة الحدود المكانية:  .3
 كالتي تتميز بتنكع كمزيج ثقافي كبير يمكف أف يساعد في إفراز أكبر عدد مف التحديات المعاصرة.

 .ىػ 1437/1438تـ إجراء البحث الميداني خالؿ العاـ اليجرم  الحدود الزمانية: .2

 أدوات البحث:

 استبانة لتحديد أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسرة السعكدية. .1

 استبانة رصد كاقع استخداـ تطبيقات اإلعالـ الجديد مف ِقبؿ بعض األسر السعكدية. .2

مقياس آراء نحك تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة في مكاجية بعض التحديات المعاصرة لألسرة  .3
 السعكدية.

 لمقياـ بإجراءات البحث سكؼ يتـ تنفيذ الخطكات التالية طوات البحثخ
 أواًل: الدراسة النظرية لمتحديات المعاصرة لألسرة السعودية وكذلك أدوات اإلعالم الجديد:

 إجراء دراسة مسحية تحميمية لألدبيات المرتبطة باألسرة كالتحديات التي تكاجييا. .1
إجراء دراسة مسحية تحميمية لألدبيات المرتبطة بالتطبيقات االجتماعية النقالة كآليات االعتماد عمييا في   .2

 مكاجية التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية.
ثانًيا: بناء استبانة رصد وتحديد التحديات المعاصرة لألسرة السعودية، وكذلك اختبار المواقف الخاص بالتعامل مع 

 المعاصرة لألسرة السعودية: التحديات
إجراء دراسة مسحية تحميمية لالستبانات الخاصة بالتحديات المعاصرة لألسرة، كرصد كاقع استخداـ أدكات  .1

 اإلعالـ الجديد، كمقياس اآلراء الخاص باألسر السعكدية.
اإلضافة إلى طبيعة (، ب1بناء أدكات البحث باالستناد لما تـ التكصؿ إليو في الدراسة المسحية في الخطكة ) .2

 عمؿ الفريؽ البحثي.
 عرض أدكات البحث السابقة عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صدقيا، كمف ثـ إجراء عممية الثبات.  .3
 كضع األدكات في صيغتيا النيائية بعد التأكد مف صدقيما كثباتيما.  .4

 تالي:ثالثًا: تصميم التطبيق االجتماعي النقال "أسرتي" وذلك عمى النحو ال
: تحميؿ المشكمة كتقدير الحاجات، تحميؿ الميمات المرتبطة بالتعامؿ مع التحديات مرحمة التحميل وتتضمن .1

 المعاصرة، تحميؿ خصائص األسر عينة البحث.
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: تصميـ األىداؼ، التصميـ الكظيفي ألدكات التطبيؽ، تحديد طبيعة المحتكل، مرحمة التصميم وتتضمن .2
ية، تصميـ االستراتيجيات، تصميـ األنشطة، تصميـ االستراتيجية العامة ، تصميـ التفاعالت االجتماع
 كأخيرنا تصميـ المكاقؼ النقالة.

: التخطيط لإلنتاج، اإلنتاج الفعمي، عمميات التقكيـ البنائي، اإلخراج النيائي مرحمة التطوير وتتضمن .3
 لمحتكيات كىيكؿ التطبيؽ.

 قال في تنمية قدرات األسر السعودية في التعامل مع التحديات المعاصرة.رابًعا: تحديد فاعمية تطبيق "أسرتي" الن
 التطبيؽ القبمي الختبار المكاقؼ الخاص بالتعامؿ مع التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية. .1
 تنفيذ تطبيؽ "أسرتي النقاؿ" عمى المجمكعة التجريبية .2
 ات المعاصرة لألسرة السعكدية.التطبيؽ البعدم الختبار المكاقؼ الخاص بالتعامؿ مع التحدي .3
 تحميؿ النتائج كمناقشتيا عمى ضكء تساؤالت البحث كفركضو. .4

 مصطمحات البحث
يعرفيا الفريؽ البحثي إجرائينا بأنيا " التطبيقات التي يمكف لألسرة السعكدية تحميميا  :التطبيقات االجتماعية النقالة 

كاستخداـ ىذه التطبيقات في الحصكؿ عمى محتكيات  - google play ; app storesمثؿ:  –عمى ىكاتفيا النقالة 
رشاد يساعدىـ في التعامؿ مع التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية".  كدعـ كا 

يمكف تعريفيا إجرائينا بأنيا "األدكات التي أفرزتيا ثكرة الجيؿ الثاني لمكيب ككتيح التكاصؿ : أدوات اإلعالم الجديد
 أدكات: اليكتيكب، كتكيتر، كالمدكنات، كالشبكات االجتماعية )فيس بكؾ("  االجتماعي التشاركي مثؿ

"، بحيث يمكف  google playكىك التطبيؽ الذم يتـ تطكيره مف ِقبؿ الباحثيف كتحميمو عمى ": تطبيق "أسرتي" النقال
صكؿ عمى دعـ معمكماتي لألسر السعكدية عينة البحث تحميمو عمى ىكاتفيـ النقالة، كاالستفادة مف التطبيؽ في الح

رشادم يؤىؿ عينة البحث في التعامؿ مع بعض التحديات المعاصرة لألسرة.  كا 

 ممتدة. أسرة أـ نككية، أسرة كانت سكاء الفرد، معيا يقيـ التي االجتماعية الكحدة ىي:  األسرة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
األكؿ: التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية كيتضمف مفيـك األسرة يتناكؿ اإلطار النظرم محكريف أساسييف المحكر 

كأنماطيا كأىـ كظائفيا، ككذلؾ أىـ التحديات التي تكاجييا، كيتناكؿ المحكر الثاني التطبيقات االجتماعية النقالة مف 
تكظيفيا في اإلعالـ حيث مفيكميا، كعالقتيا باإلعالـ األسرم ككذلؾ أىـ خصائصيا، كأىميتيا، كالقيكد المرتبطة ب

 األسرم، باإلضافة إلى استعراض نماذج مف أدكات اإلعالـ الجديد.
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 التحديات المعاصرة لألسرة السعودية
 :األسرة: المفيـك كالطبيعة

مفيـك األسرة في المغة مأخكذ مف األسر، كىك القكة كالحبس، كقاؿ ابف منظكر في مادة أسر: األسرة الدرع الحصينة، 
ا الحبؿ كالقيد الذم يشد بو األسيركىك  يتقكل بيـ. كاألسرة عشيرة  ألنو األدنكف كرىطو عشيرتو : الرجؿ كأسرة .أيضن

 .(22)ىػ،(1416الرجؿ كأىؿ بيتو )ابف منظكر، 
ا مجمكعة مف األفراد المكمفيف الذيف يقيمكف في بيئة شكمية خاصة بيـ كتربطيـ معا عالقات  كاألسرة اصطالحن

المجتمع ، ككحدتو اإلنتاجية  ةفسية كعاطفية كاجتماعية كاقتصادية كشرعية كقانكنية كاألسرة تمثؿ نكابيكلكجية كن
. كما أنيا تنظيـ اجتماعي، يتككف (23)(2000البيكلكجية ،حيث تزكده بأعضاء جدد عف طريؽ اإلنجاب )الكتاتني، 
القرب أك الخدـ أك مف تكمفت األسرة برعايتيـ في أساسو مف زكجيف كأكالد، كقد يزيد بدخكؿ أفراد آخريف مف أكلى 

 .(24)ىػ( 1425كاأليتاـ، شريطة عيشيـ في مسكف كاحد)الشريؼ، 
 تعريؼ األسرة في ثالثة نقاط رئيسة، كذلؾ عمى النحك التالي: (25)ىػ،(1427عبدالكريـ )كأكرد 
اع، التـز كؿ منيما بما لو مؤسسة فطرية اجتماعية بيف رجؿ كامرأة، تكفرت فييا الشركط الشرعية لالجتم .1

 كما عميو شرعنا، أك شرطنا، أك قانكننا.
الجماعة اإلنسانية المككنة مف الزكج، كالزكجة، كأكالدىما غير المتزكجيف، الذيف يعيشكف معيما في سكف  .2

 كاحد، كىك ما ُيعرؼ باألسرة النكاة.
لى إنشاء المبنة التي تساىـ في بناء المؤسسة االجتماعية التي تنشأ مف اقتراف رجؿ كامرأة بعقد يرمي إ .3

 المجتمع، كأىـ أركانيا: الزكج، كالزكجة، كاألكالد.
التي تتككف مف الزكج كالزكجة   Nuclear Familyكيشتمؿ مصطمح األسرة في استعمالو العاـ عمي األسرة النككية

مذيف لـ ينجبا، كاألب الذم يعيش بعض الجماعات مثؿ الزكجيف ال ىكاألكالد فقط  كال تضـ أفراد آخريف، ككذلؾ عم
التي تتككف ليس فقط   Extended Familyمع ابف كاحد غير متزكج أك أكثر مف ابف، ككذلؾ عمي األسرة الممتدة 

نما تمتد لتشمؿ أيضا األقارب اآلخريف األجداد كاألعماـ كالعمات ،ككذلؾ أيضان  عمي رجؿ  مف اآلباء كاألطفاؿ كا 
أطفاليـ غير المتزكجيف أك المتزكجيف كزكجاتيـ كأطفاليـ، كيشكمكف حياة اقتصادية كزكجتو )أك عدة زكجات( ك 

 . (26)(2008اجتماعية تحت رئاسة  األب األكبر أك رئيس العائمة )القصاص،
تختمؼ أنماط األسرة باختالؼ المجتمعات البشرية، إال أنو تكجد عدة تصنيفات ألنماط األسرة يمكف  :أنماط األسرة

 (27)(2006فيما يمي)شعباف، إيجازىا 

 أواًل: التصنيف عمى أساس الشكل:
األسرة النكاة: كتعتبر األسرة الصغيرة التي تسكد طبيعة المجتمع البشرم الحديث، كىي تتألؼ عمكمنا مف  .1

 الزكج كالزكجة كأكالدىما، كتسمى أحياننا باسـ األسرة الزكاجية.
ا مف األسرة الممتدة: كيظير ىذا النكع مف حيث الش .2 كؿ طبقنا لمنشاط أك الكظيفة االقتصادية ككجكد نكعن

 التعاكف بيف أفراد األسرة، كأحياننا ُيطمؽ عمى ىذه األسرة مسمى األسرة المركبة.
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األسرة المشتركة: ىي األسرة التي تقـك عمى عدة كحدات أسرية ترتبط مف خالؿ خط األب أك األـ أك األخ  .3
 ة كااللتزامات االجتماعية كاالقتصادية.كاألخت، كتجمعيـ اإلقامة المشترك

 ثانًيا: التصنيف من حيث االنتساب:
ُيقصد بيذا التقسيـ، تقسيـ أنكاع األسرة حسب انتساب االفراد إلييا، حيث ينتمي الفرد إلى أسرة بالميالد ُيطمؽ عمييا 

كتقـك بعممية اكساب الفرد القيـ كالعادات كالتقاليد كالمعايير كعمميات  family of orientationاسـ اسرة التكجيو 
كالتي يككف   family of procreationالتنشئة االجتماعية، أما النكع الثاني مف األسر ُيطمؽ عمييا بأسرة التناسؿ 

 فييا الفرد عف طريؽ الزكاج كاإلنجاب.
 ثالثًا: التصنيف عمى أساس السمطة:

 ية: كتككف مصدر السمطة لألب.األسرة األبك  .1
 األسرة األمكية: كتككف مصدر السمطة لألـ. .2
 األسرة األبنائية: كيككف مصدر السمطة إلى أحد األبناء. .3
 األسرة القائمة عمى المساكاة: كيككف مصدر السمطة الديمقراطية لمجميع .4

سرة كنظاـ اجتماعي ليا مجمكعة تعددت كظائؼ األسرة كتنكعت في خاصة في المجتمع الحديث، فاأل وظائف األسرة
 ، (5)(2010مف الكظائؼ التي تؤدييا لألفراد، كيمكف إبراز أىـ كظائؼ األسرة عمى النحك اآلتي)الدعدم، 

 (28)(،2010زريفة، ) (27)(2006شعباف، )

شباع الفرج  .1 لرغباتو كفؽ الكظيفة الجنسية )التناسمية(: أحد أىـ كظائؼ األسرة كذلؾ لحفظ النكع اإلنساني، كا 
 قكاعد كتعاليـ اإلسالـ.

الكظيفة التربكية: حيث تمعب األسرة دكرنا ىامنا في عمميات التنشئة االجتماعية أك ما ُيعرؼ بالتربية المنزلية،  .2
كسابيـ الميارات التعميمية التي مف شأنيا تنكيرىـ  كالتي تحاكؿ فييا األسرة تنشئة األطفاؿ اجتماعينا كا 

عدادىـ لممستقبؿ  .كا 
الكظيفة االقتصادية: فاألسرة جماعة اجتماعية مسؤكلة مسؤكلية مباشرة عف تكفير الحاجات المادية  .3

 ألفرادىا، بؿ أنيا  تمثؿ كحدة اقتصادية إنتاجية في حد ذاتو.
كظيفة التربية الجسدية: فتربية الجسد مف مجاالت التربية التي تيتـ بيا األسرة، كيأتي اىتماـ اإلسالـ  .4

، كالغذاء،  بالجسد في إطار نظرتو المتكاممة لإلنساف، حيث اىتـ بإشباع الحاجات الجسمية كالحاجة لمنـك
 كممارسة الرياضة.

ؽ كؿ مسمـ، كذلؾ ألف الغاية مف خم كظيفة التربية اإليمانية: حيث أنيا األساس الذم ينبغي أف ينطمؽ منو .5
 طكر عمى ىذا األمر منذ عبادتو.الفرد في ىذه الحياة ىي التكجو إلى اهلل بالعبادة، كىك مف

كظيفة التربية األخالقية: مف خالؿ التزاـ جميع أفراد األسرة بالقيـ األخالقية المستمدة مف تعاليـ اإلسالـ،  .6
 كبناء إطار قيمي داخؿ األسرة يمكف تكارثو عبر األجياؿ.
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 ىذه الخصائص ما يميلألسرة الحديثة مجمكعة مف الخصائص األساسية، مف  :خصائص األسرة الحديثة
 : (3)(2004العكيضي، ) (29)(1985)الخشاب، 

يتمتع أفراد األسرة  بالحريات الفردية العامة فمكؿ فرد كيانو الذاتي كشخصيتو القانكنية ال سيما إذا بمغ السف  .1
 الذم يؤىمو لذلؾ.

مما أدل إلى استقالليا تغير المركز االجتماعي لعناصر األسرة كخاصة المرأة التي نزلت إلى ميداف العمؿ  .2
ف ظيرت شخصيتيا كأصبحت عنصرنا إيجابينا، كنازعت الرجؿ في إاقتصادينا، ككاف نتيجة ىذا الكضع 

 السيادة عمى األسرة أحياننا.
ك أسيادة االتجاىات الديمقراطية، كتحقيؽ قدر مف المساكاة كتكافؤ الفرص، كانتشار التعميـ سكاء لمذككر  .3

مـ يعد المنزؿ قمعة يحكميا الرجؿ بؿ أصبح مكاننا لالستمتاع كالشعكر بقيـ الحياة اإلناث عمى حد سكاء، ف
 االجتماعية فيو مختمؼ كسائؿ الترفية.

غفاؿ االحتياجات ا .4 كثر ضركرة، فاالىتماـ بالممبس كتنسيؽ المنزؿ ألالعناية بمظاىر الحضارة كالكماليات كا 
دكد اإلمكانيات كؿ ىذه األمكر أصبحت مف األسرة عف ح جكاالىتماـ بشؤكف الزينة كالتظاىر بما يخر 

 المعاصرة.
سرة مثؿ الذىاب إلى الحدائؽ كالمتنزىات العامة ألالعناية بتنظيـ الناحية الترفييية كالمعنكية في محيط ا .5

 كالسياحية حيث أصبحت ىذه األمكر مف أىـ مقكمات األسرة الحديثة.
أصبحت األسرة الحديثة أسرة نككية صغيرة العدد كمحدكدة النطاؽ، فيي تتككف مف الزكج كالزكجة كاألكالد  .6

نيا تتميز باالستقاللية السكنية كاالقتصادية عف أالمباشريف، كيندر أف تحتكم عمى بعض ذكم القربى، كما 
 أسرىا المرجعية. 

ىي الصعاب كالعقبات، كالتحديات األسرية ىي الصعاب كالعقبات التحديات بشكؿ عاـ  التحديات التي تواجو األسرة:
التي تكاجو األسرة، كيمكف القكؿ أف ىذه التحديات متعددة في محاكرىا كثيرة في مفرداتيا، مما يجعؿ في كثير مف 

األدبيات  األحياف مف الصعكبة بمكاف حصر ىذه التحديات، كفي ىذا اإلطار فإف التحديات األسرية التي أشارت إلييا
 (30)(2014كالدراسات السابقة يمكف عرضيا في خمسة محاكر أساسية، كذلؾ عمى النحك التالي )العقيمي كالجبكر، 

 (3)(2004العكيضي، )؛ (27)(2006شعباف، ) ؛(5)(2010الدعدم، )؛ (7)(2012أبكمصطفى كقديح، )

االجتماعي باألسرة سكاء كاف ىذا المحيط كىي تمؾ التحديات التي تتضمف المحيط التحديات االجتماعية:  .1
خارج األسرة أك داخميا، كتتضمف ىذه التحديات نماذج كثيرة كمتنكعة منيا التحديات المرتبطة بالعنؼ 
األسرم، كالطالؽ، كتعدد الزكجات، كالخالفات الزكجية كما تتضمنو مف عدـ حسف العشرة، حجب الحقكؽ 

يحيط باألسرة كقد يككف في  افة إلى محيط العادات االجتماعية الذمالزكجية، كالغيرة كالغضب، ىذا باإلض
 . (8)(2014)شعيب كالطكخي،  حياف سمبينا لدرجة تعكؽ استقرار األسرةألبعض ا

كىي ذلؾ النكع مف التحديات المرتبطة بالمناخ الثقافي العاـ داخؿ األسرة أك خارجيا في  التحديات الثقافية: .2
ت الثقافية تأثيرنا في األسرة ىي التحديات المرتبطة بالعكلمة التي أذابت الفكارؽ المجتمع، كأكثر التحديا

الثقافية كنقمت ثقافات غربية ال تتكافؽ في كثير مف األحياف مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ساىـ بو بشكؿ 
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كالتبايف الثقافي كبير العائديف مف االبتعاث، باإلضافة إلى االنفتاح الثقافي عبر شبكات التكاصؿ ، بؿ 
 داخؿ األسرة الكاحدة.

ترتبط التحديات االقتصادية بمطالب الحياة اليكمية الخاصة باألسرة، كتعتبر ىذه  التحديات االقتصادية: .3
التحديات مفصمية في حياة األسرة حيث أنيا تؤثر عمى المستكل المعيشي لألسرة حيث ترتبط ىذه التحديات 

ة العربية السعكدية، كىك مكمملثقافة االستيالكية لألسرة، كزيادة عدد الكافديف لمبالبطالة، كغالء المعيشة، كا
 ما ينتج عنو ندرة في الفرص الكظيفية المتاحة في بعض األحياف ألبناء الكطف.

كُيعد ىذا النكع مف التحدم نتاج لثكرة االتصاالت كاإلعالـ الرقمي التي تطكرت كثيرنا  التحديات اإلعالمية: .4
نكات العشر األخيرة، كىك ما أدل إلى كجكد أجندات إعالمية لمدكؿ كالمنظمات الغربية تحاكؿ التأثير في الس

بشكؿ كبير عمى المكركثات الثقافية كاالجتماعية لمدكؿ العربية، ىذا باإلضافة إلى التحديات المرتبطة بتعدد 
عالـ السنكات المفتكحة، كاإلعالـ النقاؿ، كىك م ا مف الصعكبة في السيطرة قنكات االتصاؿ، كا  ا خمؽ نكعن

عمى كؿ ىذه المصادر اإلعالمية، كىك ما قد يؤدم في كثير مف األحياف إلى تشكيش في األفكار، كاختالؿ 
 .(31)(2011في التكازف القيمي كاألخالقي)الرفاعي، 

ترتبط التحديات التربكية برغبة األسر بشكؿ عاـ في تحسيف نكعية التربية كالتعميـ  التحديات التربوية: .5
الخاصة بأبنائيـ، مما يجعميـ يكاجيكف تحديات مرتبطة بالمناىج الدكلية، كالحاجة إلى إتقاف لغات أخرل 

ضافة إلى غير العربية، باإلضافة إلى ارتفاع كمفة التعميـ، كانتشار ظاىرة الدركس الخصكصية، باإل
 انخفاض فرص االبتعاث في السنكات األخيرة.

 التطبيقات االجتماعية النقالة وأدوات اإلعالم الجديد

 مفيـك التطبيقات االجتماعية النقالة:

كالشبكات االجتماعية، كالتدكيف المصغر، -التطبيقات االجتماعية النقالة ىي خميط مف تقنيات الجيؿ الثاني لمكيب
 -Mobile Technologies–مع تكنكلكجيا االتصاالت المتنقمة المرتبطة باليكاتؼ المحمكلة  -يكالفيديك التشارك

كذلؾ إلتاحة عمميات التكاصؿ االجتماعي المتنقؿ دكف أية اعتبارات زمانية أك مكانية، كعدـ اقتصار عمميات 
ت االجتماعية النقالة . فالتطبيقا(32)(Cochrane & Bateman, 2010التكاصؿ عمى أجيزة الحاسب الشخصية)

ا غنية لمتبادؿ االجتماعي لكافة أنكاع المعمكمات كالكسائط المتعددة عبر اتصاالت تزامنية كغير  أدكات تكفر فرصن
 تزامنية تشجع جميعيا عمى التفاعؿ كالتشارؾ في إنتاج المعارؼ المختمفة 

(Mills, 2013)(16)ير عمى أجيزة اليكاتؼ الجكالة في الكصكؿ إلى . كتعتمد التطبيقات االجتماعية النقالة بشكؿ كب
 عدد كبير مف المستخدميف لممشاركة في عمميات إنتاج المحتكل كالتكاصؿ 

(Gikas& Grant, 2013)(33)( كذلؾ ما جعؿ ماك .Mao, et al, 2014)(34)  يؤكد عمى أف التطبيقات
االجتماعية النقالة بمثابة أجنحة تمكف المستخدميف مف الكصكؿ إلى أية معمكمات قد تككف مفيدة ليـ مف كجية 
نظرىـ في أم كقت كأم مكاف. كعمى ذلؾ، فالتطبيقات االجتماعية النقالة ىي تمؾ التطبيقات التي يتـ إتاحتيا عبر 
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كذلؾ  app storeأك  play storeخدـ تحميميا مف األسكاؽ اإللكتركنية مثؿ اليكاتؼ الجكالة كيمكف ألم مست
لمتفاعؿ مع المحتكيات التي تقدميا ىذه التطبيقات كمشاركة األنشطة كاالىتمامات، كتككيف صداقات، كالبحث عف 

المحادثة  اىتمامات كأنشطة لدل مستخدميف آخريف، باإلضافة إلى تقديميا مجمكعة مف الخدمات األخرل، مثؿ:
الفكرية، كالرسائؿ الخاصة، كالبريد اإللكتركني، كالتدكيف، كمشاركة الممفات، ... كغيرىا مف الخدمات، كىك ما يمكف 

 االستفادة منو عند تكظيؼ في تقديـ خدمات مرتبطة بالكعي األسرم لدل المتعمميف.

 أىمية استخدام التطبيقات االجتماعية النقالة في اإلعالم األسري:

كفر التطبيقات االجتماعية النقالة عديد مف الفرص المرتبطة بعمميات الدعـ األسرم منيا استالـ معمكمات كتفاصيؿ ت
عف مكضكعات ليا عالقة باألسرة كالتحديات التي تكاجييا، المشاركة باألفكار مع آخريف مما يساعد في الكصكؿ 

ـ التطبيقات االجتماعية النقالة في تحسيف عمميات إلى حمكؿ مجتمعية قائمة عمى نقاشات متنكعة، كذلؾ تساى
ا التطبيقات االجتماعية النقالة فرصان غنية لمدعـ  التفاعؿ بيف القائميف بعممية الدعـ األسرم كالمستقبميف لو، كتقدـ أيضن

كزة حكؿ ك مكاف محدد، كما تدعـ التطبيقات النقالة عمميات الدعـ كالتكجيو المتمر أالفكرم غير المرتبط بزماف 
المستخدـ الذم يمثؿ األسرة، باإلضافة إلى تمبية حاجات المستخدـ الفكرية كالشخصية، كتسييؿ عمميات التكاصؿ 

 .(35)(Bressler, 2006التشاركي مع الخبراء الناصحيف)

فييا إلى  كتقدـ التطبيقات االجتماعية النقالة مداخؿ تصميمة متنكعة، تناسب التنكع في المكاقؼ التي تحتاج األسرة
 الدعـ كالتكجيو كالتكاصؿ بشأف التحديات التي تكاجييا، كذلؾ كما ىك مكضح عمى النحك التالي

(2010et al., , Guy)(36) 

دعـ األسرة مف خالؿ المعمكمات الفكرية: كتقـك فكرة ىذا المدخؿ عمى استخداـ التطبيقات االجتماعية النقالة  .1
أك إرشادية قد تحتاج إلييا األسرة لمتكيؼ مع التحديات التي  ككسيط لتقديـ محتكيات أك مكاد مرجعية

 تكاجييا.

الدعـ التشاركي لألسرة: حيث تقدـ التطبيقات االجتماعية التي يتـ تكظيفيا لصالح األسرة فرصان كثيرة  .2
 كمتنكعة لفكرة الدعـ التشاركي نتيجة مناقشات عريضة بيف عدد كبير مف الجميكر.

ىذا المدخؿ عمى تقديـ مكاد صكتية تيـ األسرة في مجابية التحديات التي تكاجييا، الدعـ السمعي: يعتمد  .3
كذلؾ لمف ال يفضمكف المشاركات النصية أك المصكرة، كما أف ىذه المكاد قد تناسب مف لدييـ بعض 

 اإلعاقات البصرية مف أفراد األسرة.

عي مف خالؿ استخداـ مقاطع الفيديك في كىنا يتمثؿ الزخـ األكبر في التكاصؿ االجتما :الدعـ الفيديكم .4
 تقديـ محاضرات، كلقاءات، كأفالـ، ليا عالقة باألسرة كمساعدتيا في عمميات التنمية المجتمعية.

ا لدعـ األسرة، كالصكر  يامف خالؿ كحدات رقمية يتـ تصميمالدعـ المرتكز عمى الكحدات:  .5 خصيصن
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 ئنات الرقمية.المعمكماتية، كالخرائط الذىنية، كغيرىا مف الكا

كذلؾ تتميز التطبيقات االجتماعية بأنيا تتيح لممستخدـ نشر أم محتكل يرغبو عبر خكادـ التطبيقات االجتماعية ذاتيا 
دكف الحاجة إلى خادـ خاص بو، ىذا فضالن عف أف التطبيقات االجتماعية سيمة االستخداـ، مما يعنى أف المستخدـ 

 كؿ عمى دكرات تدريبية حتى يتمكف مف استخداـ ىذه التطبيقات ليس في حاجة لالنتظار طكيالن لمحص
(Gonzalez & Louis, 2008)(37). 

كذلؾ تستطيع أنظمة التطبيقات االجتماعية النقالة أف تكفر المركنة الكافية التي تسمح ألفراد األسرة الحصكؿ عمى 
محددة، ىذا باإلضافة إلى قدرتيا عمى إذابة التكعية األسرية دكف ضغكط تمزميـ التكاجد في أماكف معينة كأكقات 

الفكارؽ الثقافية بيف األفراد مف خالؿ فتح بيئات نقاشية تسمح بالكصكؿ إلى مساحات مشتركة، كتعزيز عمميات 
التفاعؿ بيف المستخدميف كبعضيـ البعض، باإلضافة إلى تمبية االحتياجات الفكرية مف الدعـ المعمكماتي لألسرة دكف 

اساتو المباشرة عمى تتعمؽ بالخجؿ عند طمب ىذا الدعـ بشكؿ مباشر، كالشؾ في أف كؿ ذلؾ لو انعكأية ضغكط 
 تحسيف المناخ الدعـ ليا كتكفير بيئة رقمية تكفر أدكات لإلرشاد كالدعـ ثاألسرة مف حي

(Sarrab, et al, 2012 )( 38( (sarrab, et, al 2013)(39). 

 النقالة المستخدمة في التكعية األسرية:خصائص التطبيقات االجتماعية 
تستند التطبيقات االجتماعية عمى مفاىيـ التفاعؿ بيف المستخدميف التى تيسر عمميات التفاكض كالنقد المدركس 
لمكصكؿ إلى المعارؼ األساسية؛ فالتطبيقات االجتماعية ليست مجرد تطبيؽ لتحقيؽ ىدؼ إنما ىي بمثابة أداة 

 المتعمـ في إطار عممية مستمرة مف البناء يشارؾ فييا المتعمـ لتشكيؿ المعارؼ لدل 
((40)(Ruth & Houghton, 2009 كنتيجة لذلؾ أصبحت التطبيقات االجتماعية ترتكز عمى فكرة االنتقاؿ مف بث .

تاحة كتكزيع المكاد اإلعالمية لممستخدميف كاستيالكيا مف ِقبميـ إلى فكرة المشاركة في إنتاج ىذه المكاد كبحيث  كا 
 يميا لفئات محددة تصبح التطبيقات االجتماعية بمثابة مصادر كبكابات تعميمية كليست مجرد مكاد يتـ تقد

(Ehlers, 2009)(41). 
كعمى ذلؾ فالمممح األساس لمتطبيقات االجتماعية أنيا نمكذج اجتماعي لبناء المعرفة، ىذا النمكذج لو خصائص 

 (9)(Juniper Research, 2008أساسية يمكف كصفيا مف خالؿ المحاكر التالية )

: حيث تعتمد التطبيقات االجتماعية النقالة عمى ما يسمى تطبيقات سطح Technologyالتكنكلكجيا  .1
كالتي تسحب المعمكمات مف المستعرض كتعرضيا كاممة عمى  Desktop Widgetsالمكتب المصغرة 

 سطح المكتب دكف الحاجة إلى استخداـ المستخدـ لمتطبيقات االجتماعية مف خالؿ مستعرض الكيب.
حيث يجب أف يتميز التخطيط العاـ لمتطبيؽ االجتماعي بالمركنة كيسمح : Structuralالييكمية  .2

 لممستخدميف بإعادة تخطيط محتكياتيـ عمى ضكء أىدافيـ الشخصية.
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: األدكات المختمفة لمتطبيقات االجتماعية تتيح الكصكؿ إلى محتكيات متنكعة يتـ knowledgeالمعرفة  .3
؛ مما ينتج عنو الكصكؿ إلى كـ ككيؼ أكبر مف المعارؼ اإلضافة عمييا، كالتعديؿ فييا، كالحذؼ منيا

 اإلبداعية الجديدة.  
" كيعني منتج المحتكل كمستخدمو، حيث أف prosumer: ُيطمؽ عمى المستخدـ مصطمح "Userالمستخدـ  .4

، فالمحتكل يتـ استيالكو ممف Consumerكمستيمؾ   Producerىذا المصطمح خالصة كممتي منتج 
 ي إنتاجو.أنتجو أك شارؾ ف

بتككيف الجاليات كالصداقات بيف : فالتطبيؽ االجتماعي يجب أف يسمح Sociologicalاالجتماعية  .5
 أعضائو كتبادؿ اآلراء كالمعارؼ المختمفة.  

كفي سياؽ متصؿ يمكف القكؿ أف الدعـ األسرم الذم يمكف تقديمو عبر التطبيقات االجتماعية النقالة يرتكز عمى 
 Yaghmaie & Bahreininejad, 2011 ((42);)2010et al., , Guy((36) )التاليةالخصائص الرئيسية 

حيث يمكف استقباؿ الدعـ في أم مكاف خارج جدراف المنزؿ، كفي أثناء تنقالت األسرة  :Portability التنقؿ .1
 المختمفة.

 المختمفة. : بمعنى أف يتالءـ الدعـ مع قدرات األفراد كحاجاتيـAdaptabilityالتكيؼ  .2
 : عدـ تقيد الدعـ بمكاف أك زماف محدد.Availabilityاإلتاحة  .3
 حيث إف محتكيات الدعـ غالبنا ما تككف قصيرة المحتكل أك المدة.: Bite Sizedصغر الحجـ  .4
: مف حيث قدرة التطبيقات االجتماعية النقالة عمى تسميـ محتكل الدعـ األسرم On Demandتحت الطمب  .5

 يذا الدعـ.بشكؿ فكرم عند طمب األسرة ل
الدعـ األسرم النقاؿ شائع االستخداـ كنمط يمكف كضعو : Typically Blendedالخمط/ الدمج النمكذجي  .6

 ضمف إطار لمدعـ المباشر كالدعـ عف بعد.
تتميز التطبيقات االجتماعية النقالة بقدرتيا عمى خمؽ  Can Be Collaborative: يمكف أف يككف تشاركينا  .7

ت نقالة تتعاكف مع بعضيا البعض كتستطيع أف تتشارؾ في النقاش حكؿ التحديات بيئات تشاركية كجاليا
 األسرية التي تكاجو األسرة.

 قيكد استخداـ التطبيقات االجتماعية النقالة في التكعية األسرية:
بعض تكظيؼ التطبيقات االجتماعية في عمميات التكعية األسرية يكاجو بعض التحديات كالعكائؽ مف بينيا رفض 

األسر استخداميا نظرنا لعدـ تأكدىـ مف مدل الخصكصية التي تكفرىا ىذه األنظمة، إال أنو يمكف القكؿ أف التطبيقات 
 االجتماعية كفي ظؿ تطكرىا السريع أصبحت تسمح لممستخدـ بالسيطرة عمى ما يرغب في إتاحتو، كنشره

(Brady& et.al, 2010)(43)التطبيقات االجتماعية النقالة يتطمب ميارات  . كذلؾ تظف بعض األسر أف استخداـ
رقمية متقدمة أال أف التطكرات السريعة في ىذه التطبيقات ركز عمى مفيـك سيكلة االستخداـ كىك ما جعؿ فئات كثيرة 

 تقبؿ عمى ىذه التطبيقات.
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األسرم ىك مكثكقية  كمف التحديات الكبرل التي تكاجو تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة في عمميات اإلعالـ
كمصداقية المحتكل الذم يمكف أف يصؿ إليو األسر حيث يجب أف تككف ىناؾ آليات مستمرة لمراجعة ما تصؿ إليو 
سيامات المستخدميف  األسر باستمرار كالتأكد مف صحتو عمى أال تككف تمؾ المراجعات مسببو لقيكد عمى إبداعات كا 

 .(44)(,McLoughlin & Lee, 2008في الكصكؿ إلى حمكؿ كتعميمات )
كيمكف تصنيؼ  التحديات التي يمكف أف تكاجو التطبيقات االجتماعية النقالة عند تكظيفيا في عمميات اإلعالـ 

  (Anderson, 2007)(12) (Redecker & et al., 2010) (45)   األسرم في ستة مجاالت رئيسية كما يمي
أبرز التحديات التي يمكف أف تكاجو تعظيـ االستفادة : تعد عممية كصكؿ المستخدـ مف accessالكصكؿ  .1

مف التطبيقات االجتماعية النقالة في عمميات اإلعالـ األسرم، حيث ينبغي التأكد مف كجكد كصكؿ متساك 
 مف قبؿ المستخدميف ليذه التطبيقات.

ف يسمح باستخداـ : البد مف كجكد حد أدنى مف الميارات لدل المستخدميDigital Skillsالميارات الرقمية  .2
التطبيقات االجتماعية المختمفة كالتفاعؿ مع مككناتيا الرئيسية، باإلضافة إلى ضركرة معرفة جميع أعضاء 
منظكمة اإلعالـ األسرم بقكاعد السرية كالخصكصية المرتبطة بالبيانات المتاحة عنيـ كعف الغير ككيفية 

 محافظة عمى قكاعد كحقكؽ الممكية الفكرية ليـ كلغيرىـ.تجنب اختراؽ كتداكؿ ىذه البيانات، باإلضافة إلى ال
: المستخدمكف الذيف يكاجيكف ضعفنا في السمع أك البصر يكاجيكف Special Needsالحاجات الخاصة  .3

صعكبات كبيرة في التعامؿ مع التطبيقات االجتماعية النقالة، كالتي تعتمد بقدر كبير عمى النصكص 
 ديك.المكتكبة كالصكر كمقاطع الفي

: تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة يتطمب  New Pedagogical Skillsالميارات التربكية الجديدة  .4
سرم ليصبح ميسر كمكجو لعمميات ألاصح أك المرشد في مجاؿ اإلعالـ اتغييرنا في الدكر الذم يقـك بو الن

مستخدميف أنفسيـ. كفى ىذا الصدد الدعـ التي تعتمد عمى التكليد النشط لممعارؼ كالمعمكمات مف ِقبؿ ال
كسابيـ الميارات  يجب أف يككف لممؤسسات العاممة في مجاؿ اإلعالـ األسرم دكرنا نحك تدريب الناصحيف كا 
 المختمفة التي تتناسب مع دكرىـ الجديد كالذم يدفعيـ ألف يككنكا أكثر اجتماعية كتفاعمية مع المستخدميف. 

ا مف التكتر كالقمؽ : يUncertaintiesالقمؽ/ التكتر  .5 رتبط استخداـ التطبيقات االجتماعية النقالة بكجكد نكعن
في عديد مف القضايا لدل بعض المستخدميف منيا عمى سبيؿ المثاؿ إشكالية حقكؽ الممكية الفكرية 

 المرتبطة بالمحتكل الذم يتـ إنتاجو كتكليده. 
 نماذج من أدوات اإلعالم الجديد:

ثيرة كمتنكعة يصعب حصرىا، كلكؿ تطبيؽ ما يميزه، كقد أشارت كثير مف األدبيات إلى أدكات اإلعالـ الجديد ك
 ،Facebook ،Youtub ،Linkedin ،Twitter، Flickrنماذج متنكعة مف ىذه األدكات، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ) 

Wikibidia ،) كسكؼ يتـ تكضيح طبيعة بعض مف ىذه الدكات بناءن عمى النماذج المتاحة عبر الشبكات كما تحدثت
 ( التالي يكضح أكثر ىذه النماذج شيكعنا 1عنو الدراسات كاألدبيات السابقة. كجدكؿ )

(Hanlon & Robertson, 2009); (47)(Liu, 2010); (16)(Mills, 2013); (48)(Reid, et al., 2012)(46). 
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 : نماذج من أدوات اإلعالم الجديد التي يمكن استخداميا عبر األجيزة النقالة0جدول 

 وظيفتو في التوعية األسرية نموذج لمتطبيق التطبيق االجتماعي م

1 
 الشبكات االجتماعية

 Social 
Networks 

Facebook 

 

كأنشطة تطبيؽ يتيح مشاركة األنشطة كاالىتمامات كالبحث عف اىتمامات 
لدل مستخدميف آخريف، باإلضافة إلى تقديمو مجمكعة مف الخدمات، 
مثؿ: المحادثة الفكرية، كالرسائؿ الخاصة، كالبريد اإللكتركني، كالفيديك، 

كىك ما يمكف  كالصكر، كالتدكيف، كمشاركة الممفات، كغيرىا مف الخدمات.

 تكظيفو في تنمية عالقات داعمة في مجاؿ اإلعالـ األسرم.

Linkedin 

 

يسمى تطبيؽ التكاصؿ الميني، يربط المستخدـ بأفراد مينتو كيجعمو عمى 
اتصاؿ دائـ بيـ، كمف خاللو يتـ تبادؿ اآلراء كاألفكار المينية، كيمكف مف 

 خاللو التعرؼ عمى كؿ العامميف في مجاؿ اإلعالـ األسرم.

2 
 الفيديك التشاركي

Video Sharing 

Youtube 

 

تحميؿ مقاطع الفيديك كتنزيميا كمشاركة اآلخريف أىـ المقاطع تطبيؽ يتيح 
التي تخص مكضكع معيف، كالتعميؽ عمييا، كتقييميا، كيمكف االستفادة 

 منيا في تقديـ مقاطع مرئية داعمة لألسرة.
Keek 

 

( ثانية كنشرىا 36يتيح ىذا التطبيؽ مشاركة فيديكىات ال تزيد مدتيا عف )
بشأنيا اجتماعينا، كيمكف االعتماد عميو بشكؿ مباشر  بكؿ سيكلة كالتحاكر

 في تقديـ دعـ حكؿ التحديات األسرية.

3 
 الصكر التشاركية

Photo Sharing 

flickr 

 

يتيح ىذا التطبيؽ مشاركة الصكر بيف عدد كبير مف المستخدميف كتبادليا 
التحديات كالتعميؽ عمييا كتككيف المعارض الرقمية المتنكعة، التي تتناكؿ 

 األسرية

instgrame 

 

ُيعد أكثر التطبيقات المستخدمة حالينا لمشاركة الصكر كتككيف المعارض 
الرقمية، كقد ذاع انتشاره في الفترة األخيرة، كيمكف استخدامو في تككيف 

 معارض ليا عالقة باألسرة.

4 
 العركض التشاركية
Slide Sharing 

Slide Share 

 

نتاج عركض تقديمية، تطبيؽ يتيح  لممستخدـ مشاركة آخريف في نشر كا 
مف العركض في العديد مف المكضكعات،  كييتـ ذلؾ المكقع بعرض عديد

 كيمكف تكظيؼ ىذا التطبيؽ في تقديـ عركض تيـ األسرة.

 

ا في اآلكنة األخيرة، كيتميز  مف أكثر تطبيقات العركض التشاركية استخدامن
باستخداـ عركض كتقنيات جذابة، مثؿ استخداـ أدكات التكبير كالتنقؿ بيف 
عناصر العرض بفاعمية كأنيا عمى لكحة كاحدة كليست مجرد شرائح كما 

 .power pointفي عركض الػ 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.soundonthesound.com/icons/FaceBook-128x128.png&imgrefurl=http://www.soundonthesound.com/&usg=__tB2hmTD9PiWdL97isQqXxMsrNRI=&h=128&w=128&sz=11&hl=en&start=4&tbnid=M87mkn7SA8mpRM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images?q=Facebook&um=1&hl=en&sa=G&imgsz=i&as_st=y&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=A0chDFHPCNN6VM&tbnid=EvP6Eq9ayEKO-M:&ved=0CAgQjRw&url=http://aitnews.com/2013/04/02/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-keek-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81/&ei=0xzAUurQLpCX0AXzqoAw&psig=AFQjCNGbBkH7xm5rlbRNAGh3EO1C2D0NMg&ust=1388408403835142
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.seogp.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/slideshare.jpg&imgrefurl=http://www.seogp.com/blog/&usg=__IMKJxwqIUm-qua139v1U_9aGiVA=&h=112&w=138&sz=4&hl=en&start=7&tbnid=wcQ-sz4v8K0w9M:&tbnh=75&tbnw=93&prev=/images?q=Slide+Share&um=1&hl=en&sa=G&as_st=y&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 وظيفتو في التوعية األسرية نموذج لمتطبيق التطبيق االجتماعي م

5 

تطبيقات التراسؿ 
 النقاؿ 

Mobile 
Messaging 

Applications 

Whatsapp 

 

تطبيؽ يسمح بتبادؿ الرسائؿ النصية، كالصكتية، كالصكر، كالفيديك، دكف 
أية اعتبارات زمانية أك مكانية، حيث أف التطبيؽ مخصص باألساس 

كىك ما يسمح لممستخدميف بالتكاصؿ  -اليكاتؼ الجكالة  -لألجيزة النقالة 
سائط المتعددة، كيمكف االعتماد عميو المستمر عبر أشكاؿ متعددة لمك 

 بشكؿ كبير في تككيف مجمكعات تيتـ بدراسة التحديات األسرية.

 التدكيف المصغر  6
Micro-Blog 

Twitter 

 

عف أم مكضكع بحد  Tweetsتطبيؽ يتيح إرساؿ تغريدات أك تدكينات 
حرؼ لمرسالة الكاحدة، عف طريؽ إرساؿ رسالة نصية  140أقصى 

قصيرة، كىنا يمكف تكظيؼ ىذا التطبيؽ في بث رسائؿ محددة حكؿ 
 التحديات األسرية ككيفية مكاجيتيا.

 

7 
المحررات التشاركية/ 

 الكيكي
 Wiki 

Wikibidia 

 

تشاركي، كيمكف لكافة تطبيؽ يتيح تحرير المحتكيات النصية بشكؿ 
المستخدميف إضافة أم محتكل أك تعديمو أك حذفو، كيستخدـ ىذا التطبيؽ 
بفاعمية في المحتكيات الكثيفة، كيمكف استخدامو كمحرر لمنقاش حكؿ أىـ 

 المكضكعات األسرية.

8 

المفضالت 
 االجتماعية

 Social 
Bookmarking 

Delicious 

 

ذات العالقة بمكضكع محدد كترتيبيا  تطبيؽ يتيح تخزيف الركابط الميمة
كمشاركتيا بيف عدد كبير مف المستخدميف، كيمكف تنظيـ المفضمة حسب 
ضافة األصدقاء لمتابعة الركابط، مشاىدة مدل  رؤية المستخدميف، كا 
شعبية الرابط ككـ عدد الذيف أضافكه لدييـ، كىك ما يمكف تكظيفو في بناء 

 مفضمة بأىـ المكاقع األسرية.

9 

الخدمات القائمة عمى 
 المكقع

Location Based 
Services (LBS) 

 

حاطة أصدقائو بما يفعؿ  تطبيؽ يتيح لممستخدـ تحديد مكقعو الجغرافي كا 
في ذلؾ المكقع. كما يمكف مف خالؿ ىذا التطبيؽ تقديـ معمكمات عف 
المكقع الجغرافي، مثؿ: أرقاـ االتصاؿ، كعنكاف المكقع اإللكتركني، كرأم 

ستخدـ الشخصي في الخدمة، كيمكف تكظيؼ ىذا التطبيؽ مف خالؿ الم
 تقديـ معمكمات مكانية عف األماكف كالجمعيات الداعمة لألسرة.

 مكاقع الفعاليات 10
Events  

تطبيؽ يسمح بتنظيـ الفعاليات كالتحكـ بعدد األشخاص المدعكيف، كما 
لتحديد  (LBS) ةيمكف ربط ىذا التطبيؽ بخدمات تحديد المكاقع الجغرافي

بالغ جميع المستخدميف  مكقع التجمع، مع إمكانية تغيير المكقع كالزماف كا 
في نفس الكقت، كيمكف استخدامو في تنظيـ الفعاليات ذات العالقة بالدعـ 

 األسرم، كالتي يمكف أف تستفيد منيا األسر.
 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.microusability.com/images/delicious.png&imgrefurl=http://www.microusability.com/&usg=__oG31-PiO17R01sXygHLwNdRIMRw=&h=256&w=256&sz=9&hl=en&start=34&tbnid=TycFcwYFzx-CTM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=Delicious&start=20&um=1&hl=en&sa=N&as_st=y&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 وظيفتو في التوعية األسرية نموذج لمتطبيق التطبيق االجتماعي م

11 
 مشاركة االىتمامات
Social Interests 

Good reads 

 

المستخدميف عمى نشر كمشاركة اىتماماتيـ المحظية، عمى تطبيؽ يساعد 
سبيؿ المثاؿ، الكتب التي يقرأىا حالينا، أفضؿ مقاؿ قاـ بمطالعتو،...، 

األدبية ذات  اتكيمكف االستفادة مف ىذا التطبيؽ في مشاركة االىتمام
 العالقة باألسرة. 

12 

األسئمة كاألجكبة 
االجتماعية

Community Q & 
A 

 

ا التطبيؽ إمكانية تكجيو األسئمة كاإلجابة عمييا مف ِقبؿ يتيح ىذ
المستخدميف، كذلؾ لمحصكؿ عمى أدؽ إجابة ممكنة. كما يمكف االشتراؾ 
في متابعة سؤاؿ تـ طرحو مف الغير لما لممكضكع مف أىمية أك متابعة 
نكعية معينة مف المعمكمات، كىك ما يمكف االستفادة منو في بناء في تمقي 

 استفسارات مف األسر كاإلجابة عمييا.أسئمة ك 

 إجراءات البحث

  عمى النحك التالي: اإلجراءات التي تـ إتباعيا بالبحث كتتناكؿ

 اعتمد البحث الحالي عمى المنيجيف التالييف:: منيج البحث أواًل:

السعكدية، المنيج الكصفي: تـ استخدامو في مرحمة الدراسة كالتحميؿ لدراسة التحديات المعاصرة لألسر  .1
كأنظمة التطبيقات االجتماعية النقالة، كتحميؿ الدراسات كاألدبيات ذات العالقة بالتحديات المعاصرة 

 كالتطبيقات االجتماعية النقالة.

المنيج شبو التجريبي: تـ استخدامو في مرحمة التجريب الميداني، كذلؾ بغرض دراسة العالقة السببية بيف  .2
اتجاىات بعض األسر السعكدية نحك االعتماد  –، كالمتغير التابع -سرتي" النقاؿتطبيؽ "أ–المتغير المستقؿ 

 عمى التطبيقات االجتماعية النقالة في مكاجية بعض التحديات المعاصرة

يتككف مجتمع البحث مف جميع األسر السعكدية بمنطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية  :مجتمع البحث وعينتو ثانًيا:
( فردنا كىي إجمالي األفراد الذيف استجابكا الستبياف رصد التحديات 61السعكدية، بينما عينة البحث فقد بمغ عددىا )

ا مف الممتحقيف 40عددىا )المعاصر التي تكاجو األسرة السعكدية، كمف بينيـ تـ اختيار عينة قصدية بمغ  ( متزكجن
ببرامج الدراسات العميا التربكية بجامعتي الممؾ عبدالعزيز كجدة بالمممكة العربية السعكدية، كممف يجيدكف استخداـ 

 ( فردنا. 20الشبكات كالتطبيقات النقالة، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف قكاـ كؿ منيا )

البحث الحالي إلى فئة البحكث شبو التجريبية التي تسعي لدراسة تأثير متغير  ينتمى: التصميم التجريبي لمبحث ثالثًا:
مستقؿ عمى بعض المتغيرات التابعة، كقد استخدـ الباحثاف التصميـ التجريبي ذك المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

كات اإلعالـ لجديد، حيث استخدمت المجمكعة التجريبية التطبيؽ المطكر مف خالؿ البحث الحالي كالقائـ عمى أد
بينما استخدمت المجمكعة الضابطة أدكات اإلعالـ الجديد بشكؿ مستقؿ دكف استخداـ التطبيؽ المقترح، كذلؾ لبياف 

 ( يكضح التصميـ التجريبي لمبحث.2نظر بعض األسر السعكدية، كجدكؿ ) ةمدل فاعمية النمكذج المقترح مف كجي
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 : التصميم التجريبي لمبحث0جدول 

 تطبيق بعدي المتغير المستقل تطبيق قبمي المجموعة

 المجمكعة التجريبية
مقياس آراء 

 األسر

تطبيؽ "أسرتي" المطكر كالقائـ عمى أدكات  اإلعالـ الجديد 
لمجابية بعض التحديات المعاصرة التي تكاجو األسر 

 مقياس آراء األسر السعكدية

يتـ استخداميا بشكؿ منفرد دكف  أدكات اإلعالـ الجديد التي المجمكعة الضابطة
 التقيد بالنمكذج المقترح

 كقد تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي في البحث الحالي لمكشؼ عف العالقة بيف المتغيرات التالية:

النمكذج المقترح، كالذم تـ تطكيره في شكؿ تطبيؽ  Independent Variable :المتغير المستقل  .0
  "أسرتي" النقاؿ.

مقياس آراء األسر نحك تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة   Dependent Variables:المتغير التابع  .2
 في مكاجية بعض التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية.

  رابًعا: أدوات البحث: 

 استبانة تحديد أىم التحديات المعاصرة التي تواجو األسرة السعودية: أ.

: تيدؼ االستبانة إلى تحديد أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسر السعكدية تحديد اليدف من االستبانة .1
 بالمممكة العربية السعكدية.

مف خالؿ مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة التي تـ اإلشارة إلييا في اإلطار النظرم : تحديد محاور االستبانة .2
ممة بشكؿ عاـ كاألسر السعكدية بشكؿ خاص، تـ لمبحث الحالي كالخاصة بالتحديات المعاصرة لألسر المس

تحديد خمسة محاكر أساسية لمتحديات المعاصرة، كىي: التحديات االجتماعية، التحديات الثقافية، التحديات 
 االقتصادية، التحديات اإلعالمية، التحديات التربكية.

ي الخطكة السابقة، كاليدؼ مف عمى ضكء المحاكر األساسية التي تـ تحديدىا ف :صياغة مفردات االستبانة .3
صياغة التحديات الفرعية داخؿ كؿ محكر، المقياس، باإلضافة إلى اإلطالع عمى بعض استبانات الرصد تـ 

 (:3، كذلؾ عمى الكجو المبيف بجدكؿ )ان ( تحدي34كقد بمغ إجمالي عدد التحديات الفرعية )

 بانة التحديات المعاصرة لألسرة السعودية: أرقام التحديات التي تمثل األبعاد األربعة الست3جدول 

التحديات  تحديات األسرة
 االجتماعية

التحديات 
 الثقافية

التحديات 
 االقتصادية

التحديات 
 اإلعالمية

 التحديات التربوية

 34-29 28-22 21-16 15-9 8-1 أرقام الفقرات
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تمثؿ تحدم، كلكؿ تحدم خمسة )بدائؿ( ( فقرة كؿ فقرة 34بمغت فقرات االستبانة )تقدير درجات االستبانة:  .4
، 2، 3، 5،4)مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة(، تعطى قيـ كزنية عند التصحيح )

1.) 
تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف، كذلؾ لمحكـ عمى مدل صدؽ صدق االستبانة:  .5

جو األسر السعكدية بالمممكة العربية السعكدية، كبمغت نسب االتفاؽ المقياس في قياس حجـ التحديات التي تكا
%(، كقد اقترحت بعض التعديالت المتعمقة بإعادة صياغة بعض التحديات، كاستبداؿ 85عمى فقرات المقياس )

 بعض التحديات بأخرل، كقد قاـ الباحثيف بتنفيذ ىذه المقترحات.
ياس بطريقة ألفا كركنباخ، كقد تـ حساب ثبات كؿ فقرة عمى حدة، تـ حساب معامؿ ثبات المقثبات االستبانة:  .6

(؛ مما يشير 0.01(، كىي قيـ جميعيا دالة عند مستكل )0.845-0.773كتراكحت قيـ معامالت الثبات بيف )
( 2إلى إمكانية التعامؿ مع االستبانة بدرجة مقبكلة مف الثقة، كاالستبانة في شكميا النيائي مدرجة بممحؽ رقـ )

 مف مالحؽ البحث.

 استبانة رصد واقع استخدام أدوات اإلعالم الجديد من ِقبل بعض األسر السعودية: ب.

: تيدؼ االستبانة إلى تحديد كاقع استخداـ أدكات اإلعالـ الجديد مف ِقبؿ بعض تحديد اليدف من االستبانة .1
 األسر السعكدية

تـ صياغة مفردات االستبانة بحيث تحدد طبيعة استخداـ أدكات اإلعالـ الجديد  :صياغة مفردات االستبانة .2
تحدد مدل استخداـ األسر ( مفردة متنكعة، 12مف ِقبؿ األسر السعكدية، كعمى ذلؾ فقد تضمنت االستبانة )

 ا.لإلنترنت، كاليكاتؼ الجكالة، كالتطبيقات المستخدمة عبر ىذه اليكاتؼ، ككذلؾ تكقيت استخدامو لي
استجابات االستبانة ارتكزت عمى االختيارات الحرة لبدائؿ اإلجابات التي تـ  تقدير استجابات االستبانة: .3

 عرضيا عمى كؿ سؤاؿ.
تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف، كذلؾ لمحكـ عمى مدل  صدق االستبانة: .4

صدؽ المقياس في قياس مدل استخداـ األسر السعكدية لمتطبيقات االجتماعية النقالة، كبمغت نسب االتفاؽ 
 %(، كقد اقترحت بعض التعديالت المتعمقة بإعادة صياغة بعض الفقرات، كقد قاـ85عمى فقرات المقياس )

 ( مف مالحؽ البحث.3الباحثيف بتنفيذ ىذه المقترحات، كاالستبانة في شكميا النيائي مدرجة بممحؽ رقـ )

 مقياس اآلراء نحو توظيف التطبيقات االجتماعية النقالة في مواجية بعض التحديات المعاصرة لألسرة: ج.

نحك االعتماد عمى التطبيقات  : ييدؼ المقياس إلي قياس آراء بعض األسرتحديد اليدف من مقياس اآلراء .1
 االجتماعية النقالة في مكاجية التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية.

: تـ تحديد محاكر مقياس االتجاىات عمي ضكء خصائص التطبيقات تحديد محاور مقياس اآلراء .2
التطبيقات  أكثر مف دراسة اىتمت بمقاييس اآلراء نحك ىطالع عماال ىالجتماعية النقالة، باإلضافة إلا

االجتماعية النقالة، كنتيجة لذلؾ تحددت محاكر مقياس االتجاىات في المحكريف، ىما )مزايا التطبيقات 
 االجتماعية النقالة، كمعكقاتيا( 
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: بعد تحديد المحاكر السابقة تـ بصياغة عبارات المقياس الخاصة بكؿ محكر مف المحاكر بناء المقياس .3
( منيا إيجابية، 8( عبارة )16) ىقد اشتمؿ كؿ محكر مف تمؾ المحاكر عمالسابقة لمقياس االتجاىات، ك 

 ( عبارة.32كمثميا سمبية، كبمغ إجمالي عدد العبارات بالمقياس )

: تـ تحديد مقياس " ليكرت " الخماسي، حيث يتـ تقديـ عبارات المقياس لمطالبات قياس شدة االستجابة .4
) مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة(، كأماـ كؿ عبارة خمسة بدائؿ لالستجابة ىي 

( بالنسبة 5-1( بالنسبة لمعبارات المكجبة، كتتدرج مف )1-5كقد ركعي فى تقدير االستجابات تدرجيا مف )
 لمعبارات السالبة.

: تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف كالتي أبدت بعض التعديالت في الصياغة صدق المقياس .5
المغكية لبنكد المقياس، ككذلؾ حذؼ عبارتيف مف كؿ محكر، كقد تـ تعديؿ المقياس كفؽ آراء المحكميف 

 ( عبارة سمبية.14( عبارة إيجابية، )14( عبارة، تتككف مف )28ليصبح عدد عباراتو )

ارة، كؿ عب ى: تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات المجمكعة االستطالعية عمصدق االتساق الداخمي  .6
كىي قيـ دالة ( 0.83 ) ىإل( 0.71كدرجاتيـ الكمية عمي المقياس ككؿ، كتراكحت قيـ معامؿ االرتباط بيف )

 (.0.01) لعند مستك 

عبارة عمى استجابة  معدـ حصكؿ أشدة االنفعالية لعبارات المقياس كانت مناسبة نظرنا ل: شدة االنفعالية .7
 %.25محايدة بأكثر مف 

كجاء ثبات المقياس  Crounbach: تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ ثبات المقياس .8
 ( كىي قيمة مناسبة لمثبات تصمح كأساس لمتطبيؽ.0.83مساكينا ) 

ضكء ما أسفرت عنو نتائج التجربة االستطالعية لممقياس، تـ حساب الزمف  ى: عمزمن االستجابة لممقياس .9
الطالب في اإلجابة عمي كؿ المفردات، كاتضح أف  ةتكسط الزمف الذم استغرقبحساب م المناسب لو، كذلؾ

 ( دقيقة.18زمف تطبيؽ المقياس ال يتجاكز )

: بعد حساب صدؽ كثبات المقياس أصبح المقياس فى صكرتو النيائية مككننا مف الصورة النيائية لممقياس .10
( 140( أخرل سمبية، كعمى ذلؾ فالدرجة الكمية لممقياس )14( عبارة منيا إيجابية ك)14( عبارة، )28)

( درجة، كعمى 84( درجة، كالدرجة المحايدة )28درجة، كىي تعد أعمى درجة، أما أدنى درجة لممقياس )
( درجة كسمبية إذا حصؿ عمى 84تككف اتجاىات المفحكص إيجابية إذا حصؿ عمى درجات أكبر مف ) ذلؾ

 ( درجة.84( درجة، كمحايدة إذا حصؿ عمى )84قؿ مف )أ
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تصميـ التطبيؽ المقترح تـ عبر الخطكات :  خامًسا: تصميم النموذج المقترح لمتطبيق االجتماعي )تطبيق أسرتي(
 كالمراحؿ التالية:

  مرحمة التحميل .0

تكاجو األسرة السعكدية عديد مف التحديات المعاصرة فرضتيا طبيعة تحميل المشكمة وتقدير الحاجات:  . أ
ا مف الدعـ كاإلرشاد لألسرة  العصر الذم نعيشو كمتغيراتو الكثيرة، كىك ما يفرض ضركرة كجكد نكعن

اعية أحد المستحدثات التقنية المتاحة عبر السعكدية لمكاجية ىذه التحديات، كلما كانت التطبيقات االجتم
اليكاتؼ الجكالة لغالبية األفراد كالمستخدميف فإف البحث الحالي ينطمؽ مف فمسفة مؤداىا أنو يمكف تطكير 
تطبيؽ اجتماعي ضمف مبادرات تطكير اإلعالـ األسرم بحيث يمكف االعتماد عميو في مكاجية بعض 

 التحديات المعاصرة.

يرتكز البحث الحالي عمى ميمة أساسية مرتبطة بتكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة  تحميل الميمات: . ب
 في مكاجية بعض التحديات المعاصرة.

           تـ تحميؿ خصائص العينة فيما يتعمؽ بكاقع استخداميـ لمتطبيقات االجتماعية تحميل خصائص العينة: ج.     
 االستبانة استخداـ التطبيقات االجتماعية بنسب كبيرة النقالة كقد تبيف مف خالؿ تحميؿ نتائج

 (سكؼ يتـ عرضيا تفصيالن مف خالؿ نتائج البحث)

 مرحمة التصميم .0

ارتبط اليدؼ الرئيسي لمتطبيؽ المقترح بتنمية اتجاىات األسر السعكدية نحك االعتماد  تصميم األىداف: . أ
عمى التطبيقات االجتماعية النقالة في الحصكؿ عمى دعـ ييسر مكاجية التحديات المعاصرة الخاصة 

 باألسرة السعكدية.
: تـ تصميـ التطبيؽ كأطمؽ عميـ مسمى "أسرتي"، كالشكؿ رقـ تصميم تطبيق "أسرتي" االجتماعي النقال . ب

 . "play store"( يكاضح كاجية التفاعؿ الرئيسية لمتطبيؽ عبر 1)

 
    : واجية التفاعل الرئيسية لتطبيق "أسرتي"0شكل                                         
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 ويتضمن التطبيق األدوات الرئيسية التالية:
  :تيتـ قناة األسرة بعرض مجمكعة مف مقاطع الفيديك التي تكضح أىـ التحديات األسرية التي قناة األسرة

 تكاجو األسرة بالمممكة العربية السعكدية، ككيفية التغمب عمى ىذه التحديات.

  :ية في مف خالؿ تغريدات األسرة سكؼ يتـ بث بعض التغريدات التي تيتـ بالتحديات األسر تغريدات األسرة
 عبارات قصيرة،  كتقدـ نصائح لكيفية التغمب عمييا.

 :مدكنة األسرة تطبيؽ ييتـ بإتاحة مقاالت مطكلة عف أىـ التحديات األسرية كسبؿ مكاجياتيا  مدونة األسرة
 كالتغمب عمييا.

 :أسرية مف خالؿ الجمعيات األسرية يتـ ربط المستخدـ بأىـ الجمعيات التي تقدـ خدمات  الجمعيات األسرية
 كيمكنو االستفادة منيا.

 :مف خالؿ شارؾ يمكف لممستخدـ مراسمة المسؤكليف عف التطبيؽ لممشاركة بأية كسائط قد تفيد أسر  شارك
 أخرل، حيث يتـ نشر مشاركاتيـ بعد مراجعاتيا كيتـ إتاحة ىذه المشاركات عبر التطبيؽ.

 :صيحة فيما يخص التحديات األسرية مف خالؿ أطمب نصيحة يمكف لممستخدـ طمب أية ن أطمب نصيحة
 كسبؿ مكاجياتيا، كذلؾ عبر البريد اإللكتركني.

    
 : نماذج من صفحات وأدوات التطبيق0لشك

: تـ تصميـ المحتكل الخاص بالتحديات المعاصرة لألسرة السعكدية في شكؿ مقاطع تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيموب. 
 كمقاالت تكضح كيؼ يمكف مكاجية التحديات األسرية.فيديك كتدكينات مصغرة، 

تـ استخداـ استراتيجيات متنكعة بعضيا يسمح باكتشاؼ المحتكيات الخاصة بالتحديات : تحديد طرائق واستراتيجيات التوعيةج. 
 األسرية منيا: استراتيجية حؿ المشكالت، كالعصؼ الذىني، كالناصح الخاص، كعضكية الشبكات االجتماعية.

يعتمد التطبيؽ الحالي عمى إتاحة تفاعالت بيف المستخدميف : تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت بين المستخدمين. د
 كمحتكل التطبيؽ كالتفاعمي بيف المستخدميف كبعضيـ البعض، كذلؾ في إطار تفاعالت فردية كتشاركية في مجمكعات صغيرة. 

 تطبيؽ الحالي عمى نمطي التكاصؿ في مجمكعات صغيرة، كالتكاصؿ الفردم. تـ االعتماد في ال: تصميم نمط التواصله. 
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: ارتكزت االستراتيجية العامة عمى: استثارة الدافعية كاالستعداد لمكعي بأساليب مكاجية التحديات تصميم االستراتيجية العامةو. 
كاتؼ النقاؿ، كعرض النماذج كاألمثمة التي ليا المعاصرة عف طريؽ استخداـ أساليب جذب كتكجيو االنتباه باستخداـ رسائؿ الي

 عالقة بمحتكل التحديات المعاصرة، ثـ تشجيع المشاركيف كتنشيط استجاباتيـ عبر دكائر التفاعؿ باليكاتؼ النقالة.

 مرحمة التطوير .3

 التصميـ العاـ لكاجيات تفاعؿ التطبيؽ.أ. 

  التخطيط لإلنتاجب. 

  تحديد متطمبات نشر التطبيؽ عمى( كؿ مفapp stores( ك )play stores.) 

 .انتقاء بعض الكسائط المتعددة ذات العالقة بمكضكعات التحديات المعاصرة لألسرة السعكدية 

 .تحديد خصائص الكسائط المتعددة بحيث تككف متكافقة مع خصائص اليكاتؼ النقالة 

  نترنت، كماسح ضكئي، كىاتؼ  جياز كمبيكتر، كطابعة،تجييز كحدة مصغرة لمتطكير كاإلنتاج، كتتضمف كا 
، Acrobat Reader ،Photoshop، كبرامج تحرير كعرض الكائنات الرقمية مثؿ: Samsungs7نقاؿ

Adobpremier . 

 شممت عممية اإلنتاج الفعمي ما يمي: التطكير )اإلنتاج( الفعمي:ج.  

 السعكدية. إنتاج كتحرير محتكيات متنكعة بشأف التحديات المعاصرة التي تكاجو األسرة 

  إنتاج الركابط كالتأكد مف عمميا كسيكلة اطالع المستخدميف عمييا كالمشاركة بيا كفؽ حساباتيـ
 المختمفة.

 .تفعيؿ حسابات أدكات اإلعالـ الجديد عبر يكتيكب كتكيتر كبمكجر 

 :تطكير تطبيؽ "أسرتي" كفقنا لمخطكات كالمراحؿ التالية 

  بكاجية التفاعؿ.إنتاج األيقكنات كالرسكمات الخاصة 

 ( إنتاج الييكؿ الرئيسي لمتطبيؽ عمى منصةApp inventor.) 

 ( فتح حساب عمىgoogle play store.) 

  رفع تطبيؽ األندركيد الذم تـ تصميمو بصيغةApk  عمى سكؽgoogle play store. 

  الذم يتـ مف خاللو تقديـ المحتكل باسـ "تطبيؽ أسرتي".تسمية التطبيؽ الرئيسي 

  تجييز أيقكنة مناسبة تعبر عف التطبيؽ بحيث يتـ عرضيا عمى مكقعgoogle play store. 

 .تكفير كصؼ يضـ معمكمات عف التطبيؽ كمميزاتو 

 .تحميؿ ثالث لقطات مصكرة لمتطبيؽ 

https://www.blogger.com/null
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  نشر التطبيؽ الرئيسي
(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.myfamily&hl=ar.) 

تـ عرض التطبيؽ الذم تـ تطكيره عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف إمكانية االعتماد   عممية التقكيـ البنائي:د. 
عميو في تنفيذ عمميات التكعية كالدعـ المرتبط بالتحديات المعاصرة لألسرة السعكدية، كالتأكد مف أف تصميمو 

جراءات كاستراتيجي ات تكظيفو مالئمة، كما تـ استطالع رأم بعض األسر فيما يتعمؽ ببنية التطبيؽ كمدل مناسبتو، كا 
 التحسيف المختمفة.

: تـ التأكد مف عمؿ الكسائط المتعددة التي تـ إنتاجيا بفاعمية عبر عممية اإلخراج النيائي لمحتكيات التطبيؽق. 
مف سيكلة استخداـ التطبيقات االجتماعية النقالة التي تـ تطكيرىا لمتطبيؽ، اليكاتؼ النقالة، باإلضافة إلى التأكد 

جراء عمميات التفعيؿ النيائي لمتطبيقات.  كا 

 سادًسا: إجراءات تجربة البحث

قبؿ بدء تجربة البحث تـ تطبيؽ مقياس اآلراء قبمينا عمى كؿ مف المجمكعة التجريبية  التطبيق القبمي: .1
 (3لؾ كما ىك مكضح بجدكؿ )جيؿ النتائج كتحميميا لمتاكد مف تكافؤ المجمكعات، كذكالمجمكعة الضابطة، كتس

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين الضابطة  : 3جدول 
 والتجريبية في التطبيق القبمي

 المحسوبة tقيمة  االنحراف المعياري المتوسطات العدد المجموعة
درجات 
 مستوى الداللة الحرية

 2.94 34.5 20 التجريبية
1.02 38 

عند  غير دالة
 2.07 33.3 20 الضابطة (0.05)

( فإف كؿ مف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية متكافئتيف، كىك ما يعني إمكانية المضي قدمنا 3ككما ىك مكضح بجدكؿ )
 في تطبيؽ تجربة البحث.

 تـ تنفيذ تجربة البحث كفقنا لمخطكات التالية: تنفيذ تجربة البحث: -2

  التمييد لتجربة البحث، حيث تـ عقد جمسة تمييدية مع عينة البحث لتعريفيـ بطبيعة التطبيؽ ككيفية استخدامو
 كالتفاعؿ معو.

  عقد جمسة تكنكلكجية مع عينة البحث مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف أجؿ تييئة ىكاتفيـ كأجيزتيـ
لنقالة بأدكات اإلعالـ الجديد كتييئة التطبيؽ، كمراجعة بعض جكانب االستخداـ الكظيفي ألدكات اإلعالـ ا

 الجديد.

  تاحتو لالستخداـ مف ِقبؿ العينة التجريبية، كحثيـ عمى التفاعؿ مع المحتكيات الخاصة تفعيؿ التطبيؽ كا 
مداد عينة المجمكعة الضابطة بحسابات   أدكات اإلعالـ الجديد الستخداميا استخدامان حرنابالتحديات األسرية، كا 
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  ىػ. 1437/1438تـ تطبيؽ التجربة لمدة ثالثة أياـ متتالية بالفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 

 تـ تنفيذ التطبيؽ البعدم كفقنا لمخطكات التالية: التطبيق البعدي ألدوات البحث: -3

  مقياس اآلراء عمى كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.بعد االنتياء مف تجربة البحث تـ تطبيؽ 

  بعد االنتياء مف تطبيؽ األدكات البعدية تـ طباعة تقرير الدرجات لجميع أفراد العينة كرصدىا، كمعالجتيا
 .لممقارنة بيف كؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة T-Testاختبار باستخداـ 

 نتائج البحث ومناقشتيا
 الحالي بعرض نتائج البحث كفؽ المحاكر التالية:ييتـ الفصؿ 

 أواًل: النتائج المتعمقة بأىم التحديات المعاصرة التي تواجو األسر السعودية 

يختص ىذا المحكر باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لمبحث " ما أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسر السعكدية في 
سؤاؿ فإنو في إطار النتائج التي تـ تحميميا مف خالؿ استبانة جمع البيانات عف العصر الحالي؟"، كلإلجابة عف ىذا ال

 أىـ التحديات المعاصرة التي تكاجو األسر السعكدية مف كجية نظر ىذه األسر أظيرت النتائج ما يمي:

التحديات المجتمعية كانت األكزاف النسبية كترتيب التحديات الفرعية الخاصة بمحكر  محور التحديات المجتمعية: -0
 (:4عمى النحك المبيف بجدكؿ )

 : األوزان النسبية وترتيب التحديات المجتمعية لألسر السعودية2جدول 

الوزن  التكرارات التحديات م
 النسبي

 الترتيب

موافق غير  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

99.67 - - - 1 60 تأخر سف الزكاج 1
% 

1 

99.67 - - - 1 60 الطالؽ 2
% 

1 

 4 %96.7 1 1 1 3 55 الخالفات الزكجية 3
 7 %89.2 8 1 1 1 50 العنؼ األسرم 4
92.46 2 2 2 3 52 عادات المجتمع 5

% 
6 

88.20 4 2 2 4 49 الزكاج المختمط 6
% 

8 

 1 1 2 4 53 اليجرة المؤقتة 7
93.77

% 
5 
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الوزن  التكرارات التحديات م
 النسبي

 الترتيب

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
موافق غير 

 بشدة

 - - 1 5 55 التفكؾ األسرم 8
97.05

% 
3 

 %94.88 النسبية متوسط األوزان

( السابؽ فإف أكبر التحديات المجتمعية التي تكاجو األسر السعكدية ىي تأخر سف الزكاج 4ككما ىك مكضح بجدكؿ )
%(، ثـ الخالفات 97.05%(، تمى ذلؾ التفكؾ األسرم بنسبة )99.67كالطالؽ كجاءا في المركز األكؿ بنسبة )
%(، 89.2اليجرة المؤقتة، كعادات المجتمع، ثـ العنؼ األسرم بنسبة )الزكجية في المركز الرابع، كيمييا كؿ مف 

 %(.94.88%(، كبمغ متكسط األكزاف النسبية لكامؿ المحكر  )88.20كأخيرنا الزكاج المختمط بنسبة )

 محور التحديات الثقافية: .0

 (:5عمى النحك المبيف بجدكؿ )كانت األكزاف النسبية كترتيب التحديات الفرعية الخاصة بمحكر التحديات الثقافية 

 : األوزان النسبية وترتيب التحديات الثقافية لألسر السعودية5جدول 

 التحديات م
 التكرارات

 الترتيب الوزن النسبي
 محايد موافق موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 1 %99.67 - - - 1 60 العكلمة 1
 5 %84.59 5 5 1 5 45 االنفتاح الثقافي 2
 2 %96.7 1 1 1 3 55 األمية الثقافية 3
 4 %88.20 4 2 2 4 49 المكركثات الثقافية 4
 6 %80.3 9 5 2 5 40 ثقافة العائدين من االبتعاث 5
 7 %79.67 10 5 1 5 40 تغير منظكمة القيـ 6
 3 %89.2 8 1 1 1 50 التبايف الثقافي داخؿ األسرة 7

  %88.52 متوسط األوزان النسبية

( السابؽ فإف أكبر التحديات الثقافية التي تكاجو األسر السعكدية ىي التحديات المرتبطة 5ككما ىك مكضح بجدكؿ )
%(، تمى ذلؾ في المرتبة 98.2بالعكلمة، تمى ذلؾ األمية الثقافية، ثـ التبايف الثقافي داخؿ األسرة الكاحدة بنسبة )

االنفتاح الثقافي في المرتبة الخامسة، ثـ ثقافة العائديف مف االبتعاث %(، ك 88.20الرابعة المكركثات الثقافية بنسبة )
 %(. 88.52تغير منظكمة القيـ، كبمغ متكسط األكزاف النسبية لممحكر ) ان %(، كأخير 80.3في المرتبة السادسة بنسبة )
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 محور التحديات االقتصادية: .3

( 6بمحكر التحديات االقتصادية عمى النحك المبيف بجدكؿ )كانت األكزاف النسبية كترتيب التحديات الفرعية الخاصة 
 التالي:

 : األوزان النسبية وترتيب التحديات االقتصادية لألسر السعودية6جدول 

الوزن  التكرارات التحديات م
 النسبي

 الترتيب

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 1 %99.67 - - - 1 60 البطالة 1
 2 %96.7 1 1 1 3 55 األسرة العاممة 2
 2 %96.7 1 1 1 3 55 الثقافة االستيالكية 3
 1 %99.67 - - - 1 60 غالء المعيشة 4
 1 %99.67 - - - 1 60 زيادة عدد الكافديف 5
 1 %99.67 - - - 1 60 المبالغة في اإلنفاؽ 6

  %98.47 متوسط األوزان النسبية
السابؽ فإف أكبر التحديات االقتصادية التي تكاجو األسر السعكدية ىي التحديات ( 6ككما ىك مكضح بجدكؿ )

المرتبطة بالبطالة، كغالء المعيشة، كالمبالغة في اإلنفاؽ، كزيادة الكافديف كجميعيا حصمت عمى نسبة كاحدة كىي 
%(، كبمغ متكسط 96.7ة كبنسبة )%(، بينما األسرة العاممة كالثقافة االستيالكية فقد جاءا في المرتبة الثاني99.67)

 %(، كىي نسبة مرتفعة.98.47األكزاف النسبية لممحكر )
 محور التحديات اإلعالمية: .2

 ( 7ى النحك المبيف بجدكؿ )كانت األكزاف النسبية كترتيب التحديات الفرعية الخاصة بمحكر التحديات اإلعالمية عم
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 التحديات اإلعالمية لألسر السعودية: األوزان النسبية وترتيب 7جدول 
 الترتيب الوزن النسبي التكرارات التحديات م

موافق 
 بشدة

محا موافق
 يد

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 7 %72.78 15 5 2 4 35 تعدد مصادر اإلعالـ 1
 5 %84.59 5 5 1 5 45 اإلعالـ المتنقؿ 2
 3 %96.7 1 1 1 3 55 األجندات اإلعالمية 3
 6 %79.67 10 5 1 5 40 التغريب اإلعالمي 4
 1 %99.67 - - - 1 60 الحركب اإلعالمية 5
 1 %99.67 - - - 1 60 إعالـ التكاصؿ االجتماعي 6
 4 %89.2 8 1 1 1 50 اإلدماف الرقمي 7

  %88.34 متوسط األوزان النسبية

( السابؽ فإف أكبر التحديات الثقافية التي تكاجو األسر السعكدية ىي التحديات المرتبطة 7ككما ىك مكضح بجدكؿ )
%(، كجاء في المرتبة الثالثة 99.67بإعالـ التكاصؿ االجتماعي، كالحركب اإلعالمية، ككالىما حصؿ عمى نسبة )

%(، ثـ اإلعالـ 89.2%(، ثـ اإلدماف الرقمي بنسبة )96.7التحديات المرتبطة باألجندات اإلعالمية كحصؿ عمى )
%(، 72.78%(، كأخيرنا تعدد مصادر اإلعالـ بنسبة )79.67%(،  كالتغريب اإلعالمي )84.59المتنقؿ بنسبة )

 %(. 88.34كجاء متكسط األكزاف النسبية لممحكر بنسبة )

 محور التحديات التربوية: .5

 (8ى النحك المبيف بجدكؿ )التحديات الفرعية بمحكر التحديات التربكية عمكانت األكزاف النسبية كترتيب 

 : األوزان النسبية وترتيب التحديات التربوية لألسر السعودية 8جدول

الوزن  التكرارات التحديات م
 النسبي

 الترتيب

موافق 
 بشدة

محا موافق
 يد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 4 %79.67 10 5 1 5 40 تربية األبناء 1
 5 %72.78 15 5 2 4 35 المناىج الدكلية 2
 3 %95.74 1 - - 9 51 ارتفاع كمفة التعميـ 3
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الوزن  التكرارات التحديات م
 النسبي

 الترتيب

موافق 
 بشدة

محا موافق
 يد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 5 %72.78 15 5 2 4 35 العزكؼ عف الدراسة 4
 1 %99.67 - - - 1 60 انخفاض فرص االبتعاث 5
 1 %99.67 - - - 1 60 الدركس الخصكصية 6

  %86.72 متوسط األوزان النسبية

( السابؽ فإف أكبر التحديات التربكية التي تكاجو األسر السعكدية ىي التحديات المرتبطة 8مكضح بجدكؿ )ككما ىك 
%(، تمى 99.67بالدركس الخصكصية باإلضافة إلى انخفاض فرص االبتعاث ككالىما حصؿ عمى كزف نسبي )

، كأخيرنا المناىج الدكلية كالعزكؼ عف %(79.67%(، ثـ تربية األبناء بنسبة )95.74ذلؾ ارتفاع كمفة التعميـ بنسبة )
 %(.86.72%(، كبمغ متكسط األكزاف النسبية إلجمالي محكر التحديات التربكية )72.78الدراسة كبمغت نسبتيا )

 الترتيب العام لمحاور التحديات التي تواجو األسر السعودية: .6

 دية كفقنا لنتائج االستبانة عمى النحك التالي.الترتيب العاـ لمتحديات التي تكاجو األسر السعك  ( 9جدكؿ )يكضح 

 : ترتيب التحديات المعاصرة التي تواجو األسر السعودية9جدول 

الوزن  التحديات م
 النسبي

 الترتيب

 2 %94.88 التحديات االجتماعية 1
 3 %88.52 التحديات الثقافية 2
 1 %98.47 التحديات االقتصادية 3
 4 %88.34 التحديات اإلعالمية 4
 5 %86.72 التحديات التربكية 5

%( ىي أكثر التحديات التي أجمعت 98.47ككما ىك مكضح بالجدكؿ السابؽ فإف التحديات االقتصادية بنسبة )
األسر السعكدية عمى مجابيتيا في العصر الحالي، كذلؾ الرتباطيا بعكامؿ تمس الحياة اليكمية لألسرة مثؿ غالء 

جتماعية كما تتضمنو مف عكامؿ مرتبطة بتأخر سف المعيشة، كالبطالة، كزيادة عدد الكافديف، تمى ذلؾ التحديات اال
%(، ثـ التحديات 88.52%(،  تمى ذلؾ التحديات الثقافية بنسبة )94.88الزكاج كالطالؽ كالخالفات الزكجية بنسبة )

%( حيث تعتمد األسرة السعكدية بشكؿ كبير 86.72%(، كأخيرنا التحديات التربكية بنسبة )88.34اإلعالمية بنسبة )
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الخدمات الحككمية في تعميـ األبناء كىك ما يقمؿ التحديات التي تكاجو األسر في ىذا المجاؿ، كالشكؿ البياني عمى 
 ( مقارنة بيف محاكر التحديات التي تكاجو األسر السعكدية.3رقـ )

 
 : مقارنة بين محاور التحديات التي تواجو األسر السعودية3شكل رقم 

 ثانينا: النتائج المتعمقة بكاقع استخداـ أدكات اإلعالـ الجديد مف ِقبؿ بعض األسر السعكدية 

يختص ىذا المحكر باإلجابة عمى السؤاؿ الثاني لمبحث كالذم ينص عمى " ما كاقع استخداـ أدكات اإلعالـ الجديد 
خالؿ استبانة جمع البيانات الخاصة بكاقع كفي إطار النتائج التي تـ تحميميا مف مف ِقبؿ بعض األسر السعكدية؟"، 

 استخداـ أدكات اإلعالـ الجديد مف ِقبؿ بعض االسر السعكدية، فقد أسفرت النتائج عما يمي:

%( مف أفرد 100%( مف أفرد العينة يستخدـ اإلنترنت بصكرة جيدة، كقد أكد )93.7أشارت النتائج إلى أف ) .1
%( 62.3%( ىكاتؼ نقالة، )100ىذه األجيزة عمى النحك التالي ) العينة عمى امتالكيـ أجيزة نقالة، ككانت

 %( إلى أف أجيزتيـ النقالة تعمؿ بنظاـ آندركيد.91.6أقراص لكحية، كما أشار )

في المرتبة األكلى بنسبة  Samsungكقد تباينت أنكاع اليكاتؼ النقالة الخاصة بأفراد العنية حيث جاء  .2
%( أنكاع أخرل، 5%(، ك)5( بنسبة )HTC%(، ثـ ىاتؼ )44.8بة )( بنسIphone%(، يمية ىاتؼ )46.2)

 %( عمى استخداميـ األجيزة النقاؿ لمدخكؿ إلى اإلنترنت.93.5كقد أشار )

كتباينت آراء العينة حكؿ شركات االتصاالت المقدمة لخدمات االتصاالت حيث تكزعت العينة بنسب مختمفة  .3
%(، )زيف 25بنسبة  Mobily%(، )مكبايمي 50.5سبة بن STC( شركات لالتصاالت )اتصاالت 3عمى )
zain  24.5بنسبة .)% 

%( ممف يستخدمكف األجيزة النقالة في الدخكؿ إلى اإلنترنت إلى 97.6أشار عدد كبير مف أفراد العينة كبنسبة ) .4
النقالة استخدامان استخداميـ لمتطبيقات االجتماعية عبر األجيزة النقالة، كقد تبيف أف أعمى التطبيقات االجتماعية 

%(، ثـ 92.6%( ثـ اليكتيكب بنسبة )93.6مف ِقبؿ أفراد العينة كانت عمى النحك اآلتي: تكيتر بنسبة )
%(، كشيدت باقي التطبيقات نسب متنكعة 88.8%(، ثـ الفيس بكؾ بنسبة )89.6بنسبة ) Bolgsالمدكنات 
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ت لمباحث حكؿ التطبيقات التي يمكنو %(، كقد أعطت ىذه النسب مؤشرا50% إلى )85مف االستخداـ مف 
 استخداميا بالتطبيؽ المقترح.

( 20%( مف أفراد العينة إلى استخداميا التطبيقات كالشبكات االجتماعية لعدد ساعات أكثر مف )100كأجمع ) .5
ت ساعة أسبكعينا كىك ما يعني إمكانية دعـ األسر السعكدية في مكاجية التحديات المعاصرة عبر ىذه التطبيقا

 التي تقضي أكقاتنا مطكلة في عمميات التصفح.  

%( مف أفراد العينة الذيف يستخدمكف التطبيقات االجتماعية إلى استعدادىـ المشاركة في أية 97.7كقد أشار ) .6
 برامج لمدعـ األسرم في مكاجية ىذه التحديات باالعتماد عمى التطبيقات االجتماعية النقالة.

 ثالثنا: النتائج المتعمقة بالنمكذج المقترح القائـ عمى أدكات اإلعالـ الجديد 

ما النمكذج المقترح لتطبيؽ اجتماعي  كيختص ىذا المحكر باإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمبحث كالذم ينص عمى "
" كقد أسفرت المعاصرة؟ نقاؿ قائـ عمى تطبيقات اإلعالـ الجديد يمكف االعتماد عميو في مكاجية التحديات األسرية

( بحيث play storeمراحؿ تصميـ تطبيؽ المقترح عف تطكير تطبيؽ نقاؿ تحت مسمى "أسرتي" كتـ إتاحتو عبر )
( أدكات رئيسية ىي: قناة األسرة، تغريدات األسرة، 6يمكف تحميمو عمى اليكاتؼ النقالة، كقد اعتمد التطبيؽ عمى )

ارؾ، أطمب نصيحة، كتـ إعداد دليؿ لكؿ أداة منيا تكضح لممستخدـ كيفية مدكنة األسرة، الجمعيات األسرية، ش
 االستفادة منيا في مكاجية التحديات المعاصرة لألسرة.

 رابعنا: النتائج المتعمقة بفاعمية النمكذج المقترح في دعـ األسر لمكاجية بعض التحديات األسرية المعاصرة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف حث كالذم ينص عمى "يختص ىذا المحكر بالتحقؽ مف صحة فرض الب
المجمكعة التجريبية )التي تستخدـ النمكذج المقترح القائـ عمى تطبيقات اإلعالـ الجديد "تطبيؽ أسرتي"(، كالمجمكعة 

قياس آراء الضابطة التي )تستخدـ تطبيقات اإلعالـ الجديد استخدامنا حرنا دكف  االعتماد عمى النمكذج المقترح( في م
األسر نحك االعتماد عمى التطبيقات االجتماعية النقالة في التعامؿ مع التحديات األسرية المعاصرة لصالح المجمكعة 

 التجريبية التي تعتمد عمى النمكذج المقترح". 

ياس كلمتحقؽ مف صحة الفرض الخاص بالمقارنة بيف كؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة، كذلؾ فيما يتعمؽ بمق
آراء بعض األسر السعكدية نحك تكظيؼ التطبيقات االجتماعية النقالة في التعامؿ مع التحديات المعاصرة التي تكاجو 

( نتائج 10األسر السعكدية، تـ استخداـ اختبار "ت" لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف، كيكضح جدكؿ )
 اختبار "ت" لمتطبيؽ البعدم.

لحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة "ت" لمتكسطات التطبيؽ البعدم لممجمكعتيف التجريبية المتكسط ا:  10جدكؿ 
 كالضابطة 
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في مقياس آراء بعض األسر السعكدية نحك استخداـ التطبيقات االجتماعية النقالة في مكاجية التحديات :  10جدكؿ 
 األسرية المعاصرة

درجات  المحسوبة tقيمة  االنحراف المعياري المتوسطات العدد المجموعة
 الحرية

 مستوى الداللة

 (0.05)عند  دالة 38 20.23 0.62 038.22 20 التجريبية
 3.00 28.93 20 الضابطة

( فيما بيف 0.05( يتضح أف ىناؾ فركقنا دالة إحصائينا عند مستكل )10باستقراء النتائج في جدكؿ )
النمكذج المقترح،  كالمجمكعة الضابطة التي تعتمد عمى أدكات يتـ متكسطي درجات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ 

استخداميا استخدامنا حرنا دكف التقيد بالنمكذج، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية حيث بمغ متكسط المجمكعة الضابطة 
التالي تـ (، كب42.03(، كبمغت قيمة )ت( المحسكبة )138.4(، بينما بمغ متكسط المجمكعة التجريبية )48.93)

( التالي يكضح مقارنة بيف نتائج التطبيؽ البعدم لكؿ مف المجمكعة التجريبية 4قبكؿ الفرض األكؿ، كالشكؿ رقـ )
 كالمجمكعة الضابطة.

 
 : مقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس اآلراء2شكل 

ككما ىك مكضح بالشكؿ السابؽ، فإف تطبيؽ أسرتي المقترح كمف خالؿ األدكات الفرعية التي تضمنيا التطبيؽ، قد 
أفراد العينة لمتعامؿ مع بعض التحديات المعاصرة التي تكاجو األسر السعكدية، كذلؾ مف خالؿ إدارة التطبيؽ  ىيأت

كؿ التحديات التي تكاجو األسر، باإلضافة إلى تقديميا المتكاممة لمجمكعة األدكات التي فتحت ساحات لمنقاش ح
الدعـ بشكؿ فكرم لألسرة دكف أية قيكد زمنية أك مكانية، كما أف التطبيؽ ساىـ في حؿ مشكمة الخجؿ التي قد تكاجو 
بعض األسر في الحصكؿ عمى دعـ مباشر حكؿ المشكالت كالخالفات الزكجية التي تكاجييا ىذه األسر، كما أف 

بيؽ مف خالؿ إمكاناتو كخصائصو المرتبطة بإتاحة مقاالت مكبرة، كتدكينات مصغرة كمقاطع فيديك متنكعة التط
استطاعت أف تساىـ بشكؿ كبير في تكفير خمفية معرفية لدل أفراد العينة حكؿ كيفية مجابية التحديات المعاصرة، 

صحاب المجمكعة الضابطة ليذه اإلدارة المتكاممة كىك ما انعكس بشكؿ كبير عمى اتجاىات أفراد العينة، كقد افتقد أ
حيث استخدـ أفراد المجمكعة ىذه األدكات بشكؿ مستقؿ دكف كجكد ترابط بينيا فيما يتعمؽ بالرسالة التي تستطيع 
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التي ترل أف كضع المستخدـ في تفاعالت  النظرية البنائيةتقديميا، كما تأتي تمؾ النتيجة متكافقة مع ما أشارت إليو 
جتماعية متنكعة يؤدم إلى ارتباطو بالنظاـ كتفاعمو مع جميع محتكياتو كىك ما يفسر ارتفاع متكسط اآلراء اإليجابية ا

لممجمكعة التجريبية بالمقارنة مع المجمكعة الضابطة، كذلؾ فقد أتاح التطبيؽ المقترح الفرصة لمحصكؿ عمى دعـ 
يمكف االعتماد عمييا في تكجيو األسر نحك كيفية تجنب مباشر مف خالؿ األداة الخاصة بطمب النصيحة كالتي 

المشكالت كالتحديات األسرية المعاصرة. كألف التطبيقات االجتماعية يتكافر بيا أدكات تساعد عمى نمذجة السمككيات 
فإف التطبيؽ المقترح ساىـ بشكؿ كبير في عرض نماذج محددة تكضح كيؼ يمكف مجابية التحديات المعاصرة 

لسعكدية كىك ما أدل إلى تنمية اتجاىات األسر نحك التطبيؽ المقترح.  كما تأتي ىذه النتيجة متكافقة مع لألسر ا
كالتي أكضحت أف  (19)(2012كبدر)، (21)(2013كالجماؿ)، (20)(2013الشرنكبي )أشارت إليو عدة دراسات مثؿ 

 راء المستخدميف في يتعمؽ باالستخداـ اإليجابيالتطبيقات االجتماعية ليا فاعميو كبيرة في التأثير عمى اتجاىات كآ
 توصيات البحث

ضركرة إعادة النظر في منظكمة الدعـ األسرم بالمممكة العربية السعكدية، كتطكير آلياتيا المتنكعة بما  .1
يسمح باالعتماد عمى أدكات اإلعالـ الجديد كالمتمثمة في التطبيقات االجتماعية النقالة، كذلؾ لدعـ األسر 

 السعكدية في مكاجية التحديات المعاصرة.
ضركرة كجكد مرصد إعالمي لمتحديات األسرية المعاصرة، بحيث يتـ مف خاللو تحديد التحديات المستجدة  .2

 ككضع الخطط اإلعالمية التي يمكف االستناد عمييا في مجابية ىذه التحديات.
خاصة بكسائؿ اإلعالـ الرقمي االجتماعي، ضركرة إشراؾ األسر السعكدية في عمميات التطكير المتنكعة ال .3

 كذلؾ حتى تككف ىذه الكسائؿ متكافقة مع طبيعة المجتمع السعكدم.
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 قدمة م
  إن الخوض في مسالك المكون التداولي يستدعي منا في بداية المطاف إعادة النظر في األصول الفمسفية المنجبة لو   

إذ أن اقتصار الدراسات المسانية عمى دراسة المسان بوصفو ظاىرة اجتماعية محضة دفع بعضيم إلى إعادة ىيكمة 
ومن ىنا برزت المسانيات التداولية كتيار جديد ركز عمى دراسة المغة ،  لمظواىر الكالميةو  ، لمغةالوظيفة األساسية 

وشروط تفعيل الخطاب ، وأشكال اإلقناع ،ذلك في دراسة أفعال الكالم كنظام لمتواصل الفعال بين المجتمعات ممثالً 
. بغية الكشف عن األبعاد الحقيقية لإلنتاج المغوي ، وكذا دور السياق المغوي في التواصل اإلنساني ،قناعي وتحميموإلا

تعد نقطة   Searle"سيرلو" Austin"وستينأولقد ميد ليذا التيار أعمال العديد من الفالسفة والمسانيين ولعل أعمال "
 . تحول في حقل فمسفة المغة العادية

غة في ميو طرائق التدريس وكذا إلى االىتمام بالومن ىذا المنطمق فمقد أسيم االتجاه التداولي بأبعاده المختمفة في توج 
وقد نحت المسانيات التفاعمية المنحى نفسو فركزت في دراستيا عمى المتكمم والسياق واالستعماالت  ، مواقفيا الحية

اعمية مع وقد تتفق المسانيات التف ، العادية إذ كان ىدفيا األول ىو االىتمام بالتفاعالت الكالمية والمحادثات المتبادلة
بينما ىناك أفعال  ،االتجاه التداولي باعتبارىما أن الوظيفة األساسية لمغة ال تكمن في نقل المعمومات واألخبار فقط

من التفاعل بين المتكممين وىذا األخير يفضي  كالمية تقر بوجود التفاعل بين المتخاطبين والبراغماتية تتضمن نوعاً 
  .بدوره إلى تحقيق األداء الخطابي

ومن ىذا المنطمق حاولنا التطرق في ىذه الورقة البحثية إلى معالجة بعض اإلشكاالت المتعمقة بتطبيق  عميو وبناءً  
باعتبارىما كتيار جديد انشغل بتعديل التصورات النظرية التي ، المقاربة التواصمية في ضوء الدرس المساني التداولي

وكذا بتأكيدىا  ،لى الوصف والبحث في التحوالت الطارئة عمى الجممةتبنتيا الطرائق السمعية وبالخصوص اليادفة إ
فالذي يتعمم ، عمى أن المعرفة الكاممة بقواعد استعمال المغة ال تؤدي بالضرورة إلى إمكانية توظيف ىذه القواعد إجرائياً 

 . ال وأثناء التواصلمن البنيات والكممات المنسجمة يمكنو أن يدرك كيف يتم وضعيا في االستعم معتبراً  عدداً 
 : ومن ىنا قامت أمامنا بعض التساؤالت والتي حاولنا أن نصوغيا عمى النحو األتي 

  ؟وما ىي اإلرىاصات األولى التي كانت وراء نشوءىا ؟التداولية  مفيوم   ما  -
 ؟مسانيات التداوليةالمرتبطة بالالكبرى المباحث ما أىم   -
 ؟التواصمية في تعزيز العممية التفاعمية التواصميةكيف أفادت المقاربة  وأخيراً   -

من ىذا ووفق ىذا المنحى التصوري عمدت إلى إثارة مبحث عممي موضوعي يبين باإلثراء والمعالجة أىم نقاط  وانطالقاً 
 . التقاطع والتماثل والتماىي المعرفي والمنيجي بين كل من المسانيات التداولية والمقاربة التواصمية

  التداوليةماىية  : أولً 
نما ىي ذلك العمم الجديد لمتواصل  بالمعنى التقميدي ، محضاً  إن التداولية ليست عمماً  يكتفي بالوصف و التفسير ،وا 

أوالكاتب و يفسره  ،فيي تختص بدراسة المعنى كما يوصمو المتكمموالذي يدرس الظواىر المغوية في مجال االستعمال
   .المستمع أو القارئ 

في الدرس المساني الحديث وىو دراسة المغة حال  "براغماتيكعمى المفيوم العام لمصطمح " ا المنطمق وتأسيساً ومن ىذ
بمفيوم  التداوليةن نقارن مفيوم أ، ووفق ىذا األفق المعرفي البد االستعمال أي حينما تكون متداولة بين مستخدمييا

الكيانات و بدراسة العالقات بين الصيغ المغوية و يختص ىذا األخير الذي " "semantics عمم الدللةخر و ىو آ
كانت الداللة تيتم بالمعنى كعالقة ثنائية بين الشكل و  فإذا ، باألشياءكيفية ارتباط الكممات  أيالموجودة في العالم ،

لية يمكن النظر إلييا فإن التداو  ، جائع " أناتعني نوعا ما " فإنياجائع "  بأنني:"اشعر  معناه:)س تعني ص( كقولنا مثالً 
عمى أنيا عالقة ثالثية بين المتكمم و المعنى و المفظ ،و بمجرد وجود المتكمم في الصيغة فمن الصعب استبعاد 
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و باختصار يمكننا  ن ما لفظو المتكمم يستمد معناه بفضل نيتو في إحداث تأثير معين عمى المخاطب ،ألالمخاطب ،
 القات بين الصيغ المغوية و مستخدمي ىذه الصيغ.ن التداولية ىي دراسة العأالقول ب

وىي من صيغة تفاعل والتي تحمل معنى ، "التداول" من الفعل تداول، األول ،والتداوليات مصطمح مركب من مورفيمين
 و عمم حديثومن ىذه الزاوية المعرفية في، والثاني الالحقة"يات" والتي تشير إلى البعد المنيجي والعممي ، المشاركة 

إذ تشير المصادر الكبرى إلى أن كممة تداولية اليونانية والتي تعني الغرض العممي قد  غير أن البحث فيو قديم ،
وقد ترجم مصطمح التداولية إلى العربية بعدة ألفاظ  (1)استخدميا الفالسفة اليونان منذ العيود األولى لمداللة عمى العممية

 ،التبادلية: إذ ليا العديد من الترجمات في المغة العربية منيا ،مجاورة ليالتداخل حقوليا بحقول أخرى  وذلك نظراً 
 ،إذن فيي تعتني بالكيفية التي تتحقق بيا المغة عند االستعمال وعند التخاطب ، (2)والذرائعية ،والنفعية ،االتصالية

فيي بذلك  (3)ختصاص بالتداوليةوتندرج ىذه القضايا كميا في إطار تيار من الدراسات والنظريات سميت عند أىل اال
تيتم بمقاصد المتكممين والبحث في أغوار معاني الكالم والمتكممين ومحاولة اكتشاف األغراض التي يريدىا المرسل من 

ىذا المفيوم لتقديم منيج التقريب التداولي في التراث اإلسالمي باقتراحو  ″الرحمن طو عبد″ولقد تناول  ،خالل رسالتو
"تداول الناس كذا بينيم" يفيد معنى تناقمو الناس وأداروه : ومما ذكره أن الفعل تداول في قولنا ،ل التداوليمفيوم لممجا

 . "دار عمى األلسن" أي جرى عمييا: بينيم وقد جعمو قسيما لمفعل "دار" والذي من داللتو نقل الشيء وجريانو نحو قولنا
عن االستعمال ، وال بدراسة االستعمال  يتم بدراسة البنية المغوية بعيداً ومما سبق كمو يمكننا القول بأن التداولية ال ت

، فإنيا تيتم من البنية المغوية و قواعد التخاطب  مفيوميا يضم كالً  إنالمغوية ، بل  البنىالمغوي بغض النظر عن 
سير ما يمكننا أن نسميو بالمتكمم و المستمع و المفظ و ظروف و مالبسات الخطاب ،فإنيا ببساطة تيتم بتحميل و تف

 .لغوياً  محيطاً 
 : نشأة التداولية و تطورىا  ثانياً 

مقد ميد إلجراءات المنيج إن مفيوم التداولية من أىم المفاىيم و أبرزىا والتي شدت انتباه الباحثين و الدارسين ، ف 
ذأ": التداولي مجموعة من المنظرين أمثال واسعة وسبال ً  ،جديدة اً ن يفتحوا أفاقاستطاعوا أ وستين" و"سيرل" و"جرايس" وا 

في النظر إلى المغة بالخروج من الفخ الذي سقط فيو البحث المغوي البنيوي وقاموا بإدراج أبعاد جديدة ثم إقصاءىا 
فمم تعد السياقات المتعددة األبعاد عناصر عرضية يتعين عمى  ،ألسباب تاريخية ابستيمولوجية من البحث المساني

   (4).ىا بصرامة من البحث المساني بل أسسا يستحيل االستغناء عنيا في فيم أبعاد الخطاب التداوليالباحث إقصاء
مع بروز جيود جادة ، من قمة االىتمامات بالدراسة التداولية في الثقافة العربية الحديثة ما يشكو الدارسون حديثاً  وكثيراً 

حيث استند فيو "في أصول الحوار وتجديد عمم الكالم": ابو"و خاصة في كتطو عبد الرحمنفي ىذا المجال نحو جيود"
 : توجييية إذ يقول ،تدليمية ،وانطمق من أن الخطاب في حقيقتو لغة تبميغية ،إلى المنطق والفالسفة في دراسة التراث

المطموب "براغماتيقا" ألنو يوفي  لممصطمح الغربي م عمى مصطمح التداوليات مقابالً 0791"وقد وقع اختيارنا منذ 
 لدى الدارسين الذين اخذوا حقو باعتبار دللتو عمى معنيين ىما الستعمال والتفاعل وقد لقي منذ ذلك الحين قبولً 
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ىو وصف لكل ما كان مظيرا من مظاىر ": ثم يحدد المعنى االصطالحي لمتداول قائالً  (4)يدرجونو في أبحاثيم"
 . (5)الناس وخاصتيم" من عامة ٬التفاعل بين صانعي التراثو  ٬التواصل

وأنيا مدينة لعدد من التيارات الفمسفية غير أن ىناك  ،استعراض منشأ التداولية ليس باألمر اليين ومن ىذا المنطمق فإن
بمفيومو الحديث إلى الفيمسوف  ،بعض المعالم الكبرى التي يمكن ليا أن ترشدنا لمولوج في تاريخ النظرية التداولية

بو عمى فروع ثالثة يشتمل عمييا عمم العالمات أو السيمياء  داالً م"0791"سنة Morris ريس"تشارلز مو األمريكي"
  : وىي

 . (6)بدراسة العالقات الكمية بين العالمات بعضيا ببعض والذي يعنى  :عمم التراكيب .1
  . ياعمى دراسة عالقة العالمات باألشياء التي تدل عمييا أو تحيل إلي القائم أساساً و :عمم الدللة .2
تدرس كل ما لو عالقة بالمغة سواء و  ،التي تيتم بدراسة عالقة العالمات بمفسريياوPragmatic   : التداولية .3

أم بالفيم  ،أكان يعنى بشكل الخطاب أم بالداللة وعالقتيا باألشياء أم بالعالمات واإلشارات واستنتاجات الكالم
فرونسوا ومن ىذا المنطمق قسمت ". أحسن وجو الضمني دون الحديث لتتم في ذلك عممية التبميغ عمى

 : " التداولية إلى ثالث درجات ىيرمينكوأ
 . وليا سياق خاص ىو السياق الوجودي أو الحالي، شاريةإلوىي دراسة الرموز ا: تداولية الدرجة األولى
وليا سياق ىو  ،الحاالت العامةوىي دراسة تعبير القضايا في ارتباطيا بالجممة المتمفظ بيا في : تداولية الدرجة الثانية

 . السياق الذىني بل السياق المترجم إلى تحديد العوالم الممكنة
 (7)وقد دعا "ماكس بالك" لتسمية التداولية بالنظرية السياقية ،والسياق ،وىي نظرية أفعال المغة: تداولية الدرجة الثالثة

كذا في تحديد المعنى أو ترجيحو عمى و  ،ا والمواقف التواصميةألىميتو القصوى في تسييل التفسير التداولي لمقضاي نظراً 
ن االىتمام بالسياق في أخر وكما يتحكم السياق في تغير المواقف التواصمية وتحوليا من حال إلى حال و آ حساب معنى

 (Austin)"وستينأ"ثر في مستعممييا فالمغة حسب أنو االىتمام بما تحدثو المغة من أخر آالتحميل التداولي رافقو اىتمام 
 . بل ىي وسيمة لمتأثير في الواقع وتغيير السموك والمواقف الكالمية ، لم تعد وسيمة اتصال فحسب

 وبالرغم من ىذا كمو ظمت التداولية طيمة عقود عمى نفس الوتيرة إلى أن جاء العقد السادس من القرن العشرين وتحديداً 
 متمثالً  ،حاضراتو في جامعة ىارفارد حيث استعرض أول مفيوم تداوليوستين" مأم" وذلك عندما ألقى"جون 1965عام"

إذ نشأت ىذه األخيرة  ، (8)في نظرية األفعال الكالمية والذي استوحاه من مجال فمسفي عام ىو تيار الفمسفة التحميمية
 غوتموبلفيمسوف األلماني"عمى يد ا (*9)بمفيوميا العممي الصارم في العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا بالنمسا

 

 

 

___________ 

و فيتغنشتاين وآخرون في أوساط ،وقد ذىب دارسون آخرون إلى أن الفمسفة التحميمية لم تنشا إال مع فالسفة المدرسة االنجميزية الحديثة أمثال:  برتراند راسل *
لى التحميل ك  إجراء عممي قال بو الفالسفة منذ عصر أفالطون.القرن العشرين وا 
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م( في كتابو"أسس عمم الحساب" وقد كانت دروسو في الجامعة موردا 1925-م1848)  Gottlob Fregeفريجو" 
 السيما ألمانيا والنمسا وذلك بالرغم من قمة إنتاجو، ىاما لطالب الفمسفة والمنطق من مختمف األصقاع األوروبية

 ،وي الذي تؤديو المغة في الفمسفة ويعد ىذا االعتراف نقطة انطالق في دراستياوتعترف الفمسفة بالدور الحي. المكتوب
ومن  ،من أىداف البحث الفمسفي ن النظر إلى المغة عمى أنيا مجرد وسيمة واعتادوىا ىدفاً وقد تجاوز الفالسفة التحميميو 

دارت ظيرىا لممنيج الذي اتبعتو ثمة حددت الفمسفة التحميمية لنفسيا ميمة واضحة منذ تأسيسيا عمى أساس عممي فأ
عمى  Fregeمن أىم التحميالت المغوية التي أجراىا"فريجو"و  .ويتمثل ىذا األساس العممي في المغة، الفمسفة الكالسيكية

االسم المحمول و  ،وىما اسم القمم ووظيفياً  العبارات المغوية وعمى القضايا تميزه بين مقولتين لغويتين تتباينان مفيومياً 
ويعتبر ىذا التمييز من أىم اكتشافات المنطق الحديث وقد اقتفى الفيمسوف النمساوي"لودينغ  ،ا عماد القضية الجمميةوىم

وأسس  ،فريجو فانتقد مبادئ الوضعانية المنطقية أثر (10)م(1951-م1889)) ( Ludwig Wittgensteinفيتغنشتاين"
طبيعة المعنى في الكالم وأىم ما ميز و  ،واميا الحديث عن طبيعة المغةسماه بفمسفة المغة العادية وق جديداً  اتجاىا فمسفياً 

دعوتو في ذلك إلى تفادي البحث في و  ،وال محدداً  فمسفة"فيتغنشتاين" التحميمية بحثو في المعنى وذىابو إلى انو ليس ثابتاً 
ىو ميم أن ه األولي يبين كم المغة وىو تعبير في معنا وقام في ذلك بعرض فكرة ألعاب( 1) المعنى المنطقي الصارم

وذلك من خالل كتابو"بحث في فمسفة المغة والمنطق"  ،بعين االعتبار سياق الممفوظية إذا تعمق األمر بفيم الداللة تأخذ
وأصبح فيما بعد احد دعائم ظيور الدرس التداولي ذلك انو  ،م والذي كشف فيو عن مفيوم التالعب بالكالم1921

فيو قائم عمى ممارسة التأويل من خالل األداء العقمي لمغة ووفق ىذا المنحى  ،لمممفوظات مرتبط بالمعنى العقمي
الحياة و  ،ن فيتغنشتاين قد حطم القيود التي كانت تضع الحدود والحواجز بين النشاط المغويأالتصوري يمكننا القول ب

وأمام ىذا االقتراب  (11)في طي الكتمان" "كل ما نستطيع أن نقولو يجب أن يبقى: اليومية إذ يقول في نياية كتابو
التصوري يمكننا اعتبار التحميل الفمسفي الجديد بمثابة ثورة ضد الفمسفة الكالسيكية والمثالية الييجمية التي سادت 

ن مجيء الثورة الفمسفية كانت إلعادة توجيو الفكر أو  ،نجميزي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرالتفكير اإل
لى بوثقاالنج ومن ىنا نستنتج مدى األىمية القصوى التي أوالىا فالسفة  ،ة األصمية المتمثمة في االتجاه التجريبيتميزي وا 

كما عالجوا جممة من المواضيع تعد من صميم البحث التداولي كالمقصدية  ،الستعمالي لمغةاالمغة العادية لمجانب 
تعمال العادي لمتعبيرات المغوية الوسيمة الوحيدة لمكشف عن االستعمال ومن ىنا يعد االس ،والعالقة بين المغة والمتكمم

ومن أعظم مآثر الفمسفة المعاصرة فكرة أن المعنى يتجمى  ،لتطور التداوليات قوياً  الصحيح لمغة فكانت أعماليم دافعاً 
أو"أفعال ) ( speech acts theory"أفعال الكالم"وىذا ما حاول الباحثتين تجسيده في فكرة (12)من خالل االستعمال

وأصبح مفيوم الفعل الكالمي نواة مركزية في  ،إذ نشأت ىذه األخيرة من أىم  مبدأ في الفمسفة المغوية الحديثة المغة"
عن ذلك يعد  نجازي وفضالً إ ،داللي ،الكثير من األعمال التداولية وفحواه أن كل ممفوظ ينيض عمى عمم نظام شكمي

وغايات تأثيرية والتي تخص ردود فعل ، نجازية كالطمب واألمر والوعدٳقولية لتحقيق أغراض  فعاالً يتوسط أ مادياً  نشاطاً 
الذي  (Austin)اوستين"نجميزي"ويعود الفضل في تأسيس ىذه النظرية إلى الفيمسوف اإل ،المتمقي كالرفض والقبول مثالً 

ن أفكار بقدر ما ىي مؤسسة تتكفل بتحويل األقوال يرى أن وظيفة المغة األساسية ليست إيصال المعمومات والتعبير ع
     (09)وىو فتح الجمسة اجتماعياً  فعندما يقول القاضي"فتحت الجمسة" يكون بذلك قد أنجز فعالً  ،ذات صبغة اجتماعية

   :نجازية غير المباشرة فبين أنإلواألفعال ا ،نجازية المباشرةإلأن يميز بين األفعال ا  Searleسيرل"وقد استطاع"
 . نجازية مراد المتكممإلالتي تطابق قوتيا انجازية المباشرة ىي إلاألفعال ا .1
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وال يمكن لممخاطب أن (6)نجازية مراد المتكممإلرة وىي التي تخالف فييا قوتيا انجازية غير المباشإلاألفعال ا .2
أفعال  فإنلمنطمق ومن ىذا ا. يتوصل إلييا إال عبر عمميات ذىنية استداللية متفاوتة من حيث الطول والتعقيد

 ىذه العالقات التي يحكميا الحوار اليادئ أحياناً  ،الكالم وبيذا الشكل ترصد العالقات بين المتخاطبين
 . أخرى منطق الصدام  ويحكميا أحياناً 

  متضمنات القول 
ظروف تحكميا  ،ويتعمق ىذا األخير برصد جممة من الظواىر المتعمقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب

"والذي يمكن تعريفو بمجموع لفتراض المسبقومن أىميا لدينا ما يطمق عميو باسم"ا ،الخطاب العامة كسياق الحال
وذلك بغض  المعمومات التي إن لم يفصح عنيا المتكمم فإنيا وبطريقة آلية واردة ومدرجة في القول الذي يتضمنيا أصالً 

نو يجعل أى فيو إذ تكمن الوظيفة األساسية لالفتراض المسبق ال في النظر عن خصوصيتو في إطار الحديث الذي يتجم
 ،ومن جية أخرى فيو يضمن التماسك العضوي لمخطاب ،الخطاب يسير بصفة متسمسمة غير منقطعة ىذا من جية

يرى  كما، وىو نمط ال يمكن معرفتو إال بالعودة إلى الوضعية التخاطبية التي قيل فييا"القول المضمر" وىناك أيضاً 
ثم  ن االفتراضات المسبقة ذات أىمية قصوى في عممية التواصل واإلبالغ ففي مجال التعميميات مثالً أالتداوليين ب

فال يمكن تعميم الطفل معمومة جديدة إال بافتراض  ،االعتراف بالدور المنوط الذي تقوم بو ىذه األخيرة منذ زمن طويل
ثم لدينا ما يطمق عميو ب"األقوال المضمرة" وىي النمط الثاني من  ،عميو وجود أساس سابق يتم االنطالق منو والبناء

ن القول أب (kerbrat Catherine orecchioni "وركيونيأمتضمنات القول وترتبط بوضعية الخطاب ومقامو إذ تقول"
صيات سياق المضمر ىو كتمة المعمومات التي يمكن لمخطاب أن يحتوييا ولكن تحقيقيا في الواقع يبقى رىن خصو 

 .(12)الحديث
  مةالمالءنظرية 

سس  معالميا المساني البريطاني"دير ويمسن"و تأتي أىميتيا من حيث أنيا أوتعتبر ىذه األخيرة نظرية تداولية معرفية  
 وقد ،من عمم التراكيب كما أنيا تبين وبدقة موقعيا من المسانيات وخصوصاً ، تنتمي إلى جممة العموم المعرفية اإلدراكية

وقد ابتكر ىذه   م1983عام  النظرية القالبية لفودورمة من مجال عمم النفس المعرفي خاصة ءاستفادت نظرية المال
النظرية عالم النفس المعرفي األمريكي فودوور ، و تقوم ىذه النظرية بمعالجة عمميات الذىن من منطمق معرفي ، 

 و ىي :من القدرات  أنماط ةفالذىن عنده يتكون من ثالث
، حيث تتفرع   systémes centrauxاألنظمة المركزية و أخيراً   ، modulesالقوالب  ، وtransducteur  النواقل

عن ىذه األخيرة مجموعة من األنظمة منيا : النظام المداري ، و النظام المداري المتخصص ، و النظام المركزي غير 
 أكثرمن  األخيرةو تعد ىذه  م1975عام  الحوارية لجرايسالنظرية وكذا من مجال فمسفة المغة وخاصة  المتخصص ، 

 األسسات ، وتقوم ىذه النظرية عمى مجموعة من في الدراسات التداولية المطبقة عمى مختمف المغ النظريات انتشاراً 
من كل واحد  إسيامالتي تنظم العالقة الحوارية بين المتكممين الذين يدخمون في حوار بناء عمى عقد ضمني يحدد 

غايتيا ، وىو ما يفسر بوجود عقد  إلىفي بمورة الفكرة لتصل  أساسي مبدأالمتحاورين في تنمية العممية الحوارية ، وىو 
البراجماتية التي تؤمن لو  آلياتولكل خطاب  إذيختمف باختالف نوع الخطاب ،  األخيرضمني بين المتحاورين ، وىذا 

وىذا ما يعقد عممية  ،المتحاورين ينضبطون في حوارىم وفيما بينيم النجاح و من أىداف ىذا العقل الضمني جعل
 الحوار، وتنقسم ىذه القوانين الحوارية إلى :

ستخدم في ذلك عبارات مناسبة لمقام يوىو رغبة الطرفين في تنمية العممية و نجاحيا ، و  قانون التعاون : .1
 ، ويمتزم فييا بموضوع الحوار.التخاطب 



7 
 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر، العدد األول

ال تستخدم عبارات خارج نطاق مة : و ءقانون المال .2 المقصود بو ىو التحدث بما يناسب وضعية المتخاطبين ن وا 
 الموضوع ألنيا من شانيا أن تحرف فيم المخاطب فيخرج عن فكرتو األساسية.

لنجاح الحوار ، والبد أن يمتزم كالىما  قانون الجدية : و ىو المبدأ الواجب توفره في كال المتخاطبين ضماناً  .3
 في تناول الموضوع من سائر جوانبو. بالجدية

قانون اإلخبار : وىو أن يكون الكالم الذي يدور بين المتحاورين ذا داللة تحتاج إلى بمورة بيدف الوصول إلى  .4
 النتيجة . 

ذا و قانون الشمولية : ويقصد بيذه األخيرة اإلحاطة الشاممة بالموضوع ضمانا لنجاح الحوار بين المتخاطبين ،  .5 ا 
 . ىذا الشرط كان فاشالً تخمى عن 

بناء بين  حوارو جوىرية في كل  أساسيةومن ىنا يمكننا القول بان ىذه القوانين التي صاغيا بول جرايس 
 .مجتمع من المجتمعات أيالمتحاورين في 

 الحجاج  
ة عمى إن الحديث عن الحجاج في المغة ىو الحديث عن نمط من العمميات التخاطبية التي تدخل ضمن تفسير المغ 

وقد انبثق من حقل المنطق والبالغة  ،مع الحقل التداوليو ، أساس أنيا نشاط كالمي يتحقق من العموم األخرى
" الفضل الكبير في الكشف عن جوانب عميقة من البالغة السيما من تيتكا" و"برلمانوقد كان لمغويان" (14)والفمسفة

إذ أن الحجاج في نظرىما يتجاوز النظر فيما ، م"1958وذلك عام"" البالغة الجديدة" بعنوان""شايم برلمانخالل كتاب 
إذ يقف فيو المحاجج موقف الشريك  ،ن يقوم عمى موضوعية الحوارأإلى تناول حقائق متعددة و  ،ىو حقيقي مثبت

 . ياالتووباعتماد وسائل التأثير في عواطفو وخ، المتعاون من اجل تحقيق غاية ما وىي استمالة المتمقي لما يعرض عميو
  المقاربة التواصمية وعالقتيا بالمسانيات التداولية 

وانشغل بتعديل التصورات النظرية التي تبنتيا  ،وتعتبر ىذه األخيرة كتيار جديد انبثق من رحم المسانيات التداولية 
كما أكدت عمى  وبالخصوص اليادفة إلى الوصف والبحث في التحوالت الطارئة عمى الجممة ،الطرائق السمعية البصرية

 فالذي يتعمم عدداً  ً،أن المعرفة الكاممة بقواعد استعمال المغة ال تؤدي بالضرورة إلى إمكانية توظيف ىذه القواعد إجرائيا
من البنيات والكممات المنسجمة مع ىذه البنيات يمكنو أن يعرف كيف يتم وضعيا في االستعمال وأثناء  معتبراً 

 ،وتفعيل مياراتو التعممية ،بالتركيز عمى تطوير قدرات المتعمم التواصمية ة التواصميةالمقاربولقد اىتمت ، التواصل
نو ال يكفي أن يكون أحيث يرى أصحابيا  ،ودرجة تفاعمو مع االستعماالت الوظيفية لمغة ،وتحقيق طالقتو المغوية

جب اكتساب القدرة عمى استعمال ىذه بل ي ،عمى قراءة جمل وكتابتيا بطريقة سميمة شكل المغة أساساً  المتعمم قادراً 
 ،دوار المتكمم والمستمعأوذلك عن طريق االىتمام بسياق االستعمال و  ،الجمل والعبارات في مواقف تواصمية معينة

كما تعنى بالمتكممين  ،وتيتم بالسياق الكالمي والموقف ،فالتداولية تعنى بالكيفية التي تستعمل بيا المغة عند الحديث
فعندما نتخاطب نستعمل المغة لغرض محدد عممية التصال أن يزيد ويعزز  أنةوبكل ما من ش ،ثيموطرائق حدي

فالمتحدث يختار طريقتو في التعبير عن ، وننفذ ىذه األغراض في قوالب اجتماعية محددة، كالنقاش أو اإلقناع أو الوعد
ب أن تأخذ بعين االعتبار ىوية المتحدث إليو بل يج، وال تعتمد ىذه الطريقة فقط نواياه ومستوى عواطفو، فكرة ما

بل يجب أن تستخدم ىذه المعرفة لمتداول ، وعالقتو بو فال يكفي إلمام الطالب بقواعد المغة  ومعانييا واليدف منيا فقط
إلى األىمية القصوى التي تعترييا التداولية بوصفيا عمى أنيا عمم يساىم  V.Dijhولقد أشار"فان ديك، حول المعنى

ووظائف  ٬يعنى بتحميل األفعال المغوية التداولية بوصفيا عمماً  : إذ يقولالتواصل بشكل فعال في التفاعل االجتماعي و
من كون المنطوقات المغوية تيدف إلى اإلسيام  وسماتيا في عممية التصال بوجو عام انطالقاً  ٬المنطوقات المغوية

يعد التداولية ذلك العمم الذي يبحث في المنطوقات اليادفة إلى إقامة  ففان ديك (6)في التصال والتفاعل الجتماعي"
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وىي التي ندرس من خالليا ، إذ تعرفنا التداولية عمى الكالم الذي ال يتماشى واالستعماالت اليومية، تفاعل اجتماعي
جوانب التركيب المغوي أنماط استعمال المغة وداللتيا الصريحة والضمنية فيي بذلك نوع من التعريف يحاول أن يوضح 

وعمى المخاطب أن يحاول إلى فك مقاصد المتكمم من خالل أفعالو الكالمية حتى  (15)باإلحالة إلى أسباب غير لغوية
ومن ىنا فان مفيوم التداولية ينطمق من أنيا طريقة في التفكير تبحث عن معنى ، يصل في ذلك إلى تحقيق تواصل تام

، مستندة في ذلك عمى المنطق والعقل فيي تنقل الواقع ،ط االتصال المغوية وغير المغويةاإلشارات والعالمات وكل رواب
م جديد لمتواصل اإلنساني يدرس الظواىر المغوية في مجال مىي بذلك عو  ،وتكون وسيمة من وسائل االتصال والتبميغ

"عمم الستعمال ن نطمق عمييا باسماالستعمال والتعرف عمى القدرات اإلنسانية لمتواصل المغوي ومن ىنا يصح لنا أ
" بنقل المسانيات إلى مستوى التبميغ والتواصل واقترح الصيغة التداولية بوىمرولقد اقترح الباحث والمساني"(06)المغوي"

وأخيرا  ،ووظيفة النداء ،ووظيفة التعبير ،وظيفة التمثيل: بوضعو أربع وظائف تعمل عمى تحقيق العممية التبميغية وىي
امبرتو ولقد أسيم الباحث"، بالغيةوكل ىذه الوظائف تتحد فيما بينيا بغية إنجاح العممية اإل (17)فة المزدوجةالوظي
والنص الخالد ٬ في إثراء مفيوم التداولية والمرتكزة عمى القصد واإلبالغ وأثرىا في التواصل mberto EcoEايكو"
لدى القراء ولن يتحقق  ويحدث تجاوباً ، نسبة تواصمية ىو النص الذي يحقق اكبر  Emberto Eco"امبرتو ايكو"عند

ومن ىذا المنطمق  ،ذلك إال عن طريق استخدام لغة تداولية تسيل عممية الفيم وتعمل عمى تقريب النص من القارئ
بع بامتزاج وتقاطع مجموعة كبيرة من األفكار والنظريات تتفق في الطا كتيار نشاً المقاربة التواصمية  يمكننا اعتبار

الذي حصرىا في جزء من السيميائية والذي  (01)موريس" شارل" أقدم تعريف ليا يعود إلى السيميائيو  ،الستعمالي لمغةا
  ،يدرس العالقة بين العالمات ومستعممييا

فأصبحت تطمق عمى النظرية التي تدرس المغة باعتبارىا مجموعة من األفعال يسمح  فشيئاً  ثم بدأت تنحصر شيئاً 
نو لكل فرد كفاءة أفكما ، بربط مفيوم التداولية وعالقتيا بالكفاءة التواصميةىابر ماز"بتحقيقيا وقد قام الباحث"السياق 
طارىا المنيجي الذي يضبطيا إلغوية ف نو ممتمك ليذه الكفاءة االتصالية والتي تجعمو يتمفظ بكممات معينة ليا سياقيا وا 

إذ تصف النظرية العامة لمفعل ، كما ىو األمر بالنسبة لمكفاءة المسانيةعنده ليا نواة مركزية  فالكفاءة التواصمية
الخطابي عمى أنيا النظام األساسي لمقواعد التي يمم بيا المتكممون والتي تسمح ليم باستيفاء الشروط الستعمال خاص 

ى وىي معايير من معايير أخر  المقاربة التواصمية تيدف إلى وصف السموكيات المغوية انطالقاً  ومن ىنا فإن (17)بالجمل
إذ تتعمق ىذه األخيرة بالمتكمم وما يدور في خمده باستمرار أثناء ، حاجات المتعممين ومقاصدىم متالئاالستخدام التي 
 ،ميغية التواصميةبحيث يرتبط ىذا األخير بكل ما من شانو أن يحفز المتكمم عمى تحريك العممية الت، إصداره لممفوظاتو

في تأويل الممفوظات  محورياً  يمعب القصد دوراً و  ،أو لم يرتبط بو، م التصريح بو من ممفوظاتتلك بما سواء ارتبط ذ
باعتبارىا صادرة من شخص قد ال يصرح عن مقاصده وبالتالي عمى محمل المغة في ىذا المجال أن يبحث  ،والنصوص

وبيذا الصدد ، لتي أسيمت في صدورىافي كل شبر من ممفوظات المتكمم وفي مختمف الظروف ا، عن ىذه المقاصد
نو لمن تحصيل الحاصل أن نقول مفيوم الحالة الذىنية أو بمعنى أدق القصد أ:  Anne Reboul"آن روبول"تقول 

أفضل إجراء لتحميل أي خطاب  ومن ىنا ال يسعنا إال أن نقر بأنإذ يشكل محور إنتاج وتأويل الممفوظات والخطابات 
أي خطاب كان ال يمكنو أن يخرج عن الماىية  التي  ىو األخذ بعين االعتبار فأنو ،ة تعقيدهميما كان مصدره أو درج

جميا صدر الخطاب وفي ىذا أىي القصد والنسق الذي يبنى عميو والذي يحدد بدوره الغاية التي من و  ،من اجميا صدر
أمران أساسيان احدىما وصل المستوى  لتتفقد قصدك في كل قول تمقي بو إلى الغير: طو عبد الرحمن"الصدد يقول "

 .(07)اآلخر إمكان الخروج عن الظاىرة لمقول"و  ٬التبميغي بالمستوى التيذيبي لممخاطبة
إذ كانت الطرائق السابقة تمح عمى األخذ في المقاربة التواصمية كممة مفتاح تقوم عمييا ، كما يشكل مفيوم األصالة

متواصل لكن تمك الطرائق إلى غاية السبعينات لم تترك مدى إىماليا لمسياق االعتبار حقيقة كونيا وسيمة أساسية  ل
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كما أىممت ىذه الطرائق شروط التواصل وظل حديثيا عن الموقف  ،االجتماعي والثقافي الذي تجري فيو عممية الكالم
، عمم وأحوالو االجتماعيةفمن اجل اعتماد مواقف مستمدة من ثقافة المت ،إلى حين إلحاق مفيوم التواصل نظرياً  كالماً 

وواقعو الفعمي جاء مفيوم األصالة كأساس بناء واضعي الطرائق التعميمية حوارات ىادفة إلى وضع التمميذ في إطار 
بإعداد وسائل وحوارات أكثر طبيعية تأخذ بعين االعتبار العناصر االجتماعية والسياقية التي يعيشيا  ،تواصمي تعبيري

 . الطفل
وقد تنبيت ، عمى تقريب المتعمم من المعاني التي تؤدييا األفعال في السياقات الكالميةقاربة التواصمية المكما تعمل 

بعد من ألكن االتجاه التواصمي يذىب إلى ، الطريقة البنيوية إلى المعاني الكمية لمتراكيب المغوية قبل اإلتيان إلى تثبيتيا
أي  ،فاالستعمال ىو مظير األشياءالتوظيف و لستعمالا: ة وىمافي تحديده لمظيرين أساسين من مظاىر المغ، ذلك

، خر لألداءآأما التوظيف فيو مظير . المظير الذي يوضح إلى أي حد يظير مستعمل المغة معرفتو بالقواعد المغوية
 ،بكل فعاليةوىو الذي يوضح الحد الذي يبين فيو مستعمل المغة قدرتو عمى اعتماد معرفتو بالقواعد المغوية ليتواصل 

إنما تكسبو القدرة عمى المشاركة في األحداث والمواقف  ،فيي بذلك ال تعمم الطفل االستعمال السميم لمغة فحسب
 . الكالمية وكذا التوظيف المناسب ليذه األحداث في المواقف المناسبة أيضاً 

م أخرى كمعايير االستخدام التي تالئر من معايي إلى وصف السموكيات المغوية انطالقاً المقاربة التواصمية  أكما تمج
نما تراعي السن  والمستوى الثقافي واالنتظام ، حاجات المتعمم كما ترفض تطبيق نفس التدرج مع جميع المتعممين وا 

حيث يصعب مراعاة التباين الثقافي ، وىذا ما يصعب األخذ بو في الواقع خاصة في مدارسنا ،الفكري والنفسي لمطفل
 وكثيراً ، فخمق المواقف الطبيعية ال يحقق بالضرورة حاجاتو إلى استخدام المغة، لشمالية والصحراوية مثالً بين المناطق ا

المقاربة التواصمية تيتم و  ،ما يجد الطفل نفسو في بيئة طبيعية ال تناسب وضعو االجتماعي والثقافي الختالف البيئات
 . ة إلنتاج أفعال كالمية في تمك المواقفأكثر بالمواقف التي يعيشيا المتعمم والبنيات المحقق

وكذا طرائق التدريس المعتمدة عمى المقاربة البنيوية وأدركت  ،و لقد لقي مفيوم التواصل عناية كبيرة من طرف المسانيين
إلى  إال أن نظرة تمك الطرائق، العالقة الميمة الرابطة بين ىذا الفعل والعممية التواصمية التعميمية في حياة المتعمم

دون أي ، التواصل نظرة ناقصة تتمخص في اعتبارىا ليذا الفعل كتبادل كالمي والتعبير عن العواطف ونقل األخبار
 . اعتبار لمكالم كونو الفعل الحقيقي الذي تتجسد فيو عممية التواصل وتتحقق خاللو العالقات االجتماعية

مسانيات النظرية عن طريق إدخالو عناصر جديدة في في إثراء ال  Roman Jakobson""رومان جاكبسونو لقد أسيم
السياق المتعمق بمظاىر و  ،القناة التي تشكل الوسيمة الفيزيائية المساعدة عمى التعبير ونقل الرموز: التواصل من أىميا 

                                                                                                         : عناصر التواصل بتحديده الوظائف الستة لمغة عمى المخطط األتيجاكبسون" قد حدد "و  .ما قيل وما يقال
 السنن)الشفرة( ...االتصال)القناة( ...الرسالة . . . ..المرسل إليو. . . السياق. . . . المرسل
ون حسبو موحدة حتى تكون عممية الترميز التي يجب أن تك، في تحميل عممية التواصل عمى الشفرة"جاكبسون" و يركز

فالتواصل بيذا المنظور يعني وضع  ،بالتالي تحقق عممية التواصل بين المرسل والمرسل إليوو  ،وفك الرموز ممكنة
  . السامع في جو من المعارف التي كان يجيميا 

بين أفراد المجتمع وأطمق  ل" وضع جممة من المبادئ التي تسعى لضمان حوار فعاغرايسومن ىذا المنطمق حاول "
 : اسم"مبادئ التعاون"  وتتمخص ىذه األخيرة فيما يميعمييا 

" تتفرع بدورىا غرايسمبدأ الطريقة وكما أن ىذه المبادئ التي صاغيا " وأخيراً  ،مبدأ العالقة ،مبدأ الكيفية ،مبدأ الكمية
 : إلى مبادئ ضمنية وىي 
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 : "قاعدة كم الخبر".1
 عى إلى فك مقاصد المتكمم من خاللإذ أن المخاطب ىو الذي يس. مخاطب عمى قدر حاجتولتكن إفادتك ال 

 . أفعالو الكالمية حتى يصل المستمع إلى تحقيق تواصل تام
  تتعدى القدر المطموبال  لتجعل  إفادتك .  

 : "الكيفية".2
 ال تقل ما تعمم كذبو . 
 ال تقل ما ليس لك عميو بينة . 

 : "العالقة".3
 ب مقامك مقالكليناس . 

 : "قاعدة الطريقة لجية الخبر".4
 لنحترز من االلتباس . 
 لنتكمم بإيجاز . 
 (07).لنرتب كالمنا 

 Robin Liakoff روبين لكوفخذت وجية نظر أخرى مع "أ riceG"غرايس"ىذه المبادئ التي صاغيا ومن ىنا فإن
 . "التأدب"  أواحد وىو مبدأ صول نجاح العممية التخاطبية إلى مبدأإذ ردت 

وىذه الوظيفة تؤدييا ، كما يعتبر "مارتيني" أن وظيفة المغة األساسية ىي التواصل في إطار المجتمع الذي تنتمي إليو
فالمغة بذلك ىي مؤسسة إنسانية يرتد كيانيا إلى  ،المغات بصورة أساسية بالرغم من اختالف بنيتيا وتباينيا فيما بينيا

ىذه األغراض في  ذأو الوعد وننف ،أو اإلقناع ،كالنقاش ،ا نتكمم نستعمل المغة لغرض محددالمجتمع الذي يتكمميا فعندم
كما أن المتحدث يختار طريقتو لمتعبير عن فكرة ما وال تعتمد ىذه الطريقة فقط نواياه ومستوى ، قوالب اجتماعية محددة

بيذا المنطمق ىي الوسيمة التي تتيح لإلنسان  عواطفو بل تأخذ بعين االعتبار ىوية المتحدث إليو وعالقتو بو فالمغة
منطمق ال يمغي بيذا ال André Martinet"و"مارتيني (22)بينو وبين أفراد بيئتو ،بصورة أساسية القيام بعممية التواصل

ة فراد المجتمع إلقامأداة يتوسطيا أفالمغة قبل كل شيء ىي  ،بقية الوظائف التي تؤدييا المغة وظائف المغة بل راعى
بل إنيا بنى ، آلياً  رة األشياء كما ىي وتنقميا نقالً االتصال بعضيم ببعض فيي ليست آلة ناسخة تعطي في الواقع صو 
ساسية أوظائف  وقد استعرض في ذلك ثالث، متراصة ومتكاممة يرى متكمميا الواقع ويطل عبرىا عمى عالم األشياء

السامع من معرفة أن لفظة معينة قد حمت محل لفظة أخرى وقد الوظيفة التمييزية أو المضادة وىي التي تمكن : وىي
الوظيفة  وأخيراً ، نطق بيا السامع والوظيفة الفاصمة وىي التي تمكن السامع من تحميل القول إلى وحدات متتابعة

إيجاد نظرية  ىايمز" ومن معو إلى. التعبيرية وىي التي تعمم السامع عن الحالة العقمية أو الفكرية لممتكمم وقد سعى "د
واعتبار المنطمق ليس ىو السنن المغوية بل النشاط الخطابي ، تواصمية تركز عمى الوظائف أكثر من تركيزىا عمى البنية

كما يرفض"ىايمز" فكرة التحدث عن المغة الموحدة المقتصرة عمى نظام موحد ويؤكد عمى تمثل المغة في عدة (21)لممتكمم
أو بسمبية وذلك حسب الظروف المحيطة بو وال تنحصر الظاىرة المغوية بمنظورىا في  أنظمة يطبقيا المتكمم بفعالية

بينما يجد مفيوم المغة أصالتو في اتفاق االتجاىين المختمفين النحو  ،القواعد المستضمرة والتي تسمح بإنتاج جمل المغة
موضوع المغة ظاىرة اجتماعية تتحكم فييا إذ تنطمق ىذه األخيرة من اعتبار  ،التوليدي لتفريعي واثنوغرافيا التواصل

وقد ساىمت ، النقطة المشتركة في ذلك تكمن في األخذ بعين االعتبار قدرات مستعممي المغةو  ،مجموعة من الوظائف
 . لعاب المغةأو  ،أفعال الكالم ،" في تطوير ىذه األعمال التي أسست لمفاىيم مثل السجل الكالميىايمزأعمال"
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ولكن  ،المبنية عمى أبعاد سوسيوثقافية وتداولية ال تعتبر المكتوب كمغة بسيطة إلنتاج شفويالتواصمية المقاربة كما أن 
كمجموعة مستقمة عن التطبيقات الكالمية النوعية والتي تعمل في جو الفيم واإلنتاج  وأكيد أن ذلك يتم بدرجات مختمفة 

ات وبالخصوص الممكة الخطابية النصية والسوسيوتداولية مع األخذ بعين االعتبار مختمف الممك ،حسب مواضع التعمم
 ،فمقد كانت األولوية في ظل البنيوية تمنح لمغة الشفوية وأما الكتابة تؤخر إلى غاية اكتساب الطفل لمميارات الشفوية

التعميم فميدان تحميل الخطاب يوجو اىتماماتو إلى ظروف اإلنتاج ذلك عمى حساب االستيالك بينما نجد في نظريات 
"يجدر بنا : " في ىذا الصدد بقولولويز دليبوقد أشار"، والتعمم أن مفيوم الممكة التواصمية قد خصصت لإلنتاج فقط

 ،من صدارة االىتمام في بحوث المنيجيين بعد طويالً أكذلك أن نسجل تقدما ذا أىمية بالغة فيما يخص المكتوب الذي 
االستجابة الحتياجات بعض الفئات من المتعممين باقتراح منيجية اجل تعميمو إلى مرحمة الحقة في حين أن و 

رفع وأرقى مع المعارف المغوية أوجبت تسميط الضوء من جديد عمى أخصوصية تتماشى مع وصوليم إلى مستوى 
ة ومن ىنا تعد ىذه المقاربة من أىم النتائج في تعميم المغات ال ألنيا تشكل ثورة منيجي *المظير المكتوب لمغات"

لكن حضورىا في ىذه المقاربة يتمون بإشعاع و  ،في الفرضيات التقميدية بإجراءاتيا إذ أن أدواتيا كانت حاضرة دائماً 
 ،جديد يتمثل في أدوارىا الفاعمة ووظائفيا الحيوية في حمقة متكاممة تمم بمختمف أركان التواصل في العممية التعميمية

في حد  جل أىداف محددة لعل أىميا تجاوز التمكن من الميارة المغوية ىدفاً أوىي بذلك نوع من الممارسة الممموسة من 
فتركيز المقاربة التواصمية  ،ذاتو  إلى درجة اإلبداع واستثمار النتاج المساني في تمثل المتغيرات النفسية واالجتماعية

ئج المنتظرة في حين ترسى ىذه المقاربة عمى تعمم يقوم عمى الكفايات وحدىا أو متعمم بنظرة استقاللية فقط لم يعط النتا
مركزة في ذلك عمى كل أركان المخطط التواصمي التعميمي وكل ذلك في تشاكل مؤسس عمى مجموعة من الميام 

 . التواصمية المرتبطة ببعضيا البعض والتي تقود إلى اليدف المنشود 
إذ  ،المغةو  ،المرجعو  ،القناةو  ،الرسالةو  ،ل إليووالمرس، المرسل: وتظير وظيفة التداولية في ستة عناصر أساسية وىي

وتكتب ىذه الرسالة بمغة يفيميا كل من ، معيناً  أو مرجعاً  يرسل المرسل رسالة إلى المرسل إليو تتضمن موضوعاً 
يعني و  ،المرسل والمتمقي ولكل رسالة قناة حافظة كالظرف بالنسبة لمرسالة الورقية والمغة بالنسبة لمعاني النص اإلبداعي

 المرسل ووظيفتو انفعالية تتضمن قيماً  : ستة وظائف وىيو  ،ىذا أن المغة ذات بعد لساني وظيفي وأنيا ستة عناصر
إذ يتم التأثير  ،وىو المخاطب ووظيفتو تأثيرية( 22)المرسل إليوو  ،مشاعر وأحاسيس يسقطيا المتكممو  ،عاطفية اً ومواقف

والرسالة التي تتجسد في وظيفة التواصل . يجابية أو سمبيةإلمرسل والمتمقي تكون العالقة بين ا، و ،عميو بغية إقناعو
 ،تعبر عنو تمك الرسالة رئيساً  وواقعاً  المرجع ووظيفتو مرجعية ترتكز عمى وظيفة الرسالة بوصفيا مرجعاً و  ،المعرفي

غة والتي تقوم عمى الشرح والقناة ووظيفتيا المحافظة عمى عممية التواصل واإلبالغ وعدم انقطاعو إضافة إلى الم
 . والتعرف عمى القواعد المشتركة بين المرسل والمرسل إليو والتفسير والتأويل بغية الوصول إلى وصف الرسالة لغوياً 

عن طريق المغة يستطيع المرء أن و  ،وأداة االتصال الفعال بين المجتمعات ،المغة وعاء الفكر ومن ىنا يمكن القول بأن
فإنيا أصوات يعبر بيا كل قوم عن -المغة-"أما حدىا: بقولو ابن جنيغيره وتواصمية المغة ذكرىا ينقل أفكاره إلى 

وذلك من خالل إشارات  ،وفي تراثنا المغوي والنحوي ما يؤكد اىتمام النحاة بالبعد التداولي لمظاىرة المغوية (23)أغراضيم"
" وال سترا باديآلرضي الدين ا" و"عبد القاىر الجرجاني" كثيرة وردت ىنا وىناك مبثوثة في أميات الكتب كما ورد عند

الذي لم يحصر بدوره تعدد الوظيفة التداولية لألفعال الطمبية في االستفيام بل تعداىا إلى دراسة األمر  السكاكيننسى 
  .والنيي والتمني والنداء وغيرىا من األغراض األخرى

 
___________ 

 مجمة اآلداب.،ترجمة خولة طالب اإلبراىيمي،م المغات" لويمز جابيين "المسانيات وتعمي *
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 ،ورصد خصائصيا، ىم في إبراز األبعاد التداوليةان تطبيق مفيوم  المقاربة التواصمية عمى المغة العربية سإمن ىنا فو 
األدوات التي و  ،تفسير ظواىرىا الخطابية التواصمية والمغة العربية كغيرىا من المغات تشتمل عمى طائفة من الصيغو 

من ىنا تدرس التداولية المغة عند و  ،نجازية التي يريد تضمينيا في كالموإلميا المتكمم لمداللة عمى القوة ايستعم
عن مرسل إلى مرسل إليو وتتأسس االستدالالت  صادراً  اً محدد استعماليا في طبقات مقامية مختمفة أي بوصفيا كالماً 

 . ق عميياالتداولية عمى أعراف اجتماعية متف
فادة السامعو  ،غرض المتكممو  ،التداولية بمفاىيميا المختمفة كالسياق المقامي إذا يمكن القول بأن مراعاة العالقة بين و  ،ا 

يمكنيا أن تكون أداة رئيسية من أدوات النظر الجديد في قراءة التراث  ،مفيوم األحداث الكالميةو  ،أطراف الخطاب
 . غي وغيرهالبالو  ،المغوي العربي والنحوي

فمفيوميا ينطمق من اعتبارىا طريقة في التفكير تبحث عن معنى اإلشارات والعالمات وكل روابط االتصال المغوية 
معين ميادين من المعرفة مستندة في ذلك عمى المنطق والعقل فيي اتجاه تتالقى فيو عمى وجو  ،وغير المغوية

فيي تعمل عمى نقل  (17)من العموم المعرفية مغة وعمم الجتماع وغيرىاالبالغة وفمسفة الو  ٬المختمفة أىميا عمم المغة
 ،كما تيدف إلى إرساء قواعد عامة لمفعل وعالقتو بالمحيط والواقع، الواقع وتكون بذلك وسيمة من وسائل االتصال
  . وربطو بالفكر ليدف االتصال والتواصل والتبميغ 

أي دراسة المغة في عالقتيا بمستخدمييا فإذا ، غة إلى الجانب االتصاليالتداولية قد أولت أىمية بال و من ىنا فإن
أي عالقة اإلشارات ، الذرائعية ركزت عمى الجانب االتصالي فإن ،ركزت المسانيات عمى عمم التراكيب وعمم المعاني

ميزوىا عن االستخدام ن قبل المسانيين الذين ركزوا عن الجوانب الشكمية و م بمستخدمييا وىذا الجانب استبعد طويالً 
عية أن المغة ال يمكن إذ يرى أصحاب الذرائ، ىذا االستبعادضد  لكن ردود الفعل الحديثة تعالت حديثاً ، اليومي العادي

 (24).إذا أردنا التعرف عمى ماىية المغة فاعالً  بل إن االتصال يمعب دوراً ، أن تنعزل عن استخداميا

حراوي" في كتابو الموسوم ب"التداولية عند العمماء العرب" يحدد لنا الفرق وفي ىذا الصدد نجد الدكتور "مسعود ص
يكتفي  عمماً ، بالمعنى التقميدي محضاً  لغوياً  "التداولية ليست عمماً : الجمي بين المنيج البنيوي والمنيج التداولي في قولو 

يدرس الظواىر المغوية  لمتواصلعمم جديد أشكاليا الظاىرة ولكنيا و  ،المغوية ويتوقف عند حدودىا ىبوصف وتفسير البن
 (1)التواصل المغوي وتفسيره"يدمج من ثم مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاىرة و  ،في مجال االستعمال

إلى المستوى  ،كما نقمت التداولية النص من الدراسات التي كانت منصبة عمى المحتوى النحوي والداللي والمعجمي
القائم عمى أساس الفيم  التواصلالعمماء منصبة في حقل النصوص األدبية عمى مفيوم  التداولي حيث نمقى جيود

كأي تواصل و  ،يتم بين القارئ وموضوع القراءة ىذا التواصل الذي كان محل اىتمام القراءة باعتبارىا تواصالً  ،والتأويل
حاطة كاممة باو  ،تحتاج عممية القراءة إلى أسباب لعناصر الموضوع المقروء مقاصد و  ،لعوامل الفاعمة فيو مثل السياقا 

 . )*(الكالم
___________ 

نظرية المقاصد بين حازم ونظرية األفعال المغوية -م1994جانفي ،العدد األول ،جامعة تممسان ،معيد المغة واألدب العربي ،مجمة الوصل *
 كمية اآلداب،جامعة الربط ،و كذا محمد الديوان ،المعاصرة 
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التي تعتني وتتعمق في النظرية التداولية في إطارىا النظري والمنيجي المقاربة التواصمية  كننا القول بانيم وختاماً 
وقد  وتأويالً  وفيماً  وتأثيراً  وتفاعالً  تنظر إلى المغة الطبيعية باعتبارىا بنية مترابطة أوثق االرتباط بظروف القول إنتاجاً 

التداولي في تعريفو لمغة بقولو"المغة أصوات يعبر بيا كل قوم عن  حاول العالمة "ابن جني" إبراز ىذا البعد
 . (39)أغراضيم"

ومن ىنا فان لمغة قواعد أخرى تداولية تستعمل جميعيا أثناء التواصل األمر الذي اىتمت بو التداوليات التي تدرس 
  (32)المغة في استعمال الناطقين بيا

تجدرت لو ، يوية في السيطرة عمى أساليب التعميم المصور اتجاه منافس لياو بعد المكانة المرموقة التي أصمتيا البن
سرعان ما نجد صداىا في و  ،ل أمريكا والمتفقة عمى الوظيفة التفاعمية التداولية لمغةاالدراسات المغوية المنبعثة من شم

جتماعي والثقافي لمغة عن طريق تأخذ في الحسبان البعد اال، إلدخاليا إجراءات وأساليب جديدة المجال التربوي نظراً 
كذا المحتوى التعميمي و  ،من الحاجات التعميمية واألىداف المشتقة من ىذه الحاجات إتقان المغة في التواصل منطمقةً 

الذي يرعى بدوره العالقة القائمة بين السياق االجتماعي وبين المغة إذ فتحت أعمال "بنفنيست" المجال لمبحث في 
في ذلك تجاوز اإلطار البنيوي المقتصر عمى البنية والمتكمم المستمع المثالي المعزول عن  حاوالً لسانيات المفظ م

حيث ، عمى الكالم الذي ىو من إنتاج متكمم عادي يصدره بوجود مخاطب قد كان الكالم منصباً و  ،األوضاع االجتماعية
اء ثنتعمل لسانيات المفظ عمى إظيار المغة أكما . ال وجود لمكالم إال بوجود متكمم وسامع وموقف يستدعي الكالم

كما يؤكد "بنفنيست" عمى كون الجممة ىي ، مركزة في ذلك عمى الحدث الكالمي عند تبادل األفعال الكالمية، االستخدام
اة المستوى النيائي لمتحميل المغوي فبالجممة تغادر مجال المغة كنظام من العالمات وتدخل عالما أخر ىو عالم المغة كأد

 . لمتواصل
لعدم إمكانية تدريس المغة بأكمميا نظر المختصون إلى انتقاء محكم لمعناصر الضرورية باعتماد مدونة كبيرة  ونظراً 

في حين ال تمجا المقاربة التواصمية إلى ، يتم بالتخفيض القائم عمى االقتصاد المغوي البنيوية وكان االختيار في ظل
نما جعل ىذه األخيرة تناسب حاجات المتعممجل تخفيض المدونة و أاختيار من   . ا 

و بالتالي ال بد األخذ بعين االعتبار مجموعة من العناصر التي ال يمكن أن تحقق التفاعل األمثل إال وفق منيجية 
 : محددة والتي تشتمل عمى المسائل اآلتية

 الممارسة المغوية المختصة وليس من  ستراتيجية لمتعمم عبراذلك بغية بناء و  :التحميل المساني لممادة المدروسة
 . خالل تمقين قضايا المغة

 وفق ، عمى المعمم اختيار المادة التي تناسب تالميذه والتي يحتاجونيا في حياتيم: اختيار المادة التعميمية
مغوية في ذلك بنتائج الدراسات المسانية اإلحصائية الختيار المسائل ال مستواىم  والوقت المقرر لذلك مستعيناً 

 . التي يجب إتقانيا لتدريسيا وفق اليدف المحدد
 لذلك  ،يخدم االكتساب المغوي ويتماشى مع طبيعتو طبيعياً ًا مر أىذا األخير يعد و  :التدرج في تعمم المادة المغوية

فعمى معمم المغة أن يحسن اختيار المادة التعميمية التي سيدرسيا عمى مراحل كما وجب عميو التدرج في 
  . ئل التي سوف يتطرق إليياالمسا

 وىو موضوع الدرس ويراعي تقديم المادة بصورة واضحة وبمختمف الوسائل لعرضيا : عرض المادة المغوية
التسجيل وىذه المنيجية عمى عمميتيا ليست صارمة وىي تشتمل عمى تحديد شكل المغة و  ،السبورةو  ،كالكتاب
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وحدات العرض يجب أن تخضع لتقسيم الوقت بين الوحدات غير أن ، ترتيب ىذه المراحلو  ،ومراحل تعميميا
 (36).كما تخضع بصورة مصداقية لتطوير إدراك المغة والتعبير بيا

كل ما لو و  ،إلى ىذا كمو تغدو التداولية بحق العمم الذي يدرس األفكار والمعاني واأللفاظ والمفاىيم واإلشارات واستناداً 
تبدوا قيمتيا في ، امعة نقول في الختام إن التداولية ىي أداة لمتفسير والنقد معاً عالقة باالستعمال المغوي وبعبارة ج

كما أننا نتمكن بواسطتيا من قياس ، اعتبارىا وسيمة معرفية نمجأ إلييا لتعيننا عمى فيم ومعرفة وتمييز الظواىر المغوية
 . مختمفةدرجة الصحة والخطأ في مختمف المواضع التي نتخذىا كموضوع لدراساتنا ال

ومن ىنا وبعد ىذا الطواف المعرفي حاولنا حسب ما تيسر لنا تناول أىم ما امتاز بو الدرس التداولي الحديث الشيء 
 ،ومنيجياً  معرفياً  نحسبيا قد حوت في طياتيا جانباً ، الذي جعمنا في نياية المطاف نخمص إلى مجموعة ممحوظات

 : التي حاولنا التوصل إلييا وىي عمى النحو األتي من النتائج وعميو ال مانع من أن نسرد بعضاً 
  يعود الفضل في نشأة مصطمح التداولية كتيار جديد إلى الفيمسوف األمريكي"تشارلز موريس" الذي استخدمو

 . بو عمى فرع من فروع عمم السيمياء داالً 
 غيير مسار الدراسات المغوية تعتبر التداولية من أىم المناىج التي درست الظاىرة المغوية والتي عممت عمى ت

بفصميا جميع أشكال الحدث الكالمي من الدراسة عكس الدرس التداولي الذي ، التي تبنتيا المدرسة السوسيرية
 . الظاىرة المغوية بجوانبيا االتصالية المقاميةو  ،أرسى قواعد ومناىج لدراسة الحدث الكالمي بكل أشكالو

  كيفية استخدام الناس لألدلة المغوية في صمب أحاديثيم وخطاباتيمتعتبر التداولية كتخصص لساني يدرس، 
ن أخر بكيفية تأويل األحاديث والخطابات ومن ىنا جاز لنا القول بآكما يعنى ىذا التخصص من جانب 

 . المسانيات التداولية إنما ىي لسانيات الحوار أو الممكة التبميغية
 المسانية التقميدية التي تبنت في دراساتيا دراسة المغة لذاتيا وألجل ذاتيا  لقد تجاوزت المسانيات التداولية المفاىيم

تنظر إلى المغة  إذ كانت المقاربة غير التواصمية قديماً ، إلى دراستيا كنظام لمتواصل الفعال بين المجتمعات
 . باعتبارىا نظاما مجردا من الوظيفة التواصمية 

 لى االىتمام بالمغة في مواقفيا الحيةلقد أسيم االتجاه التداولي بنواحيو ال ، مختمفة في توجيو طرائق التدريس وا 
االستعماالت العادية وكان ىدفيا و  ،وقد نحت المسانيات التفاعمية المنحى نفسو فركزت عمى المتكمم والسياق

انيات التفاعمية مع وقد تتفق المس، المحادثات المتبادلة بين المتكممينو  ،األول ىو االىتمام بالتفاعالت الكالمية
بينما  ،أن الوظيفة األساسية لمغة ال تكمن في نقل المعمومات واألخبار فقط االتجاه التداولي باعتبارىما معاً 

بمعنى أن التفاعل المفظي ىو الحقيقة األساسية لمغة ، ىناك أفعال كالمية تقر بوجود التفاعل بين المتخاطبين
وىذا األخير يفضي بدوره إلى األداء الخطابي من جية  ،عل بين المتكممينمن التفا والبراغماتية تتضمن نوعاً 

 . ومن جية أخرى ترتبط المسانيات التفاعمية بالمجيودات المحققة في مجال وميدان المسانيات االجتماعية
 عوا فقد استطا. . . وستين وسيرل وجرايسأ: لقد ميد إلجراءات المنيج التداولي مجموعة من المنظرين أمثال

في النظر إلى  المغة بالخروج من الفخ الذي سقط فيو البحث المغوي  واسعةً  وسبالً  جديدةً  أن يفتحوا أفاقاً 
 . بستيمولوجية من البحث المساني ٳوقاموا  بإدراج أبعاد جديدة تم إقصاؤىا ألسباب تاريخية ، البنيوي

 اك منظور أخر ينسجم مع التواصل إذ لمغة بل أصبح ىن ،لم يعد التركيز في التواصل عمى الجممة في ذاتيا
 . قواعد أخرى تداولية تستعمل جميعيا أثناء التواصل

 وذلك من خالل إشارات لغوية وردت  ،لقد اىتم النحاة القدماء في التراث المغوي بالبعد التداولي لمظاىرة المغوية
عمى االىتمام بالمعاني واألغراض ابن جني مع حرصيما الشديد و  ،عبد القاىر الجرجاني: ىنا وىناك أمثال

 . البالغية المتوخاة من الخطاب
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  ًأن نحدد أىمية التداولية بوصفيا كمشروع شاسع في المسانيات النصية تيتم بالخطاب ومناحي  يمكننا أخيرا
من ظروف إنتاج الممفوظ  دراسة التواصل بشكل عام بدءاً و  ،التضمينو  ،المحاججةو  ،النصية نحو المحادثة

 . الحال التي يكون عميياإلى 
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 (ظافر الجبيري)الخطاب القصصي لـفي  رؤية العالم
 بنيوية تكوينيةدراسة 

World Vision in the Fictional Discourse of Thafir Aljubairi:  

A Genetic Structuralism Study  

 أ.د عبد الحميد الحسامي  * 
 ملخص

تسعى الدراسة لقراءة رؤية العامل يف اخلطاب القصصي لدى القاص 
بوصفو أحد كتاب القصة الذين تتجلى يف  السعودي ظافر اجلبريي

قصصهم رؤية للعامل تتواشج مع التشكيل اللساين للخطاب 
القصصي، وتتكشف فيها عالقة ادلبدع مع العامل حني يقوم بإجناز 

خطوات يبتلعها عملو السردي ادلتمثل مبجموعاتو الثالث وىي: )
 ( يومياُت حبٍّ مزمن( ، و )الهروُب األبيض( ، و)المغيب

اليت تنطلق من إدراك البعدين:  البنيوية التكوينيةوال شك يف أن ادلقاربة 
يف قراءة العامل السردي ىي ادلقاربة اليت تنسجم مع  االجتماعي والفين

 –فالنص يفرض منهج قراءتو  -اب القصصي للجبريي، طبيعة اخلط
أمهيتو من إعادة العالقة  ىمثمر تتأتادلنهج البنيوي التكويين مساق  و

بني اإلبداع األديب وادلرجع احلي/ اجملتمع الذي ينِتُج فيو ادلبدُع إبداَعو، 
و
َ
 . وينتزع منو عوادل

 وجتيب الدراسة عن عدد من التساؤالت، ىي :
  ات الدالة اليت عرب من خالذلا القاص عن ما البني

 صصي؟قانتظمت خطابو الو العامل، 
  ما مدى قدرة ادلتخيل السردي على تشكيل رؤية

مرجعية تكتنف فعاليات السرد من خالل عناصره 
عناصر السرد يف اخلطاب دتكنت كيف و  ادلختلفة؟
 ؟ من تعضيد رؤية العامل القصصي

كوهنا أول دراسة حتاول اإلحاطة وتتبوأ ىذه الدراسة مكانتها من  
باخلطاب القصصي لدى ظافر اجلبريي من خالل منهج نقدي بنيوي 
تكويين، يستنطق رؤية العامل لدى ادلبدع يف تواشجها مع العامل 

يف ثنايا السرد  االجتماعي، وجدلية تفاعلها معو، وانفعاذلا بو
 القصصي.

 
 
 
 

___________ 
جلائزة راشد بن  33ل يف رلال النقد األديب بادلسابقة الـالبحث الفائز بادلركز األو   [

 ]محيد للثقافة والعلوم
 ادلملكة العربية السعودية -أستاذ األدب والنقد احلديث جبامعة ادللك خالد *

 *Prof. Abdulhameed Alhusami 

Abstruct 
The study attempts to analyze the world vision in the 

fictional discourse of the Saudi narrator, Thafir 

Aljubairi, one of the writers whose stories reflect world 

vision that intertwines with the linguistic composition 

of the narrative discourse. His trilogy 

Khutuwat Yabtaliuah Almagheeb , Alhurub Alabyadh), 

and Yawmiyat Hubb Muzmen [Steps are Swallowed by 

the Dark, White Escape and Chronic Love Diary] reveal 

the relationship between the creator and the world.   

 

Genetic structural approach, which is  based on the 

social and artistic reading of the fictional world, is an 

approach consistent with the nature of the narrative 

discourse of Aljubairi – the text imposes its reading 

method. The relevance of the genetic structural 

approach lies in the fact that it reconnects the 

relationship between literary creativity and living 

reference, that is to say the society in which the creator 

produces his creativity, and from which he extracts his 

fictional worlds.  

 

The present study attempts to answer a number of 

questions: 

- What are the signifying structures through 

which the writer expressed the world, and 

organized his narrative discourse? 

 

- To what extent is the narrator able to form a 

reference vision that encompasses a narrative 

activity? And how could fictional discourse 

reinforce vision of the world? 

To answer these questions, the study is   divided into 

two sections: 

The first deals with the general sociological aesthetics 

by revealing the signifying structures, and  why the 

artist expressed it. 

 

The second section is represented by the pure aesthetics   

which in turn is represented by the expression tools of 

the narrative discourse; and the extent to which it is 

adaptable to the embodiment of the vision of the world 

in the creative work. 

 

The study takes its importance from being the first 

study trying to analyze the narrative discourse of Thafir 

Aljubairi through a critical, genetic structural approach 

that questions world vision in its intermingling with the 

social world, and dialectic interaction and reaction in 

the folds of the fictional narrative. 

 

_______________ 

 

* Professor of Literature and Criticism at King Khalid 

University – KSA 
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 ةـــــــقدمم

 يعيُش  عممو مف واقعٍ  مكوناِت  ينتمي لمجتمع، وينتزعُ  فردٌ  الفنافَ  بأف   يؤمفُ  رؤيويٍ  عدٍ بُ مف ىذه الدراسة تنطمؽ 
تخييمية،  بما يمتمؾ مف قدراٍت  الخاصة وفي الوقت ذاتو ىو يصوغ رؤيتوينتمي إلييا،  عف ثقافةٍ  فيو، ويصدرُ 

بحسب  -فالعمؿ السردي جزء مف ثقافة المجتمع، و الثقافة ؛ لفنيةا وُ تَ ي  وِ بيا العمؿ اإلبداعي ىُ  حقِّؽُ يُ  فنيةٍ  وأدواٍت 
  .مثؿ الخطاب الفني السردي مكونة مف خطابات -(1)باختيف

عده ببُ  إنسافٌ  وإن  ، (بوفوف)وليس ىو الرجؿ أو اإلنساف كما يقوؿ   -إنساناف -(باختيف)األسموب كما يقوؿ إف 
نسافٌ   ..فالذات المتمفظة تعد   اجتماعيٌ  طٌ نشا عممية تمفظٍ  وكؿ   ،العاـ ببعده االجتماعي الثقافي الفردي الخاص، وا 

عد الرسالي لمفناف الذي لمبُ  الدراسة تنحازُ  وليس معنى ذلؾ أف  (2)،ا لعالقات اجتماعية متداخمةبصورة كمية نتاجً 
مف  يا المبدعُ مُ ، يترجِ رسالةٌ  الفف   أف  ب يا تتيقفُ لكن  ، جعؿ اإلبداع انعكاًسا آلًيا لممجتمعوتبعض الفمسفات،  توجبو

 (3)" الذاتيا، قميؿ مف اإليديولوجالنص في حاجة إلى ظمو، وىذا الظؿ ىو قميؿ مف فػ ؛فنيةٍ  خالؿ عوالـ تخييميةٍ 
" األدب ميما تجرد يبقى تعبيًرا عف أفكاٍر، ولكن يا متجسدٌة في مواقَؼ وفي وجوٍد إنسانٍي، وىو شديد االرتباط و

 (4)."تأثيًراعف وعٍي أو عف غير وعٍي بالقيـ األخالقية واإلنسانية، وبقضايا المجتمع تأثًرا و 

: لئف كاف ي إنما ينيض مف مواقع لواإليديولوجالتعبير الذي ينيض في كوف العالمات في ىذا الفضاء " كما أف 
التعبير ممارسًة أيديولوجيًة لعالقات الناس فيما بينيـ فإف ىذه العالقات تنطمؽ مف مواقع الناس في المجتمع، 

لتعبير وينبني إنما ينتظـ وينبني وفؽ منطٍؽ وىي محكومة بيذه المواقع، تقوليا باتجاه تخاطٍب...وحينما ينتظـ ا
خاٍص ىو أثٌر لموقٍع ينيض منو، أو أليديولوجٍي يسمو ويحكمو..."وكؿ تعبيٍر ىو، بيويتو االجتماعية التاريخية، 

ويصبح الناقد أماـ ميمة استجالء المسار الذي عبر بو االجتماعي عف نفسو بواسطة  (5)تعبيٌر أيدلوجي."
 ي نتاجو األدبي.حساسية الفناف ف

ىي العالـ رؤية  لدى المبدع العربي المعاصر؛ ألف   العالـ رؤيةىذه الدراسة تسعى لتعميؽ أىمية ف  ولذلؾ  فإِ 
 كسبو خموده، كما أف كثيًرا مف المبدعيف الشباب الذيف اقتحموا الساحةَ ت، و وىجومنح اإلبداع تي جذوة التال

 في تسطيح التجارب الوقوعَ  يـ ، يسيـ في بناء الوعي، ويجنبمواىبيـ لتوجيوٍ  تحتاجُ في المحظة الراىنة اإلبداعية 
، ومف ناحية أخرى ينيض البحث بتوثيؽ عرى العالقة بيف المبدع والمجتمع في مرحمة تاريخية تقتضي مف ناحيةٍ 
  اإلبداعي، وعالقة الذات بالموضوع.حضور الثقافي في الترسيخ 
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 *ظافر الجبيري السعودي دى القاصفي الخطاب القصصي لتسعى الدراسة لقراءة رؤية العالـ ومف ىذا المنطمؽ 

، الذيف تتجمى في قصصيـ رؤية لمعالـ تتواشج مع التشكيؿ المساني لمخطاب القصصيبوصفو أحد كتاب القصة 
 : الثالث وىي المتمثؿ بمجموعاتو لـ حيف يقـو بإنجاز عممو السرديعالقة المبدع مع العا وتتكشؼ فييا

 ،  ****(مزمن حب   يوميات  ) و ، ***(األبيض اليروب  )، و **(خطوات يبتمعيا المغيب)

في قراءة العالـ  االجتماعي والفني :التي تنطمؽ مف إدراؾ البعديف البنيوية التكوينيةوال شؾ في أف المقاربة 
المنيج و  قراءتو فالنص يفرض منيج -لمجبيري، طبيعة الخطاب القصصي السردي ىي المقاربة التي تنسجـ مع 

مثمر تتأتي أىميتو مف إعادة العالقة بيف اإلبداع األدبي والمرجع الحي/ المجتمع الذي البنيوي التكويني مساؽ 
المناىج فقارًئا،   -أي المجتمع -دع بوصفومبو، كما يتجو إليو الو، وينتزع منو عوالمَ إبداعَ  فيو المبدعُ  جُ ينتِ 

النقدية" ال تمتحف إال بالممارسة، أي بما تثري بو النصوص المدروسة عندما تكشؼ فييا عف المستور الذي 
عبير عف مستواه، تفالتعبير ليس الواقع كما ىو، بؿ ىو الواقع الذي ينحرؼ بال (6)يجمي منيا مزيًدا مف الجودة."

يا أو مستواىا في اإليديولوجإلشارات ىو عالـ عف أرضو المادية، ويقيمو عمى مستوى عالـ اإلشارات، وعالـ ا
وتوفرىا عمى أدوات قادرة عمى تخصيب التحميؿ غولدماف وىذا يجعمنا نؤمف براىنية أطروحات ( 7) ،المجتمع

والتاريخ واإلنساف، فيو يتطور  ،فاألدب بوصفو " نشاًطا إبداعًيا يتصؿ اتصااًل وثيًقا بالزمف السردي لمنصوص.
وعالقات الناس فيما بينيـ. كما أنو يتغير بتغير الحاجات اإلنسانية ومقاصدىا، وىو  ،بتطور المجتمع ووسائطو

 (8)يتفاعؿ مع جديد األفكار واالكتشافات والمعارؼ."

 :ت، ىي ساؤالعدد مف التعف الدراسة وتجيب 
  ؟صصيخطابو القانتظمت و ا القاص عف العالـ، ما البنيات الدالة التي عبر مف خاللي 
  ما مدى قدرة المتخيؿ السردي عمى تشكيؿ رؤية مرجعية تكتنؼ فعاليات السرد مف خالؿ عناصره

 ؟ مف تعضيد رؤية العالـ الخطاب القصصيعناصر السرد في تمكنت كيؼ و  ؟المختمفة

 إلى مبحثيف: دراسةـ اليولإلجابة عف تمؾ التساؤالت يمكف تقس

  ولماذا عبر عنيا الفناف. ،الكشؼ عف البنيات الدالة مف خالؿيتناوؿ االستطيقا العامة السوسيولوجية   :األول 

ومدى تالؤميا في  ،أدوات التعبير في الخطاب السرديفي يتمثؿ في االستطيقا الخالصة المتمثمة  :والثاني
 تجسيد رؤية العالـ في العمؿ اإلبداعي.

___________ 
ـ، يعمؿ مشرًفا تربوًيا في التربية والتعميـ، عضو 1990ـ، خريج كمية اآلداب جامعة الممؾ سعود 1965الجبيري مف مواليد  محافظة النماص بمنطقة عسير ظافر  *

 .91ـ، ص 2016 ،1، نادي أبيا األدبي/ مؤسسة االنتشار العربي، ط2مجمس إدارة نادي أبيا األدبي، ورئيس لجنة إبداع بالنادي. ينظر: بيدر النص 
 ـ.1997صدرت المجموعة في طبعتيا األولى عاـ  **

 ـ.2008، 1*** صدرت المجموعة عف المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ بيروت، و النادي األدبي بالرياض، ط
 ـ2014، 1صدرت المجموعة عف دار األدىـ لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط ****
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صي لمقاص ظافر الجبيري لـ يتوفر عمى دراسة نقدية باستثناء دراسة موجزة لمناقد إف العالـ القص :ويمكف القوؿ
في عشر وىي دراسة موجزة  (9)(خطوات يبتمعيا المغيب)حسيف المناصرة تناولت عدًدا مف الظواىر في مجموعة 

ـُ تصفحات   في مجموعة قصصية واحدة. إشاراٍت عابرةً  قدِّ

وبذلؾ تتبوأ ىذه الدراسة مكانتيا مف كونيا أوؿ دراسة تحاوؿ اإلحاطة بالخطاب القصصي لدى ظافر الجبيري 
مع العالـ  افي تواشجي رؤية العالـ لدى المبدع، يستنطؽ بنيوي تكوينيفي أعمالو الثالثة، مف خالؿ منيج نقدي 

 د القصصي في مجموعاتو القصصية.بو في ثنايا السر  امعو، وانفعالي اوجدلية تفاعمي ،االجتماعي

لوعي" وليا يسبؽ االواقع المادي بأف تنطمؽ البنيوية التكوينية مف خمفية فمسفة تتبنى الفمسفة المادية التي تؤمف 
أننا ال نستطيع أف نفيـ جوىر الجماؿ " غولدماف " ويعتقد  .تصور لمعالـ يرتكز عمى " المادية الجدلية والتاريخية

تاريخية، وليست فقط تصورية  وجوديةٌ  العالـ الخارجي، ذلؾ أف فكرة الجماؿ بحد ذاتيا ليا خمفيةٌ بمعزؿ عف 
 (11)."ة االجتماعية عمى اإلبداع األدبيكؿ سوسيولوجيا لمفكر تقبؿ بوجود تأثير لمحيا" كما يرى أف  . "(10)بحتة

لفئٍة اجتماعيٍة محددٍة تاريخيًا، ييدؼ إلى تغير  فالنص في منظور البنيوية التكوينية " جواُب فرٍد ينتمى بالضرورة
  (12)وضعية معطاة في اتجاه يمبي طموحاتو التي تمتقي مع طموحات الفئة االجتماعية التي ينتمي إلييا. "

وبذلؾ يكوف  ،(10)مف خياؿ الفناف منطمؽٌ  فرديٌ  مف الواقع المعيش، وبعدٌ  منطمؽٌ  ففي كؿ عمؿ فني ُبعٌد اجتماعيٌ 
ولد ماف قد طور الدراسة االجتماعية ومنحيا بعدًا جديدًا إذ تجاوزت نظريتو الدراسة االجتماعية لوسياف غ

  (12)لممضموف دوف الشكؿ عندما تعتبر أف قراءة النص يمزميا أف تنطمؽ مف النص، وال شيء غير النص."

غولدماف عية االشتراكية أنو انعكاس لمواقع، إذ عمؿ االعتبار لمعمؿ األدبي الذي ترى الواقغولدماف وقد أعاد 
عمى تبديؿ مركز الثقؿ في قضية الواقعية االشتراكية وذلؾ بإقامة نوع مف التوازي بيف العالـ الخيالي الذي 

ىو تعرية ، وأصبح الشغؿ الشاغؿ لديو (13)تستخمصو مف األعماؿ الفنية وبيف األبنية المكونة ألشكاؿ المجتمع
  (13)االجتماعية التي ولدتيا. " التناسب الشكمي بيف أبنية األعماؿ الفنية، وبيف أبنية التكوينات معادالت

تماعية التي أفرزت العمؿ ىي البنية الثقافية لمشريحة االج خارجيةٍ  لبنيةٍ  نظيرةٍ  فالبنيوية التكوينية تبحث عف بنيةٍ 
اجتماعية؛ ألف ىذه الرؤية ىي التي تنتظـ فضاء النص، إنيا ويصبح النص كرؤيا لمعالـ ذات داللة  (14)" األدبي

 (" ىذا المجموع مف الطموحات، مف المشاعر واألفكار التي تضـ أعضاء مجموعة )وفي الغالب طبقة اجتماعية
 (15)، داخؿ المجتمع، ىي إعطاء شكؿ لرؤية العالـوتغدو وظيفة العمؿ الفني"(15)وتواجييا بمجموعات أخرى.

يحس بيا الكاتب في مجموع أجزائيا،  (11)،ية التي تعد وجية نظر ممتحمة وموحدة حوؿ مجموع الواقعتمؾ الرؤ 
ما يميز رؤية العالـ ىو ما يجعميا تكوف جواًبا ليس عمى مشكؿ ولكف عمى و  .(11)ويعبر عنيا مف خالؿ المغة

 (11)مجموع المشاكؿ القائمة لمجموعة ما أو طبقة اجتماعية.

الباحث محصورًا في الكشؼ عف ىذه الرؤية المختبئة بميارة خمؼ أسرار الكممات، وليس البحث عف ويغدو عمؿ 
قوانيف الترابطات المغوية فقط " إف اليدؼ الحقيقي مف دراسة األعماؿ الفنية ىو استخالص البنيات مف مختمؼ 

نيج التكويني منيج ذو أيديولوجية، ، فالم(15)أشكاؿ التكويف االجتماعي، التي تحدد مسمؾ األفراد والجماعات "
  (12).يستنطؽ مالمح الفكر االجتماعي مف خالؿ الممارسة اإلبداعية
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 :إجرائييف ويمكف التحرؾ في التحميؿ البنيوي التكويني عبر مساريف، أو حقميف استطيقييف
القات بيف رؤية فرز الع :يشكؿ ما يمكف أف نسميو باستطيقا سوسولوجية، وموضوعو ىوالبحث عما  :األول 

 والعمؿ كعالـ مبني مف الكائنات واألشياء. ،العالـ كبنية مفيومية مبنية
ما يمكف تسميتو باالستطيقا الخالصة، أو بالنقد األدبي أو التشكيمي بمعنى الكممة؛ إذ إف البنية تمر عبر  :الثاني

مف أجؿ إدراؾ صحيح بيف العالـ الداخمي  ؛ال بد مف معرفتيا ،تقنيات خصوصية أدبية، صورية أو تشكيمية
ذا كانت االستطيقا السوسيو  ،لمعمؿ ـٌ مالو ووسائط التعبير المستعممة. وا  فإف  ؟جية تتساءؿ لماذا ُيختار عاَل

بوصؼ اختيار األدوات التعبيرية جزًءا مف بنية العالـ  ؟كيؼ اختار أدواٍت ما االستطيقا الخالصة تتساءؿ عف:
 (15)مف ىذا العالـ في األخير.المتخيؿ، وجزًءا 

 المبحث األول: االستطيقا السوسيولوجية

 البنيات الدالة  .أوالً 
فني والواقعي، والشكؿ الفي مقاربتو البنيوية مف المزاوجة بيف الفردي والجمعي، و غولدماف لقد انطمقت استراتيجية 

 البنية النظيرة لبنيات الوعي االجتماعيوالمضموف، فاقترح البحث عف البنيات  الدالة في العمؿ األدبي بوصفيا " 
جمعية في جوىرىا؛ فعالقة المبدع بمجتمعو عالقة  ،إنيا بنى ذىنية فردية في تجمياتياالتي تعتمؿ في المجتمع، 

وتجسد في نصو اإلبداعي، وىذا التمثيؿ ليس تمثياًل واعًيا أو الذىنية لممبدع، ليا تتشكؿ البنى وثقى؛ مف خال
وينبغي أف ندرؾ أننا " ال نستعيد عبر المتخيؿ والسردي وقائع مباشرة، ( 16) شعورية.ال صارًما، بؿ ىي تمثالت

نما نبني عالًما ثقافًيا  عبر شكؿ يتيح تحيينيا."  (17)وال نمارس استعادة حرفية ليا وا 

ال فقط وحدة األجزاء ضمف كمية والعالقة الداخمية بيف غولدماف البنية الداللية الذي أدخمو ويفترض مفيـو 
بؿ يفترض في نفس الوقت االنتقاؿ مف رؤية سكونية إلى رؤية دينامية، أي وحدة النشاط مع  ،العناصر
 (16)الوظيفة.

ف الشكؿ والمضموف، بؿ بإقامة العالقات بيف البنيات إف تكويف األثر األدبي ال يتضح مف خالؿ العالقة بي
المنتزعة بواسطة القراءة التفسيرية/ التأويمية وبيف البنيات الذىنية المكونة لموعي الجماعي لفئة أو طبقة 

 (18)اجتماعية.

التي نحاوؿ البنيات الدالة  أف نخمص إلى عدد مف وحينما نقرأ العالـ القصصي لمقاص ظافر الجبيري يمكننا
، إذ تتشكؿ البنية (01)*الشرح والتأويلفي المقاربة التكوينية، ىما: متكاممتيف  متآزرتيفاستقراءىا مف خالؿ آليتيف 

 كما يأتي:الدالة مف عدد مف الدواؿ الجزئية الثاوية في النصوص، 

 

________________ 
من التأويل أو الفهم  إن ىذين ادلصطلحني متكامالن يف فكر غولدمان بيد أهنما حيمالن معاين ختتلف عن ادلعاين ادلعروفة ادلتداولة يف القاموس : فالشرح أوسع *

القائمة بني الباحث والشيء ادلدروس تستطيع أن وحيتويو؛ إذ إن التأويل أو الفهم ىو : وصف العالقات ادلكونة األساسية لبنية داللية، بالطبع فإن للعالقات العاطفية 
ان  بذلك التقيد حتبذ ىذا الوصف أو حتسر منو ) تعاطف، نفور، تعرف ( وكذلك بالنسبة للحدوس الغابرة، شأنو يف ذلك شأن = األنساق الذىنية، ويعين غولدم

 بالنص دون اخلروج عليو أو جتاوزه، أما الشرح : 
ية يف بنية أخرى تكون فيها األوىل جزًءمن مقدماهتا ، أي أن الشرح يقتضي إنارة النص بعناصر خارجية عليو بغية الوصول إىل إدراك فيقوم على إدخال بنية دالل

 مقوماتو . 
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، الناي المجنوف 5( مف تسعة نصوص ىي : مرثية صخطوات يبتمعيا المغيبتشكمت المجموعة األولى ) 
 ، 49، ذاكرة الطريؽ 39، عريس ص31لميؿ أصابع ص ،23، أسناف الغزاؿ 19، مساء صغير ص13ص

 *.63، أثر أو وجو آخر لمرحيؿ ص57الفانوس األزرؽ ص  

في  صراعوه، وسعادتو التي يصنعيا بحبو و بادِ بزمكاف القرية/ الريؼ، عالـ اإلنساف بأشواقو وكِ ونمحظ أنيا تنشغؿ 
تحتفي بالعالـ الكائف في شقوؽ الذاكرة التي تحضر فنًيا بوصفيا ضرورة الستدعاء تفاصيؿ  الحياة، إف المجموعة

 العالقات اإلنسانية. دؼءُ  يؼ حيثُ العالـ الذي كاف، في عالـ الر 

ـ، برثاء الزمكاف المتصرِّ   -مف عنوانيا -إذ تنشغؿ   -عمى سبيؿ المثاؿ - )مرثية( نجد ذلؾ في القصة األولى
 وليس إنسانيةً  جماليةً  ا ألىؿ القرية، ويمثؿ قيمةً تياوى الحصف الذي كاف يشكؿ عنوانً  ثالريؼ، حيفي عالـ 

 .بفعؿ زحؼ البناء اإلسمنتي  مجرد بناء أتت عميو عوادي الزمف

مطاردة العالمة يتبدى البحث عف األثر / العالمة، ويقـو الراوي/ البطؿ ب ) أثر أو وجو آخر لمرحيل(وفي قصة 
 قدوًداتمؾ العالمة ليست سوى آثار لخطوات عابر كاف ينتعؿ نعاًل م جاتيا وانقطاعيا المفاجئ أحياًنا؛ حيثبتعر 

لمتساؤؿ  امثيرً كانت تمؾ العالمة فوحيف يمشي بو في أزقة القرية تتشكؿ آثار اإلطار،  ،مف إطارات السيارات
قدامنا العارية تقودنا عبر المساريب والطرؽ :" ىي طفولة أالراوي يقوؿ لـ تعيد مف قبؿ  65لغة جديدة" ص"و 

نقرأ حديث األظالؼ والحوافر عمى األرض الُمحصبة..ذاؾ .الخمفية لمبيوت، دوف أغناـ أو أبقار نسير بحرية..
، ينداح نتبعيا فتدور بنا في الممرات الضيقة آثار متقطعة لسيارةلغة جديدة لـ نعيدىا مف قبؿ، يـو جديد، دخمت 

مثمنا نحف عمى اثنتيف، وداخؿ أزقة قرية نعرؼ ما يدب  –كيؼ لسيارة أف تمشي مثؿ الناس  خياؿ طفولي:
 65ص" .عمييا؟

بعد ىادئة د لمسير، وحيث حياة القرية تحتفي بعالـ القرية، حيث الفوانيس تستعل )الفانوس األزرق(قصة وتأتي 
 مف الوادي.العجوزيف  عودة 

وىما ىاجعاف  ،ا العالـ الذي تبدو فيو شخصية الكيؿ والعجوز مف جديدبيذ ) المساء الصغير(قصة كما تحتفي 
المساء الصغير، عنواف يمزج بيف المكاف والزماف، فالمكاف / في البيت في إحدى الغرؼ الثالث المكونة لمبيت، 

فالعجوز ألقى الصغير المكوف مف غرؼ ثالث، تتوىج فيو الحياة، ويبدو فيو اإلنساف متآلفا مع عناصر الطبيعة، 
مسحاتو متمتًما بتعاويذ المساء، والشمس أغمضت آخر أجفانيا، والطيور اتخذت مكانيا في أوكارىا..والعجوزاف 

، ومع الزماف في المجتمع الريفي المفعـ بالتصالح مع النفس، ومع اآلخريف" ييجعاف في إحدى غرؼ المنزؿ
بتعاويذ المساء، وفي ) الفانوس األزرؽ( يردد  الشيادة، ىو العجوز يتمتـ  والمكاف، بؿ مع الوجود برمتو فيا

 ويسأؿ زوجتو عف األوالد : ىؿ صموا المغرب؟ . وفي ذلؾ إحالة عمى بنية التديف في المجتمع الريفي.

_______________ 
 حاالت.ملحوظة: وضعنا أرقام الصفحات ىنا ويف ادلواضع ادلماثلة جوار عنوان القصة درًءا إلثقال اذلامش باإل *
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التي تشارؾ  حياة لألرض ، بؿ إف األنثى تشكؿ مصدرَ العجوزيف() بيف طرفيوغامرة حميمية العالقة ودية و وتبدو 
إذ تقدـ ليا حزمة البرسيـ عؿ  المبف يأتي بموف الصباح،   الوحيدة  ، ولمحيواف )البقرة(في فالحتيا وتثويرىاعجوزىا 

تحميو مف االختناؽ، كما المتصاعد مف )الَمَشب ِة( فوثبت ل حيف اخترقت سحب الدخاف -عجوزىا–ولإلنساف 
بعد أف كاف  -ختمت القصة بخاتمة تعمؽ حميمية تمؾ العالقة، ىناؾ حيث يعدؿ العجوز جمستو ليرى أليفتو 

لو وجييا أحمر ،"...وما ىي غير لحظات حتى كاف العجوز يعدؿ جمستو...وتبدى  -يتموى في مكانو مف الدخاف
 22صمعطًرا بكدح النيار، وبقايا الدخاف الميمي المتصاعد."
وىذا يجعمو يبني شخصياتو بشكؿ خاص تتجمى فييا  ،إف االحتفاء بعالـ الريؼ يؤطر رؤية القاص لمعالـ

لمقاومة التحوالت  اوعنوانً  ،لصيًقا بالعالـ الريفي، بوصفو ذاكرة الزماف والمكاف -أًبا، جًدا، جدةً  -العجوزشخصية 
 جديدة لـ يألفيا وال قبؿ لو بيا.  لتي تناؿ مف مفردات عالمو الجميؿ، وتحاوؿ أف تستدرجو لعوالـا

 (19)عمى حد تعبير د جابر عصفور. (المقاومة بالكتابة)وىنا يغدو اإلبداع نوًعا مف 

التي تكتنؼ  ، بؿ واألسطوريةوالفرائحيةيحتفي بالطقوس االحتفالية القاَص  ىذه الرؤية المحتفية بالريؼ ؿكما تجع

وأصوات البنادؽ، والشاعر الذي يحمؿ عصا رفيعة *(20،21)فالعرضة (عريسنجد ذلؾ في قصة ) ؛ىذا العالـ

المجموعة  تشيدكؿ ذلؾ مف مفردات ذلؾ العالـ الذي ويكمؿ التمجيد القبمي المعيود"  ،اممونة ييزىا يميًنا ويسارً 
 عوالميا مف تفاصيمو.

فالناي في  ؛الجميمة التي يعج بيا عالـ الريؼ في المناسبات االجتماعية، لـ تكف وحدىا االحتفالية ىذه الفنوف
تصدح الطبيعة بصوت الناي الممتد بيف "  )عبد الرحمف المجنوف( فػمف خالؿ يحضر ( الناي المجنونقصة )

 15" ص.شفتيو حتى آخر األنامؿ المرتعشة
ليذه الشخصية لدرء الشعور  ، وتتجمى الذاكرة موئالً )الصديؽ( سنوات الطفولةيتذكر ( عريسفي قصة ) و

قرب البئر التي شربنا  جمُس " أَ  يسافر كؿ مرة بأمؿ جديد، ويعود يحمؿ الخيبة والتعاسة، بالغياب واإلحباط، فيو
ولـ تعد  ،جاءىا الحصاد ،اختفتا البنات، وتحاذفنا بالتيف، الزروع التي كانت تخفينا نَ ب  وسقينا الزروع، والعَ  ،منيا

و لـ يتمكف مف المحاؽ بالتحوالت حيث التحؽ الجميع ألن   ؛حظو يندبُ  (الصديؽ)ىذا  46صمرة أخرى." 
عرفت إذف، تريد أف تكوف  "، إذ يقوؿ الراوي:(عريًسا)لكنو مف خالؿ الحوار يريد أف يكوف بالوظائؼ عدا ىو.

 "عريًسا.
 "يبتسـ.اتجو نحوي بتثاقؿ، وظؿ "

فالتحوؿ مف االرتباط باألرض، والحصاد لمرحمة جديدة ظيرت فييا الوظائؼ الحكومية، أدى ذلؾ إلى تحوؿ 
فالزروع التي كانت تخفينا  "مف ناحية وفي عالقة المجتمع بمصادر الدخؿ الريفي العالقات في بنية المجتمع

 بسواىا.لقد انشغؿ المجتمع  "اختفت، جاءىا الحصاد ولـ تعد مرة أخرى
___________ 

جال بأشكال متعددة، ذلا قوانني الَعْرَضُة: لون من األلوان الشعبية األدائية  اجلماعية يف جنوب ادلملكة ، تقام يف مناسبات الصلح  والزواج، واخلتان ، ويؤديها الر  *
 يتطرق فيها الشعراء لألغراض العاطفية.مرعية لدى القبيلة، وتنحصر أغراضها يف ادلدح والفخر واحلماسة واذلجاء والوصف، وال 
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بداالت عمى المستويات االجتماعية واالقتصادية لممجتمع تنيض المجموعة   فيناؾ إحالؿ لبنية محؿ أخرى، وا 
 بكشؼ الصراع المحتدـ حوليا.

إذ تكشؼ عف معاناتيا وىي تغيب عف العالـ إلى ما بعد الظير، الراوي شخصية نجد  )ذاكرة الطريق(وفي قصة 
الشخصية تدور  كي ال تضيع." ى مالمحي بيف آف وآخر..ؽ، أطمئف عميبتمعيا باب العمؿ،" أدور في فمؾ ضي

 52"ص.في دوراف ال ينتيي، كنحمة ضمت االتجاه

وتعد ىذه القصة مف القصص التي ترصد طبيعة التحوؿ في المجتمع، وظيور الوظائؼ، وما يرافؽ الموظؼ مف 
ىو يكابد لموصوؿ و  سمـ عميو بسرعة،، فحيف رأى ابف عمو في الطريؽ ؛بحكـ الوظيفة عناء، وتبدؿ في العالقات

مف الحياة اليادئة، والعمؿ في األرض، تتسارع التحوالت ويعاني  إلى مكاف العمؿ؛ لقد تحوؿ إيقاع الحياة، فبدالً 
يا عبر الوصؼ بالكشؼ عن سيـيأفراد المجتمع مف وطأتيا؛ فالشخصية "تدور في فمؾ ضيؽ" في معاناة نفسية 

:" أعود لشعور ىابط بارد، الوقت السابعة إال ربًعا، لكف الساعة تضيع مف معصمي، تفقد يدي استدارة المونولوج
إف االطمئناف عمى  المقود، أجيد ألتعرؼ لو عمى شكؿ آخر، تتبدد لحظات الوقت المفقود حوؿ ذاكرتي اآلف.."

لساعة مف معصمو، والجيد لمتعرؼ عمى شكؿ المقود، وتبدد لحظات مالمح الوجو بيف حيف وآخر، وضياع ا
الوقت المفقود حوؿ الذاكرة.. كميا مؤشرات ألزمة الشخصية في مواجية التحوالت الطارئة. وىو ما نممسو في 

ة، بتعرجاتيا الكشؼ واالكتشاؼ ومطاردة العالمإذ يموح الراوي ميموًما ب (أثر أو وجو آخر لمرحيل)قصة 
طا، ونصل إلى ، تتسع فيو الخ  قادم   والبعض يحمم صامًتا بزمن  ظممنا نحتفظ بسر البحث، "  ..اعيا المفاجئوانقط

لذة االكتشاؼ، والتباىي  ، ..انتحى كؿ واحد منيـ متأبًطا إحساًسا بدأ يتنامى في أعماقو..أماكن أبعد من القرية
 "أماـ الجميع..

ثـ  ،يؤويو الظؿ قميالً  ،كنت أفتش؟ إنساف ممقًى في استراحة محارٍب عـ  عـ  كنت أبحث؟ أستعيد ذاكرة غائبة،
 .68الحجارة، متعرجة الطرقات...ص يقذؼ بو الرحيؿ  في شعاب حادةِ 

القصة لبعض الطقوس األسطورية/ الخرافية التي تسجؿ حضورىا في الوعي الجمعي مف خالؿ الصبي  وتشير
  24( صأسنان الغزالة ) الصغير)سعد( الذي يرمي بأسنانو لمشمس في قص

وعي الصراع بيف الممكف والكائف، وترصد المحظة الفارقة بيف زمنيف، او لحظتيف إف المجموعة تشتغؿ عمى 
وعي يستند إلى تمجيد الماضي في زمكاف ؛ تنتمي لمماضي ولحظة تنتمي لمحاضر والمستقبؿ لحظةٍ  ؛تاريخيتيف

وعشقو لألرض، وقدرتو  ،الحياةشغفو بوانتزاع سعادتو مف  ه،وجودالقرية، والطبيعة، وكفاح اإلنساف في إثبات 
عمى اإلنجاز، وفي الوقت نفسو نجده يستند عمى االستشراؼ والحمـ المرتعش الصامت " بزمف قادـ تتسع فيو 
الخطا إلى أبعد مف حدود القرية؛ إذ تتأبط الشخصيات إحساًسا بدأ يتنامى في أعماقيا لمباشرة لحظة الكشؼ 

 كتشاؼ.واال
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نسانو، وعالقاتو، مرثية لمزماف ـَ تصر   لعالـٍ  ضمنيةٌ  المجموعة ىي مرثيةٌ إف   ، والمكاف ،ىو عالـ القرية: بجمالو، وا 
كاف ليا بعد أف  ،واإلنساف، ولمطقوس الفرائحية التي اختفت مف عالـ اإلنساف العسيري في المحظة الراىنة

ألسئمة التغيير، ألسئمة الجديد، واكتشاؼ مجاىؿ زمف قادـ،  متوجٌس  ؽٌ و تَ كما أنيا  .حضورىا في حياتو ومناسباتو
 يقتحـ نوافذ الوعي دوف استئذاف.

 قصة ىي: 20فقد تضمنت  اليروب األبيض(أما المجموعة الثانية )

 ، قصة الرواية31، غريبة ص23، جدي والجبؿ ص13، نزىة أو فارس األحالـ ص9، فقاعة ص7صاحبي ص
، اليروب 49، مشبب الرزيقي أو وصية ثيسجر ص 47، صباح ص 39، ىادي ص 33رواية القصة ص  و

. اختالؼ 111، حديقة الحياة ص93، أخيًرا..ال ص89، زميؿ فرناندو ص 85، الرقبة ص75األبيض ص 
، ىال 121، شيامة ص 119، طيور آخر زمف ص 117، تطوير ذاتي ص 115، أحفاد وأجداد ص113ص

 .123وغال ص 

خطوات يبتمعيا ظمت بعض القصص امتداًدا في رؤيتيا لعوالـ الريؼ التي ألفيناىا في المجموعة األولى )وقد  
 .23( صجدي والجبل( ومف ذلؾ قصة )المغيب

؛ بمستوياتيا المختمفة الحرية سؤاؿتنشغؿ ب  -في عموميا - (اليروب األبيض) الثانية مجموعةلكف ىذه ال
مستوى الحرية فعمى لوجيتيا، يو التي ينتمي إلييا القاص، ويعتنؽ أيد االجتماعية المجموعةوتحاوؿ تقديـ إجابة 

العائمة إذ ( لتستقصي العالقة بيف فتاة في التاسعة عشرة، وعائمتيا، نزىة أو فارس األحالمتأتي قصة )  األسرية
بموجب تعاليـ  (الجسد المنفي)تقرر البقاء في المنزؿ، وظمت في معترؾ  -أي الفتاة -تقرر الخروج لنزىة وىي

، ومع أف القصة تحاوؿ كشؼ المخبوء مف مشاعر األنثى في مواجية ، وتقاليد المجتمع المحافظالسمطة العائمية
سؤاؿ ة عف لإلجابفإف الشخصية لـ تتمكف مف التسمح بالوعي الذي يتجاوز سؤاؿ الجسد، ليتجاوزه  ،سمطة العائمة

الذات األنثوية عف مواقع الحضور، وذلؾ يحمؿ  بُ يِّ غَ مواجية سمطة التقاليد االجتماعية التي تُ في الذات  األنثوية 
 القصة ويعكس رؤية القاص لوعي األنثى في المجتمع.داللة عمى الوعي السمبي الذي تتسمح بو األنثى في 

" فتاة      : وانتصار لإلرادة ،ار لحظة امتالؾ الحريةر والق ،ىي تقرر فيا ،لقد حاولت القصة االنتصار لألنثى
التسعة عشرة ربيًعا، لف ترافؽ العائمة ىذه المرة، قررت البقاء في المنزؿ لوحدىا.." كما تعزز ىذا االنتصار 

لنفسيا يا " دعيا سيارة، وترؾ البنات وأمورىف ليا، قائمة: دعتو لمتحرؾ بالأـ الفتاة في مواجية األب إذ بموقؼ 
ـ تخرج معيـ لمنزىة لكنيا مارست " رحمة خمؼ األبواب، تعيشيا مف عمو ذاتيا، وامتشاؽ روحيا فالفتاة ل أخي."

إلى  " كانت تنط وتنط مف غرفةٍ  15فكاف الغيـ البعيد، والسماء الفسيحة حدوَدىا المرئية." ص حد االنعتاؽ..
الذي تعرفو البيت الذي بدأ يتسع لقفزىا كانت خطاىا وكأنما جدارية ..وكأف البيت غير البيت  إلى مرآةٍ  ممرٍ 

توسع أبعاده، أو تمد جدرانو إلى األماـ نحو لحظتيا القادمة...المكاف الذي صمبت حياتيا وحيويتيا تحت سقفو، 
 20دفنت نظراتيا التواقة وراء جدرانو وزواياه، لـ تعد تراه اآلف.." ص
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حظة تراءت ليا األبواب مفتوحة عمى مصاريعيا، وبدت األقفاؿ مرتخية لقد ظمت تنتظر فارس أحالميا، في ل
تبينت حصانو بال قوائـ،  كساعات في لوحة لسمفادور دالي...وعندما اقترب الفارس ذو الحصاف األبيض..

كاف فارسيا المنتظر وضيًعا في  ووجيو بال مالمح، كاف يميث مجيًدا ىامًدا كحصاف لـ يعرؼ إال حمؿ العمؼ..
 ور واستالب."خ

ىكذا الفتاة العشرينية بنت القرف الحادي والعشريف ..تفتح الباب الرابع، وكؿ األبواب التي تميو والقارة 
عجز الحكايات عف بينما الفارس كاف، كما تراءى ليا، جسًدا خواء بال قمب، وكاف حصانو شاىًدا عمى .الجديدة..

ضخ حياة، ولو مؤقتة، في الخي اؿ الذي صار خيااًل صار حروًفا مبعثرة تحكي عف فارس أحالـ ال يجئ، بينما 
  22تنظره فتاة فتحت الباب قبؿ أوانو."ص

إف الفتاة ىي الحمقة األضعؼ في دائرة المجتمع، ومع أف القصة منحتيا فرصة لمقرار والحرية، و ىيأت ليا 
لكنيا جعمتيا مأسورة في "معترؾ الجسد"  20الزمكاني لػ" تتشكؿ وتتكشؼ كؿ لحظة أماـ عينييا." ص الفضاء

يأ لو، وتفتح لو مف ناحية، كما خيبت أفؽ االنتظار حيف لـ تظفر الفتاة بفارس أحالميا الذي ظمت تتي19ص
العالقة التالؤمية بيف الرجؿ رثائية ضمنية لشاب القرف العشريف عمى عكس تمؾ  في ذلؾ األبواب الموصدة، و

 والمرأة في عالـ القرية التي تجمت في المجموعة األولى.

ذا كانت القصة السابقة تسجؿ لحظة ىروب الشخصية إلى الداخؿ إلى المنزؿ، فإف ( اليروب األبيض)قصة  وا 
، لى الخارجإ الحرية( مف خالؿ اليروبقيمة )تنيض عمى تمجيد باسميا  وىي القصة التي وسمت المجموعة

؛ في عائمتو ودافع عف اختياره ،اليروب األبيض اإليجابي الذي قاـ بو شاب وشابة، كؿ منيما مارس الرفض
لـ يوافؽ عمى زواج أختو ممف ال تحب، وحينما أحس بييمنة القرار العائمي، ومصادرة رأيو  -أي الشاب -فيو
 -مف عائمتيا أي الشابة الياربة –البنت، وفر إلى الكيؼ، وىي  اب الذي وافقت العائمة عمى تزويجوالش ؿَ قت

و تشكؿ حب  ،فرت إلى الكيؼ أيًضا رافضة قرار السمطة العائمية، وتنتيي القصة باستئناس كؿ منيما باآلخر
ىو ىروب تحت سطوة اختيار صعب " بيف البقاء وسط  .يا سوءمسسيبيضاء لـ عذرية ، وعالقة متبادؿ بينيما

و)بيف( اليروب نحو المجيوؿ إلى مكاف يكفي أنو بعيد وكفى، بعيد عف قسوة الرعب الذي تركو كؿ منيما  اآلالـ
إف اليروب وسيمة لتفسير العالـ، وتحقيؽ الذات، وقد نجح الكاتب في فتح نوافذ الوعي الممكف  وراءه."

 لمشخصيتيف الياربتيف لتمتقيا في أفؽ الروح.

الخادمة بوصفيا إنسانة ميمشة في خارطة الواقع  إلى عالـ ) الخادمة( (صباح( و)غريبةبينما تتسمؿ القصتاف )
رتابة الحياة التي تعيشيا في قصة و  تصور معاناتيا،، و (غريبة)أشواقيا ألميا في قصة  الجديد، تتحسس القصة

؛ " في الصباح في السادس ( مف خالؿ العمؿ الذي تقـوصباح) ة تماًما، بو وىو عمؿ رتيب، يتكرر كؿ يـو
تستيقظ الخادمة) ولتكف جاوية( تدلؼ إلى الحماـ، تتعالى شغشغة الماء مالمًسا جسًدا استوائًيا ينوء بأغاٍف بعيدة. 

 إلى المطبخ تتجو حيث المنزؿ ميمود الحركة. تدأب يداىا في برنامج أليؼ ..." 
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المتمثؿ  تشيؤ اإلنسانوتكشؼ عف  إف القصة تدلؼ إلى تفاصيؿ الواقع اليومي لمحياة في المجتمع السعودي،
كاف معيـ في الخمؼ  "( غريبةفي قصة ) وكيؼ غدت شيًئا مف األشياء في المقعد الخمفي لمسيارة ،ىنا بالخادمة

ينتصر ليا حيف كشؼ عف بكائيا لما سمعت األطفاؿ في السيارة يتسابقوف  لكف القاص ،كائف غريب صامت." 
" أمي ما أحالىا... أشتاؽ لمرآىا" ىيج أمي( التي طمبت التصفيؽ أنشودة)ت الصغيرة في اإلنشاد، وحيف أنشد

اإلنساني ليذه  معنىعابًرا في القصة، إنو صرخة انتصار لم داالً البكاء ليس و  ؛الخادمة )الغريبة( ذلؾ بكاء
فصاحٌ حضورٍ  بصمةِ  ىو تسجيؿُ و الغريبة/ اإلنسانة،  الذي اقتضتو  التشيؤ اإلنساني، في مواجيةجوىر العف  ، وا 
لممارسات خاطئة حيف يتـ تجاىؿ األبعاد اإلنسانية لمخادمة مف قبؿ  ، ومفاتشةٌ ةفي عالـ األسر  العالقات الجديدة
ىذه المقاومة مف قبؿ الخادمة، ومف قبؿ القاص الذي التقط ىذه المحظة ىي التي تشكؿ  األسر المخدومة.

 ياة.وتضخ في عروقو دماء الحأرضية الخطاب اإلبداعي، 
انيمرت الحالة دموًعا بيضاء بال أبجدية ُتكتب، ولـ يسأؿ أحٌد عف ترجمة عبرات  " كانت دموعيا بال منطوؽ،

 المرأة القابعة مع أغراض الرحمة. كانت تنشج بصمت منشدة أغنيتيا البعيدة."
كما أف القصتيف تنيضاف عمى تعميؽ حالة المفارقة بيف أفراد األسرة والخادمة، أفراد األسرة يتسابقوف عمى 

 .، ىـ بيف أىمييـ، وىي غريبة بينيـتنشج بالبكاء الخادمة، و ( ابتياًجا بسفرتيـغريبة)اإلنشاد في قصة 

السادسة صباًحا لتقـو بترتيب المنزؿ، وتنظيفو، والبيت في حالة ىمود، ىـ  تستيقظ الخادمة( صباحوفي قصة )
، أو تمؾ التي (البوتجاز)وىي تستيقظ بكرة، ىـ يبعثروف وىي ترتب، تنتظرىا البقع ذاتيا عمى سطح  ،نياـٌ 

 انسكبت مف وعاء القيوة.
اقتضت فيو التحوالت  في مجتمع إف القصة تنفذ مف خالؿ لغتيا المواربة، إلى مكاشفة تحوالت بنية الوعي

غدت الخادمة جزًءا ، لقد سعوديالبيت ال عمى مستوىواإلنسانية العالقات االجتماعية  بنيةفي  تحوالً االقتصادية 
، إنيا حاضرة ولكف في في آف يي الجزء المتصؿ المنفصؿ ؛ الحاضر الغائب، أو المغيبف، مف بنية األسرة

ئيا./ أو أداة مف أدوات المطبخ، وىو حضور محدود الرحمة وشيًئا مف أشيا خمفية السيارة، غرًضا مف أغراض
 بمحدودية الموقع.

، وىي قصة ميداة إلى يوسؼ الحرية عمى مستوى التعبير مجد( فإنيا تقصة الرواية ورواية القصةأما قصة )
ألنو شنع بعائمة حقيقية  ؛القصة حادثة اعتراض شخصية باتصاؿ ىاتفي بالمؤلؼ تتوعدهتسجؿ  إذ ، *المحيميد

 ؿ بػ " التشيير والبذاءة " صِ تحمؿ اسـ بطمة الرواية، واتيمو المت  
بشخصياتيا إلى الخارج، و تمكنت  ىربَ  ايةٍ رو  إلى كتابةِ  في القصة وقد عمد المؤلؼ/ الكاتب المحكي عنو
ىؿ يكمؿ العمؿ  :اؤالتينيض عمى وميض فكرة في رأس المؤلؼ بعد تسالقصة مف تقديـ بناء سردي تخييمي 

ومضت  ،وقبؿ أف ينيض مف أماـ مكتبو الجديد؟ أـ يتوقؼ حتى تنجمي ىذه السحابة التي يبدو أنيا ليست عابرة.
 36في رأسو فكرة نحو السفر، يخرج مع شخوص الرواية الجديدة إلى خارج البالد لمنزىة.." ص 

__________________ 
 33كتب القاص عتبة أدىن العنونة: إىل يوسف احمليميد، ص   *
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" في  تحيؿ إلى سقوط رمز سياسي، إذ الحرية عمى المستوى السياسيتتشكؿ في فضاء (  فقاعةولعؿ قصة ) 
  11ص " ا ا وعشريف عامً " فقاعة بضعً  ظؿ   عاصمة عربية" 

 الطرفيف: تنشغؿ بالصراع بيففي الداللة عمى الحرية السياسية؛ فيي القصة األبرز  58ص (الرقبةقصة ) أما
 .المصاف الذي يمثؿ السمطة السياسية التي يذعف ليا المياف وينداس تحت أقداميا  ؛المصاف والمياف

ىو رمز مفتوح لمسمطة السياسية عمى امتداد التاريخ:" كانت حذاء السيد المصاف تممع،  في القصة (المصاف)
 ؽَ لتزوِّ  ومشالحٌ  ، واقتربت منيا عباءاتٌ ، ولعقتيا شفاهٌ بعدما تجوؿ بيا في ساحات التاريخ فمسحتيا أىدابٌ 

 .86صاحبيا."صاألوسمة، وما زاؿ المياف يتعارؾ مع توقو األزلي لصرع الرقبة و  وتنظؼَ  ،النجمات

لكف  التي تدوس عمى رقبة الشخصية، رقبة الحذاء() تحاوؿ التخمص مف الرقبة الشخصية الدنيا) المياف(إف 
 محاوالتيا الدائبة باءت بالفشؿ.

ير واقعيا السمبي، وتتجاوز شروطو مف خالؿ معاركة يالتي تحاوؿ تغ *(0)ىي الشخصية اإلشكاليةإف ىذه 
" داخمو َتَوق ٌد وتوٌؽ لـ يخمد، ولـ تضعفو األياـ ." وما زاؿ المياف يتعارؾ مع توقو األزلي حذاء المصاف،  (رقبة)

 " .بة الحذاءقلكنو " عمى الرغـ مف جيده العظيـ ما زاؿ ممسًكا ر لصرع الرقبة وصاحبيا"  

اوغة الخفية ونمحظ في سياؽ مناوشة القاص لمحرية عمى المستوى السياسي أف القاص يعمد إلى نوع مف المر 
( شخصية مفتوحة عمى الرقبة ( يتـ في عاصمة عربية، وشخصية المصاف في قصة)فقاعةفالحدث في قصة )

 -لي عمى ما يبدو-بيا القاص  الزماف والمكاف، فيوية الشخوص في القصتيف خارج نطاؽ الحدود المحمية الذَ 
في  -ينسجـ مع رؤية الفناف الجبيري ذي الحساسية السياسية، وىو الموضوعي الوطني تحت ضغط الواقع 
عف  التي تنفذ لجوىر القضية دوف المجوء إلى استفزاز الحاسة األخالقية أو الدينية فضالً -مجمؿ نصوصو 
 الحاسة السياسية.

، الشكمي الزائؼ التديفمظاىر أو  ،مساءلة الوعي الدينيوجييا شطر  89ص (زميل فرناندوو تولي قصة ) 
تمتقي في المصعد الخاص الرؤى شخصيات متعددة وتتجمى  في تقييـ الناس مف خالؿ المظير،واألحكاـ الجاىزة 

المنيمكة في الحديث عف إصالح التعميـ في الوقت الذي يتـ فيو استيراد المينييف مف بمداف  -بإدارة التعميـ
 :بيف شخصيتيف بخصوصو يحتدـ الحوارالذي   -)زميؿ فرناندو(األسيوي مختمفة، ومنيـ ىذا العامؿ الميندس 

 ،نو مشرؾٌ أب -شؾ بأف )زميؿ فرناندو( الذي جاء وأصمح المصعدظنيا لم ءا دفعيا سو ا شكميً األولى متدينة تدينً 
 .وأف مصافحتو تستوجب إعادة الوضوء

________________ 
إما ألن وعيها أوسع من العامل اخلارجي ادلكون جملال أفعاذلا، وإما ألن وعيها أضيق من  ،ىي الشخصية اليت مل تتمكن من التالؤم مع واقعها  :الشخصية اإلشكالية* 

 العامل اخلارجي. ويف كلتا احلالني فهناك فشل للبطل أمام الواقع.
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تحاوؿ الشخصية ذات العارض الخفيؼ تعديؿ ذلؾ الفيـ، وتسجؿ رؤيتيا التي تنقمع بينما  كما أنو شخص أمرد، 
معيـ في الصالة، بعد  حاضرٌ ( زميؿ فرناندو)" ىذا ديف" ويتفاجأ الجميع بأف الميندس  :قوؿ المتشدد تحت مبرر

أف " أصمح المصعد في زمف وجيز ..وصعد بو إلى األدوار العميا حيث المشرفوف يتحدثوف كثيًرا عف إصالح 
، وتحاوؿ تقديـ رؤية السعودي فالقصة تشتبؾ مع صراعات الوعي الديني الكائف في الواقع 89التعميـ .." ص

متوازنة تقديـ النموذج األسيوي بوصفو نموذًجا مسمًما متديًنا منتًجا، وىي رؤية ناقدة ألنماط الوعي المتشبثة 
 بالشكميات، المنشغمة بالصراعات، عمى حساب البناء واإلنتاج.

بنية دالة عميقة  الحرية التي تشكؿ( لتندغـ في فضاء الرفض الذي تحتفي بو المجموعة  ا الأخيرً وتأتي قصة )
الذي كاف يعمؿ معو سائًقا، فتقدـ لخطبة إحدى  (أبي عبد اهلل ) يقرر الخالص مف العمؿ مع (إبراىيـػ)، ففييا
بعد أف ظؿ يحمـ في المناـ ببيت وزوجة، وتجرأ عميو الحمـ في اليقظة فوضع ما لـ يكف في المناـ مف   ،بناتو

فعندما تتأـز الحالة النفسية لمشخصية " تيرب إلى الحمـ رافضة الواقع عبر . 103أحالمو في طريؽ صحوه." ص
 (22)مفردات تعمؽ اإلحساس باليزيمة والضياع."

قائاًل :" األرزاؽ بيد اهلل يا بو عبد اهلل."  .حريتو عمى المستوى الوظيفي، فمارس وكاف الرفض جوابا لطمبو
التكمـ الذي يمارس  (الشمعاني شخصية ) يتجمى التعدد في رؤية 117ص  (تطوير ذاتيوفي قصة ) .108ص
ويطمب مف طالبو وزمالئو ممارستيا في المدرسة، في حيف ينتصب في العطمة الصيفية في ساحة  ،الفصحىب
حنجرتو بالشعبي مف القوؿ والشعر؛ وىو بذلؾ يمارس الحرية عمى المستوى المغوي، ويزاوج بيف  قاطمِ مُ  (العرضة)

 الفصيح والعامي فمكؿ مستوى لغوي سياقو ومستواه.

أبو الغالء، والثاني يردد: اهلل ال )األوؿ يمعف  ؛في حاوية فِ ي  ط  قِ ػ لفتسجؿ موقًفا  113ص  (اختالفالقصة  ) أما 
وىي مف عنوانيا تشير إلى تعدد اآلراء في قضية واحدة بحسب زاوية النظر التي ينطمؽ منيا الرائي، يغير عمينا.

ف كاف القط اف ليسا سوى معا  ية تحوالت الغالء االقتصادي.دليف موضوعييف لشخصيتيف مف البشر في مواجوا 

 ،أعشاشيا فقدت   ترصد التحوؿ الذي أصاب الحياة عمى البحر، فيناؾ طيورٌ  119ص (طيور آخر زمن)وتأتي 
وتبيض  ،وتجمس مع الناس في الشاطئ ،(البيتزا)و (البرغر)تأكؿ  ،بينما حمت طيور أخرى جاءت إلى الشاطئ

لقد ضاقت الحياة بالطيور،  عمى صدور السيدات، وفي حقائبيف، وتحت مقاعد السيارات المتوقفة جوار الشاطئ.
ففقدت أعشاشيا، وأصبحت تمقي بيضيا عمى أي شيء يصادؼ سقوط البيضة، وىذا نوع مف النقد المبطف 

 مف طبائعيا. لمظاىر التحوؿ الذي جنى عمى الطبيعة، وصادر حياة الطيور، وغير حتى

إلى أف المبدع يحاوؿ إقامة نوع مف التوازف في المجتمع،  إف البنيات الجزئية التي تتضمنيا ىذه القصص تؤشر
مع اآلخر. وىو بذلؾ يتمثؿ وعي اإليجابي واالنتصار لقيـ الحرية واالعتداؿ، والتعدد، والتفاعؿ والبيئة كذلؾ، 

، عمى وسمطاتٌ  ، وتياراتٌ تمعو المعاصر الذي تتصارع فيو رؤىً في ترسيخ وعي إيجابي في مجالمسؤوؿ المثقؼ 
 المستوى السياسي، واالجتماعي، والثقافي، واإلبداعي، واإلنساني.
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، وتنتمي ليذا بعالم الحبقصة قصيرة  29يي تنشغؿ عبر ف (يوميات حب مزمن)المجموعة الثالثة لمكاتب أما 
 .العالـ مف عنوانيا وعتبة اإلىداء

، أماكف 19، صدمة ص15، رصاص حي ص9، الصييؿ األخير ص5ليؿ المسافر، صوىذه القصص ىي: 
، خموة صيد 43، محاولة ص39، سرة ال تناـ ص 35، زيارة ص31، جراح الغياب ص27، أدوار ص23ص
، معاىدة 69، لعبة الوداع ص65، مفقود ص61، الحب منجاة ص55، وردة أيموؿ ص51،عيناىا ص 47ص

، 97، أبواب ص93، سوًيا ص 89، رسائؿ ص 85، رزنامة ص 77نورة ومباىج أخرى ص، 73الظؿ ص
، الجماؿ ميزوًما 115ص 2، قرار111ص  1، قرار 106، طوبة بيف األغاني ص 101ابتساماتيـ ص

 .127، مقذوفات عاطفية ص 123، أغرودة المطر ص119ص

في قصة )ليؿ المسافر( فعالقة الرجل بالمرأة صورة إيجابية ل تقدمقصة  01 من مجموع ىذه القصص نجد و
تتحوؿ رسالة المسافر التي أمالىا لزوجتو عبر الجواؿ إلى وصية / شفرة تقـو مقاـ الحضور الشخصي لمسافر 

 .لـ يعد  

بركض لف صييؿ يركض منذ زمف األلـ" يرفع عقيرتو مضمًخا  قولو:" تمتمئ روحو بب (الصييل األخير)وتنتيي 
ع نَ م  ليُ المطارد برصاص حي  -العاشؽ  نجد( رصاص حي)في قصة  و" حتبس في روحو صييؿ..يخوف ...لف ي

 تماؿ النجاة وراء األبواب.حيتشبث بأمؿ ا -لقاء معشوقتو مف

( يظؿ سرة ال تناموراء األسئمة، وفي ) ،( يتمكف الحب مف محاصرة الوجع عمى روائح الشؾجراح الغيابوفي )
 ىارب. ( يصمـ البطؿ عمى التشبث بالوصؿ في انتظار سيدة حٍب خموة صيدالماثؿ لمشوؽ يرقب. وفي )

( يظؿ الركض مف جديد ليبقى  الحب منجاةقصة ) في تحتفي النياية بنسياف الخريؼ . و ف(  وردة أيمول) أما 
د عف الشيء المفقو  البحثَ   -مف قبؿ الزوجيف الباحثيف عف شكوكيما -( يكوف القرار مفقودالحب. وفي قصة )
 في العالقات بينيما.

نورة وفي )  عمى الفيـ. عصيةً  لعبةً  يظؿ الوداعُ ل( ففييا تسقط تذكرة السفر مف يد المحبوبة،  لعبة الوداعأما ) 
 :( تشكو الجوامد2قرار )  (  و0قرار ( يتحقؽ المقاء بعد القطيعة، وتمتد يد الحب ..وفي )  ومباىج أخرى

 ويتزوج ىاتؼ البيت بالسقؼ. ،فتتزوج الكرسي بالطاولة ؛اإلنساف الكرسي / الياتؼ غيابَ 

بكاء، و) ( التي تنتيي بال محاولة : )ىي قصص 1في  بينما تتجمى العالقة الباردة بين شخصيات القصص
، ال يحد بأسىً  ( التي تتجمى فييا الشخصية الغنية مسكونةً ابتساماتيمصمت الزوج، و)( التي انتيت بعيناىا 

" وىـ يكمموف خطوات المقمة المغموسة في شجف الغربة وسعادة المحظة" امات العماؿ األربعة، تأمؿ ابتست يوى
يتحدروف  ،يعرجوف عمى فرف التميس يخرج واحدىـ حاماًل خمًسا تفوح برائحة الخبز، خمس مدورة كعجمة الحياة

نحو سيرة تطؿ في أفؽ الحديث وفي البرنامج المعتاد فيمـ تأتي بو آسيا سات، يواصموف وضحكاتيـ تعبر 
 وىو يظؿ مضرجا بأياـ عاجزة عف منحو بسمة في الغياب. الطريؽ." 
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 الذي دار بينيما. مف خالؿ الحوار -الزوج والزوجة -اتساع الش ق ِة بيف الطرفيف زَ رِ ب  ( لتُ طوبة بين األغانيوتأتي )
 "عاشؽ جمدت الكممات عمى شفتيو.لتحكي "عف ( مقذوفات عاطفيةؽ نفسو تأتي قصة) وفي السيا

( إذ يكتب صدمة: ) في عدد مف القصص ىي  -الرجؿ والمرأة -وتتجمى العالقة السمبية بيف طرفي الحياة 
يتوزع دؼء جسدييما بيف غرفة التمفاز،  ( أماكن)  و في  قصة الزوج األديب لزوجتو المتعممة قصة ال تعنييا.

( رزنامةخر بالخيانة. وترصد قصة )اتياـ اآل (  يمارس كال الزوجيف دورَ أدوار) والمجمس القصي، وفي قصة
( ينتصر القبح  االجمال ميزومً رتابة الحياة لرجٍؿ يدخؿ الدار بال ظؿ، ويخرج جسده مف فراش بارد. و في )

 عمى الجماؿ مف خالؿ صراخ امرأة.

والفرح، وتتغيا تأسيس عالـ خاؿ مف الكراىية، عالـ ينتصر فيو الجماؿ  المجموعة تنشغؿ في جوىرىا بالحب إف
 عمى القبح، والحب عمى الكراىية، والوصاؿ عمى القطيعة، وحيوية العالقة الزوجية عمى سكونيتيا.

؛ فاإلنساف تحوالت التقنية وجنايتيا عمى عالـ العالقات االجتماعية في الحياة األسريةكما تقؼ في مواجية 
 المعاصر حشرتو التقنية بيف أزرارىا وسمبتو ىناءتو، ومزقت عرى التواصؿ البيني بيف أفراد األسرة.

لطبيعة العالقات االجتماعية في عالقة  متكاممةً  التي ترسـ خارطةً  نماذجو المتباينةولذلؾ يستدعي القاص 
 الرجؿ بالمرأة.

ذا كانت مجموعة ) تنشغؿ بزمكاف القرية ؛ فإننا  نمحظ أف بيت  -في عموميا-( خطوات يبتمعيا المغيبوا 
لطبيعة العالـ  مالئـٌ  وىو مكافٌ  (يوميات حب مزمنجموعة )ـ القصص في مالزوجية ىو الزمكاف الذي يؤثث عال

تنشغؿ القصص بترميـ شقوؽ الروح، مف خالؿ العالقة التي ال يغيب عنيا و  تجوس خاللو؛و  ،الذي تجسده
 الجسد.

ناىا الدالة عمى تبًعا لتنوع عناصر بُ  وتنوعت (اليروب األبيضمجموعة )في حيف تعددت أنماط الزمكاف في 
 الحرية، وما تقتضيو مف انفتاح زمكانيا.

لـ تسقط في تصوير االبتذاؿ أو المبالغة في العالقات الجسدية  -في المجموعات الثالث -كما أف القصص 
المشاعر الدفينة في عمؽ  يفاتشإذ تتحرؾ القصص بوعي فني ورؤيوي ؛ غير المشروعة، أو السقوط في الجنس

تجعؿ  استواءىا بمغة المحة العالقة، أو الشخصيات، ويدلؼ إلى ما خمؼ النوافذ واألبواب لرصد تشوىاِت 
، وىو بذلؾ يحقؽ نوًعا مف التواصؿ بيف لوجية المبدع ورؤاه في قضايا الحياةيو القصص تجسيًدا جمالًيا أليد

؛ فال يستفز الحاسة الدينية أو  المؤسسة اإلبداعية والمؤسسة الدينية واالجتماعية، في مجتمع سمفي ممتـز
ؿ عف رسالتو بوصفو فناًنا يحمؿ رؤية تجاه مجتمعو، وطبقتو المثقفة التي االجتماعية، أو السياسية، وال يتناز 

 ينتمي إلييا.
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ومما سبؽ يتجمى لنا طبيعة البنيات الصغرى في كؿ مجموعة مف المجموعات الثالث، كما تتجمى لنا طبيعة 
مجماعة التي ينتمي إلييا وىي بنيات تمثؿ ترجمة لمبنيات الذىنية المكونة لالبينة الداللية الخاصة بكؿ مجموعة، 

 القاص، وىي جماعة تشكؿ ىذه البنيات أبرز بنيات وعييا الجمعي.

أف البنية الكبرى التي تستوعب رؤية العالـ في الخطاب  وحيف نتأمؿ تمؾ البنيات المشكمة لعالمو القصصي نجد 
 خطاب ينتمي لإلنساني القصصي لظافر الجبيري ىي االحتفاء باإلنساني والجوىري في حياة اإلنساف، فيو
  ولمجميؿ في حياة اإلنساف في عالقاتو بمف حولو، وبما حولو، مف خالؿ البنيات الثالث

 ) الطبيعة/ الحرية / الحب(
 والقطري ،وىو ينبش في تضاريس العالقات اإلنسانية المعاصرة عمى المستويات المختمفة: المحمي العسيري

ف، وتمؾ ميمة مف خالؿ الفف إلى إعادة ترتيب العالـ، وتحقيؽ التواز  ، والعربي، واإلنساني، ويسعىالسعودي
 الفف، ورسالة الفناف.

 تشكيل رؤية العالم والنوايا المعمنة لمكاتب ثانًيا: 

تمثؿ النوايا المعمنة لمكاتب  آلية  مف آليات التحميؿ البنيوي التكويني لمعمؿ األدبي، وىي مف اآلليات التي تجسد 
 بعالمو، وبواقعو أيًضا. عالقة المبدع

أف النوايا المعمنة/ أو الواعية ينبغي عمى الناقد أف يولييا عنايتو، وأف يرى ما يمكف أف تسعفو بو غولدماف ويرى 
ومعناىا : " وجود عالقة عضوية بيف عمميتي اإلرسػاؿ  (11)معونة عمى فيـ العمؿ األدبي دوف أحكاـ مسبقة,مف 

وراءه إرادة اتصاؿ بيف مؤلفو ومجموعة القراء المحتمميف، ويجب أال تعتبر ىذه  والتمقي، أي أف كؿ عمؿ فني
يجابية، فالعمؿ األدبي عمى الرغـ مف تفرده  سمبيٍ  العالقة بينو وبينيـ لتمؽٍ  وغير متفاعؿ، بؿ إف العالقة فاعمة وا 

تمنح العمؿ الفني ُبعده ال يجد معناه الكامؿ إال عندما يصؿ إلى اآلخريف، وعممية االتصاؿ ىذه ىي التي 
 .(10)الستالباالجماعي الذي يتحقؽ بوجود مجموعة إنسانية تقاـو العزلة و 

تأتي أىمية الكشؼ عف النوايا المعمنة لمكاتب مف كونيا تمثؿ آلية ميمة ضمف القراءة البنيوية التكوينية التي و 
 لـ يمت بمقتضى الرؤية البنيوية التكوينية.لمبدعة، فالمبدع اتجيد في دمج العمؿ األدبي في الحياة الشخصية 

مف خالؿ عدد مف المظاىر  معمنة لمكاتب الفناف في ثنايا النصوص القصصية عينة الدراسةتتمظير النوايا الو 
 التي يمكف تتبعيا فيما يأتي:

 العتبات .0
 العنونةعتبة أ.      

سياؽ العتبات األخرى، كالغالؼ، واسـ  " العنواف جزء مف العتبات المؤثرة في استقباؿ النص، فيو ماض في
المؤلؼ والناشر والمقدمة، وىي كميا تقترح مسارات التمقي، وتفسح المجاؿ لمتأويؿ ...ىي إشارات سيميائية تبعث 

" كما أف " سمة التحيز تغمب عمييا، فالكاتب يتحيز لصالح  (23)رسائؿ في فضاء العالقة بيف النص والمتمقي "
 ىذا التحيز يأتي ضمف النوايا المعمنة لمكاتب التي تسيـ في تشكيؿ رؤية العالـ.( 23) بنية العنواف..."
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مف خالؿ النظر في دالالت العنواف في المجموعات الثالث نجد أف األولى خطوات يبتمعيا المغيب وىي مف 
معيف، ىي سير  عنوانيا: تتعقب خطواٍت يبتمعيا المغيب؛ الخطوات ىي عالمات، آثار سعي اإلنساف في زمكاف

المغيب ىو كؿ تحٍد يقؼ عائًقا أماـ الخطوات، وىذا  كف ىذه الخطوات يبتمعيا المغيب،اإلنساف في الحياة، ل
شكاالتو، ويكشؼ عف قناعة الكاتب بأف يجسد  جدلية الحضور والغياب، وصراع اإلنسا ف مع واقعو، بتحوالتو، وا 

حتًما مقضًيا، يمتيـ خطوات الشخوص، وحضور الريؼ،  غداً  -التحوؿ -الخطوات آيمة لممغيب، وأف المغيب
 41" فال أحد يستطيع أف يوقؼ الزمف في الوجوه" صلصالح المجتمع الطارئ الجديد.

أو  ،اليروب فعؿٌ فاليروب النقي األبيض،  ( دااًل في التعبير عفروب األبيضاليعنواف المجموعة الثانية )وكاف 
مف قبؿ آخر/ آخريف، وىو فعؿ انيزامي، انسحابي مف ساحة المواجية بال  فعؿٍ أو  عمى موقؼٍ مضاد  فعؿٍ  رد  

 تيف المتيف تسجالف حضورىما في القصة ذاتاسب مف قبؿ الشخصيتيف الياربريب، بيد أنو كاف اإلجراء المن
العنواف نفسو الذي وسـ المجموعة، وىذا العنواف يوجو النوايا المعمنة لمكاتب في تشكيؿ رؤية العالـ، وينحاز 

 لميروب المنضبط اإليجابي األبيض.

ف طبيعة العمؿ القصصي الذي تتضمنو تعي ؛األولى تعيينة يقـو بوظيفتيف:فيو عنواف  (يوميات حب مزمن)أما 
 .يـو اليومياتإذ يقترب مف مف ؛المجموعة

أما الداللة الثانية فتتمثؿ في التحيز لطبيعة الحب المنشود في مجمؿ النصوص، وىو حب مزمف، ولفظ   
المزمف يعمؽ االمتداد العاطفي لمحب في الزمف، وفي مالزمتو لمشخصية، وتمكنو منيا، وىذا يمثؿ نوًعا مف 

فالعنواف"  عالقة الفناف بالعالـ. تمقيفني، وتوجو مسار القناعات أو النوايا المعمنة التي تشكؿ طبيعة العمؿ ال
مرجع يتضمف بداخمو العالمة والرمز، وتكثيؼ المعنى، بحيث يحاوؿ المؤلؼ أف يثبت فيو قصده برمتو كمًيا 

 (24)جزئًيا، إنو النواة المتحركة التي خاط المؤلؼ عمييا نسيج النص."أو 

 عتبة اإلىداءب. 
يبتمعيا المغيب إذ يقوؿ فيو:" إليِؾ، أًما رؤوًما، ورد في مجموعتو األولى خطوات العام لممجموعة: اإلىداء 

وروًحا ما زالت ىنا." وحيف نقترب مف العالـ الذي شكؿ المجموعة نجد أف القرية ىي الحضور، وىي التي 
عالـ الريؼ الذي يجني عميو  ينصرؼ إلييا التأويؿ. وىذا اإلىداء يعزز مسار التمقي في تعاطؼ المبدع مع

 التحوؿ الجديد.
 (  إلى أمؿ الروح التي اختارىا الرحيؿ.اليروب األبيضكما ورد اإلىداء في مجموعتو الثانية ) 

إزاء احتفاء القاص  ضعنالبنية العنواف ت قراءتناىكذا يجعمنا المبدع أماـ أمؿ التي ال نعرؼ عنيا شيًئا لكف 
الرحيؿ التي تنسجـ مع اليروب األبيض، كيؼ ال وقد وصفيا  موضوعةباإلنساف المتمثؿ بأمؿ، وتركيزه عمى 

وبخاصة في القصة التي في قصصو، يا " الروح" التي اختارىا الرحيؿ؛ إنيا تمؾ الروح التي ظؿ وفًيا ليا بأن
 حممت العنواف ذاتو.
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يا في األلـ" ىذه نا وقتَ ع أرواحُ يِّ ضَ " إليؾ سيدة المباىج كي ال تُ يأتي اإلىداء: (منيوميات حب مز )وفي مجموعة 
العتبة تمنح القارئ إشارات لمدخوؿ إلى عوالـ المجموعة، فيو عالـ مشترؾ بيف " الكاتب، بوصفو رجاًل، والميدى 

وىذا الوصؼ يجعميا في مقاـ التقدير، ويكشؼ عف وعي إيجابي في التعامؿ مع  -سيدة المباىج -إلييا/ المرأة
ىداء كما أف الجممة التعميمية التي ختمت اإلعتبة المجموعة الثانية،  ىي روح كما رأينا في المرأةىذه المرأة؛ 

تؤسس لمنطمقات العالقة التي يروميا المخاِطب/ الكاتب في تشكيؿ العالـ عالـ الروح " أرواحنا " بعيًدا عف األلـ؛ 
تغدو و  .رة بألؽ الروح، غامي ينشد حياة محفوفة بالفرح الدائـدِ ي  عمى مفيـو المخالفة أف المُ  وىذا يعني بناءً 

 (الحب)األفؽ اإلنساني في أخص خصائصو المتمثمة بعالقة الرجؿ بالمرأة، بقضية  في سابحةً بذلؾ  المجموعة
 ، وقضية سعادة اإلنساف في محيط  األسرة  الذي يعد أساس بناء المجتمع .في الحياة.

التي جاء  33( صالرواية ورواية القصةقصة وقد نجد عتبة اإلىداء لقصة مف القصص كما فعؿ في قصة )
إلى طبيعة العالقة بيف الكاتب الجبيري، والكاتب المحيميد،  شيرىذه اإلحالة ت *اإلىداء " إلى يوسؼ المحيميد"

كما توجو القراءة لمربط بيف الكاتب الذي يروي عنو الراوي الحكاية في المتف النصي والكاتب الحقيقي المتمثؿ 
لرؤى المحيميد، ولصراعو مع  في حالة تبفٍ الجبيري اإلىداء في بنيتو العميقة يجعؿ الكاتب بالمحيميد، وىذا 

تصادر كما يشكؿ انحياًزا لحرية األديب، والفناف في مواجية السمطة االجتماعية التي تمارس القمع و **خصومو،
 ؿ خصوصيتو الفنية.حرية اإلبداع، وتضع عالمات ارتياب واستفياـ أماـ المنجز اإلبداعي حيف تتجاى

 المبحث الثاني
 االستطيقا الخالصة )البناء الفني و صياغة رؤية العالم(

، ليست ىي القيـ التي يعتبرىا الناقد أو القارئ كذلؾ، بؿ ىي القيـ التي غولدماف إف القيـ الحقيقية في مفيـو 
نتاج في حد ذاتو قيمو الخاصة. حيف تنظـ ضمنيًا مجموع عالـ النتاج. ومف البدييي في ىذا المنظور أف لكؿ 
أخذ في وعي المبدع صورة أخالقية، يتعمؽ األمر بالفف، فإف وجود القيـ ليس وجودًا مفيوميًا ومجردًا، وجودًا ي

) أخالقية الروائي تصبح مشكمة جمالية لمنتاج(. أي أف األمر ال يتعمؽ ىنا بقيمة  :عبر عنيا لوكاش قائاًل بأف
التي يستدمجيا، لذلؾ مف غير الكافي أف تكوف القيـ األخالقية المعنية قيمًا أساسية حتى يكوف النتاج بؿ بالقيـ 

   (16)العمؿ الفني ناجحًا مف وجية نظر عمـ الجماؿ
عمى إيجاد  عمى الغنى والوحدة الموجودة في العالـ المبتدع، وبناءً  كما أف القيمة الفنية لعمؿ ما يتـ تقييميا بناءً 

 (11)الشكؿ األكثر مالءمة لخمؽ ىذا العالـ والتعبير عنو.

 
_____________ 

ـ في 1989ـ، أصدر مجموعتو القصصية األولى "ظييرة ال مشاة ليا" عاـ 31/1/1964ىػ الموافؽ 1383* يوسؼ المحيميد:  مف مواليد السابع عشر مف رمضاف 
 .في بيروت 1996وكتابو "البد  أف أحدًا حر ؾ الكر اسة" عاـ   ـ في القاىرة،1993وابيـ البيض" الذي طبعو عاـ الرياض، مجموعتو القصصية الثانية "رجفة أث

http://www.al-mohaimeed.net/index.php/2012-08-15-13-32-05" 
ـ في الرياض، قائاًل : وما كادت تطرح في األسواؽ حتى 1989ما تعرض لو مف استدعاء إثر نشر مجموعتو القصصية "ظييرة ال مشاة ليا" عاـ ** يذكر المحيميد 

نو يحمؿ قصصًا خميعة، اؽ، ألتسم ـ استدعاء مف وزارة اإلعالـ اعتمادًا عمى شكوى تقد ـ بيا رجؿ ديف معروؼ في منطقة "القصيـ"، يطالب فييا بسحب الكتاب مف األسو 
ر مثؿ ىذا الكتاب  .مثؿ قصة "التراب" وغيرىا، إذ حمؿ خطابو بشدة عمى جياز الرقابة في الوزارة الذي مر 

 
 
 
 

http://www.al-mohaimeed.net/index.php/2012-08-15-13-32-05
http://www.al-mohaimeed.net/index.php/2012-08-15-13-32-05


19 
 السابع عشر ،العدد األولرللة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد 

ذا تأممنا رؤية العالـ في المجموعة األولى نجد أنيا تتشكؿ و  في سياؽ البنية الكمية التي فصمناىا سابقا، في ا 
لكنيا  ،متعمًقا فقط بطبيعة البنية الدالة بوصفيا مضموًنا تسعى القصص لتحقيقوالبنيات الدالة، لكف ليس األمر 

فالمبدع" ُيِسر  لنا بتاريخ المعنى الفكري  تتعمؽ بطريقة المبدع في صياغة تمؾ الرؤية ضمف عناصر البناء الفني،
 (25)داخؿ عممو ... فيو بنفسو موجود بكاممو داخؿ اإلنتاج المبَدع."

ذا تأممنا  في المجموعة األولى نجد  تشكؿ رؤية العالـ المنحازة لعالـ الريؼ، عالـ الماضي  7( صمرثيةقصة )وا 
؛ فالشخصية تعود قيمتيا الحقيقية داخؿ النص إلى عالقتيا مع باقي بناء الشخصيةمف خالؿ المتمثؿ بالحصف 

يش في الذاكرة الجماعية في شكؿ عف كونيا تتحدد باعتبارىا وحدة ثقافية تع العناصر السردية األخرى، فضالً 
 (26)مجموعة مف التصنيفات والمسارات التصويرية والوصفية

يتأمؿ  ،بتقديـ شخصية )العجوز( وىو يصغي لمبناء، بناء الحصففي قصة ) مرثية ( ينيض البناء السردي إذ 
يستعيد ذكريات بنائو، ألواف أحجاره التي" ىي ألواف حياتو المحاصرة بالبناء الجديد العديـ الموف و  ،صخوره

. إف العجوز يمثؿ 8والنكية، اسمنت وجرانيت بألواف قاتمة مجموبة مف أقاٍص بعيدة، بيوت تسمى مسمحة. " ص
 لذلؾ وعي، وتحوؿ في نمط البناء؛ الذاكرة المرتبطة بالحياة، باألرض، إذ تعيش اآلف تحواًل ىو تحوؿ في ال

الشخصية تعترييا التحوالت النفسية بقدر وعييا بالمأساة، " أحس باضطراب في جسده إذ ساؿ طعـ البيوت ف
فيناؾ ارتباط وثيؽ بيف فويؽ لسانو المتصدع حسرة عمى زماف كاف الرجؿ يقاس ببيتو، والقرية بحصنيا." 

 الشخصية، والزمف، والمكاف.
فالمكاف يحتضف عمميات التفاعؿ بيف األنا   11في مواجية مع الذاكرة " المتماىية بالمكاف" صيقؼ إف العجوز 

لألسؼ ففي الصباح كانت الشمس تشرؽ عمى أحجار مبعثرة تشبو وجو عجوز، وأنيف متحشرج ينبعث  (27)والعالـ
لقاص لمتعبير عف بعثرة الداخؿ العميؽ األحجار المبعثرة ىي معادؿ فني اقتنصو الفناف ا 12بيف الركاـ.ص

لمشخصية بيف ما كاف، وما ىو كائف اآلف، ولذلؾ عبر عنيا بقولو" تشبو وجو عجوز..." عصاه بجواره بمونيا 
الخشبي، ثيابو البيضاء، حجارة بموف فضي داكٍف مبقع: ىي ألواف حياتو المحاصرة بالبناء الجديد العديـ الموف 

سواء تجاه التاريخ الكوني أو تجاه سيرة الشخص كما يقوؿ  يتيالألماكف تاريخ ىنا تصبح 8والنكية.."ص
فالمكاف في القصة يحيؿ عمى تحوؿ في المحظة التاريخية مف ناحية، وفي حياة العجوز اآليؿ لمغياب ( 28)بوتور

 شأنو شأف المكاف مف ناحية أخرى.

؛ فتأخذ األماكف دور المرايا العاكسة لمكوامف لمكانالتراسل الرمزي بين الشخصية واكما أقاـ الوصؼ نوًعا مف 
" فالمكاف  (29)النفسية لتصبح األوصاؼ المالصقة ليذه األماكف معادالت رمزية ذات داللة في سياؽ التشخيص

حساًسا آخر بالمحمية" فالعجوز " تستقبمو حجارة متناثرة." و" يدنو يمارس  (30)دوف سواه يثير إحساًسا بالمواطنة، وا 

إذ يتشكؿ المنزؿ  *(نزىة أو فارس األحالمىذا التراسؿ الرمزي يتجمى في قصة ). 7عادة اإلصغاء لمبناء.."ص

 يتسع لحرية الفتاة التي عاشت المحظة بعيًدا عف سمطة األسرة. اجديدً  تشكالً 

_______________ 
 13ص * اليروب األبيض،
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مف خالليا يتـ استعادة الزماف والمكاف، و بناء رؤية العالـ، صياغة الشخصية في آلية مف آليات  الذاكرةوتبدو 
ف كانت  – (المرثيةتتشكؿ شخصيتو مف خالؿ الذاكرة؛ و)والذات؛ فالعجوز في قصة )مرثية(  في ظاىرىا وا 

والمرثي في القصة ىو الحصف الذي يعد  ،محاولة الستعادة المرثي ليست سوىفي جوىرىا  ىي -بالغياب اتسميمً 
رمًزا لكؿ ما تتحصف بو الذات في مواجية المخاطر، إنو رمز لرحمة بدأت تنيد  حصونيا أماـ معاوؿ التغيير 

نوع مف التشبث بالحضور  ىو  -ولو مف خالؿ الحمـ -ودفاعو عنو  ،العجوز بالحصف ثُ والتحوؿ الجديد، وتشب  
وقد وقؼ أماـ  11" ليس أمامو سوى التصدي لذاكرتو المتماىية بالمكاف.."صفي مواجية الغياب، فالعجوز

شعر بطعـ البيوت التي  البيوت بيوًتا واألبواب أبواًبا..حيف كانت  9عيد أياـ البناء..."صالحصف " وحيًدا يست
  .10ص  "األيادي الخالصة المخمصة لممكاف.بنتيا 

الذاكرة وسيمة الذات في التحقؽ، واستعادة العالـ/ عالـ الريؼ بجمالو وبراءتو، وقيمو االجتماعية، ىي جسر إف 
" ولعؿ حضور شخصية العجوز مف أىـ عناصر ر إلى أزمنة انتماء الذات لممكاف، ولعوالـ القيـ المرثية.العبو 

في بداية المجموعة جاء اختياًرا موفًقا حيث تمتاز ىذه القصة  (مرثية)فاعمية القصص " " كما أف جعؿ قصة 
 (الشيخ والبحر)أخرجت صورة العجوز في إطار مشابو لصورة العجوز في رواية  ،بعناصر سردية مكثفة

ليمنجواي إال أنو )السارد( مشدود إلى إيقاع القصة المحمية التي عالجت عالقة اإلنساف العجوز بجداره الذي 
 (9)ًزا مثمو ."أصبح عجو 

شخصية الشاب الذي في مواجية الغياب الذي حؿ بالشخصية المحبطة، ( عريسكما تتجمى الذاكرة في قصة )
:" ال أدري كيؼ أصؼ  -يخاطُب الراويَ  -فبعد أف قاؿ  .حياتيمكسب  لـ يحصؿ عمى وظيفة، ولـ يتحقؽ لو

ىذا الفراغ، ال يكفي كؿ ىذا اليدير لزحزحتو، وال تمؾ البنادؽ لقتمو.. ال ثانوية، ال أصدقاء، حتى أنت، لـ نسمع 
 عنؾ . لـ أعد أرى أحًدا." 

 بعدىا يقوؿ الراوي :" وراح يخفؼ مف تشديده عمى مخارج حروفو :

أجمس قرب البئر التي  ت لنا في ظمو ذكريات قديمة..في عصريات فاتت أخرج لموادي أتكُئ عمى جدار كان
جاءىا الحصاد ولـ شربنا منيا، وسقينا الزروع، والعبنا البنات، وتحاذفنا بالتيف، الزروع التي كانت ُتخفينا اختفت 

 تعد مرة أخرى..

 ،اء السرديفالراوي يقؼ وراء بناء الفض آلية ميمة في تعضيد مسار الرؤية، شخصية الراوييمثؿ بناء كما 
 (31)وتقديمو عبر استعماؿ مختمؼ سمطاتو وتدخالتو السردية تمؾ التي تحقؽ وظائفو السردية انطالًقا منيا."

حيث " تصدح الطبيعة بصوت الناي تحضر شخصية المجنوف تعزؼ لحنيا؛ ( الناي المجنونففي قصة ) 
 15" ص.الممتد بيف شفتيو حتى آخر األنامؿ المرتعشة

سناد فعؿ العزؼ لػ)عبد الرحمف المجنوف( ىو محاكمة لوعيٍ  إف وصؼ الناي كائٍف ينفي  اجتماعيٍ  بالمجنوف، وا 
ىو مف يمارس إمتاع  ولذلؾ كاف عبد الرحمف المجنوف لوجيا سائدة؛يو ويقؼ منو موقًفا عدائًيا؛ بفعؿ أيد، الفف  
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ة الفف و بكائية ضمنية عمى مرحمأو يوجز الرحيؿ في ،المحمة التي تصغي لو، كما أف وصؼ الناي بأنو يرحؿ
التي رحمت مف فضاء الواقع، وىو رحيؿ يأتي ضمف الرؤية التي تسجميا المجموعة كميا) خطوات يبتمعيا 

 الجنائزية.نوع مف المسكونة بالمغيب( 

ف البناء النفسي لمشخصية/ عبد الرحمف، ونعتو بالجنوف يجعؿ مف الجنوف ىوية لو، ويجعؿ منو شفيًعا في كما أ
فالمجنوف رفع عنو  –حيف يمارس الممنوع في وعي الجماعة؛  مف المساءلة االجتماعيةلمراوي ولمقاص الواقع 
ر لموعي تأتي شخصية الراوي لتنتصلكف  مقاـو لمفف؛الالطارئ  الوعيو  ،وعي الففنوع مف تجسيد  وىذا  -القمـ 

أجثو بيف يديو، أسمع لحًنا يوجز الرحيؿ، وفي  :" الناي يسافر مف جديد..الفني، فتعمف تعاطفيا مع المجنوف
تيدأ فئراف الخوؼ في دمي، الناي يحمؽ بي بعيًدا.. تصغي  أعطاؼ المكاف يسكب الدؼء وينزعو في آف..

 18ص  ".رحؿ في اتجاىات شتىي حزيفٍ  المحمة واألشجار لنأيٍ 

في حالة وقد غدت الكائنات يصؼ مع الفف بؿ الشخصي ىذا التعاطؼ الذي يعمنو الراوي لـ يقتصر عمى تفاعمو 
يرحؿ في اتجاىات شتى" ىذا الرحيؿ يتناغـ مع فضاء المجموعة التي يمثؿ الغياب بنية  حزيفٍ  إصغاء لنأيٍ 

 وانتياء بغياب الفف، والذاكرة. كاف،ا مف غياب الزممييمنة فييا، بدءً 

مف ناحية، وصياغة رؤية العالـ القصصي مف  صياغة المكان السردي في تشكيل مالمح الشخصيةسيـ تو 
في المجموعة الثانية ظمت مشدودة لرؤية ( مشبب الرزيقي، أو وصية ثيسجرويبدو أف قصة )ناحية أخرى، 

الذي سارت عميو معظـ  الريؼ، وتسير في المسار نفسو تشتغؿ عمى عالـإذ  49ص العالـ المحتفية بالريؼ 
، لكنيا حققت نقمة كبيرة في الكشؼ عف عالـ الريؼ مف خالؿ حضور اآلخر األوروبي قصص المجموعة األولى

معمومات  ختيار شخصية القارة، وكانت لدييامندوبو متحؼ الشمع( التي قدمت مف أوروبا ال)الذي تجسد ببعثة 
 .51ص" كاممة عف )مشبب بف عبد اهلل( أحد شيباف القرية التي اتسعت اليـو ألقداـ أوروبية.

إف القصة تؤثث إلحداثيات المكاف، وىي إحداثيات تشكؿ جغرافيا اإليياـ بالواقع، وىنا تتجمى سردانية المكاف 
 (32)المكاف الزما لإليياـ بالواقعبحسب شارؾ غريفؿ؛ وىي جماع الخصائص والمميزات التي تجعؿ وصؼ 

، تنحدر الطرقات الوادعة بيف الجباؿ التي يزينيا حصف أبيض ُطمي قريباً  (الرىوة)فالقصة تحدد المكاف في قرية 
، فالقاص يقدـ لنا المكاف العسيري والبيوت شرًقا حتى أطراؼ القرية المستقبمة لشمس ربيعيٍة مفعمة بالدؼء

يختزؿ في طياتو الذاكرة الثقافية العسيرية، بطبيعة سكانيا وعاداتيـ وتقاليدىـ وأىازيجيـ، بوصفو مكاًنا ثقافًيا 
جامدة ال روح فييا، إف المكاف يستدعي دلة القيوة التي تفوح منيا رائحة البف والييؿ كما أف وصفو  وليس جغرافياً 

نت الجميع مف رؤية الضيوؼ حيف قعدوا لممكاف يمنح عالـ القصة دالالت ميمة، فالنافذة المفتوحة ىي التي مك
در المجمس مقابميف لمشبب الرزيقي؛ فانفتاح النافذة ينسجـ مع فضاء االنفتاح الذي تحقؽ بمجيء البعثة في ص

 لقرية الرىوة.
وىي  -ىذا اإليياـ تعززه الصورة التي اتشح بيا الغالؼ الخمفي لممجموعةو  ،القاص يوىمنا بواقعية المكافإف 

 عاـ  (يسجرثويمفريد )التقطيا المستشرؽ البريطاني  -صورة تشكؿ عتبة ميمة في قراءة النص، وتوجيو القارئ 

 ـ.1947
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أنو االسـ الذي كما أف العتبة الشارحة في ىامش الصفحة األخيرة مف القصة تشير إلى )مبارؾ بف لندف(، و 

. لقد 73ـ." ص1947عاـ *(33)(النماص)ـ، وقد زار 2003عرؼ بو الرحالة )ولفرد ثيسجر( المتوفى عاـ 
انتيزت القصة تمؾ اإلشارة الواقعية لتبني عالميا الفني الذي ينطمؽ مف متخيؿ ينبثؽ مف المرجع الحي، ويقتنص 

ألىالي القرية في  ( شعبيكرنفالي)لمشيد ٍ  الذي زار المنطقة وأخذ صورةً  (ثيسجر)حكاية أو وصية الرحالة 
 .فرائحيةوما رافقيا مف فعاليات  أحد أبناء القرية، مناسبة اجتماعية ىي مناسبة ختاف

المحمية الريفية صور الماضي بالحاضر، ويعقد مقارنة بيف األنا  وتتداخؿ فيتخييمًيا  انطمؽ القاص ليبني عالماً 
شخصية مشبب، وشخصيات أعضاء البعثة األوربية، العربية، واألنا األوروبية مف خالؿ الشخصيات، ودية السع

 وشخصية الراوي.
، وشخصية (ثيسجر)لوصية الرحالة األوروبي  ؼ الذي جاء تنفيذاً فأعضاء البعثة األوربية يمثموف المستكشِ 

ا لاللتقاء بيف مزدوجً  تمثؿ شخصية المستكَشؼ، وكاف المترجـ، القادـ ضمف البعثة، وسيطاً  (مشبب الرزيقي)
 ، أو بيف الثقافتيففِ ي  مَ العالَ 

خالؿ تقديـ شخوصيا، وعناصر السرد، وتدخالت الراوي نفسو في وتأتي شخصية الراوي لتوجو رؤية العالـ مف 
 نسيج القصة.

ياة المحمية حيث بدا الغرب ممثاًل بيذه البعثة ميجوًسا بنزعة اكتشاؼ اآلخر كما أف القصة تتناوؿ التحوؿ في الح
العربي، مف خالؿ )مشبب الرزيقي( الذي تـ اختياره كما يقوؿ مترجـ البعثة :" مف قبؿ أحد الرحالة الذيف مروا 

ومحددة عف  ،ومواصفات متكاممة ،" لقد كانت لدييـ معمومات جاىزة51ا." صعمى منطقتكـ قبؿ خمسيف عامً 
النفط عادوا الكتشاؼ اإلنساف عمى جبالنا الحبمى بعظمتنا الصامتة  فياىـ مكتشفو" 50صمشبب بف عبد اهلل"

ؿ ا" غادروا الرج .53عبر القروف، الصحراء تجود بالنفط، ووجو مشبب تجود بو الجباؿ عمينا . يا لمعجب." ص 
ابتساماتيـ شاكرة لدورنا كأداء فضولييف وكمتفرجيف مأخوذيف مودعيف ونحف أرسموا لنا نظرات عابرة، كانت 

بعالميف: عالـ الغرب الباحث لدينا عف شيء يفتقده، شيء نممكو وال نعرؼ قدره، ولو ظاىرًيا، وعالـ آخر يمكف 
 أف نختصره في نظرات مشبب الجديدة نحونا."

___________ 
وتعزى ىذه التسمية إىل أن  منطقة عسري...كانت تسمى بـ) القرية( لكن اسم النماص ىو االسم ادلستخدم حالًيا.تقع زلافظة النماص يف اجلزء الشمايل الغريب من  *

 مدينة النماص تقع بالقرب من واٍد مملوء بنبات امسو ) النمص( وىو ما يعرف بنبات احللفا."
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ـ التفاصيؿ لمتحؼ الشمع لعمؿ لقد بدا مشبب في حالة استسالـ وخضوع لمطالب البعثة في قياس جسمو، لتقدي 
 نموذج لو. وىو يمثؿ موقؼ الذات العربية المستسممة لفعؿ اآلخر في اكتشافيا، ومعرفة تفاصيميا.

وىي  ،الذي ىو في األساس وعي الجماعة في قضية جدلية بالغة الخطورة الوعي الممكنإف القصة تنفتح عمى 
كانت  -الذي يتحدث عنو الراوي بصيغة الغائب -عالقة الذات باآلخر الغربي؛ حيث إف الشخصية/ الراوي 

 أي الراوي  – مشبب( مف قبؿ اآلخر األوروبي؛ "انتيى كؿ شيء" ولـ يعد أمامو) تشعر بأسى الكتشاؼ الرجؿ
 *بالد مبارؾ بف لندف"  إال أف يبحث عف فكرة جديدة، حتى ولو كانت وراء الحدود، قريًبا مف

)مبارؾ( ىو ذلؾ الفتى اليافع الذي انتدبتو   والتسمية )مبارؾ بف لندف( ىي تسمية ثيسجر لنفسو، حيث إف  
العربية وىي تسمية تمتزج فييا اليوية  **في رحمتو التي جاب بيا المنطقة. (ثيسجر)الحكومة لمرافقة الرحالة 

تو لجنوب الجزيرة العربية. برحال (ثيسجر)لؾ يؤشر إلى مدى إعجاب الرحالة ، وذ)مبارؾ( باليوية الغربية) لندف(
ـ مَ صراعيا. فاالسـ العَ بوىي مف ناحية أخرى تحيؿ إلى رؤية العالـ لدى القاص الذي يؤمف بحوار الثقافات ال 

العربية، وىو )بف لندف( في بيف ثقافتيف في آف؛ فيو مبارؾ بيويتو العربية المنتمية لعمؽ الجزيرة  -رمزًيا -يجمع 
 ىويتو اإلنجميزية الغربية.

تمثؿ جواًبا لسؤاؿ عالقة الذات باآلخر ينبني خالؿ العمؿ الفني، وىي التي ختمت بيا القصة ىذه النياية كما أف 
ي البحث عف الباقىاجَس  البحث عن فكرة جديدةيشكؿ  محاولة إلثبات الذات في مواجية فعؿ اآلخر، و

 .المتجدد
وربما يكوف ىذا البحث إجابة عف سؤاؿ عالقة الذات باآلخر، لقد جاء اآلخر ليكتشفنا، وقد ظيرت خالؿ المقاء 

ذاو االنثروبولوجيا، وصراع البشرات، فوارؽ التاريخ والجغرافيا و  ا مف خالؿ كاف اآلخر قد ظفر باكتشافنا ماديً  ا 
يصمـ  -وقد شعر بحسرِة سبِؽ اآلخر لو -الراوي ، كما اكتشؼ النفط، فإف الشخصية/ (يقيز ر مشبب ال)شخصية 

إذ يقوؿ:" صحوت عمى حقيقة حادة، حقيقة  يقـو عمى التنافس المعرفي؛ موقعٍ  في المستقبؿ؛لو  عمى انتزاع موقعٍ 
ب عمى اكتشاؼ عبقرية التفاصيؿ التي تد أحًدا سواي في ىذا العالـ ..شعرت بأف ىؤالء سبقوني إلى ال تخص  

مشغوؿ بكيفية اقتناص اآلخر  فالراوي راحت عميؾ"" دوف أف نمقي ليا بااًل وقمت بحسرة صامتة: غبراء قريتنا
في  دُ يَ ج  وتَ  ،وىي لحظة كاف يتمنى أف يخطفيا ىو؛ ومع ذلؾ فإف شخصية الراوي تستدرؾ ،لمحظة االكتشاؼ

والممكف، والفاعؿ في  ،المتاح، البحث عف الفكرة ىو الفكرةإذ تبحث عف المتجدد في الحياة، وىو  ؛تحقيؽ الذات
عالقة الذات باآلخر بعد فوات لحظة اكتشاؼ األنا مف قبؿ األنا، فالفكرة ىي المشترؾ اإلنساني الخالد، وىي 

 والبقاء، واإلنجاز. ،وسيمة الحضور

_______________ 
ليت طورىا القاص يف )مشبب الرزيقي أو وصية ثيسجر( فهي هتجس باكتشاف يف اجملموعة األوىل دتثل النواة ا 26يبدو يل أن قصة ) أثر أو وجو آخر للرحيل ( ص *

 إنسان عابر. خطواتٍ   التحول، من خالل اكتشاف نقوش
 **http://albahatoday.cc/news.php?action=show&id=14449 
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واالستعصاء عمى الذوباف ىذا البحث عف الفكرة الذي كاف التوقيع األخير في القصة يشكؿ ذروة الوعي الممكف، 
عمى اإلسياـ في اإلنجاز  تصر  ى عمى االستسالـ، و في اآلخر، ومحاولة وضع بصمة خاصة في الحياة، تتأب  

 اإلنساني المعاصر.

وبيذا تمكنت القصة مف تقديـ إجابة توفيقية ال تنيض عمى الصراع مع اآلخر، بؿ تقـو عمى مبدأ الحوار، وتتجو 
وتحقيؽ حضور مستقبمٍي إيجابي الئؽ؛ ونستطيع أف وميداًنا لمتسابؽ والتفاعؿ، لمحوار،  نطمًقام إلى المعرفة لتكوف

إف التقاط ) الفكرة( في نياية القصة كاف حاسًما، ويمثؿ حساسية الفناف في التعامؿ مع الفف ومع الواقع،  :نقوؿ
شعاؿ ممكناتيا في التحقؽ الفني الذي ال  يسيـ في تجسيد رؤية العالـ بؿ في صياغة في توجيو بوصمة الرؤية، وا 

 رؤية لمعالـ.

إف عدًدا مف األعماؿ السردية حيف تصور االتصاؿ باآلخر تنيض عمى حضور الشخصيات في سياؽ الواقع 
الغربي، وتتعرض كثير مف الشخصيات لمذوباف في اآلخر، أو تستيوييا العالقات الحسية متمثمة بالجنس، لكف 

عالـ  رأس القاص، ويحاوؿ أف يبنيَ  ، مسقطِ (النماص)خر الغربي إلى المكاف / القرية، ىذا النص يستدعي اآل
ذا التي قامت بيا البعثة األوروبية، كما أف حضور المرأة األوربية كاف في ى قيمة االكتشافالقصة مف خالؿ 

وىي تحتـر تقاليد  السياؽ الذي حضرت فيو المرأة مكتِشفًة أو ضمف فريؽ االستكشاؼ، وقد تبدت في القصة
المجتمع، وثقافتو، فمـ تكف مبتذلة بؿ كانت محتشمة، وأقصى ما قامت بو ىو مصافحة " الشايب/ مبارؾ ..الذي 

.. وكنا  عمى يدىا ت عمى يده شد  نظره في الوجوه بما فييا وجو المرأة وعندما شد  ؿ الرجؿ " نق  قصدتو البعثة.
بؿ قساوة السروات ووعورة الجباؿ السعيدة كميا ..كنا شيوًدا عمى مشيد كؼ   (الرىوة)ننظر التقاء خشونة 

في المكاف، في العالـ، زادتيا  األنثى الوحيدة في الوفد الوحيد زادتيا كؼ ،صاحبنا تضع خشونتيا في أكؼ رخوة
 59رقة وليونة خارقة." ص

 شخصيةوىذه الرؤية تتعمؽ مف خالؿ رسـ ، تتجمى رؤية العالم المحتفية بالحرية (اليروب األبيض)وفي قصة 
وصؼ وال شؾ في أف  (25)فػ" قيمة كؿ مكونات العمؿ تمنح لنا عبر ردود فعؿ البطؿ إزاء الموضوع." ،البطؿ

بالبياض يقمب الداللة المتوقعة لميروب، وتمنحو داللة إيجابية، وحيف نقرأ القصة نمحظ القاص وىو اليروب 
أي مزلؽ قد ييشـ صورة البياض، وذلؾ مممح  -ومنيا شخصيتا القصة -شخصياتو متسمح بوعي ممكف يجنب 

مف مالمح الوعي الممكف ينبئ عف رؤية لمعالـ، تنزع نحو اإلنساني، وتحافظ عمى الجوىر في العالقات 
 اإلنسانية.

يأتي ىو اختيار مؤدلج بؿ ا، ئً يفاختيار الغار ليس بر  ؛كما نمحظ التعامؿ الفني مع المكاف) الغار( مف قبؿ القاص
" الغار مكاف األنبياء والرعاة والقتمة  إليو في قولو: مشحوًنا بمحموؿ داللي باذخ في الذاكرة اإلسالمية، ألمحَ 

ية لمغار في كونو والعشاؽ والصعاليؾ." لكف مسار القصة وعنونتيا يدفعاف بالشخصيتيف لحمؿ الدالالت اإليجاب
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و ؾ يحيؿ عمى قناعة القاص بفعؿ اليروب، بوصفو اختياًرا، وفعاًل تجترحوذل اآلوي إليو. مالًذا لميارب
 الشخصيات ترجمة لرؤيتيا لمعالـ.

ا إف  المواذ بالغار يعد  تجربة اختيار مف قبؿ الشخصية، وقد تسامى القاص بالشخصيتيف فجؿ مف الغار مكانً 
 لتحقيؽ ىواجس الروح. ؛؛ فتجاوز مطامع الجسدلالرتقاء باإلنساني الباقي في مواجية النزغات الحسية الفانية

لـ تكف آمنة..وجَدت مف  " ىو وىي يمارساف إقصاء الروح عف الحاضر، كما أقصى كؿ منيما جسده عف دارٍ 
فييا كؿ شيء، حتى صمتيا الذي سيجعؿ  األسباب بعدد األياـ الجبمية ما يجعؿ الرجؿ جديًرا بالعشؽ، ىو أحب  

 .84تصؿ بالحكاية إلى آخر الدنيا." ص كمماٍت  منو غًدا قوافؿَ 

نجد انتصار الفناف لقيمة الحرية اإلبداعية في مواجية القمع  (رواية القصة وقصة الرواية )في قصة و 
ليس االرتحاؿ عبر الذاكرة، أو األحالـ، بؿ ارتحاؿ الشخصية  عف المكاف، ،تقنية االرتحالاالجتماعي مف خالؿ 

والتخييمي  ،فمزج القاص بيف الواقعي أو ما يمكف أف يوىـ بالواقعية (*34)،وطف/ الكاتب بشخصياتو خارج ال
 ؛تمثؿ بخروج أبطاؿ الرواية عف وصاية المؤلؼ" رآىـ وقد سبقوه إلى تبديؿ مالبسيـالمدىش المبالمشيد  المتمثؿ

تـ ذلؾ قبؿ الجموس  .البطمة وصديقتيا، تصرفتا بالعباءة، وتوابعيا عند أوؿ خطوة عمى أرض الطائرة المحايدة.
ع( يشاىد الرؤوس .لـ تقمع الطائرة وتغادر ساحة المطار بحرية حتى كاف )ـ  عمى المقعد المخصص ليما..

الكاتب نفسو وجد قممو يتنفس بعمؽ ويعيش أجمؿ  37تيتز معو األكتاؼ، والخصور...ص  تعانؽ اليواء بانتشاءٍ 
 ..لحظات الكتابة ألًقا وصفاءً 

العودة إلى أرض الوطف، وجد أبطالو وشخصيات عممو الروائي موزعيف بيف البحر، والمميى، عندما قرر 
والمسبح، وغرؼ الفندؽ، وشوارع المدينة الحية، البعيدة، جمس وحيًدا في المطار، حتى أفاؽ عمى النداء األخير 

 .38ص  تطوؿ." لرحمتو التي سيعود فييا وحيًدا مخمًفا وراءه توًقا جديًدا لمحياة، ورواية قد

إف " السفر يشكؿ عنصرًاتحويميًاباألساس ، يكسر الخطى ، ورتابة المكاف الواحد ، زيادة عمى أنو عنصر ووسيمة 
 (24)إلخراج الحكاية مف مأزقيا الخفي " 

ىي قصة في عمقيا تناقش إشكالية الفناف/ الكاتب في عالقتو بالسمطة  (قصة الرواية و رواية القصة)إف 
االجتماعية، ىي إشكالية التعامؿ مع العمؿ الفني مف قبؿ المجتمع الذي يقؼ عائًقا في كثير مف األحواؿ في 

لواف، وجو الحركة الفنية بمختمؼ مناشطيا؛ " مجتمع "يرتفع فيو سقؼ المحاذير" و" ال يرغب في الحديث عف األ
 .33ص  ويمنع الخوض فيما وراء خطوط التماس الممونة."

___________ 
زا ذلك لعاملني: يذىب بعض النقاد إىل أن عدًدا من الروائيني السعوديني اختاروا لرواياهتم بيئات أجنبية، ودتثل ربع الروايات السعودية تقريبا، وقد ع*

أماكن إقاماهتم وعملهم، وضمن السبب األول أشار إىل طبيعة الواقع االجتماعي يف ادلملكة وكيف جلأ القضية اليت تطرحها الرواية و تأثر الروائيني ب
 بعض الكتاب إىل اذلروب  بأبطال رواياهتم يف مواجهة القمع االجتماعي
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ولـ يقؼ القاص في مواجية بنية الوعي االجتماعي مواجية مباشرة بؿ عمد إلى آلية االرتحاؿ واليجرة خارج 
وىما مكاناف محايداف لكنيما تشكال  –فكاف المطار/ والطائرة  ؛ لصياغة وطف بديؿ يتسع لتحميؽ اإلبداع الوطف

منسجميف مع رؤية القاص لمعالـ أو طوعيما لحمؿ رؤيتو فمنيما وفييما بدأت الشخصيات تمارس مظاىر 
عمؽ المفارقة في بنية الوعي القصة فت كش أماكف بديمة مف خالليا (المدينة المفتوحةكانت أماكف )ثـ التحرر. 

االجتماعي، وألمحت إلى طبيعة الشخصيات حيف تشعر بغياب الرقيب االجتماعي، كما انتصر لمفف والفناف، مف 
لحرية اإلبداع التي ال تنيض إال الراوي ا عف الرقابة، وانتصر خالؿ تصوير الشخصيات وىي تتوؽ لمحرية بعيدً 

 -وبدرجات مختمفة –فالمتكمـ/ الراوي في العمؿ الفني ىو  "يتنفس القمـ بعمؽ وصفاء. )حية( حينيا" في  مدينة 
 (1).لوجيايو منتج أيد

 ـ  الذي يتيـ  األديبيِ بيف الشخصيتيف: المت   *الذي يوحي بو الحوار عبر الياتؼ -ىذا المزج بيف الواقعي 

بمة اـ الذي يحاوؿ تمطيؼ الجو، ويقترح مقيَ حقيقية؛ والمت  ع( بالتشيير ألنو سمى بطمة الرواية باسـ عائمة . ) ـ 
والمتخيؿ في البناء السردي، الذي يقدـ صيغة فنية وبخاصة لشخصيات الرواية  -ـ ليوضح لو بعض األمورالمتيِ 

التي ىي في األساس شخصيات افتراضية لغوية، فإذا بيا تمارس حياتيا منذ صعودىا الطائرة، وتنزع لممارسة 
يا قبؿ اقتعادىا مقاعد الطائرة، ىذا المزج الفني المخاتؿ يكشؼ عف رؤية لمعالـ يتمكف مف خالليا المبدع حريت

إف  مف تقديـ صيغة تنتصر لمحرية، وتؤسس لوعي يتفيـ طبيعة الجمالي، وخصوصيتو التي ينبغي مراعاتيا .
رؤية القاص لمعالـ، فالبالبؿ ال تنسؿ ىذا االرتحاؿ حقؽ لمنص حيوية جديدة، ومف زاوية أخرى تمكف مف توثيؽ 

 في األقفاص.
 ديولوجي ياإليموذ القاص بآليات فنية تحقؽ رؤيتو لمعالـ، وتنأى بعممو الجمالي عف التقريرية، أو التناوؿ كما 

وتداخمت لعبة ( "فقاعة، وىي آلية تتحقؽ باحتراؼ فني في قصة )تداخل المشاىدالمباشر، ومف تمؾ اآلليات 
لقاص لـ يقدـ القصة إف ا 11بفقاعاتيا مع لعبة بعيدة ...لعبة لـ تدـ سوى بضع وعشريف سنة" صالطفمة 

 .بأسموب مباشر
بؿ نجده حريًصا عمى المزاوجة بيف التعبير عف المرجع الحي الذي ينطمؽ منو، وجماليات البناء السردي الذي 

لمكاتب فػ عتبة العنونة )فقاعة( عالمة دالة تحرؾ  يحمؿ رؤيتو بدًءا مف العنونة التي تحيؿ إلى النوايا المعمنة
عممية البث والتمقي، كما أنيا بنية محورية؛ تمكنت مف التسمؿ لجسد السرد، وتوجيو حركتو، فالطفمة كانت تمعب 

 ." أي مف أبييا، ..الصغيرة مشغولةلوحدىا بيدوء قريًبا منو
نفخ ذات الحمقة الدائرية تغطس ممعقتيا نزواًل." وفي الوقت يٌد تمسؾ الكأس والرغوة تعمو، واألخرى تدخؿ ممعقة ال

نفسو" تتعالى الصرخات عبر الجياز األسود" الذي يشاىده والدىا. فالفقاعة ذات داللة مزدوجة، داللتيا القريبة 
ارتسـ  فقاعة المعبة التي تمعب بيا الطفمة، وداللتيا البعيدة فقاعة  لعبة السياسة، كما ورد في خاتمة القصة،"
 .11حزف بييج عمى وجو صغيرة تداخمت لعبتيا مع لعبة بعيدة... لعبة لـ تدـ سوى بضع وعشريف سنة"  ص

________________ 
 وقد أشرنا إليها سابًقا. -وتعززه الواقعة اليت ذكرىا القاص احمليميد على صفحتو أيًضا*
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ىو لعبة سردية، مف قبؿ القاص الذي قدـ لعبة ثالثة، في ىذا الفضاء المزدوج، بيف عالـ الكبار،  *ىذا التداخؿ
وعالـ الصغار، بيف القريب والبعيد، ىو لعبة سردية تستمد قواميا مف تقنية المونتاج السينمائي الذي يشتت 

 ،زرتيف ىما الوظيفة الجماليةيستنيض قوى التخيؿ، بفعؿ التخييؿ، كما يحقؽ وظيفتيف متآالصور ليدىش، و 
 والوظيفة الحجاجية اإلقناعية.

لطبيعة الفقاعة، ولعالـ الرؤية وىي تشتغؿ عمى الرفض، ونشداف  ميمةً  إشاراٍت  المتمقيَ  الوصفي   المدخل   ويمنح
فيقوؿ: " أواخر النيار، أربعاء متحرر مف ثالثاء طويؿ، كاف وتوحي بضرورة وسرعة زواؿ الفقاعة؛ الحرية، 

األوالد متحمقيف حولو، يمعبوف وتعمو أصواتيـ، رفضت أصواتيـ قبوؿ القمع المتواصؿ لسبب يسير يعود إلى ما 
 أسماه األب نفسو: الديمقراطية غير المعقدة..." 

بيف  يسمي العالقةلقمع.. واألب ىو الذي فالزمف أربعاء متحرر مف ثالثاء ثقيؿ، والشخوص ترفض قبوؿ ا
يحائي  الطرفيف.." في مجتمع أبوي، إنو المركز الذي يحدد طبيعة العالقات، كما أف الوصؼ مراوغ جًدا، وا 
ممتبس، ينطمؽ مف األب/ االجتماعي، إلى األب السياسي، ومف الرفض عمى مستوى المنزؿ إلى الرفض عمى 

مكف مف فتح المكاف المغمؽ )الغرفة( مف خالؿ الوسيط التقني) التمفاز( أف القاص ت فضاًل عفمستوى وطف، 
الذي كاف نافذة لرصد األحداث في عاصمة عربية عريقة، حيث تعصؼ الجماىير بتمثاؿ زعيـ عربي، فدمج 

 المشاىد الخارجية بالمشاىد الداخمية .

ردي مفتوح، متعدد، إيحائي، ال يسقط في مف خالؿ متف س  اإليديولوجيىنا نغدو أماـ الفناف وىو يمارس دوره 
المباشرة والتسطيح، بؿ ينفذ لعمؽ الوعي بأدوات الفف، وحقيقة الفف، وىي تمؾ الرؤية التي تناولت قضية الفف 

 وعالقة المجتمع بالفناف مف خالؿ قصة الرواية/ رواية القصة.
اقع معقًدا في تشابكاتو.. فإف السارد يشعر أحياًنا وتغدو المغة الشعرية أداة لتشكيؿ رؤية العالـ." ونتيجة لكوف الو 

كثيرة أنو محاصٌر، أو مقموع بطريقة، أو بأخرى في تعبيره عف ىذا الواقع لذلؾ تغدو الكتابة السردية حالة مف 
اليروب أو التستر بوساطة المجوء إلى استخداـ مؤشرات محدودة، وومضات مؤثرة، تجعؿ السارد بالضرورة 

 (9)ا ما أوجد التداخؿ بيف السردي والشعري . "شاعًرا ..وىذ

 
_______________ 

عبا  *نجد ىذا التداخؿ في أوؿ قصة بالمجموعة األولى حيث تتداخؿ الجرافات التي تجرؼ الحصف، بجرافة صغيرة يميو بيا أطفاؿ اتخذوا الحصف مم
، حيث تداخمت صورة المجفؼ الشعر 13مجموعة اليروب األبيض، ص. كما نجده في قصة )نزىة أو فارس األحالـ( في 12ومخبأ أللعابيـ ." ص

.. ذي الموف األسود ذي الرأس الشبيو برأس حصاف جامح، ..وشعرىا المربوط عمى شكؿ ذيؿ فرس.. بصورة الفرس الذي يحمؿ فارس األحالـ المنتظر
 19صوبصورة الحصاف الصاىؿ في دميا.21الذي تبدى في خور واستالب. ص
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أسموب  التكثيؼ و لقصص في المجموعة الثالثة تنزع نحو االقتضاب األسموبي، ولذلؾ اتكأت عمىكما أف ا
اصرىا المكونة، مثؿ في رصد أنماط الوعي في سياؽ الحياة الزوجية، لقد تخففت  القصة مف عن المفارقة

في  عالمو السردي فمثالً وكانت الممحة المكثفة ىي وسيمة القاص في بناء . لمكاف، والحوار..الشخصيات، وا
:" فتشت جيوبو بعد عودتو مساء.. فتش تختزؿ المفارقة بيف الشخصيات تتشكؿ مف مجموعة جمؿ 67( مفقود)

 حقيبتيا وىي نائمة. لـ يجد في طريقو ما كانت تود أف تجده!

 بعد أسابيع قررا البحث مًعا عف الشيء المفقود."

اصيؿ وصؼ الشخصية، وتعدد األحداث، والحوار، واقتصرت عمى ىذه البينة السردية الموجزة تخمصت مف تف
حدث خاطؼ يتمثؿ في بحث مزدوج مف قبؿ الزوجيف، عف شيء يستدؿ بو كؿ واحد منيما عف الشكوؾ التي 

وكانت النياية متمثمة بقرار البحث  " لـ يجد في طريقو ما كانت تود أف تجده"تمور في أعماؽ كؿ منيما باآلخر.
مفقود، وىو الثقة بالحب، الذي فقده كؿ منيما. فالقصة تبطف أكثر مما تظير، وتكتنز بدالالت عف الشيء ال

لـ التي تقدميا القصة عبر شخصيتيف يحيؿ عمييما الضميراف في " فتشت " " عميقة؛ تسيـ في بناء رؤية العا
التي يتركيا القاص يع"  والداللية فتش" وينيض المتمقي بعبء في إنتاج الداللة ومؿء الفراغات الزمنية " بعد أساب

 " ما كانت تود أف تجده" " الشيء المفقود"  لتأويؿ القارئ.

( إذ  يقوؿ:" قالت: خاف مشاعري، فكرىت كؿ األشياء التي يحبيا: بستاننا أدواركما نجد ذلؾ التكثيؼ في قصة )
 الجميؿ، أغانيو المفضمة في ليالي الحب ولحظات الصفاء.

قمبي فضاع مني الطريؽ إلى البستاف، وغابت جمسات الصفاء، وتصدعت أذناي بنشاز األغاني قالت: خانت 
  البعيدة."

قوليا وقولو، كؿ منيما يشكو الخيانة التي ترتب عمييا تشوه العالـ في نظر كؿ  :بيف قوليفبرمتيا القصة إف 
ىذا الحيز النصي الكثيؼ الذي يممح أكثر ، لكف ذلؾ التشوه وتمؾ المعاناة لدى كمييما يوجزىا القاص في منيما

 مما يصرح.
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 خاتمة

  تبيف أف وعي الحكاية لدى القاص الجبيري ظؿ منشغاًل بوعي الداللة وتشكيؿ العالـ، وذلؾ ينبثؽ مف
الذي لـ يكف تجريبًيا خاوًيا مف الرؤية بؿ جاء  السرديرؤية واضحة يمتمكيا القاص في بناء عالمو 

مسكوًنا برؤية غنية، قمقة، تتحرؾ بوعي عميؽ، وقدرة فنية تعزز مسار الرؤية في تعبيرىا عف تحوالت 
بؿ تتسمؿ بمكر إبداعي  ،، ال تجترح التصادـ مع بنيات الوعي الثقافيالسعودي المعاصر المجتمع

، والكشؼ عف تحوالت عميقة في بناء الوعي ورة خطابات الثقافةوتعمؿ عمى محا، خاطؼ إلى مبتغاىا
 .الجمعي

  ،تنيض رؤية العالـ عمى آليتيف ميمتيف ىما: رصد المفارقات والتشوىات في بنية العالقات االجتماعية
 و تقديـ رؤية بديمة حوارية وسطية في التعامؿ مع قضايا الحياة.

  لمجبيري بثالث بنيات تجسد البنيات الذىنية لممجتمع الذي تمثمت البنيات الدالة في الخطاب القصصي
وىذه الثالثية ىي أبرز بنيات والحب،  ،والحرية ،وىي: الريؼ ، ويعيش قضاياه، وىمومو،ينتمي إليو

وكميا يمكف أف تستوعبيا بنية داللية شاممة ىي االحتفاء الوعي التي يشتغؿ عمييا الخطاب القصصي، 
يجسد  ممكفٍ  الخطاب القصصي لمجبيري قد عبر عف ىمـو الثقافة بوعيٍ  ، وبذلؾ يكوفباإلنساني

 الذي يفتح عوالـ الرؤية.اإلنساني ندماج عممو الفني في عمؽ المجتمع، وفي المشترؾ ا
 اتب المتمثمة بالعتبات، كاإلىداء في مقدمات المجموعات القصصية أو مثمت النوايا المعمنة لمك

 تعزز البنيات الدالة في الخطاب القصصي. ت السردية لمراوي، مؤشراٍت والتدخالاإلىداءات الداخمية، 
  المتمثمة بكيفية بناء العالـ القصصي مع البنيات الدالة في تشكيؿ رؤية لمعالـ،  البنية السرديةتضافرت

صي، مف وبخاصة في المجموعتيف األولى والثانية المتيف حافظتا عمى كثير مف عناصر الخطاب القص
بينما ارتكزت المجموعة الثالثة بحكـ االقتصاد والتكثيؼ فييا عمى أحداث وشخصيات، وزمكاف. 

في طبيعة العالقات االجتماعية  والمغة الشعرية المكثفة، وىذا التحوؿ الفني يوازي تحوالً ، المفارقة
ة في المجتمع بيف واالقتصادية، ويترجـ التحوؿ في إيقاع الحياة المعاصرة، ويكشؼ عف العالقات البيني

 الرجؿ والمرأة، وحضور التكنموجيا في ساحة الفعؿ الحياتي، فضاًل عف مشاغؿ اإلنساف المعاصر.
 بوعي فني ورؤيوي يجوس خالؿ المشاعر الدفينة في عمؽ الشخصيات،  يتحرؾ الخطاب القصصي

، وياتيا االجتماعيةفي مست صد تشوىات العالقة، أو استواءىاويدلؼ إلى ما خمؼ النوافذ واألبواب لر 
المحافظ الذي  / السعوديمع مراعاتو لطبيعة المجتمع العسيريوالعاطفية،  ،والسياسية واالقتصادية،
؛ إذ تمكف مف التعبير عف ىواجس المجتمع، و طموحاتو في الحياة، دوف استفزاز القاص ينتمي إليو

 .السياسيةالحاسة الدينية، أو األخالقية، أو 
  عميو القاص في بناء ا ميما اتكأ التحوالت الطارئة عمى عالـ الريؼ/ المدينة حضورً شكمت جدلية

  خطابو القصصي.
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر،العدد األول

 ء للمهارات القياديةدرجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة صنعا
The Degree of Practicing General Education Schools Principals in the Capital of Sana'a  for 

Leadership Skills 
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 ملخص
إىل التعرف على درجة دمارسة مديري مدارس التعليم العام هدف البحث 

الثانوية( بأمانة العاصمة صنعاء  للمهارات القيادية من وجهة  -)األساسية
ولتحقيق أهداف البحث مت اعتماد أحد أساليب نظر املعلمني واملعلمات، 

معلمي من مجيع  البحثتكون جمتمع و  املنهج الوصفي )التحليلي(،
( معلمـًا ومعلمة، 18,578البالغ عددهم )رس التعليم العام ومعلمات مدا

( معلمـًا ومعلمة من خمتلف 493)البحث حيث بلغ حجم عينة 
 التخصصات العلمية، وتوصل البحث إىل النتائج التالية:

(، واحنراف معياري 18.2ككل على متوسط حسايب )  اورحصلت احمل -
للمهارات القيادية  دمارسة مديري املدارس(، وكانت درجة 58.0)
 8(متوسطة)
 ور"، على املرتبة األوىل، بينما حصل حم"املهارات الذاتية حمورحصل  -
املهارات " حموركما حصل ،  "، على املرتبة الثانيةاملهارات اإلنسانية"

"، فقد حصل على املهارات اإلدارية" ورأما حم، "، على املرتبة الثالثةالفكرية
 "املهارات الفنية" حصل على املرتبة اخلامسة واألخرية8 ، وحموراملرتبة الرابعة

ال توجد فروق دالة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث جتاه  -
سنوات اخلربة  –املرحلة التعليمية  –حماور البحث للمتغريات)نوع املدرسة 

 يف التدريس(8
 
 دارس8الكلمات املفتاحية: املمارسة، املهارات القيادية، مديرو امل 
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Abstract 

The research aims to identify level of practice of 

leadership skills of principals of general education 

schools in the capital, Sana'a from the perspective 

of teachers. To achieve the objectives of the 

research a descriptive approach techniques 

(analytical) was adopted. And research population 

are all teachers in the public education's schools 

(18,578) teachers and the sample size of the 

research was (394) teachers from different 

scientific specializations. The research results 

showed the following: 

 In all axes of the research, the mean was 

(2.81) and a standard deviation was (0.75) 

and the level of practice of leadership 

skills was (medium) 

 Axis of "Personal skills" was in the first 

stage, while axis of "humanitarian skills" 

was in the second stage and the axis of the 

"knowledge skills" was in third stage and 

axis of the "Administrative skills" was in 

the fourth stage while axis of "technical 

skills" in the fifth stage. 

 There were no statistically significant 

differences between the study sample and 

axes of the research of the variables 

(school type - educational stage - 

experience years of teaching). 

Key words: practice, leadership skills, school 

principals. 
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 مقدمة
 المعمكمات كثكرة المعرفي، االنفجار نتيجة كالمتالحقة المتسارعة راتالتطك  مف العديد تظير بدأت كالعشريف الحادم القرف بدايات منذ  

 دارةكا   كالتجارة، األعماؿ، مجاؿ في السّيما اإلنسانية الحياة مناحي شتى في عديدة راتكتغي تحكالت أحدثت كالتي كاالتصاالت،
 التعميمية، كالمؤسسات عاـ بكجو المؤسسات إدارة في كثيرة راتتغيث تحد لتزا كما المتالحقة، راتالتطك  ىذه أحدثت كقد ،المؤسسات
 . خاص بكجو كالتربكية

 اختيار في التربكية لمقيادة تحديات بمجمكعيا تشكؿ العصر، ىذا في التربكية المؤسسات تكاجييا التي المتسارعةرات التطك  إف    
 اقتصار أك المدير حكؿ المتمركز النمط أف إذ كجو؛ أكمؿ عمى المطمكبة التعميمية - التعممية بالمياـ لمقياـ المناسبة، القيادية اطاألنم
 المختمفة، المعرفة مياديف في السريع كالتطكير يتناسب بما بالمدرسة، اإلدارم العمؿ لتسيير مناسبان  يعد لـ محدديف رادأف عمى اإلدارة
 كفاءة لتحقيؽ العصر، ىذا كطبيعة تتناسب متطكرة جديدة أخرل أنماط عف ،ثالبح طمبيت كىذا
 .(1)(2015)اليعقكبية كآخركف،األداء مف عالية

 أواًل: اإلطار النظري
 المدارس لمدراء القيادية الميارات

 يتعمؽ ما العكامؿ ىذه مقدمة كفي األخرل رةمياديف اإلدا شأف ذلؾ في شأنيا التعميمية اإلدارة في النجاح عمى تساعد عكامؿ عدة ىناؾ 
 العمؿ بسرعة أداء بالميارة كالمقصكد إدارة ميارات مف بو يتمتع ما عمى يعتمد التعميمية رجؿ اإلدارة فنجاح .اإلدارية بالميارات منيا
 أدائو في الدقة أك السرعة عف النظر العمؿ بصرؼ أداء إمكانية تعنى القدرة أف حيث مف القدرة عف تختمؼ المعنى بيذا كىي كدقة

 أف أم كنامية مكتسبة بأنيا الميارة كتتميز النكع في ال الدرجة في فرؽ إذف كالفرؽ بينيما متطكرة فائقة قدرة الميارة أف ىذا كمعنى
  .(2)(2002)مرسي،باستمرار الميارة تنمية عمى تعمؿ بدكرىا كىذه كممارستو كتجاربو خبراتو خالؿ مف اإلنساف يكتسبيا

دارتو التربكم النظاـ قيادة إف  انضباطية مع الفاعؿ التعامؿ عمى فقط ال تقتصر كما كخصاليـ القادة سمات مضامينيا في تتجاكز كا 
مف  ذلؾ كغير الرسمية كالسجالت الممفات حفظ أك المالية المتطمبات بتأميف أك المدرسي كصيانتو بالبناء العناية أك كالطمبة المعمميف
دارة بقيادة المقصكد بالضركرة شمكلية يشكؿ ال كمو ذلؾ تكفر إف .التربكم النظاـ إدارة في ضركرية تعد تيال األمكر  التربكم، النظاـ كا 

 تفعيؿ في التربكم المسئكؿ لمساعدة الزمان  أساسان  تعد الميارات ىذه إف تكافرىا التي يفترض الميارات مف بعدد ىؤالء امتزج إذا إالّ 
 .(3)(2001 الطكيؿ،) مميزة ريقةبط دكره متطمبات

ذا، عممو مجاؿ في النجاح يبتغي الذم التربكم لدل القائد تكافرىا كالمطمكب الالزمة الميارات مف عددان  ىناؾف كليذا فإ   مدير امتمؾ كا 
ذا ناجح، قائد بأنو عميو يمكف الحكـ الميارات ىذه المدرسة  أبرز ىذه كمف ،كيتالشى يضمحؿ كنجاحو القيادية فاعميتو فإف افتقدىا كا 
 :كأشمميا الميارات

 القيادة في العامة األساسية العناصر مف شخصيتو خصائص مف بيا يتعمؽ كما التربكم القائد شخصية تعتبر: الذاتية الميارات .أ
 عمي كبيران  تأثيران  ليا لمفرد يةكالعقم كاالنفعالية الجسمية الصفات ألف المعمميف أدكار عمي التأثير في كبيران  دكران  ليا أف حيث التربكية
 ىذه كمف مكتسبة كعكامؿ فطرية عكامؿ إلي ترجع التربكم القائد بيا يتمتع التي الذاتية كالميارات لمقائد استجاباتيـ في كتؤثر األفراد

 :اآلتي في الذاتية الميارات كتتمثؿ ،(4)(2005،الطعاني)التربكم القائد في تكافرىا يجب التي الميارات
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 الصحة -النفسية الصحة -المدرسي الكقت تنظيـ -الذات كتطكير الميني النمك في الرغبة -الصدر كسعة اليدكء -المفظية الطالقة"  
 تحمؿ عمى القدرة -الحسنة كالقدكة الطيب الخمؽ -القرارات اتخاذ في المركنة -لمعامميف اإلصغاء -العمؿ ضغط تحمؿ -الجسمية
 .(7)(2009)عايش، (6)(2009،)فميو كعبد المجيد (5)(2008ا،")اآلغالنفس ضبط -المسؤكلية

 أداء ككذلؾ كفاعمية بكفاءة المدرسة أىداؼ تحقيؽ مف تمكنو التي كالمعمكمات لممعارؼ المدرسة مدير امتالؾ ىي: الفنية الميارات .ب
 التي لممكاقؼ كمعالجتو عممو في المدرسة مدير يستخدميا التي كالطرؽ األساليب فيي كدراية بإتقاف بو المنكطة كاألعماؿ المياـ

 .يصادفيا
 مف كتمكنو المدرسة، لمدير متكافرة كأسس كمفاىيـ حقائؽ مف بيما يرتبط كما كالتربية اإلدارة في المتخصصة المعرفة ىي الفنية الميارة 

 بمياـ ترتبط الفنية فالميارات كقكانينو لتعميـا نظـ فيـ كمف عممية، ممارسات إلى النظرية األفكار تحكيؿ كمف كمسئكلياتو، بعممو القياـ
 لبمكغ كممارستيا بيا كالقياـ عممو، بمتطمبات الكفاء عمى يساعده بما كذلؾ إشرافية أك إدارية مسئكليات أكانت سكاء كمسؤكلياتو المدير
 .(8)(2005)المناعمة،كالتعميـ اإلدارة غاية

 استخداـ في عممية كخبرة كالطرائؽ كالقكاعد باألصكؿ معرفة كالخبرة، المعرفة تعكس ما كغالبان  التنفيذم بالجانب الميارات ىذه كتتعمؽ 
 القدرة تنمية إلى اليادفة الكاعية بالممارسة المسئكؿ يكتسبيا ميارة فيي، كجو أحسف عمى بيا االنتفاع كترتيبات كمتطمبات الطرائؽ ىذه

كتتمثؿ  ،(9)(2007)عريفج،الميمات أداء تطكير عمى لتدريبيـ لمقادة اإلدارات تعقدىا التي العمؿ كرشات في بالمشاركة أك الذاتية
 :اآلتي الميارات الفنية في

 -السالمة كسائؿ ضماف -لممعمميف اإلشرافية الزيارات  -الالصفية النشاطات متابعة -المعمميف سجالت متابعة -السمطات تفكيض"
 أداء تحسيف -المدرسية االختبارات سير متابعة -كالشعب الصفكؼ عمى مبةالط تكزيع متابعة -المفظي غير التكاصؿ استخداـ
األكلكيات"  حسب األعماؿ نجازإ -الجدد الطمبة تسجيؿ متابعة -المعمميف
 .(11)(2007)الحريرم،(4)(2005)الطعاني،(10)(2009)الدعميج،(7)(33)عايش،

 في كيخمصكف معو يتعاكنكف كيجعميـ اآلخريف مع بنجاح التعاكف سةالمدر  مدير بيا يستطيع التي الطريقة: اإلنسانية الميارات .ج
 .اإلنسانية كالعالقات البشرية بالطبائع الكاعية الدراية فيي كالعطاء اإلنتاج عمى قدرتيـ مف كيزيد العمؿ

 كالميارات القدرات في يختمفكف الناس مف متباينة مجمكعة مع يتفاعؿ إدارم كقائد المدرسة مدير أف (11)(2007الحريرم،) يرل 
 مع لمتعامؿ الميارات مف مجمكعة إلى بحاجة فيك كلذلؾ التعامؿ، كأساليب التفكير طرؽ كفي كاالتجاىات كالدكافع كالميكؿ كالكفاءات
 يعتنك  مف المدير يتمكف لكي الناس ىؤالء مع المختمفة األساليب استخداـ إلى يدفعو كىذا الفردية، الفركؽ تتطمب ما كفؽ مرؤكسيو
 التأثير مف بيا يتمكف إنسانية بميارة يتمتع أف إلى أكالن  بحاجة فإنو قدراتو، حسب كؿه  معيـ كيتعامؿ مرؤكسيو مع التعامؿ في أساليبو
يجابيان  متفيمان  كدكدان  متعاكنان  فيككف كالجماعات، األفراد سمكؾ عمى  المنظمة، كأىداؼ العمؿ أىداؼ تحقيؽ مف سيتمكف فإنو كبالتالي كا 
 .المؤسسة مصالح تحقيؽ أجؿ مف مرؤكسيو إقناع أسمكب تخدمان مس
 العمؿ ركح كخمؽ جيكدىـ، كتنسيؽ مرؤكسيو مع التعامؿ عمى القائد قدرة تعني اإلنسانية الميارة أف فأكد، (12)(2009كنعاف،) أما 

 عمى قدرتو تعكس اإلنسانية فالميارة .كاتجاىاتيـ كميكليـ آلرائيـ كمعرفتو كبينيـ، بينو المتبادؿ الفيـ كجكد يتطمب كىذا بينيـ، الجماعي
 .األفراد مع التعامؿ
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 أسمكب استخداـ -مرؤكسيو مع طيبة عالقات إقامة": التربكم القائد لدل اإلنسانية الميارات مالمح فييا تظير التي الصكر كمف     
 -المعمميف حاجات تحديد :لممعمميف التعميمية المشكالت حؿ -اآلباء مجالس تككيف -يالمحم المجتمع مع طيبة عالقات إقامة -التعزيز
 الثقة تعزيز -الجماعي العمؿ فريؽ بناء -مرؤكسيو كاتجاىات كميكؿ حاجات تفيـ عمى القدرة
 .(13)(2009)الخكاجا،(7):(2009)عايش،(12)(2009")كنعاف،بقيادتو

 رؤية تككيف عمى كالقدرة األفكار كابتكار عناصره إلى كتحميمو ككؿ المكقؼ إدراؾ عمى المدرسة مدير قدرة كىي :الفكرية الميارات .د
 .لممدرسة مستقبمية

 كالكصكؿ الحمكؿ في كالتفنف بالمشكالت كاإلحساس األفكار ابتكار في كفاءتو بمدل التعميمية اإلدارة رجؿ لدل الفكرية الميارات تتعمؽ 
 األمكر كتكقع األكلكيات كترتيب كتكجييو العمؿ تخطيط في النجاح عمى ةاإلدار  رجؿ لمساعدة ضركرية الفكرية كالميارات اآلراء إلى
 كتعتبر المرجكة الفائدة تحقيؽ أك الخسارة أك الخطر تقبؿ مف ذلؾ عمى يترتب كما األحداث ترقب أم المستقبؿ في تحدث أف يمكف التي

 في لو بالنسبة الميارات أصعب تعتبر الكقت نفس في لكنيا التعميمية اإلدارة لرجؿ الالزمة الضركرية الميارات أىـ الفكرية الميارات
 فيو يرتبط الذم العاـ اإلطار في التربية إلى كالنظرة التصكر في ميارتو التعميمية اإلدارة لرجؿ الفكرية الميارات كتعني، كاكتسابيا تعمميا
 ذلؾ شابو ما أك دراسية مادة أك تعميمية مرحمة نطاؽ في التعميـ إلى جزئية نظرة مجرد كليس الكبير بالمجتمع برمتو التعميمي النظاـ
 أم بيف يربط الذم كىك الكمية بالصكرة دائمان  ذىنو في يحتفظ الذم ىك جيدة تصكرية فكرية بميارات يتمتع الذم التعميمية اإلدارة كرجؿ
 أك العامميف ىيئة أك المنيج تطكر أك التنظيـ أك دارةباإل متعمقان  اإلجراء ذلؾ كاف سكاء التربية مف المنشكدة األىداؼ كبيف يتخذه إجراء
 كتتمثؿ الميارات الفكرية في اآلتي: (2)(2002)مرسي،غيرىا

 التطكير -األحكاـ إصدار في التركم -التعميمية المشكالت لحؿ بدائؿ اقتراح -اإلدارية كالمكائح القكانيف تفيـ -كالتجديد االبتكار"
 -المدرسية بالمكتبة االىتماـ -لممدرسة الداخمية البيئة فيـ -اإلقناع عمى القدرة -المعمميف بيف لزياراتا تبادؿ تشجيع -الذاتي الميني
 "الخاصة عمى العامة المصمحة تقديـ -كاضحة تربكية رؤية تكفر

 .(14)(2000)أبكحسب اهلل،(5)(2008)اآلغا،(7)(2009)عايش،(6)(2009،)فميو كعبدالمجيد
 بطريقة منو المطمكبة اإلدارية كاألعماؿ المياـ أداء مف تمكنو التي كالحذاقة بالبراعة المدرسة مدير تمتع يكتعن: اإلدارية الميارات .ه

شباع المعمميف متطمبات تحقيؽ يكفؿ بما كمتميزة سميمة  عمى القدرة تعكس التي الميارة كىي .المدرسة أىداؼ كتحقيؽ حاجاتيـ كا 
 كاتجاىات كحاجات كميكؿ كفيـ كالجماعات كاألفراد القائد بيف المتبادؿ الفيـ كتتطمب جماعات،كال األفراد مع إيجابي بشكؿ التعامؿ
  .(5)(2008)اآلغا،استعماالن  الميارات أكثر كىي اآلخريف

 ىذه كتيتـ كيسر، بسيكلة بميمتو يقـك حتى اتخاذىا المدرسة مدير عمى يجب التي كالمكتبية التنظيمية باألمكر الميارة ىذه تتعمؽ 
 التربكية العممية تخدـ التي كالبشرية المادية كالمكارد لمتسييالت تكلييا التي االىتماـ درجة بنفس التعميمية بالعممية الكاجبات

 .(14)(2000اهلل، حسب أبك)
 متطمبات تحقيؽ كفؿي كما التنظيـ، أىداؼ كتحقيؽ يتالئـ بما نشاطو كممارسة عممو فيـ عمى القائد قدرة في تتمثؿ اإلدارية الميارات 

شباع المرؤكسيف  العمؿ كتكزيع التخطيط، في كفاءتو القائد، لدل اإلدارية الميارة تكفر عمى تدؿ التي اليامة الدالئؿ كمف .حاجاتيـ كا 
براز كعادلة، مكضكعية بطريقة لألداء معدالت ككضع عادالن، تكزيعان  التنظيـ داخؿ  تدريبيـ،ك  مرؤكسيو لدل الكامنة القدرات كتطكير كا 
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 مف كيستفيد السمطة، خطكط فيكضح المناسبة، الكظيفة في المناسب المكظؼ فيضع التنظيـ، إمكانيات كافة مف االستفادة في كحدقة
 المفكضة كالسمطة إلييـ المككمة الكاجبات مسئكلية كتحممييـ منسؽ، تعاكني بجيد تكجيييـ طريؽ عف سمككيـ كمف األفراد كفايات
 أفضؿ اختيار عمى القدرة اإلدارية، الميارة متطمبات كمف كجو أفضؿ عمى األعماؿ إنجاز مف لمتحقؽ الرقابة ممارسة في ككفاءتو إلييـ،

 كالتخفيؼ اإلدارات، مختمؼ بيف كالتنسيؽ اإلجراءات بتبسيط كذلؾ اإلنتاجية الكفاءة مف قدر أكبر عمى الحصكؿ تكفؿ التي األساليب
ثارة مكظفيو كد ككسب التنظيـ في الجمكد ىرمظا كمقاكمة المركزية، حدة مف لو.  تعرض التي المشكالت حؿ في لمشاركتو حماستيـ كا 

 كشرح الغير إلى النظر كجيات نقؿ عمى تساعد كاضحة بطريقة الرأم عف كالتعبير باآلخريف االتصاؿ عمى كقدرتو القائد كفاءة كذلؾ
 ، كتتمثؿ الميارات اإلدارية في اآلتي:(12)(2009كنعاف،) القرارات اتخاذ عند كخاصة تحقيقيا المراد األىداؼ

 المبنى صيانة متابعة -االجتماعات إدارة - الصفية الزيارات -المعمميف دكاـ متابعة -المدرسي الجدكؿ عدالة -المدرسة طابكر تفقد"
 كتابة -المالية ناتاإلمكا تأميف -المدرسية الكتب كصكؿ متابعة -كاألجيزة التعميمية الكسائؿ تكفير -المدرسي
 .(13)(2009)الخكاجا،(7)(2009يش،)عا(10)(2009")الدعيمج،التقارير

 ثانيًا: الدراسات السابقة
ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة الميارات القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة  ،(15)(2009زعيتر،أبو دراسة ) .1

نكية، كتحديد سبؿ تطكير ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة غزة لمميارات القيادية، غزة مف كجية نظر معممي المرحمة الثا
%( مف مجتمع 20) ( معممان كمعممة، كىي تعادؿ تقريبان 832كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )

 الدراسة، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
  كانت بدرجة عالية.معممييـممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمميارات القيادية مف كجية نظر أف درجة ، 
 يميو مجاؿ الميارات الذاتية، ثـ مجاؿ الميارات الفكرية، يميو مجاؿ الميارات المرتبة األكلى احتؿ مجاؿ الميارات اإلدارية ،

 ية.اإلنسانية، كأخيران مجاؿ الميارات الفن
 (ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللةα≤0.05 بيف متكسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانكية لدرجة )

بينما تكجد  الجنس( في مجاالت الميارات القيادية عامة. -ممارسة مديرييـ لمميارات القيادية تعزل لمتغيرم )سنكات الخبرة
 لصالح الذككر. اإلدارية( -اإلنسانية-الفكرية -التالية: )الذاتيةفركؽ دالة إحصائيان في المجاالت 

 الحككمية في المدارس القيادية لمميارات الجدد المديريف ممارسة درجة عمى التعرؼ إلى ، ىدفت(16)(2011دراسة )شاىين، .2
 جميع الدراسة مف مجتمع تككف كقد التحميمي، الكصفي المنيج الدراسة كاستخدمت تنميتيا، كسبؿ نظرىـ، كجية مف غزة بمحافظات
 كمديرة، كقد مديران  (192عددىـ ) كالبالغ (،2010-2008الدراسييف ) العاميف في تعيينيـ تـ الذيف غزة محافظات في الجدد المديريف
 :النتائج مف عدد إلى الدراسة تكصمت
 كؿ حصمت كقد (،كبيرة)تكافر كبدرجة (،4.39) يساكم القيادية الميارات لجميع الحسابي المتكسط أف الدراسة نتائج أظيرت 

 عمى الفنية الميارات، الثانية المرتبة عمى الذاتية الميارات، األكلى المرتبة عمى اإلدارية الميارات :التالية النتيجة عمى ميارة
 كاألخيرة. ةالخامس المرتبة عمى اإلنسانية الميارات ،الرابعة المرتبة عمى الفكرية الميارات،  الثالثة المرتبة
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 داللة مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ال(α≤0.05) لتنمية لحاجاتيـ الجدد المديريف تقدير درجات متكسطات بيف 
 (.الدراسية المرحمة -التعميمية المنطقة -الجنسات )تغير لمم تعزم القيادية مياراتيـ

 الحككمية الثانكية كمديرات المدارس مديرم لدل القيادية المياـ ممارسة درجة عمى عرؼالت إلى ىدفت ،(17)(2007دراسة )بمبيسي، .3
 تككفكاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كالمديريف أنفسيـ،  فييا المعمميف نظر كجية مف الغربية الضفة محافظات في

 المدارس كمعممات كمعممي كمديرنة، مديرنا (627)عددىـ كالبالغ، الحككمية الثانكية المدارس كمديرات مديرم جميع مف الدراسة مجتمع
 (107) قكاميا عينة عمى الدراسة أجريت كقد، كمعممة معممان  (8280)عددىـ كالبالغ الغربية، الضفة محافظات في الحككمية الثانكية
ا (635ك) تقريبنا،%( 20) نسبتو بما كمديرنة مديرنا ، كتكصمت الدراسة إلى دراسةال مجتمع مف تقريبان  %(8) نسبتو بما كمعممة، معممن

 نتائج منيا:
 كبيرة، كانت الغربية الضفة محافظات في الحككمية الثانكية المدارس كمديرات مديرم لدل القيادية المياـ ممارسة درجة إف 

 (78.2%). الكمية لمدرجة لالستجابة المئكية النسبة كصمت حيث
 الغربية الضفة محافظات في الحككمية الثانكية المدارس كمديرات ديرمم لدل القيادية المياـ ممارسة درجة مجاالت ترتيب إف 

 ممارسة درجةالمحمي ب المجتمع مع العالقة مجاؿ، يميو جدان  كبيرة ممارسة درجةب اإلدارم المجاؿ :التالي النحك عمى جاء
، كبيرة ممارسة رجةبد المعمميف مجاؿـ ، ثكبيرة ممارسة درجةب الفني المجاؿ، يميو كبيرة ممارسة درجةب الطمبة مجاؿ، ثـ كبيرة

 .كبيرة ممارسة درجةب اإلنسانية العالقات مجاؿكأخيران 
 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال ( الداللةα≤0.05في ) كمديرات مديرم لدل القيادية ممارسة المياـ درجة 

 إالّ  الخبرة(، -الجنس -المدرسة مكقع -العممي رم)المؤىؿلمتغي الغربية تعزل الضفة محافظات في الحككمية الثانكية المدارس
 أكثر) الخبرة ذكم لصالح الفرؽ كاف حيث اإلدارم المجاؿ فيك ، الذككر لصالح الفرؽ كاف حيث اإلنسانية العالقات مجاؿ في
 سنكات(.10 مف

 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد(α≤0.05) كمديرات مديرم لدل ياديةالق المياـممارسة  درجة في 
 المحمي المجتمع مع العالقات مجاؿ في إالّ  الكظيفة لمتغير تعزل الغربية الضفة محافظات في الحككمية الثانكية المدارس
 .المديركف لصالح الفرؽ كاف حيث

 الغكث ككالة في كمديراتيا لمدارسا لمديرم كالفنية اإلدارية القيادية المياـ كاقع عمى التعرؼىدفت إلى  ،(18)(2005،عايش)دراسة .4
 كتحميؿ كالمقابمة المالحظة عمى القائـ النكعي البحث أسمكب الميدانية دراستو في الباحث كاعتمد أنفسيـ، المديركف يمارسكنيا كما

 30 كالمدارس التربكم كيرالتط كمركز التربية كمعيد كالتعميـ التربية بدائرة يتمثؿ الذم الدراسة لمجتمع الشامؿ المسح خالؿ مف الكثائؽ
 مف الدراسة في المشاركيف عدد كبمغ المسحي، الكصفي المنيجت الدراسة استخدم، ك األردف في الدكلية الغكث لككالة التابعة األساسية
 :يمي كما الدراسة نتائج ككانت، ان فرد (30)الدنيا القيادات كعدد، أفراد (8)الكسطى القيادات
 كالشراكة كالتخطيط كالقيادة الميني النمك مجاالت في اإلدارية لميماتيـ األساسي التعميـ مرحمة رسمدا مديرم ممارسة كاقع إف 

ثراء المحمي المجتمع مع  .متكسطة بدرجة المادية المكارد منياج كا 
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 ثراء كالتخطيط القيادة مجاالت في الفنية لميماتيـ األساسي التعميـ مرحمة مدارس مديرم ممارسة كاقع إف  كشؤكف نياجالم كا 
 .عالية بدرجة جاء الطمبة

 متكسطة بدرجة جاءت كالتعمـ كالتعميـ الميني بالنمك المتعمقة المياـ ممارسة إف. 
 متغير إلى تعزل كاإلدارية الفنية القيادية لمياميـ كمديراتيا الغكث ككالة في المدارس مديرم ممارسة في اختالؼ كجكد 

 .المديرات لصالح الجنس
 كالتعميـ الميني بالنمك المتعمقة كاإلدارية الفنية القيادية لميماتيـ كمديراتيا المدارس مديرم ممارسة في ؼاختال يكجد ال  

ثراء كالتخطيط، كالقيادة، التعمـ،  .العممي لممؤىؿ يعزل الطمبة لشئكف المادية كالمكارد المنياج، كا 
 المدارس مدراء الحلص المحمي المجتمع مجاؿ في لميماتيـ ممارستيـ في اختالؼ يكجد. 
 خبرتيـ الذيف لصالح (اإلدارية الخبرة) باختالؼ الفنية اإلدارية لمياميـ كمديراتيا المدارس مديرم ممارسة في اختالؼ كجكد 

 سنكات. (10)
 العامة دارةاإل في الثانكية المدارس لمديرم القيادية الميارات تكافر درجة ىدفت إلى التعرؼ عمى  ،(19)ه(1433دراسة )الثبيتي، .5

 كالتعميـ لمتربية العامة باإلدارة الثانكية المرحمة في المعمميف لدل المعنكية الركح درجة، كالتعرؼ عمى الطائؼ بمدينة كالتعميـ لمتربية
 الطائؼ بمدينة الثانكية المدارس معممي جميع، كتككف مجتمع الدراسة مف التحميمي الكصفي المنيج، كاستخدمت الدراسة الطائؼ بمدينة
ا (324) اختيار تـ المستقمة، الثانكية بالمدارس( معممان 992)عددىـ كالبالغ  التربية لمكاتبًن  كفقا الطبقية العشكائية بالطريقة معممن
 : ، كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميابالمدينة كالتعميـ
 كاف الفنية الميارات تكافر مستكل ككذلؾ (عالية) تكافر بدرجة القيادية الميارات تقيس التي لمعبارات العاـ المتكسط أف تبيف 

 بمجاؿ القيادة ميارات تبعتيا ثـ التصكرية، اإلدراكية الميارات كانت تكافرنا القيادة ميارات أكثر أف تبيف ك عالية بدرجة
 . الفنية الميارات كتبعتيا اإلنسانية، الميارات          

 كما الطائؼ بمدينة الحككمية الثانكية المدارس معممي لدل المعنكية الركح درجات تقيس التي لمعبارات الكمي المتكسط أف تبيف 
 المدرسة كخارج داخؿ اإلنسانية بالعالقات المتعمقة المعنكية الركح درجات كانت حيث مرتفعة، بدرجة كانت المعممكف يراىا

 كبيئتو العمؿ عف العامميف رضا ثـ مرتفعة بدرجة العامميف تقدير تبعو ثـ األكلى المرتبة عمى البعد ىذا حاز فقد ،مرتفعة
 . مرتفعة بدرجة

 الداللة مستكل عند إحصائية داّللة ذات فركؽ تكجد ال(α≤0.05بيف ) المعمميف مف الدراسةعينة  أفراد استجابات متكسطات 
 بمدينة الثانكية المدارس مديرك يمارسيا التي( إدراكية إنسانية، فنية،) الثالثة كبأبعادىا ككؿ القيادية الميارات تكفر حكؿ

 بيف الفركؽ لمخبرة، باستثناء ككذلؾ العمر لمتغير ، ككذلؾ كفقناالتربكم المؤىؿ لمتغير كفقنا المعمميف نظر كجية مف الطائؼ
فأكثر،  سنة ٥١ خبرتيـ مف الذيف لصالح الفنية الميارات تكفر بعد مستكيات حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات متكسطات

 . التربكية المؤىالت حممة لصالح الفنية الميارات بعد في فركؽ كجكد تبيف بينما
 كما اليمنية، الجميكرية في الريفية المدرسة مدير لدل القيادية الميارات تكافر مدل معرفة ىدفت إلى ،(20)(2007دراسة )الفالحي، .6

ت مكالجنس، كاستخد المينة، الدراسة لمتغيرات القيادية كفقان  اراتالمي تكافر لدرجة النظر كجيات في االختالفات عمى لمتعرؼ تيدؼ
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المديريف  كأعداد مدارس، عدة مف معممان  (95إلى ) يصؿ المعمميف مف عدد مف البحث التحميمي، كتككنت عينة الصفي الدراسة المنيج
– اإلنسانية -التنظيمية -)الفكرية األربعة المحاكر نتائج أىميا: أف إلى تكصمت ( مشرفان، كقد27) المشرفيف كعدد مديران، (31حكالي )
 كتطكير تنمية إلى تحتاج الميارات ىذه أف الباحث يرل كليذا العينة أفراد نظر كجية المديريف مف لدل متكسطة ميارات تعتبر الفنية(

 .متكسطة مف بدالن  عالية بدرجة تصبح حتى بشكؿ أكبر
 لمتطكير ميـ ىك ما عمى كالتركيز بكفاءة مدارسيـ إدارة عمى المدارس مديرم عدةمسا بيدؼ ،(21)(Blueprint,2008دراسة) .7

دخاؿ  الدراسة إطار شمؿ كقد المدرسية المحاسبة نظاـ كتكحيد االبتكارمك  اإلبداعي التفكير تشجيع إلى كىدفت كما عمييا التحسينات كا 
عطاء االستراتيجي التخطيط عممية لجعؿ ييدؼ الذم  الخطة خالؿ مف المدرسة أكضاع تحسيف أجؿ مف فعالية رأكث التقارير كا 
 اإلجرائية كالخطط الالزمة كاالستراتيجيات كالخارجية الداخمية البيئة كتحميؿ كاألىداؼ الرسالة عمى تحتكم التي المدرسية ستراتيجيةاال

 كالتحسينات المحاسبية إطار أف إلى الدراسة متتكص كقد التقارير خالؿ مف ذلؾ كتكثيؽ الذاتية كالمراجعة التقييـ اعتماد مع السنكية
 عمميات يكضح لمتحسيف المبذكلة الجيكد تماسؾ مف يزيد أنو فكائده كمف الحككمية فيكتكرم المدارس مف مستكل كؿ في يعمؿ

 أىداؼ ليا التي كالمشاريع البرامج كيدعـ كيقكم التدريسية كالييئة المدارس لمديرم كاإلرشاد الدعـ كيقدـ فعالية أكثر كيجعمو المحاسبية
 .مشتركة

 مشكمة البحث وأسئمتو
، كذلؾ مف خالؿ امتالكو ميارات إنجاح العممية التربكيةيعد مدير المدرسة القائد التربكم األكؿ في المدرسة، لما لو مف أىمية في 

اجة إلى سمكؾ قيادم فّعاؿ ليسكد المناخ المالئـ قيادية فّعالة تسيـ في إرساء عالقات إيجابية مع جميع المعمميف، كليذا فإف مدارسنا بح
     عف العالقات الشخصية بيف اإلدارة كالمعمميف لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعمية. 

 :التالي الرئيس السؤاؿ فيتتمثؿ البحث  مشكمةمما سبؽ فإف 
 ادية؟"." ما درجة ممارسة مديري مدارس التعميم العام بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات القي

 :التالية الفرعية األسئمة السؤاؿ ىذا مف كيتفرع
 ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات القيادية؟. درجة ما .1
( لدرجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ بأمانة العاصمة α≤0.05الداللة) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .2

 (؟.في التدريس سنكات الخبرةالمرحمة التعميمية، )نكع المدرسة،  اء لمميارات القيادية تعزل لممتغيراتصنع
 يكتسب ىذا البحث أىميتو مف خالؿ اآلتي::  أىمية البحث

سات بشكؿ حاجة المجتمع اليمني إلى قادة مؤىميف، يمتمككف ميارات قيادية تمكنيـ مف إحداث التغيير المرغكب في إدارة المؤس .1
 عاـ، كمدارس التعميـ العاـ بشكؿ خاص.

 تقديـ تغذية راجعة لممديريف المعنييف بتطكير أدائيـ الميني كتحسيف مياراتيـ.  .2
 قد يستفيد مف ىذا البحث: .3

 :في المدرسة القيادية المياـ بممارسة تأثره بسبب الصفية اليكمية ممارستو تحسيف عمى يعمؿ المعمـ. 
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 نحك كالتكجو البحث ظؿ نتائج في أدائيـ بتقكيـ سيقكمكف باعتبارىـ المستفيديف مف أيضان  ىـ ديرات:كالم المديركف 
 .فعالة بصكرة القيادية المياـ ممارسة

 ممارستيـ درجة مف لدييـ كيزيدكف القيادة ميارات تظير إشرافية كسائؿ بإتباع سيقكمكف التربكيكف: ألنيـ المشرفكف 
 .القيادية لمياميـ

 في مكاتب التربية كالتعميـ كمكجيي اإلدارة المدرسية، كالقائمكف ئمكف عمى متابعة أداء مديرم مدارس التعميـ العاـ القا
 عمى اختيار كتدريب مديرم مدارس التعميـ العاـ.

 كالتحصيمية التعميمية قدراتو زيادة إلى ستؤدم السابقة العناصر كؿ ألف، اإلفادة في األكؿ العنصر: الطالب. 
 داف البحثأى

 :اآلتية األىداؼ تحقيؽ إلى البحث ىدؼ    
 الثانكية( بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات القيادية. -ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ)األساسية عمى درجة التعرؼ .1
المرحمة التعميمية،  متغيرات: نكع المدرسة،ال البحث حسب عينة أفراد استجابات متكسطات بيف اإلحصائية الفركؽ عف الكشؼ .2

 .في التدريس سنكات الخبرة
 حدود البحث

اقتصرت البحث عمى تحديد درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات الحدكد المكضكعية:  .1
 الميارات الذاتية(. -يةالميارات اإلنسان -الميارات الفنية -الميارات الفكرية -القيادية التالية:)الميارات اإلدارية

 الحدكد البشرية: اشتمؿ البحث عمى جميع معممي كمعممات مدارس التعميـ العاـ بأمانة العاصمة صنعاء. .2
 بأمانة العاصمة صنعاء. الحككمية الثانكية( -مدارس التعميـ العاـ)األساسيةالحدكد المكانية:  .3
 (.2015/2016مف العاـ الدراسي ) األكؿ الفصؿ خالؿ لبحثا ليذا التطبيؽ الميداني الحدكد الزمانية: تـ .4

 مصطمحات البحث
الثانكية( بأمانة العاصمة  -الممارسة: كتعرؼ إجرائيان بأنيا: مجمكعة األعماؿ كالسمككيات التي يقـك بيا مدير المدرسة )األساسية .1

الميارات  -االستبانة الخمسة، كىي: )الميارات اإلداريةصنعاء المتالكو الميارات القيادية، كالتي يمكف قياسيا مف خالؿ محاكر 
 الميارات الذاتية(. -الميارات اإلنسانية -الميارات الفنية -الفكرية

 الميارة: كتعرؼ إجرائيان بأنيا:" المعرفة كالخبرة التي يمتمكيا مدير المدرسة، التي تمكنو مف أداء ميامو بسرعة كاتقاف". .2
 -مجمكعة مف القدرات كالكفايات التي يجب أف يمتمكيا مديرك مدارس التعميـ العاـ )األساسيةكتعرؼ إجرائيان بأنيا:" ة: يالقيادالميارة  .3

 الثانكية(، كتمكنيـ مف ممارسة دكرىـ القيادم في أداء كظيفتيـ بكفاءة كفاعمية، لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة".
جراءاتو الميدانية  منيجية البحث وا 

 .في ضكء طبيعة البحث كأىدافو فقد تـ اعتماد أحد أساليب المنيج الكصفي )التحميمي(يجية البحث: من .1



10 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر،العدد األول

تـ اختيار ك ( معممػنا كمعممة، 18,578البالغ عددىـ )تككف مجتمع البحث مف جميع المعمميف كالمعممات  :وعينتو مجتمع البحث .2
كمعممة ( معممػنا 394مانة العاصمة صنعاء، حيث بمغ حجـ عينة البحث مف )مف مختمؼ مديريات أعشكائية البسيطة عينة بالطريقة ال

 يكضح الخصائص الديمكغرافية لعينة البحث: (1)كالجدكؿ ، ةمف مختمؼ التخصصات العممي
 

 الخصائص الديموغرافية لعينة البحثيبين :  1جدول 

 النسبة العدد الفئة المتغير ـ

 نكع المدرسة 1
 %51 201 بنات
 %49 193 فبني

 %100 394 المجمكع

 المرحمة التعميمية 2
 %47 186 أساسي
 %53 208 ثانكم

 %100 394 المجمكع

 سنكات الخبرة في التدريس 3
 %18 70 سنكات فأقؿ 5
 %29 114 سنكات 6-10

 %53 210 سنكات 10أكثر مف 
 %100 394 المجمكع

 
كعمى الدراسات ، ة عف تساؤالتو، تـ تصميـ استبانة اعتمادان عمى األدبيات ذات العالقةلتحقيؽ أىداؼ البحث كاإلجابأداة البحث:  .3

كقد  ،(19)(ق1433الثبيتي،،)(18)(2005عايش،)،(17)(2007بمبيسي،)،(16)(2011شاىيف،،)(15)(2009ك زعيتر،بأالسابقة كدراسة )
في  ، كالمرحمة التعميمية، كسنكات الخبرةعينة كىي )نكع المدرسةتككنت مف جزأيف: الجزء األكؿ تضمف الخصائص الديمكغرافية ألفراد ال

( التي تقيس اتجاىات المعمميف 70الػ) بفقراتيا حاكرىا الخمسة(، كالجزء الثاني تككف مف االستبانة المغمقة كما تحتكيو مف مالتدريس
كقد تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت (، 1رقـ ) ، كما ىك مرفؽ في الممحؽممارسة مديرييـ لمميارات القياديةكالمعممات عف درجة 

 ( كبيرة جدنا.5( كبيرة، )4( متكسطة، )3( قميمة، )2( قميمة جدان، )1الخماسي لتحديد أكزاف اإلجابات عمى النحك اآلتي: )
ركز البحكث تـ عرض اإلستبانة في صكرتيا األكلية عمى عدد مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في م صدق اإلستبانة: .4

 كالتطكير التربكم، لمتأكد مف مدل مالئمة الفقرات لقياس محاكر البحث.
تـ التحقؽ مف ثبات األداة باالعتماد عمى معادلة )كركمباخ ألفا( لالتساؽ الداخمي، كقد تـ حساب قيـ معامؿ الثبات  ثبات األداة: .5

القيمة تعبر عف ثبات عالي لألداة، تجعميا صالحة ألغراض البحث، (، كىذه 0.95لممقياس ككؿ ككانت قيمة المعامؿ)لمحاكر البحث 
 .لفا لكؿ محكر مف محاكر األداةأيكضح معامؿ الثبات باستخداـ كركنباخ  (2)كالجدكؿ 
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 لفاأيبين معامالت ثبات محاور البحث حسب طريقة كرونباخ  :2جدول 
 معامؿ الثبات عدد الفقرات المحكر ـ
 0.93 19 الميارات اإلدارية  1
 0.94 16 الميارات الفنية 2
 0.96 11 الميارات اإلنسانية 3
 0.92 13 الميارات الفكرية 4
 0.94 11 الميارات الذاتية 5

 0.95 70 الثبات العاـ لممحاكر ككؿ
 
اليب اإلحصائية المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البحث كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، تـ استخداـ العديد مف األس المعالجة اإلحصائية: .6

 (، كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا:SPSSباستخداـ الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )
دخاؿ البيانات إلى الحاسكب، كلتحديد خاليا مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا(، المستخدـ في محاكر  . أ تـ ترميز كا 

(،  0.80=4/5(، ثـ تقسيمو عمى عدد الخاليا لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح أم )4=1-5حساب المدل ) البحث تـ
بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس)أك بداية المقياس كىي الكاحد الصحيح(، كذلؾ لتحديد الحد األعمى 

 ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخاليا كالتالي:
  يمثؿ )قميؿ جدنا( نحك كؿ فقرة مف فقرات المحكر.  1.80لى إ 1مف 
  يمثؿ )قميمة( نحك كؿ فقرة مف فقرات المحكر.  2.60إلى  1.81مف 
  يمثؿ )متكسطة( نحك كؿ فقرة مف فقرات المحكر. 3.40إلى  2.61مف 
  يمثؿ )كبيرة( نحك كؿ فقرة مف فقرات المحكر. 4.20إلى  3.41مف 
  كبيرة جدنا( نحك كؿ فقرة مف فقرات المحكر.يمثؿ  5.00إلى  4.21مف( 

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابة أفراد عينة البحث حكؿ المحاكر. ب.
 .(المرحمة التعميمية -(: لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية بيف استجابة أفراد عينة البحث لممتغيرات )نكع المدرسةT-Testاختبار ) ج.
 (.في التدريس يف األحادم: لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية بيف استجابة أفراد عينة البحث لممتغير)سنكات الخبرةتحميؿ التبا د.

 التالي : تـ عرض النتائج كفقػنا ألسئمة البحث عمى النحك عرض نتائج البحث: 
  أوال: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ  ؟".تعميم العام بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات القياديةممارسة مديري مدارس ال درجة ما"نص السؤاؿ: 
استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة البحث لجميع المحاكر، كما تـ ترتيب المحاكر تنازلينا حسب 

 :3المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كما ىك مكضح في الجدكؿ 
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارييبين الترتيب التنازلي لممحاور حسب :  3دول ج
 الممارسةدرجة  الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي المحكر
 متكسطة 1 0.86 3.13 الميارات الذاتية

 متكسطة 2 0.84 2.93 الميارات اإلنسانية
 متكسطة 3 0.67 2.83 الميارات الفكرية

 متكسطة 4 0.61 2.76 الميارات اإلدارية 
 قميمة 5 0.77 2.38 ات الفنيةالميار 

 متكسطة 0.75 2.81 المحاكر ككؿ
 يالحظ مف الجدكؿ السابؽ اآلتي:     
 ( ككانت درجة 0.75(، كانحراؼ معيارم )2.81حصمت المحاكر ككؿ عمى متكسط حسابي ،) ممارسة مديرم المدارس

 (.متكسطة)لمميارات القيادية 
 " (، بينما حصؿ 0.86(، كانحراؼ معيارم )3.13بة األكلى بمتكسط حسابي )"، عمى المرتالميارات الذاتيةحصؿ محكر

(، كما حصؿ محكر 0.84انحراؼ معيارم)(، ك 2.93"، عمى المرتبة الثانية بمتكسط حسابي )اإلنسانيةالميارات محكر "
"، اإلداريةالميارات كر "(، أما مح0.67(، كانحراؼ معيارم)2.83"، عمى المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي )الفكرية الميارات"

، أما محكر "الميارات الفنية" فقد حصؿ (0.61(، كانحراؼ معيارم )2.76بمتكسط حسابي ) فقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة
 (.0.77(، كانحراؼ معيارم )2.38عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي )

تكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابة أفراد عينة البحث، كذلؾ عمى عمى حدة حسب الم كفيما يمي عرض النتائج لممحاكر كالن   
 النحك التالي:

النتائج المتعمقة بالمحكر األكؿ )الميارات اإلدارية(: لمعرفة استجابة أفراد العينة، تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  .1
 4عمى فقرات المحكر كما ىي مكضحة بالجدكؿ 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة تجاه محور:)الميارات اإلدارية( :4جدول 

المتكسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 ممارسةال

 الترتيب

 8 متكسطة 0.64 3.12 .مف الكزارة الصادرة كالتعميمات كاألنظمة بالقكانيف يتقيد 1
 9 متكسطة 0.58 3.08 .المدرسية متحاناتاال سير عمى يشرؼ 2
 6 متكسطة 0.75 3.26 .المدرسة داخؿ التقكيـ عمى يشرؼ 3
 1 كبيرة 0.57 3.45 المدرسي الجدكؿ كضع عمى يشرؼ 4
 10 قميمة 0.64 2.59 .المدرسة داخؿ ينفذالمنياج  أف مف يتأكد 5
 11 قميمة 0.57 2.46 .بعدالة المعمميف عمى الدراسي البرنامج يكزع 6
 18 قميمة 0.49 2.14 يقـك بالزيارات الصفية المتكررة. 7
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 2 كبيرة 0.86 3.45 .المدرسة في النظاـ حفظ عمى يعمؿ 8
 17 قميمة 0.74 2.15 .بو المتعمقة التقارير جميع عمى معمـ كؿ يطمع 9
 12 قميمة 0.59 2.42 .لمتابعة سير العمؿ المعمميف مع دكرية اجتماعات يعقد 10
 13 قميمة 0.72 2.31 .المعمميف تقييـ في المكضكعية يراعي 11
 3 كبيرة 0.82 3.44 .ذلؾ تتطمب التي المكاقؼ في الحـز يستخدـ 12
 7 متكسطة 0.69 3.14 .باستمرار المختمفة السجالت يتابع 13
 4 كبيرة 0.79 3.41 .لممعمميف كالسنكية الفصمية الخطط يتابع 14
 19 قميمة 0.49 2.05 .المدرسة في العممية تالمختبرا يتفقد 15
 16 قميمة 0.53 2.15 .التعميمية األجيزة كالكسائؿ جكدة مف يتأكد 16
 15 قميمة 0.57 2.28 .لممدرسة الالزمة المالية اإلمكانات تأميف 17
 5 متكسطة 0.49 3.28 .الصباحي الطابكر بتفقد دكامو يبدأ 18
 14 قميمة 0.86 2.29 .ييتـ بنظافة مرافؽ المدرسة 19

 متكسطة 0.61 2.76 المحكر ككؿ
 مف الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي:   

  (، حيث بمغ متكسطة، كانت بمجمميا )اإلدارية ممارسة مديرم مدارس التعميـ بأمانة العاصمة صنعاء لممياراتأف درجة
 أفراد تجانس يعني صحيح مما كاحد مف أقؿ مةقي كىي (،0.61(، كبانحراؼ معيارم بمغ )2.76المتكسط العاـ ليذا المحكر)

 ليذا المحكر.  تقديرىـ في البحث مجتمع
 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات اإلدارية بدرجة "كبيرة"، حيث تراكح 14، 12، 8، 4ظيرت الفقرات رقـ ،)

 (.0.57-0.79(، كبانحراؼ معيارم )3.45-3.41تكسط الحسابي لمفقرتيف )الم
  (، دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات اإلدارية بدرجة "متكسطة"، حيث 18، 13، 3، 2، 1الفقرات رقـ )ظيرت

 (.0.49-0.58(، كبانحراؼ معيارم )3.28-3.08كسط الحسابي لمفقرتيف )تراكح المت
 الحسابية متكسطاتيا تراكحت مة"،قمي" عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات اإلدارية بدرجة الدالة الفقرات بقية ظيرت بينما 

 (. 0.64-0.49بيف) تراكحت معيارية بانحرافات (،2.29-2.05)بيف
، كدراسة (15)(2009، كدراسة )أبك زعيتر،(16)(2011)شاىيف،عف ما أشارت إليو دراسة  اختمفت نتائج ىذا المحكر    
ا اتفقت مبما يتعمؽ بالميارات اإلدارية، كانت "كبيرة"، بين ممارسة مديرم المدارس، التي تكصمت إلى أف درجة (17)(2007بمبيسي،)

التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة مديرم المدارس بما يتعمؽ  (18)(2005نتائج ىذا المحكر عف ما أشارت إليو دراسة )عايش،
 بالميارات اإلدارية، كانت "متكسطة".

معرفة استجابة أفراد العينة، تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم عمى النتائج المتعمقة بالمحكر الثاني)الميارات الفنية(: ل .2
 :5فقرات المحكر كما ىي مكضحة بالجدكؿ 
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة تجاه محور:)الميارات الفنية(:  5جدول 

 الفقرات ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب ممارسةال

 14 قميمة 0.48 2.11 .بشؤكف المدرسة المتعمقة القرارات اتخاذ في المعمميف يشرؾ 20
 4 متكسطة 0.74 2.49 .بنفسو المتخذ القرار تنفيذ يتابع 21
 1 كبيرة 0.69 3.49 .اإلدارية العمميات في الحاسكب يستخدـ 22
 5 قميمة 0.77 2.09 .ةفي المدرس الالصفية األنشطة عمى يشرؼ 23
 11 قميمة 0.69 2.16 .مشكمة أم لحؿ التفكير في العممي األسمكب يستخدـ 24
 12 قميمة 0.67 2.14 .لمعالجتيا كيضع استراتيجيات حدكثيا المتكقع بالمشكالت يتنبأ 25
 7 قميمة 0.64 2.21 .التدريبية المعمميف حاجات تمبية عمى يعمؿ 26
 3 متكسطة 0.79 2.56 .المدارس في التعميـ نكلكجياتك استخداـ يشّجع 27
 5 متكسطة 0.62 2.41 يساعد المعمميف عمى تنمية أنفسيـ ذاتيان. 28
 8 قميمة 0.57 2.18 .لممعمميف السمطات يفكض 29
 6 قميمة 0.66 2.27 .األكلكيات المدرسية حسب األعماؿ ينجز 30
 13 قميمة 0.75 2.13 .مقيـ كمشرؼ بدكره يقـك 31

32 
 كمديرم كمديرات كالمعمميف المشرفيف مع الخبرات يتبادؿ

 .األخرل المدارس
 10 قميمة 0.80 2.18

 2 متكسطة 0.77 3.15 .المعمميف بيف الصفية الزيارات تبادؿ يشجع 33
 9 قميمة 0.59 2.18 .المختبرات كالخاصة في العامة السالمة كسائؿ تكفير عمى يعمؿ 34
 5 قميمة 0.69 2.30 .باستمرار المدرسي المبنى ةصيان عمى يعمؿ 35

 قميمة 0.77 2.38 المحكر ككؿ
 

 مف الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي:     
  أف درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات الفنية، كانت بمجمميا )قميمة(، حيث بمغ المتكسط

 مجتمع أفراد تجانس يعني صحيح مما كاحد مف أقؿ قيمة كىي (،0.77يارم بمغ )(، كبانحراؼ مع2.38العاـ ليذا المحكر)
 ليذا المحكر.  تقديرىـ في البحث

 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات 22ظيرت الفقرة رقـ ،)(، 3.49بدرجة "كبيرة"، بمتكسط حسابي بمغ ) الفنية
 (,0.69كانحراؼ معيارم )

 ( 33، 28، 27، 21ظيرت الفقرات رقـ)حيث تراكح متكسطةبدرجة "الفنية  ، دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات ،"
 (.0.77-0.62(، كانحراؼ معيارم )3.15-2.41المتكسط الحسابي لمفقرتيف )
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 بيةالحسا متكسطاتيا تراكحت قميمة"،" بدرجة الفنيةعمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات  دالة الفقرات بقية ظيرت بينما 
 (. 0.64-0.49بيف) تراكحت معيارية بانحرافات (،2.59-2.05بيف)

، كدراسة (15)(2009، كدراسة )أبك زعيتر،(16)(2011اختمفت نتائج ىذا المحكر عف ما أشارت إليو دراسة )شاىيف،     
درجة ممارسة مديرم المدارس  التي تكصمت إلى أف، (19)ق(1433كدراسة )الثبيتي،، (18)(2005، كدراسة )عايش،(17)(2007)بمبيسي،

، التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة مديرم المدارس بما (20)(2007، كمع دراسة)الفالحي،بما يتعمؽ بالميارات الفنية، كانت "كبيرة"
 يتعمؽ بالميارات الفنية، كانت "متكسطة."

أفراد العينة، تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم النتائج المتعمقة بالمحكر الثالث)الميارات اإلنسانية(: لمعرفة استجابة  .3
 :6عمى فقرات المحكر كما ىي مكضحة بالجدكؿ 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة تجاه محور:)الميارات اإلنسانية(:  6جدول 

 الفقرات ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 سةممار ال

 الترتيب

 4 كبيرة 0.91 3.41 .المعمميف بيف كدية أجكاء يكفر 36
 1 كبيرة 0.88 3.81 .المعمميف كالطمبة لدل االيجابية كاالتجاىات القيـ ينمي 37
 7 قميمة 0.77 2.59 .طيبة بركح المعمميف آراء يتقبؿ 38
 5 ةمتكسط 0.79 3.11 حؿ مشكالتيـ. في ـھكيساعد المعمميف ظركؼ يتفيـ 39
 9 قميمة 0.69 2.41 .بأيدييـ كيأخذ الجدد المعمميف يشجع 40
 8 قميمة 0.79 2.59 .المعمميف إمكانات يقدر 41
 11 قميمة 0.81 2.04 .بالمدرسة معمـ لكؿ الشخصية الحرية عمى يؤكد 42
 10 قميمة 0.79 2.28 .كالسمبي اإليجابي التعزيز يستخدـ 43
 2 كبيرة 0.78 3.51 .المحمي تمعالمج مع طيبة عالقات يقيـ 44
 3 كبيرة 0.88 3.41 .المدرسة زيارة عمى اآلباء يشجع 45

 6 متكسطة 0.82 3.11 يؤمف بركح العمؿ الجماعي. 46

 متكسطة 0.84 2.93 المحكر ككؿ
 

 مف الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي:    
 رات اإلنسانية، كانت بمجمميا "متكسطة"، حيث بمغ أف درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ بأمانة العاصمة صنعاء لمميا

 أفراد تجانس يعني صحيح مما كاحد مف أقؿ قيمة كىي (،0.84(، كبانحراؼ معيارم بمغ )2.93المتكسط العاـ ليذا المحكر)
 ليذا المحكر.  تقديرىـ في البحث مجتمع

 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس 45، 44، 37، 36ظيرت الفقرات رقـ ،) لمميارات اإلنسانية بدرجة "كبيرة"، حيث تراكح
 (.0.88-0.91(، كانحراؼ معيارم )3.81-3.41المتكسط الحسابي بيف )
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 بمتكسط متكسطةبدرجة "اإلنسانية عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات  (، دالتاف46، 39رقـ ) ظيرت الفقرتاف ،"
 (,0.82-0.79)لمفقرتيف(، كانحراؼ معيارم 3.11حسابي)

 الحسابية متكسطاتيا تراكحت قميمة"،" بدرجةاإلنسانية عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات  الفقرات دالة بقية ظيرت بينما 
 (. 0.77-0.81بيف) تراكحت معيارية بانحرافات (،2.59-2.04بيف)

، كدراسة (15)(2009يتر،، كدراسة )أبك زع(16)(2011اختمفت نتائج ىذا المحكر عف ما أشارت إليو دراسة )شاىيف،     
التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة مديرم المدارس ، (19)ق(1433كدراسة )الثبيتي، ،(18)(2005، كدراسة )عايش،(17)(2007)بمبيسي،

 كانت "كبيرة".اإلنسانية بما يتعمؽ بالميارات 
العينة، تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم )الميارات الفكرية(: لمعرفة استجابة أفراد الرابعالنتائج المتعمقة بالمحكر  .4

 :7عمى فقرات المحكر كما ىي مكضحة بالجدكؿ 
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة تجاه محور:)الميارات الفكرية(:  7جدول 

 الفقرات ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 ممارسةال

 يبالترت

 9 قميمة 0.81 2.59 .مينيان  نفسو تطكير عمى يعمؿ 47
 12 قميمة 0.75 2.24 .كاضحة تربكية رؤية يمتمؾ 48
 5 متكسطة 0.69 3.11 فكار المرتدة مف المعمميف.أليستثمر ا 49
 3 متكسطة 0.62 3.18 فكار المرتدة مف المسؤكليف.أليستثمر ا 50
 1 كبيرة 0.78 3.41 ت المتبعة فييا.يربط بيف أىداؼ المدرسة كاإلجراءا 51
 4 متكسطة 0.83 3.12 .في المدرسة الثقافي الفكرم النشاط يدعـ 52
 11 قميمة 0.61 2.27 .المدرسي عممو في يبتكر 53
 13 قميمة 0.62 2.20 .المطالعة عمى اآلخريف يشجع 54
 8 متكسطة 0.78 2.89 المسؤكليف كالمعمميف.  إقناع ميارة لديو 55
 7 متكسطة 0.83 2.99 .األحكاـ إصدار في يتركل 56
 6 متكسطة 0.77 3.10 .المدرسية التعميمية ك المشكالت لحؿ بدائؿ يقترح 57
 2 متكسطة 0.66 3.19 .الثقافية المدرسية المسابقات يشجع 58
 10 قميمة 0.70 2.45 .المعمميف بيف اآلراء تبادؿ يشجع 59

 متكسطة 0.67 2.83 المحكر ككؿ
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 مف الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي:  
  أف درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات الفكرية، كانت بمجمميا "متكسطة"، حيث بمغ

 أفراد تجانس يعني صحيح مما كاحد مف أقؿ قيمة كىي (،0.67(، كبانحراؼ معيارم بمغ )2.83المتكسط العاـ ليذا المحكر)
 ليذا المحكر.  تقديرىـ في البحث معمجت

 ( 3.41(، دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات الفكرية بدرجة "كبيرة"، بمتكسط حسابي بمغ )51ظيرت الفقرة رقـ ،)
 (,0.78كانحراؼ معيارم )

 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات الفك58، 57، 56، 55، 52، 50، 49ظيرت الفقرات رقـ ،) رية بدرجة
 (.0.66-0.83(، كانحراؼ معيارم تراكح بيف)3.19-2.99"متكسطة"، حيث تراكح المتكسط الحسابي )

 الحسابية متكسطاتيا تراكحت قميمة"،" عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات الفكرية بدرجة الفقرات دالة بقية ظيرت بينما 
 (. 0.81-0.75بيف) تراكحت معيارية بانحرافات (،2.59-2.24بيف)

التي تكصمت إلى أف درجة  ،(15)(2009كدراسة )أبك زعيتر،، (16)(2011ختمفت نتائج ىذا المحكر عف ما أشارت إليو دراسة )شاىيف،ا 
التي تكصمت إلى أف درجة  (20)(2007، كاتفقت مع دراسة )الفالحي،كانت "كبيرة" فكريةممارسة مديرم المدارس بما يتعمؽ بالميارات ال

 مديرم المدارس بما يتعمؽ بالميارات الفكرية كانت "متكسطة".ممارسة 
)الميارات الذاتية(: لمعرفة استجابة أفراد العينة، تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الخامسالنتائج المتعمقة بالمحكر  .5

 :8عمى فقرات المحكر كما ىي مكضحة بالجدكؿ 
 (الميارات الذاتيةالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة تجاه محور:)يبين المتوسط الحسابي وا:  8جدول 

 الفقرات ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 ممارسةال

 الترتيب

 8 متكسطة 0.79 2.89 .الحسنة كالقدكة الطيب بالخمؽ يمتاز  60
 1 كبيرة جدان  0.82 4.22 ييتـ بمظيره الخارجي. 61
 7 متكسطة 0.73 3.11 .فييا كالتحكـ النفس ضبط ماتمقك  يمتمؾ  62
 4 كبيرة 0.87 3.41 .القرارات المدرسية اتخاذ في بالمركنة يتصؼ  63
 2 كبيرة 0.86 3.99 .يحتفظ بالحيكية كالنشاط 64
 3 كبيرة 0.66 3.48 .لمعامميف بالمدرسة اإلصغاء عمى القدرة يمتمؾ  65
 6 متكسطة 0.81 3.33 رأيو بشكؿ كاضح. عف يعبر  66
 9 قميمة 0.71 2.21 .المفظية الطالقة يمتمؾ  67
 11 قميمة 0.82 2.20 .الصدر كسعة باليدكء يتحمى  68
 5 متكسطة 0.70 3.37 .كاإلدارم المدرسي العمؿ ضغط يتحمؿ  69
 10 قميمة 0.64 2.20 .بالمدرسة تكاصمو مع العامميف خالؿ مناسبة ألفاظان  يستخدـ  70

 متكسطة 0.86 3.13 كر ككؿالمح
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 مف الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي:     
  ،"أف درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات الذاتية، كانت بمجمميا "متكسطة

صحيح  كاحد مف أقؿ قيمة كىي (،0.86(، كبانحراؼ معيارم بمغ )3.13حيث بمغ المتكسط العاـ ليذا المحكر)
 ليذا المحكر.  تقديرىـ في البحث مجتمع أفراد تجانس عنيي مما

 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات الذاتية بدرجة "كبيرة جدان"، بمتكسط 61ظيرت الفقرة رقـ ،)
 (,0.82(، كانحراؼ معيارم )4.22حسابي بمغ )

 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميا65، 64، 63ظيرت الفقرات رقـ ،) رات الذاتية بدرجة "كبيرة"، حيث
 (.0.86-0.87(، كانحراؼ معيارم تراكح بيف)3.99-3.41تراكح المتكسط الحسابي )

 ( دالة عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات الذاتية بدرجة 69، 66، 62، 60ظيرت الفقرات رقـ ،)
 (.0.70-0.79راكح بيف)(، كانحراؼ معيارم ت3.37-2.89"متكسطة"، حيث تراكح المتكسط الحسابي )

 متكسطاتيا تراكحت قميمة"،" عمى ممارسة مديرم المدارس لمميارات الذاتية بدرجة الفقرات دالة بقية ظيرت بينما 
 (. 0.71-0.82بيف) تراكحت معيارية بانحرافات (،2.21-2.20بيف) الحسابية

، التي تكصمت إلى أف (15)(2009، كدراسة )أبك زعيتر،( 16)(2011اختمفت نتائج ىذا المحكر عف ما أشارت إليو دراسة )شاىيف،     
 درجة ممارسة مديرم المدارس بما يتعمؽ بالميارات الذاتية كانت "كبيرة".

 ثانيـًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
تجاه محاور البحث نة ( بين استجابات أفراد عيα≤0.05ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الذم نصو:     

 .سنوات الخبرة في التدريس(؟ –المرحمة التعميمية  -المؤىل العممي –البحث بحسب المتغيرات التالية:)نوع المدرسة
(، الستجابات أفراد One Way Anova(، كتحميؿ التبايف األحادم )T- TEST) لإلجابة ىمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ اختبار   

 ، كذلؾ عمى النحك التالي:البحثيرات ، كفؽ متغالبحثعينة 
لمتغير نكع المدرسة البحث (، لمعرفة داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة T- TEST) تـ استخداـ اختبار متغير نوع المدرسة: .أ

 : 9تجاه محاكر البحث، كما ىك مكضح في الجدكؿ 
 نوع المدرسة تجاه محاور البحث لمتغيرالبحث داللة الفروق بين استجابات عينة يبين  : 9جدول 

 المحكر
نكع 
 المدرسة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 (Tقيمة )
مستكل 
 الداللة

 الميارات اإلدارية 
 0.81 2.88 بنيف

392 1.36 0.089 
 0.66 3.99 بنات

 الميارات الفنية
 0.79 2.19 بنيف

392 0.78 0.41 
 0.70 3.21 بنات

 لميارات اإلنسانيةا
 0.86 2.45 بنيف

392 -1.44 0.091 
 0.73 3.89 بنات
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 الميارات الفكرية
 0.79 3.14 بنيف

392 1.08 0.81 
 0.77 3.56 بنات

 الميارات الذاتية
 0.69 2.84 بنيف

392 0.89 0.95 
 0.60 3.95 بنات

 المحاكر ككؿ
 0.71 2.70 بنيف

392 1.09 0.66 
 0.62 3.72 بنات

لمتغير )نكع المدرسة( تجاه البحث مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة     
أبك ) ، أما دراسة(17)(2007، كدراسة )بمبيسي،(16)(2011)شاىيف،كقد اتفقت نتائج ىذا البحث مع دراسةمحاكر البحث ككؿ، 

مف حيث المحاكر ككؿ، كاختمفت النتائج مف حيث كؿ محكر عمى حدة، فقد أشارت اتفؽ البحث الحالي معيا  فقد (15)(2009زعيتر،
 دراسة أبك زعيتر أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائية في المحاكر)الذاتية، كاإلنسانية، كالفكرية، كاإلدارية( لصالح الذككر.

لمتغير المرحمة البحث (، لمعرفة داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة T- TEST) تـ استخداـ اختبار متغير المرحمة التعميمية: .ب
 :10التعميمية تجاه محاكر البحث، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 لمتغير المرحمة التعميمية تجاه محاور البحثالبحث داللة الفروق بين استجابات عينة يبين :  10جدول 

 المحكر
المرحمة 
 التعميمية

المتكسط 
 يالحساب

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 (Tقيمة ) الحرية

مستكل 
 الداللة

 الميارات اإلدارية 
 0.81 2.26 أساسي

392 2.54 0.09 
 0.77 3.21 ثانكم

 الميارات الفنية
 0.69 2.69 أساسي

392 1.99 0.11 
 0.62 2.87 ثانكم

 الميارات اإلنسانية
 0.59 2.85 أساسي

392 -1.85 0.07 
 0.61 2.94 ثانكم

 الميارات الفكرية
 0.79 2.90 أساسي

392 2.18 1.08 
 0.69 3.05 ثانكم

 الميارات الذاتية
 0.61 3.22 أساسي

392 1.07 0.28 
 0.60 3.45 ثانكم

 المحاكر ككؿ
 0.64 2.78 أساسي

392 1.88 0.09 
 0.60 3.10 ثانكم

لمتغير )المرحمة التعميمية( تجاه البحث ات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف:  ال تكجد فركؽ ذ  
 .(16)(2011نتائج ىذا البحث مع دراسة )شاىيف،اتفقت ، كقد محاكر البحث ككؿ
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عينة  ، لمعرفة داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد(One Way Anova) تـ استخداـ اختبار متغير سنوات الخبرة في التدريس: .ج
 :11لمتغير سنكات الخبرة  تجاه محاكر البحث، كما ىك مكضح في الجدكؿ البحث 

 لمتغير سنوات الخبرة تجاه محاور البحثالبحث داللة الفروق بين استجابات عينة يبين :  11جدول 

 سنكات الخبرة المحكر
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 (Fقيمة )
مستكل 
 الداللة

اتجاه الفركؽ 
(Scheffe) 

 الميارات اإلدارية 
 0.86 2.21 سنكات فأقؿ 5

 0.75 2.44 سنكات 10 – 6 ال تكجد 0.19 1.48
 0.69 2.99 سنكات 10أكثر مف 

 الميارات الفنية
 0.77 2.88 سنكات فأقؿ 5

 0.67 2.69 سنكات 10 – 6 ال تكجد 0.61 0.88
 0.60 2.81 سنكات 10أكثر مف 

 ات اإلنسانيةالميار 
 0.67 2.79 سنكات فأقؿ 5

 0.59 2.94 سنكات 10 – 6 ال تكجد 0.09 0.38
 0.70 2.59 سنكات 10أكثر مف 

 الميارات الفكرية
 0.74 2.67 سنكات فأقؿ 5

 0.79 2.88 سنكات 10 – 6 ال تكجد 0.24 0.59
 0.69 2.94 سنكات 10أكثر مف 

 الميارات الذاتية
 0.81 2.97 ات فأقؿسنك  5

 0.60 2.86 سنكات 10 – 6 ال تكجد 0.34 0.77
 0.73 2.37 سنكات 10أكثر مف 

 المحاكر ككؿ
 0.66 2.70 سنكات فأقؿ 5

 0.71 2.76 سنكات 10 – 6 ال تكجد 0.10 0.81
 0.76 2.74 سنكات 10أكثر مف 

في  لمتغير )سنكات الخبرةالبحث داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف: ال تكجد فركؽ ذات   
، (17)(2007كدراسة)بمبيسي، (15)(2009)أبك زعيتر، كقد اتفقت نتائج ىذا البحث مع دراسة( تجاه محاكر البحث ككؿ، التدريس

 .(18)(2005كاختمفت مع دراسة )عايش،
 توصيات

 :يمي بما يكصي البحث فإف نتائج مف وإلي تكصؿ كما البحث أىداؼ ضكء في    
 اختيار مديرم المدارس الجدد كفؽ معايير عممية مينية كاضحة. .1
، الحديثة المدرسية كاإلدارة، القيادة التربكية في دكرات مثؿ كتطكيره القيادم بعمميـ تتعمؽ المدارس لمديرم ىادفة دكرات عقد .2
 . المشكالت ؿح كاستراتيجيات ،كالتكاصؿ االتصاؿ مياراتك 
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 كمتابعتيـ كاألبحاث العممية االشتراؾ بالمؤتمرات عمى حثيـ خالؿ مف لممعمميف الميني بالنمك االىتماـ عمى المديريف تشجيع .3
 .العميا لدراساتيـ

 .كبرأ صالحيات رساالمد ممدير  منح  .4
 .المدرسية اإلدارة مجاؿ في كتطبيقاتيا كالعممية النظرية كتبكال التربكية باألبحاث كتزكيدىا جديد ىك ما بكؿ المدرسية اإلدارةتزكيد  .5
 المدارس. مدراء بيف التبادلية الزيارات تشجيع .6
 

 مقترحات:
 أك المعمميف. – المشرفيف نظر كجية مف القيادية المياـ ممارسة درجة لمعرفة بحث مماثؿ إجراء  .1
 .الركح المعنكية أك الدافعية مثؿ آخر كمتغير القيادية المياـ ممارسة متغير بيف ربطي بحث إجراء .2
 .كالمعمميف المدارس لمدراء التدريبية االحتياجات عف لمكشؼ بحث إجراء .3
 .المدرسة لمدير القيادية الميارات عمى لممدرسة كالخارجية الداخمية البيئة أثرلمعرفة  إجراء .4

 مـراجـع 
 التعميـ األساسي مدارس في المكزعة المدرسية القيادة ممارسة درجة. اليعقكبية، سكسف بنت سعكد بنت عبداهلل كآخركف .1

(، 3(، العدد)4، المجمد)المتغيرات الديمغرافية، المجمة الدكلية التربكية المتخصصة ببعض كعالقتيا عماف بسمطنة
 .( (2015آذار

 .(2002ىرة، مصر)القا ، الثالثة، الكتب الطبعة عالـ الحديثة. المدرسية منير.اإلدارة محمد مرسي، .2
  .(2001)،عماف،األردف لمنشر، كائؿ دار الثانية، الطبعة كآفاؽ. مفاىيـ -التعميمية الرحمف.اإلدارة عبد ىاني الطكيؿ، .3
 .(2005)،األردف عماف، الشركؽ، أساليبو. دار -أسسو -أىدافو -مفاىيمو التربكم: أحمد.اإلشراؼ حسف الطعاني، .4
 كالمنظكر الكاقع بيف الخمكية الفمسطينية"جكاؿ" االتصاالت شركة في المسئكليف لدل ةيدالقيا عمر.الميارات رائد اآلغا، .5

 .(2008)،فمسطيف غزة، اإلسالمية، الجامعة كمية التجارة، منشكرة، غير ماجستير رسالة المعيارم.
 دار الثانية، الطبعة المؤسسات التعميمية. إدارة في التنظيمي السمكؾ محمد. السيد عبده كعبد المجيد، فاركؽ فميو، .6

 .(2009)،األردف عماف، المسيرة،
 .( 2009 )األردف عماف، المسيرة، دار التربكية، كتطبيقاتيا نظرياتيا المدرسة جميؿ. إدارة أحمد عايش، .7
 العممية تحسيف في غزة بمحافظات كالمدارس الخاصة الحككمية المدارس في المدرسية اإلدارة أحمد. دكر عمر المناعمة، .8

 (.2005)،فمسطيف غزة، اإلسالمية، الجامعة كمية التربية، منشكرة، غير ماجستير رسالة تعميمية.ال
 .(2007)،األردف الفكر، عماف، دار الثالثة، الطبعة المعاصرة. التربكية سمطي. اإلدارة سامي عريفج، .9

 .(2009)،األردف عماف، منشر كالتكزيع،ل الركاد دار التربكية. كاإلدارة العامة اإلدارة العزيز. عبد إبراىيـ الدعميج، .10
 .(2007)،األردف عماف، دار المناىج، اإلدارية. القرارات اتخاذ في التربكية القيادة رافدة. ميارات الحريرم، .11
 .(2009)،األردف عماف، الثقافة، دار اإلدارية، سالـ. القيادة نكاؼ كنعاف، .12
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 عماف، الثقافة، دار الطبعة الثانية، اإلدارية. كالقيادة المدرسية اإلدارة محمد. تطكير الفتاح عبد الخكاجا، .13
 .(2009)،األردف

 مف تطكيره في المدرسة مدير غزة كدكر بقطاع الحككمية المدارس لمعممي الميني النمك سعيد. عمي اهلل، حسب أبك .14
 .(2000)،فمسطيف غزة، اإلسالمية، الجامعة كمية التربية، منشكرة، غير ماجستير رسالة نظرىـ. كجية

أبك زعيتر، منير حسف. درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمميارات القيادية كسبؿ تطكيرىا. رسالة  .15
 (. 2009)،ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف

في المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف شاىيف، عبير مرشد محمد. درجة ممارسة المديريف الجدد لمميارات القيادية  .16
 (.2011)،كجية نظرىـ كسبؿ تنميتيا. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف

بمبيسي، فاتنة جميؿ محمد. درجة ممارسة المياـ القيادية لدل مديرم كمديرات المدارس الثانكية الحككمية في فمسطيف.  .17
 (.2007)،جستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيفرسالة ما

 كما األردف في الغكث ككالة األساسي في التعميـ مرحمة مدارس كمديرات لمديرم القيادية أحمد. المياـ عايش، .18
 (.2005)،األردنية، األردف الجامعة دكتكراه غير منشكرة، رسالة أنفسيـ. يمارسكنيا

 الثانكية بالمدارس المعمميف لدل المعنكية الركح بمستكل كعالقتيا القيادية لميارات. ا الثبيتي، تكفيؽ بف مستكر بف رده .19
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية  .كجية نظرىـ مف الطائؼ بمحافظة
 ق(.1433)،السعكدية

 رسالة اليمنية. بالجميكرية المدارس الريفية إدارات مديرم لدل القيادية الميارات تكافر . مدلصالح محمد الفالحي، .20
 .(2007)،السكداف النيميف، جامعة منشكرة، غير ماجستير

21. Blueprint, G(2008). Improvement Framework for Victorian Government School. Melbourne VIC 
3001, Australia. 
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 (1لممحق رقم )ا
 االستـبــانــة

 
 أخي المعمم ....... أختي المعممة ،،،،

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.
 تحية طيبة وبعد

 ".درجة ممارسة مديري مدارس التعميم العام بأمانة العاصمة صنعاء لمميارات القياديةيقـك الباحث بإجراء بحث بعنكاف:"      
أىمية بالغة في ىذا المكضكع كألىمية دكركـ في العممية التربكية يتشرؼ الباحث باختياركـ ضمف عينة كلما لكجية نظركـ مف      

 البحث، راجيػنا منكـ اإلجابة عمى جميع فقرات االستبانة المرفقة كالتي بال شؾ ستثرم البحث كتساعد في تحقيؽ أىدافو بدرجة كبيرة بإذف
 اهلل تعالى.

 انات التي سيتـ الحصكؿ عمييا ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إاّل ألغراض البحث العممي فقط.مع العمـ بأف جميع البي   
 

 ولكم كل االحترام والتقدير
 

 ان:الباحث
                                                                                    د. ناصر سعيد عمي الدحياني -2                     د. محمد زين السعدي            -1
 777462831رقم الجوال:                            774007302رقم الجوال:       

 
 ( أماـ االختيار المناسب فيما يأتي:√الرجاء كضع عالمة )الجزء األول: البيانات الشخصية: 

 )       ( بنيف ،   )       ( بنات. نوع المدرسة:
 )      ( أساسي،  )      ( ثانكم.ميمية: المرحمة التع
 سنكات. 10سنكات،  )      ( أكثر مف  10 - 6 ، )     ( مفسنكات فأقؿ 5:)     ( التدريس في سنوات الخبرة
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 الجزء الثاني: محاور االستبانة وفقراتيا.
 المطمكبة كاألعماؿ اإلدارية اـھالـ أداء مف تمكنو لتيا كالحذاقة بالبراعة المدرسة مدير تمتع :الميارات اإلداريةالمحور األول: 
شباع المعمميف متطمبات تحقيؽ يكفؿ بما كمتميزة سميمة بطريقة منو  .المدرسة كتحقيؽ أىداؼ ـيحاجات كا 

 الفقرة ـ
 المدير لمميارة درجة ممارسة

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
      .مف الكزارة الصادرة التعميماتك  كاألنظمة بالقكانيف يتقيد 1
      .المدرسية االمتحانات سير عمى يشرؼ 2
      .المدرسة داخؿ التقكيـ عمى يشرؼ 3
      المدرسي الجدكؿ كضع عمى يشرؼ 4
      .المدرسة داخؿ ينفذ اجھالمف أف مف يتأكد 5
      .بعدالة المعمميف عمى الدراسي البرنامج يكزع 6
      ـ بالزيارات الصفية المتكررة.يقك  7
      .المدرسة في النظاـ حفظ عمى يعمؿ 8
      .بو المتعمقة التقارير جميع عمى معمـ كؿ يطمع 9
      .سير العمؿ لمتابعة المعمميف مع دكرية اجتماعات يعقد 10
      .المعمميف تقييـ في المكضكعية يراعي 11
      ذلؾ تتطمب التي ؼالمكاق في الحـز يستخدـ 12
      .باستمرار المختمفة السجالت يتابع 13
      .لممعمميف كالسنكية الفصمية الخطط يتابع 14
      .المدرسة في العممية المختبرات يتفقد 15
      .التعميمية كالكسائؿاألجيزة  جكدة مف يتأكد 16
      .لممدرسة الالزمة المالية اإلمكانات تأميف 17
      .الصباحي الطابكر بتفقد دكامو يبدأ 18
      .ييتـ بنظافة مرافؽ المدرسة 19

امتالؾ مدير المدرسة لممعارؼ كالمعمكمات التي تمكنو مف تحقيؽ أىداؼ المدرسة بكفاءة  : الفنيةالميارات المحور الثاني: 
ف فيي األساليب كالطرؽ التي يستخدميا مدير المدرسة في كفاعمية، ككذلؾ أداء المياـ كاألعماؿ المنكطة بو بإتقاف كدراية 

 عممو كمعالجتو لممكاقؼ التي يصادفيا.

20 
بشؤكف  المتعمقة القرارات اتخاذ في المعمميف يشرؾ

 .المدرسة
     

      .بنفسو المتخذ القرار تنفيذ يتابع 21
      .اإلدارية العمميات في الحاسكب يستخدـ 22
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      .في المدرسة الالصفية نشطةاأل عمى يشرؼ 23
      مشكمة أم لحؿ التفكير في العممي األسمكب يستخدـ 24

25 
 كيضع استراتيجيات اھحدكث المتكقع بالمشكالت يتنبأ

 .اتيلمعالج
     

      .التدريبية المعمميف حاجات تمبية عمى يعمؿ 26
      .المدارس في التعميـ تكنكلكجيا استخداـ يشّجع 27
      يساعد المعمميف عمى تنمية أنفسيـ ذاتيان. 28
      .لممعمميف السمطات يفكض 29
      .األكلكيات المدرسية حسب األعماؿ ينجز 30
      .مقيـ كمشرؼ بدكره يقـك 31

32 
 كمديرم كمديرات كالمعمميف المشرفيف مع الخبرات يتبادؿ

 .األخرل المدارس
     

      .المعمميف بيف الصفية ياراتالز  تبادؿ يشجع 33

34 
 كالخاصة في العامة السالمة كسائؿ تكفير عمى يعمؿ

 .المختبرات
     

      .باستمرار المدرسي المبنى صيانة عمى يعمؿ 35
عميـ الطريقة التي يستطيع بيا مدير المدرسة التعاكف بنجاح مع اآلخريف كيج: المحور الثالث: ميارات العالقات اإلنسانية

يتعاكنكف معو كيخمصكف في العمؿ كيزيد مف قدرتيـ عمى االنتاج كالعطاء، فيي الدراية الكاعية بالطبائع البشرية كالعالقات 
 اإلنسانية.

 الفقرة ـ
 المدير لمميارة درجة ممارسة

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
      .المعمميف بيف كدية أجكاء يكفر 36
      .المعمميف كالطمبة لدل االيجابية اتىكاالتجا القيـ ميين 37
      .طيبة بركح المعمميف آراء يتقبؿ 38
      تيـ.حؿ مشكال في ـھكيساعد المعمميف ظركؼ فيـيت 39
      .ييـبأيد كيأخذ الجدد المعمميف يشجع 40
      .المعمميف إمكانات يقدر 41
      .بالمدرسة معمـ كؿل الشخصية الحرية عمى يؤكد 42
      .كالسمبي اإليجابي التعزيز يستخدـ 43
      .المحمي المجتمع مع طيبة عالقات يقيـ 44
      .المدرسة زيارة عمى اآلباء يشجع 45
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      يؤمف بركح العمؿ الجماعي. 46

كتحميمو إلى عناصره كابتكار األفكار كالقدرة عمى  قدرة مدير المدرسة عمى إدراؾ المكقؼ ككؿ: المحور الرابع: الميارات الفكرية
 تككيف رؤية مستقبمية لممدرسة.

      .نيان مي نفسو تطكير عمى يعمؿ 47
      .كاضحة تربكية رؤية يمتمؾ 48
      يستثمر االفكار المرتدة مف المعمميف. 49
      يستثمر االفكار المرتدة مف المسؤكليف. 50
      المتبعة فييا. ؼ المدرسة كاإلجراءاتيربط بيف أىدا 51
      .في المدرسة الثقافي الفكرم النشاط يدعـ 52
      .المدرسي وعمم في يبتكر 53
      .المطالعة عمى اآلخريف يشجع 54
      المسؤكليف كالمعمميف.  إقناع يارةم لديو 55
      .األحكاـ إصدار في يتركل 56
      .المدرسية التعميمية ك المشكالت لحؿ بدائؿ يقترح 57
      .الثقافية المدرسية المسابقات يشجع 58
      .المعمميف بيف اآلراء تبادؿ يشجع 59

السمات كالقدرات الجسمية  كالعقمية التي تمكف مدير المدرسة مف أداء عممو بطريقة تكسبو : المحور الخامس: الميارات الذاتية
 كتمكنو مف اتخاذ القرارات بثقة كثبات كتحمؿ مسؤكلية إصدار األحكاـ. ثقة كاحتراـ معمميو

 الفقرة ـ
 درجة ممارسة المدير لمميارة

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
      .الحسنة كالقدكة الطيب بالخمؽ يمتاز  60
      ييتـ بمظيره الخارجي. 61
      اھفی ـكالتحك النفس ضبط مقكمات يمتمؾ  62
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Abstract 

 
Information and communications technologies (ICT) 

increasingly impact and shape all aspects of our life, including 

the ways we learn and teach. The emergence of ICT-based 

initiatives in education as a driving force in the Knowledge 

Society is part of a wider context of change in higher education 

and society at large (Bhuasiri, Xaymoungkhoun, Zo, Rho and 

Ciganek, 2012). In alignment with the growing demands for 

higher education, most of the higher education institutions 

across the world have adopted ICT as a way to response the 

increasing demands and enhance quality of teaching and 

learning process (Thurab-Nkhosi & Marshall, 2009; Tucker & 

Gentry, 2009). A large number of virtual institutions and e-

universities have been established. In some of these institutions, 

all of the teaching, learning, communication and administration 

activities are conducted virtually. 

Whether or not it is an accurate portrayal, The old stereotype of 

higher education is the lecture hall, where students sit passively 

and take notes from a professor whose experience and 

knowledge can be shared only in the classroom. 

However idealistic our conceptions of education may be, those 

involved in higher education know how difficult it is to truly 

achieve student involvement. Even the most inventive instructor 

has the occasional disaffected student who simply refuses to 

engage. But outside the classroom, that same student who 

refuses to engage in classroom discussion may well be deeply 

involved in social conversations, politics, or other communities. 

Although the barrier between inside and outside the classroom 

has been difficult to overcome, new social media forms today 

are starting to break down that barrier and enable dialogue. The 

participatory culture offers exciting new opportunities to pull 

learners into conversations and turn passive, knowledge-

receiving students into active, knowledge-making student. 

This research aims to explore the attributes of The new 

educational models, Through Easy A as a model of higher 

virtual education. 
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 ملخص

هتدف الدراسة إىل التعرف على كيفية استثمار تكنولوجيا املعلومات 
يف قطاع التعليم وطرق االستفادة من  تطويعها واسرتاتيجيةواالتصال 

األدوات اليت وفرهتا تقنية الويب اجلديدة يف تعزيز ودعم العملية 
 التعليمة.

 وأنواعه وأهدافه وفلسفته اإللكرتوين التعليمكما هتدف إىل التعريف ب
 تطبيقهاجلوانب اإلجيابية لو  التقليدي التعليم وبني بينه والفرق وميزاته

منوذج عملي آللية االستفادة من  وضع مث معياجلا التعليم يف
تكنولوجيا االتصال يف جمال التعليم اجلامعي من خالل مشروع 

"Easy A" 
والذي يعد منصة تعليمية إلكرتونية هامة وفعالة لطالب جامعة 
الشارقة، وهو مبثابة نوع من احللول للمشكالت اليت تعاين منها 

هامة يف سبيل حتديث نظم مؤسسات التعليم، واملشروع يعد خطوة 
التعليم الراهنة يف الوطن العريب، وإرساء دعائم جمتمع املعرفة من 
خالل تبين منظومة التعليم اإللكرتوين وتطوير برجمياته من أجل خمرج 

 دور تعليمي أكثر فاعلية ومساير ملتطلبات العصر، يساهم يف تغيري
 من أساسي زءجكونه  إىل التقليدي التعليم يف كمتلقي املتعلم

 .ويبتكر ويطور يضيف التعليمية املنظومة
 
 
 
 

___________ 
جلائزة راشد بن محيد  33املسابقة الـبالدراسات الرتبوية  جمال البحث الفائز باملركز الثاين يف[

 ]للثقافة والعلوم
 أخصائي املكتبات جبامعة الشارقة. *

 .كو. A إيسي لشركة التنفيذي الرئيس **
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 مقدمة

أحدثت التطورات المتزايدة في السنوات القميمة الماضية في تكنولوجيا المعمومات واالتصال ثورة ىائمة في كافة القطاعات وال سيما 
وظيور أنماط جديدة  األخيرة السنوات في والتعمم التعميم أساليب تطوير ، والذي أسيمت فيو تكنولوجيا المعمومات فيقطاع التعميم

الحمول االستراتيجية التي أفرزتيا تكنولوجيا المعمومات لمواجية تحديات التعميم في  والذي أضحى أحد كالتعميم اإللكتروني ،لمتعميم
ل التعميم اإللكتروني شك  لقد ن والزما بالمكان مرتبط غير التعميم المستمر الفعال و لجعل التعميم ىإل العصر الحالي في ظل الحاجة

، باإلضافة أحد أكثر أنماط التعميم فاعمية وكفاءةكساحة القطاع التعميمي فرض نفسو عمى الماضية واقعًا جديدًا و في السنوات القميمة 
المؤسسات التعميمية  النقص الواضح في عدد في ظلازدياد الطمب عمى التعميم حل مشكمة مواجية التفجر المعرفي و  إلسيامو في
 عمى تعتمد لمتعميم جديدة وطرق أساليب ظيور وىو ما أدى إلى توى برامجيا التعميمية،ذي يشوب محو النمط التقميدي الالنظامية 

 والقنوات واألقمار الصناعية ومستحدثاتو، الكمبيوتر استخدام ومنيا المطموب، التعمم لتحقيق التكنولوجية المستحدثات توظيف تمك
 بواسطة يناسبو، الذي المكان يريده وفى لمن والميمة اليوم مدار عمى التعمم إتاحة بغرض الدولية، المعمومات وشبكة الفضائية،
 لغة من تركيبة خالل من التعميمي المحتوى المختمفة، لتقدم بمكوناتيا المتعددة الوسائل تكنولوجيا تدعميا متنوعة وطرق أساليب
 خالل من لممتعمم عرضيا يتم وبصرية، سمعية متنوعة وتأثيرات وخمفيات ومتحركة، ثابتة مرئية وعناصر ومنطوقة، مكتوبة

ن أ، كما التعميم جودة يحقق مما وقت، أقل وفى مجيود، وبأقل كفاءة، ويتحقق بأعمى وممتع، شيق التعمم يجعل مما الكمبيوتر،
 العممية في التعميم المعمومات وتكنولوجيا تكنولوجيا مجالي بين الحادث التزاوج أفرزىا التي التكنولوجية المستحدثات توظيف

 التركيز ليكون تحقيقيا، إلى تسعى التي في األىداف نوعية نقمة إحداث التعميمية النظم عمى تفرض كبرى ضرورة أصبح التعميمية،
 تتضمنو الذاتي وما التعمم ميارات ومنيا المعمومات، عصر الحياة في تتطمبيا التي الميارات من مجموعة المتعممين إكساب عمى
مع ىذه التطورات أصبح يدور .(1)، بداًل من تمقينيم المعموماتالذات إدارة وميارات التكنولوجية، المستحدثات مع التعامل ميارات من

ضفاء يز دورهتعز لتطويره و جاءت  فالتكنولوجيا في األذىان تساؤل ىل ستمغي التكنولوجيا التعميم التقميدي؟ اإلجابة بالطبع ال  وا 
عميم التقميدي المعتاد يعتمد عمى اإللقاء من قبل المعمم فيو من يحدد مسار المادة أي أن عممية التعميم فالت عميو المتعة والتشويق

تقتصر وتعتمد عمى جانب واحد أال وىو المعمم، كما أن االستفادة من المادة قد تقتصر عمى فئة محددة من الطالب المتفوقين عادة 
ليمنح جميع  ىذا النمط الجديد من التعميمأىمية  تالمشاركة والتفاعل.من ىنا جاءأما باقي الطالب فاعتمادىم عمى الحفظ دون 

ضافة خبرة است تاح ليم التواصل وتبادل خدام التكنولوجيا في التعمم كما أالطالب نوع من الجذب والتشويق في التمقي والتعمم وا 
ى أنفسيم وأكثر مشاركة وتفاعمية في عممية التعميم، كثر اعتمادًا عمأاألفكار والمعمومات، كما ساعد عمى أن يصبح الطالب 

 .فالطالب أصبح لو دور في وضع وتصميم منيج الدراسة
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 ة البحثمشكم
أفرزت الثورة التكنولوجية العديد من األدوات التي ساىمت في تعزيز العممية التعميمية بفاعمية وكفاءة، وأصبح من الضروري دمج 

التعميمية في العالم العربي في ظل المعاناة من مشكمة استيعاب الطالب الراغبين في االلتحاق بمؤسسات تمك األدوات في العممية 
التعميم وضعف فاعمية المحتوى التعميمي التقميدي والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجو أنظمة التعميم العالي في بمدان الدول 

خاصة، وزادت تمك التحديات في عصر المعموماتية وبات من الصعب وباألخص  ةعامة وفي الوطن العربي بصور  ةالنامية بصور 
في وطننا العربي مواكبة التطور وتطبيق نظم ومعايير الجودة لتحسين العممية التعميمية في ظل سوء المناخ التعميمي وضعف البنية 

إضعاف الميارات الذىنية  منتج التعميمي الذي ساىم فيالتحتية لتكنولوجيا االتصال بالمؤسسات التعميمية وىو ما أثر سمبًا عمى ال
 واالبتكارية لدى الطالب في أغمب البمدان العربية.

تكنولوجيا المعمومات لتطوير التعميم الجامعي وتحديثو حيث فرضت ىذه  وآليات ستراتيجياتإوضع لالحاجة الماسة  ظيرتمن ىنا 
حداث تغيير نوعي وجذري في أنظمتو التعميمية بجميع ستراتيجي لتطوير انفسيا كخيار  واالتصال التعميم الجامعي والنيوض بو وا 

وتمثل ذلك في  عناصرىا وأىدافيا ومدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا لتتوافق مع التطورات العممية والتقنية وثورة المعمومات الحديثة
ددة وشبكة اإلنترنت، لذا يمكن تحديد مشكمة الدراسة في التساؤل ظيور ما يسمى بالتعميم اإللكتروني المعتمد عمى الوسائط المتع

 التالي:
 كيف يمكن االستفادة من تكنولوجيا المعمومات في دعم التعميم اإللكتروني، وما هي آلية التطبيق؟

 البحثأهمية 
" Easy Aمن خالل مشروع "تبرز أىمية الدراسة من خالل محاول الباحثين وضع نموذج عممي لدعم عممية التعمم اإللكتروني 

لممشكالت والتساؤالت التي والذي يعد منصة تعميمية إلكترونية ىامة وفعالة لطالب جامعة الشارقة، وىو بمثابة نوع من الحمول 
رساء دعائم مجتمع المعرفة من خالل تبني منظومة التعميم اإللكتروني  تطرحيا الدراسة من أجل تحديث نظم التعميم الراىنة، وا 

كمتمقي في  المتعمم استبدال دور وتطوير برمجياتو من أجل مخرج تعميمي أكثر فاعمية ومساير لمتطمبات العصر يساىم في
 التعميم التقميدي إلى جزء أساسي من المنظومة يضيف ويطور ويبتكر.

 بحثأهداف ال
بالتعميم اإللكتروني وفمسفتو ية، وكذلك التعريف بتكنولوجيا الويب وأدواتو واستخداماتيا التعميمتيدف ىذه الدراسة إلى التعريف 

وأىدافو وأنواعو وميزاتو والفرق بينو وبين التعميم التقميدي والجوانب اإليجابية لتطبيقو في التعميم الجامعي ثم وضع نموذج عممي 
 "Easy Aمن خالل مشروع "آللية االستفادة من تكنولوجيا االتصال في مجال التعميم الجامعي 
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 :التالية لمحدود وفقاً  الدراسة تسير البحث حدود
 تغطي موضوع التعميم اإللكتروني وآلية تطبيقو في التعميم الجامعي  :موضوعيةال الحدود : أوالً 

 .تقتصر عمى الدراسات والمصادر التي تتناول موضوع الدراسة بالمغتين العربية واإلنجميزية: المغوية الحدود ثانيًا: 
 دولة اإلمارات العربية المتحدةجامعة الشارقة، :  المكانية الحدود ثالثًا:

 منهجية الدراسة
الوصفي التحميمي في جمع البيانات المتعمقة بالتعميم اإللكتروني من حيث المفيوم و رضت طبيعة الدراسة االعتماد عمى المنيج ف

الجامعي وأنواعو وأىميتو وسماتو وعناصر منظومتو ومتطمبات تطبيقو فمسفتو التي يقوم عمييا وأىدافو ومبررات استخدامو في التعميم 
 تطوير منظومة التعميم الجامعي.ل ة التطبيقمن أجل الوصول إلى تصور مقترح آللي

 ىذه الدراسة في ثالثة مباحث باإلضافة إلى النتائج والتوصيات، :  توقد تناول
  ويبالجيل الثاني لمتكنولوجيا :  المبحث األول

 مما كان لو بالغ األثر عمى كافة المجاالت ضية تطورًا ىائاًل في مجال تقنية المعمومات واالتصالشيدت السنوات القميمة الما
المؤثرات  تمك ، وتأتى شبكة اإلنترنت فى مقدمةالذي شيد ثورة حقيقية بفضل تمك التطورات التعميمبشكل خاص قطاع و 

أتاحتو من أساليب وأدوات مالئمة لموصول إلى مصادر المعمومات مختمفة األشكال التكنولوجية عمى منظومة التعميم بما 
واألنماط، و ليس ىذا فحسب، فمم تعد وظيفة شبكات المعمومات بشكل عام واإلنترنت بشكل خاص قاصرة عمى استرجاع 

واستخداميا عمى نطاق واسع في  المعمومات بل صارت شريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة بفضل أدواتيا وتقنياتيا الحديثة
كافة القطاعات ومن مختمف الفئات، حيث تخطى مستخدمييا ما يقرب من ثالثة مميارات ونصف المميار شخص حول العالم 

 .أي ما يقرب من نصف سكان العالم

 
 نسبة استخدام اإلنترنت في العالم:  1شكل 
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 بين اإلنترنت والويب
ن ين مصطمحي اإلنترنت والويب والمذاب عند الكثيرين السائد الخمط إلقاء الضوء عمىقبل الولوج في موضوع الدراسة ال بد من 

، وفي حقيقة األمر فإن الفرق بينيما شاسع جدًا وىو ما استوجب التوضيح أصبحا يستخدمان كبديل لبعضيما البعض
 واستجالء حقيقة األمر.

فاإلنترنت ىي الشبكة المعموماتية الضخمة ويطمق عمى الشبكة بكامل خدماتيا من "محادثات، بريد إلكتروني، مجموعات 
 (2)، والشبكة العنكبوتية الويب" بالتالي فإن اإلنترنت ىي البيئة التشغيمية والحاضنة لمويبFTPإخبارية، بروتوكول نقل الممفات 

  تكنولوجيا الويب

وتحسينات ومعالجة لبعض سمبياتيا فبعدما كانت تتسم بالجمود أصبحت  تعديالتالتقنيات والنظم طالت الويب كغيرىا من 
 ألفراد المجتمع. اآلن أكثر فاعمية وتفاعمية وأكثر جذباً 

التعاون القائمة عمى  الجديدة التطورات التي لحقت بشبكة الويب من خالل التقنياتإلى  2.0يشير مصطمح الويب و 
 عية وغيرىا.امثل المدونات والشبكات االجتم والمشاركة

نسخة جديدة من الويب تقوم عمى تحويل اإلنترنت إلى منصة عمل بداًل من كونيا مواقع فقط  كما في الويب   2.0ويب وال
، كما أنيا Pc'sصي ؛ بمعنى آخر أن تعمل التطبيقات من خالل المواقع بداًل من أن العمل عمييا من جيازك الشخ * 1.0

تشير إلى ظاىرة التحول في نشر محتويات المواقع من الطريقة التقميدية التي تعتمد عمى التحديث من صاحب الموقع إلى 
  طريقة التعديل المفتوح لمحتويات المواقع وسيولة التفاعل مع زوار الموقع، وحرية تعديل المحتوى.

 
 2و الويب  1الفرق بين الويب  2شكل 

 
__________________ 

 : نظرات مقتطفة ]بحث [ Library 0.2الجيل الثاني للمكتبات أحمد حسين المصري،  *
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 يمثل ديمقراطية المشاركة في إنشاء المعمومة. 2.0يمثل ديمقراطية الوصول إلى المعمومة أما الويب  1.0فإن الويب  ،لذا

 2.0بيئة الويب 
في جعل العالم قرية صغيرة أىم سماتيا االتصال الدائم والتواصل مع اآلخرين سواء في محيط الواقع  2.0ت بيئة الويب ساىم

توصيل النتائج إلى الجميور ، كما أنيا ساعدت عمى ر أدوات إلنشاء المعموماتيتوفعمى أو االفتراضي كما أنيا ساعدت 

من تثبيتيا  ات عمى شبكة اإلنترنت من خالل المتصفح بدالً تستخدم أدوات وتطبيق، باإلضافة إلى ذلك فيي المعني )الحقيقي(

ق التفاعمية مثل : المدونات والويكي والمواقع يتحق، كما أنيا وفرت أدوات ذات أىمية قصوى تعمل عمى عمى أجيزة الكمبيوتر

 ح مشاركة الصور والفيديو وغيرىا.التي تتي

 2.0خصائص الويب 

 خصائص أىميا :يتيمز الجيل الثاني من الويب بعدة 

  االجتماعية .1

  المشاركة .2

  التعاون .3

  سيولة االستخدام .4

  إنشاء مجتمعات وبيئات عبر اإلنترنت .5

 

 

                   

 

 

                                          

 

 االجتماعي التواصل نظم يوضح : 3شكل  
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 2.0أدوات الويب 
عيده وسيمة لتمقي المعمومات واستيالكيا فقط بل أصبح أشبو بمنتدى يستطيع المستخدم العادي نشر لم يعد اإلنترنت كسابق 

إنتاجو وكتاباتو وعرضيا عمى جميور عريض ومتنوع بفضل تقنية الجيل الثاني لإلنترنت وبرمجياتيا االجتماعية التي تتسم 
 ، كما ساعدت أدواتيا عمى :(3)بالتفاعمية والتشاركية

  نشر الوسائط الرقمية عبر اإلنترنتإنشاء و 
 اليوتيوب( الفيديو   —الصوت )البودكاست(—الويكي(-المساىمة والمشاركة من خالل النصوص )المدونات( 
 االتصال / التحدث /المساىمة في فتح شبكة تعمم 

 2.0أدوات الويب أهم  :1جدول 
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لتغيرات  والذي خضعالتعميم  ومنيا قطاع ت عدةمجاال فيتطوير حقيقية ثورة إلى  الويب وظائف ونيج في التغيير قاد لقد
 .عمى االبتكار والمشاركة والتفاعلأدوات وتقنيات تعتمد  بفضل تبنيووتطورات جذرية 
 في التعميم الجيل الثاني لمويب تقنيات تطبيقات:  المبحث الثاني

المتالحق لنظم المعمومات، ونمو المعرفة بمعدالت سريعة،  أدى ذلك إلى تغير واضح  في ظل طوفان المعمومات، والتطور
في مختمف مناحي الحياة، و أصبح التعميم مطالبًا بالبحث عن أساليب ونماذج تعميمية جديدة لمواجية العديد من التحديات 

و فيض المعمومات المتدفق سات التعميمية، نقص عدد المؤس في ظل عمى المستوى العالمي منيا زيادة الطمب عمى التعميم
 والمتزايد في كافة المجاالت. 

لكتروني ى ظير ما يسمى بنموذج التعميم اإلحت عمى منظومة التعميم التحسينات ساىمت تكنولوجيا االتصال بقدر وافر من
E-learning  ى تفاعمي يعتمد عمى الوسائط ليساعد المتعمم عمى التعمم في المكان والزمان المناسبين لو من خالل محتو

 حركة(.-صورة-صوت-المتعددة )نصوص
 E-learningالتعميم اإللكتروني 

 الذي التعميم و"ى عمى سبييل المثال ما يعرفو بأنو منيابالعديد من التعريفات نجد  لتعميم اإللكترونيزخرت أدبيات موضوع ا
 من الوصول الطالب وتمكن واإلنترنت، اآللي الحاسب تقنيات عمى المعتمدة بالتطبيقات غنية تفاعمية بيئة إيجاد إلى ييدف
 ." مكان أي ومن وقت أي في التعمم مصادر إلى
 شاممة أو جزئية بصورة ومتابعة وتفاعل وتمرينات شروحات من يتضمنو ما مع التعميمي المحتوى تقديم" بأنو تعريفو يمكن كما
 نظام"يكون بذلك وىو" االنترنت شبكة بوساطة أو اآللي الحاسب في مخزنة متقدمة بوساطة برامج بعد عن أو الفصل في

من  مجموعة خالل من التعميمية العممية نطاق وتوسيع تدعيم في الحاسوب وشبكات المعمومات تقنيات يستخدم تعميمي
 .(4)الشركات" أو الوزارة في المختصين قبل من إما المعدة اإللكترونية والبرامج االنترنت الحاسوب، أجيزة منيا الوسائل

 
  

 
 

 
 

                         
 

      
 هيكمية التعميم اإللكتروني :4شكل       
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 وأهدافه  اإللكتروني التعميم فمسفة
 :(5)أىمو من مبادئ، عدة عمى اإللكتروني التعميم فمسفة تقوم

 واستعداداتيم األفراد قدرات عمى يعتمد الذي الذاتي والتعميم المستمر، التعميم. 
 والمكان عن الزمان النظر بصرف معيا وتفاعميم إلييم المعرفة ونقل لممتعممين التعميم فرص توفير في المرونة. 
 الحياة مدى التعميم في الفرد وحق المتاحة الفرص خالل من المتعممين، بين الفردية الفروق مراعاة 
 مكاناتو ظروفو وفق  .وا 
 وغيرىا االجتماعية واالقتصادية الظروف بسبب تفرقة دون المتعممين بين الفرص وتكافؤ التعميم، ديمقراطية. 
 كل يستفيد المعمومات، بحيث وتداول المتعممين، بين الخبرات بتبادل يسمح الذي التعاوني أو التشاركي التعميم 

 .البعض بعضيم من المشاركين
 بيئة التعمم اإللكترونية

بالمرونة فيي بال أرض وال جدران تتخطى في ذلك حدود الزمان والمكان، تختمف في ذلك عن تتمتع بيئة التعمم اإللكتروني 
ثرائو عبر األدوات والتقنيات  بيئة التعمم التقميدية من حيث الشكل والتجييزات واألنشطة وتفاعل المتعممين مع المحتوى وا 

عض وبين المعمم من جية أخرى مما يصبغ عممية التعمم المتوفرة لذلك، كما أنيا بيئة خصبة لمتعاون بين الطالب بعضيم الب
 بالمتعة واإلقبال والتحفيز وىي عوامل تفتقدىا بيئة التعميم التقميدية.

  الجامعي التعميم في اإللكتروني التعميم تكنولوجيا استخدام دواعي
عمى الحفظ والتمقين، و تحفيز الطالب التعميم التقميدية عمى الطرق الكالسيكية في التدريس والتي تعتمد اعتمدت أنظمة 

إلعداد التكاليف الفردية ثم يتم تقييميا من قبل المعمم وفي المقابل فإن أنظمة التعميم اإللكترونية في جيميا الثاني تعتمد عمى 
المدونات أدوات جديدة لمتعمم اإللكتروني حيث التركيز فييا عمى التعمم االجتماعي واستخدام البرامج االجتماعية مثل 

 .2.0أدوات الويب  واليوتيوب والويكي والعوالم االفتراضية وغيرىا من
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 (6)التقميدي التعميمو  االلكتروني التعميم أوجه المقارنة بين نمطي : 2جدول 

 التعميم التقميدي التعميم اإللكتروني وجه المقارنة

 يعتمد حيث التكنولوجية المستحدثات يوظف التعميم المستخدم أسموب
 متعددة الوسائط االلكترونية العروض عمي

 وصفحات المناقشات وأسموب
 .الويب

من  أيا يستخدم فال الكتاب عمي يعتمد
في  إال التكنولوجية األساليب وال الوسائل
 األحيان بعض

استخدام  يتيح حيث التفاعمية، عمي يقوم التفاعمية مدي
في  اإلبحار لممتعمم المتعددة الوسائط
 كما معيا والتعامل االلكترونية العروض

الويب  عبر المناقشات لو وتسمح يريد
 .بالتفاعمية

 

 فقط بين يحدث حيث التفاعل ىعم يعتمد ال
بين  دائما يحدث ال لكن والمتعمم المعمم
ال  تقميدية وسيمة بوصفو والكتاب المتعمم
 االنتباه تجذب

 إمكانية التحديث
 

 مكمف عند وغير سيولة بكل تحديثو يمكن
 التقميدية حيث كالطرق الويب عمي النشر
 .النشر بعد التعديل يحدث أن يمكن

فعند  متاحة غير – ىنا – التحديث عممية
فيو  التعديل وال جمعو يمكن ال الكتاب طبع
 .النشر بعد أخري مرة

متاح  يتمتع بالمرونة، لذا وقت أي في متاح اإلتاحة
عمي  الدخول يمكن حيث مكان، أي في

 التعميم لو ففرص لذا مكان أي من اإلنترنت
 .العالم عبر متاحة

مصممة  وأماكن الجدول في محدد وقت لو
عمي  مقتصرة فيو التعميم فرص أن كما

 .منطقتو أو التعميم إقميم في التعميم

 يتعمم المتعمم حيث الذاتي التعميم عمي يعتمد االعتمادية
 سرعتووحسب  واىتماماتو لقدراتو وفقا

 .الذي يالئمو والمكان يناسبو الذي والوقت

أي  في متاح غير فيو لذا المعمم عمي يعتمد
الصف  في إال معو التعامل يمكن وال وقت

 .فقط الدراسي
خبرات  عمي بناء التعميمية العممية تصميم التعميم تصميم

 التعميم خالل من اكتسابيا يمكن تعميمية
وضع  خالل من التعميمية العممية تصمم
يناسب  واحد نظام ىعم مسبقاً  محدد ىيكل
 .الجميع

وموزع حيث  مرن مفتوح نظام في يحدث التعميم نظام
وفي  لسرعتو وفقا بالتعميم لممتعمم يسمح
كيف؟  متى؟ :عن اإلجابة يحقق أي مكانو
 المعمم من كال يعني التوزيع أن كما أي؟

 مختمفة أماكن في والمحتوي والمتعمم

تحديد  يجب حيث مغمق نظام في يحدث
أين؟  عن اإلجابة :أي والزمان المكان
 .ومتى؟
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  مزايا التعميم الجامعي االفتراضي
 : تتمثل في والتي االفتراضي الجامعي بعد أوالتعميم عن الجامعي التعمم وفوائد مزايا تتعدد

 التعميمية. العممية في والزمان المكان قيود تجاوز .1
جية أخرى وىو مايضمن مستويات أعمى من  من والجامعة الطالب وبين جية، من الطالب بين االتصال زيادة .2

 التفاعل والتعاون.
 والمال. والوقت الجيد لم يكن متاحا  ليا الحصول عميو مع توفير لفئة التعميم توفير .3
 تقميل األعباء اإلدارية والتدريسية لممدرس. .4
 صول عمى المدرس بأسرع وقت.أتاح التعميم اإللكتروني سيولة كبيرة في الح .5
رفع شعور الطالب بالمساواة في توزيع الفرص في العممية التعميمية وتعزيز الثقة وكسر حاجز الخوف والقمق لدييم  .6

 .(6)وتمكين الطالب من التعبير عن أفكارىم
  االفتراضي الجامعي التعميم خصائص

 التعميم منظومة في التعميمية بالعممية لالرتقاء وميماً  ،ضرورياً  مطمباً  تجعمو الخصائص من بمجموعة اإللكتروني التعميم يتسم

 : يمي ما منيا الجامعي،

 المتعمم حول متمركز Self- Learning Centered وينمي حاجاتو ويشبع الذاتية لممتعمم، السمات مع يتوافق حيث 

 .النفس عمى االعتماد في ويساعده االبتكارية قدراتو

 كوني Global : تاحة المعرفة، مصادر لتعدد نظرا  .اإلنترنت عمى المختمفة لالتصال بالمواقع Links الروابط من عديد وا 

 تفاعمي Interactive : بواسطة نفسيا المحظة، التخاطب في طريق عن والمتعمم األستاذ بين المباشر االتصال يمكن إذ 

 والمؤتمرات Voice Conferencing الصوتي والتخاطب Really Chatting المكتوب التخاطب :منيا طرق، عدة

 Video .Conferencing المرئية 

 متاح Available : أينما شاء الفرد يتعمم يوميا ساعة 24 مدار عمى متاحة المقررات إن حيث. 

 تعاوني Collaborative من والمتعممين، التدريس أعضاء ىيئة وكذلك وبعضيم المتعممين بين لمتعاون الفرصة تتاح إذ 

 وبخاصة التعميم في الطالب دور تفعيل عمى مما يعمل E- mail اإللكتروني والبريد Chatting الحوارات خالل

 .اآلخرين مع لوجو وجيا التعامل صعوبات في لدييم والذين االنطوائيين الطالب

 مرن flexible : (7)العصر متطمبات مع يتوافق بما وتحديثو، العممي، المحتوي تعديل يسيل. 
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 خصائص التعميم التقميدي واإللكتروني :3جدول 

 التعميم اإللكتروني التعميم التقميدي 

 صناعة المعرفة تخزين المعمومة دور الطالب

 يقدم المعمومة من خالل الفصل الدراسي فقط دور المدرس

 
مكان ون في الفصل وخارج الفصل وفي أي الدراسة تك

 عن طريق البحث والتعمم النشط

 اتساع المنيج المنهجخصائص 
 المعرفة تكون مجزأة

عمق المواضيع ومعارف متعددة التخصصات ، 
 وتطبيق متكامل

 تعميم تعاوني تعميم فردي ومستقل الخصائص االجتماعية

 مبني عمى حفظ الحقائق واألرقام التقييم
 األداء تطبيق المعرفة
 المشاريع

 

 اإللكتروني  التعمم استراتيجيات 

وغير  المتزامن يتم ذلك بمصاحبة بعض المواد التعميمية من خالل موقع الباحث اإللكتروني بالعرض : اإللكتروني اإللقاء
 التعميم والتعمم اإللكتروني. وميارات محتوى لعرض التقميدية؛ التدريس قاعات المتزامن بجانب

اإللكترونية وتنميتيا وعرض المحتوى  والميارات المفاىيم تحميل في استخداميا : يمكن والفائقة المتعددة الوسائط استراتيجية
 المممة. التقميدية الطرق من بدالً  خالليا من التعميمي

 ميارات أداء في لمتجريب بأنفسيم لمطالب الفرصة إلتاحة ستراتيجيةاال ىذه استخدام ويمكن  :اإللكتروني العممي التجريب
 . الراجعة التغذية توفير مع اإللكتروني التعميم وتعمم تعميم

 والمواقع خالل الوسائط من الطالب بين اإللكترونية المعمومات لتبادل االستراتيجية ىذه وتستخدم  :التعاوني التعميم
 . اإللكترونية

 وذلك اإللكتروني والتعمم التعميم وميارات مفاىيم إتقان عمى الطالب لتدريب اإللكتروني التدريب ويستخدم :اإللكتروني التدريب
 .تدريبو بعد بنفسو الطالب ليجرب العممي التجريب يدعميا مساعدة وسيمة لتكون
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تقان تنمية لزيادة  :الفردي والتعمم الذاتي التعمم  وفق المتعمم بو يقوم تعمم وىو اإللكترونية والتعمم التعميم وميارات مفاىيم وا 
 .(8)المعمم من مباشر تدخل دون أىدافو لتحقيق الذاتية وبسرعتو الخاصة، واستعداداتو قدراتو

 الجامعي  التعميم في اإللكتروني التعميم استخدام مستويات

 بالتعميم االكتفاء التقميدي، أو التعميم لدعم سواء تعميمي، ونمط كنظام، اإللكتروني لمتعميم الجامعات استخدام مستوى يتباين

 ومستوى اإللكتروني، التعميم تقنيات مستوى استخدام فييا يختمف التي المستويات من لعدد وفقاً  أساسي، كنمط اإللكتروني،

 ىيئة أعضاء مقدمتيم وفي لمعاممين الالزم التأىيل مستوى بشرية أو أم مادية تجييزات أكانت سواء الالزمة، المتطمبات

 النحو عمى رئيسية مستويات أربعة ىإل اإللكتروني التعميم مستويات تصنيف التعميم ويمكن ىذا يقود من بصفتيم التدريس

 التالي :

 العامة، لممعموماتًً  مصدرا اإلنترنت بوصفيا شبكة استخدام :بو ويقصد Enrichment Level اإلثرائي المستوى .1

 مبني مستوى وىو الميارات، واكتساب التحصيل دعم المتعمم في بيا ويستفيد المختمفة المواقع عمى الموزعة والمتخصصة

 المتعمم معمومات إلثراء األستاذ توجييات عمى الحصول في أو معموماتو أو تطوير معارفو في المتعمم رغبة عمى أساسا

 .ومياراتو

 ولكن التقميدية التدريس قاعات التعميم داخل يحدث المستوى ىذا وفيً  : Supplemental Level التكميمي المستوى .2

 .الشبكة عمى وتتاح وتنتج تصمم، التي الخاصة والتعمم والخبرات التعميم لمصادر كوعاء الشبكة من اإلفادة تحدث

 كامالً  اعتماداً  الويب أو شبكة اإلنترنت عمى االعتماد يبني المستوى ىذا وفي : Essential Level األساسي المستوى .3
 التفاعل، وأساليب التعميم وأدوات المقررات، تصمم ثم وتوفر ومتطمباتو، اإللكتروني التعميم نظام يبني حيث التعميم، في

 .اإلنترنت شبكة عمى التعميمية بالمؤسسة مواقع خاصة في وتتاح واالتصال،
 الرقمي بالتصوير يتصل ما -المستويات السابقة جانب ىإل المستوى ىذا يتضمن Integrated Level المتكامل المستوى .4

 مصادر من اإلفادة عن فضالً  ، ياً تزامن ال أو تزامنياً  واالتصالوالتفاعل  الموقع، عمى يتاح والذي يشرح وىو لألستاذ
تاحة وصول المرتبطة األخرى المعمومات والمختبرات،  الرقمية، المكتباتى إل الوصول وكذلك الموقع خالل من إلييا المتعمم وا 
  (9)وغيرىا والمتاحف
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 E-Cooperative Learning (ECL)التعاوني  اإللكتروني التعمم

 العالم حول أماكن متفرقة في جالسون وىم يتعاونوا أن اآلن يستطيعون الدراسي الفصل في مًعا يجمسون الطالب كان أن بعد
 التفاعل أدوات خالل مكان زمان وأي أي في إليو الموكمة واألنشطة الميام بإنجاز متعمم كل ويقوم اإلنترنت، شبكة خالل

 اإللكترونية التعمم ومصادر مواد من تعميمي يتيح عديد موقع خالل ومن اإلنترنت، عمى المتاحة المتزامنة وغير المتزامنة
 .التعاوني التعمم ومبادئ استراتيجيات عمى ويقوم التعاون عمى ويشجع

 النص باستخدام مؤتمرات المتزامن االتصال طريق عن اإلنترنت شبكة خالل من الطالب بين اإللكتروني التعاون ويكون
 المنتديات، اإلخبارية، البريد اإللكتروني، الموحات باستخدام المتزامن غير االتصال أو بعد، عن والمناقشات والصورة والصوت

 .(12)الخدمات وقوائم الويب، صفحات الممفات، نقل

 (E-learning.2.0) لكترونىالجيل الثانى لمتعميم اإل 

 يعرف بالجيل الثانى لمتعميم اإللكتروني أو مامع ظيور فكر توظيف شبكات التواصل االجتماعى فى منظومة التربية ظير 
(e-learning.2.0) كأسموب إلدارة وتنظيم عممية التعميم من خالل شبكات التواصل االجتماعى. 

ييمنة البرامج االجتماعية عمى التعميم، حيث يتيح لمطالب مشاركة زمالئيم فى ( ب2.0ويتسم أسموب التعميم اإللكترونى )
ممارسة األنشطة التعميمية المختمفة فى بيئة تعاونية تفاعمية داخل مجتمع رقمى، وتم التفكير فى تطبيق ىذا األسموب بمنظومة 

لكترونى التابع لمركز األبحاث الوطنى بكندا، والذى ( بمعيد تقنية المعمومات وأبحاث التعميم اإل٥٠٠٢التربية فى أواخر عام )
ويعرف الجيل الثانى من التعميم اإللكترونى بأنو مجموعات صغيرة من ، طور معايير التعميم والتعمم عبر الشبكات االجتماعية

مترابطة عبر الشبكات والمتصمة بشكل مرن، ومكممة لبعضيا بعضًا عمى الويب، مستخدمة نظامًا لمتواصل الالمعمومات 
توضيح مفيوم الجيل  (Ebner 2007, p.2) روقد اختصر إبن،  (Coutinho 2009) بعداالجتماعى لتحقيق التعميم من 

-E  صياغتو فى معادلة فى مقال بعنوان( من خالل 2.0الثانى لمتعميم اإللكترونى أو التعميم اإللكترونى )
Learning2.0=E-Learning1.0+Web2.0  إال  يلى أن أدوات الجيل الثانى لمتعميم اإللكترونى ما ىإ؛ وىى إشارة

التعميم تعتبر من أدوات  ي( يتم توظيفيا ف2.0أداة من أدوات الويب ) يأن أ يالتعميم، أ ي( ف2.0توظيف ألدوات الويب )
 .ى لمتعميم اإللكترونىالجيل الثان

خاصة مع ظيور األجيال األحدث منيا  االجتماعية الشبكات ( ترجع حقيقتو إلى استثمار2.0ويرى البعض أن التعميم اإللكترونى )
بعد؛ حيث يتمكن المشاركون من بناء عالقات جديدة مع اآلخرين ومشاركة نتاجيم  والمعتمدة عمى تعدد الوسائط ونظم التواصل من

 (10)الفكرى والمعرفي

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517502
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/104347/posts
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/104347/posts


15 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ، العدد األول

 الجيل الثاني لمتعميم اإللكترونيمقارنة بين سمات الجيل األول و  :4جدول 

 بنية التعميم اإللكتروني

وكذلك متابعة  يمثل التعميم اإللكتروني منظومة متكاممة العناصر مترابطة تؤلف بينيا نظامًا متكاماًل لتأليف المحتوى و عرضو
المستخدمين آليًا وتتمثل بنية التعميم اإللكتروني في أربعة جوانب أساسية ىي الجانب البشري والجانب المادي و البرمجي 

 .(11)والمحتوى التعميمي
 

 
 

 بنية التعميم اإللكتروني :5شكل 

 
 

التعلٌم 
 اإللكترونً

الجانب 
 البشري

التجهٌزات 
 المادٌة

المحتوى 
 التعلٌمً

 البرمجٌات

 الجيل األول لمتعميم اإللكتروني
E-learning 1 

 الجيل الثاني لمتعميم اإللكتروني
E-learning 2 

يعتمد عمى تمقي واستيالك المعمومات المقدمة في مواقع 
 الويب )القراءة فقط(

 يشارك المتعمم في إنتاج المعرفة

دارة  LMCتعتمد عمى نظم إدارة التعمم  والتي تتطمب تحميل وا 
 وصيانة مستمرة

تعتمد عمى تقنيات الجيل الثاني لمتعميم اإللكتروني مثل 
 والشبكات االجتماعيةمحررات الويكي والمدونات 

 المقرر أكثر مالئمة لسمات وخصائص المتعمم المقرر اإللكتروني ال يراعي الفروق الفردية لممتعمم
 بعض الحقوق محفوظة الحقوق جميعيا محفوظة

تصنيف المحتوى ومصادر التعمم مسؤولية مجموعة من 
 الخبراء

 المتعمم ىو الذي يصنف مصادر التعمم بنفسو ويتعاون مع
 اآلخرين في ذلك.
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 أدوات التعميم اإللكتروني
األدوات وىما : التعميم اإللكتروني المتزامن، وأدوات التعميم اإللكتروني غير تصنف أدوات التعميم اإللكتروني إلى نوعين من 

 المتزامن.
أدوات التعميم اإللكتروني المتزامن : يقصد بيا األدوات التي تسمح باالتصال المباشر بين المعمم ومجموعة المتعممين عبر  .1

الفصول  –الموح األبيض التشاركي  –برامج القمر الصناعي  –المؤتمرات الصوتية والمرئية -الشبكة وتتضمن "المحادثة
 االفتراضية"

أدوات التعميم اإللكتروني غير المتزامن : يقصد بيا األدوات التي تسمح باالتصال غير المباشر بين المعمم ومجموعة  .2
 .(11)األقراص المدمجة" –ي الفيديو التفاعم –مجموعات النقاش  –المتعممين عبر الشبكة وتتضمن "البريد اإللكتروني 

 أدوات إنشاء المحتوى اإللكتروني 

المحتوى اإللكتروني يعني عممية تأليف ودمج بين المعمومة التعميمية من جية وبين عناصر الوسائط المتعددة ودمجيا في 
لك من خالل صفحات وربط ىذه الصفحات إلنشاء الدروس ثم ربطيا ضمن ىيكل عام لجميع الكتب أو الدورات، ويتم ذ

ضافة النصوص والرسومات والوسائط المتعددة األخرى كما  مجموعة من األدوات المصممة إلنشاء مواد التعميم اإللكتروني وا 
ية التعميم اإللكتروني بشكل كامل، ومن توفر إطارًا لتنظيم الصفحات والدروس وتقويم المتعمم، وىي بذلك تعمل عمى إدارة عمم

 رمجيات( ما يمي :أىم ىذه األدوات )الب

 ( برنامج أوثر ويرAuthorware) 

 ( برنامجDazzlerMax) 

 ( برنامجLectora Publisher) 

 ( برنامجQuest) 

 ( برنامجToolBook) 

 ( برنامجTrainersoft8) 

 ( برنامجWeb Course Builder) 

وصقل الصور واألصوات والرسوم ىذا باإلضافة إلى مجموعة من أدوات تحرير الوسائط المتعددة والتي تعمل عمى إنشاء 

 المتحركة والفيديو والمواد التفاعمية وغيرىا مثل برنامج :
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 ( برنامجGif-animation) 
 ( 3برنامجD-Studio) 

 (E-Learning platforms) اإللكترونية منصات التعمم 

يقصد بيا مجموعة الخدمات التفاعمية عبر اإلنترنت والتي توفر لممتعمم إمكانية الوصول إلى المعمومات واألدوات والموارد 
االفتراضية عبر اإلنترنت، وقد أصبحت العديد من المؤسسات والمنظمات التعميمية تعتمد عمييا الالزمة لدعم عممية التعمم 

دارة عمميات التعمم الخ بيا، وتتميز ىذه المنصات بالقدرة عمى إدارة المحتوى التعميمي ووضع المخططات والخرائط  اصةلتقديم وا 
المفاىيمية لممنيج، باإلضافة إلى احتوائيا عمى العديد من األدوات والخدمات مثل المنتديات ونظام التراسل والمدونات 

 والمناقشات الجماعية.

العالمية مفتوحة المصدر لمتعميم اإللكتروني والتي قدميا عالم الحاسوب األسترالي " من أشير المنصات moodleويعد نظام "
من  "مارتن دوجماس" وكانت فكرتو قائمة عمى أن المعرفة تبنى في عقل المتعمم من خالل ما يقدم لو من معمومات ومعارف

 (12)بمد 196لغة في أكثر من  70ر من أكث نظام مودل يدعم خالل فصول التعمم االفتراضية؛

 ( بتقديم العديد من األدوات الخصائص، ومن أىميا ما يمي :moodleويمتاز نظام موودل )

 وىي األدوات التي يتفاعل معيا المعمم أثناء تقديمو لممحتوى، ومنيا ما يمي :أدوات المعمم : 
إرسال الميام -المقررات التعميميةتحديد المعممين والمشرفين عمى  -نشر محتوى أكثر من مقرر تعميمي عمى نفس الموقع

توفير منتدى الحوار بين  -وضع المراجع المختمفة لممتعممين -وضع المالحظات والمذكرات لممتعممين  -والواجبات لممتعممين 
 إضافة مقرر تعميمي، أو حذفو. -االختبارات والتمارين  -المتعممين والمعممين أو بين المعممين أنفسيم 

     وىي األدوات التي يتفاعل معيا المتعمم أثناء دراستو، ومنيا ما يمي: مم:أدوات المتع 
تحميل ونقل  -تحميل ونقل الممفات  -المنتديات  -لوحة النشرات  -الرسائل المباشرة  -اإلعالنات  -البريد اإللكتروني 

 البحث داخل المستوى. -الممفات 

 :دارة المقرر وعرض المعمومات النصية مصحوبة بالصور، والرسوم  ،وىوتتضمن عرض المحت أدوات بناء وعرض وا 
 والمواقع اإلثرائية المرتبطة بالمحتوى. ،المتحركة، ولقطات الفيديو

 :أو لوحة النشرات. ،ولوحات النقاش ،وتتضمن إرسال واستقبال الرسائل البريدية أدوات االتصال 

 (13)والدعم الفني. ،والتحكم في كل جزء من الموقع ،: وتتضمن إعدادات الموقعأدوات اإلدارة 
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 معايير التعميم اإللكتروني

حقيق األىداف المرجوة من عممية التعميم اإللكتروني بفاعمية اىتمت العديد من المؤسسات والمنظمات العاليمة بوضع من أجل ت
ميدىا لحداثة عيده و كونو لم يتمتع باالنتشار المنشود مواصفات ليذا النمط من التعميم بوحداتو المختمفة والتي ال تزال في 
 ومن أىم تمك المحاوالت لوضع معايير ليذا النمط من التعميم ما يمي :

 )نموذج مشاركة المحتوى واألشياء )سكورم 
 ( االئتالف العالمي لنظام إدارة التعممIMS) 
 معايير دبمن كور 
 معايير أرديان 
  واإللكترونياتمعيد ميندسي الكيرباء 

 المعايير األساسية لمواقع التعميم اإللكتروني
وضعت وحدة تطوير التعميم في جامعة غرب سيدني في أستراليا، معايير لمتعميم اإللكتروني عال الجودة ومن ناحية أخرى، 

مالئم لممتعمم في بيئة وىذه المعايير تركز عمى تحسين المواقع الفردية وتطوير ميارات العنصر البشري من أجل منتج قوي 
 : (12)اإلنترنت وىذه المعايير ىي 

 معيار التنظيم والمظير 
  ًمعيار التناسق واالمتثال : قانونيًا ومؤسسيا 
 االستخدام المناسب ألدوات التعميم اإللكتروني 
 مصادر المتعمم وكيفية مساعدتو 

 معايير تقويم التعميم اإللكتروني
 : (11)ال بد من مراعاة عدة مواصفات يجب توافرىا في النظام وىي لتقويم نظام التعميم اإللكتروني

 جودة األىداف 

 جودة المحتوى 

 جودة المتطمبات التقنية 

 جودة البنية التحتية 

 )جودة العنصر البشري )المعمم والمتعمم والمبرمج 

 توافر اإلمكانات المادية 
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 التطوير الذاتي لنظام التعميم اإللكتروني 

 الدعم اإلداري 

 نموذج التعمم اإللكتروني االستراتيجي

يعتمد بناء نموذج التعمم اإللكتروني االستراتيجي عمى خصائص بيئة التعمم اإللكتروني واستراتيجياتو لبناء نموذج تعمم فعال 
التعمم المرتبطة بييكل مبني عمى اإلنترنت أو عمى الخط المباشر باستخدام أدوات رقمية متعددة تدعم األبعاد األربعة 

 االستراتيجي في البيئة اإللكترونية وىي :

(14)ديناميكة واجيات تفاعل التعمم ال –موارد المعمومات الغزيرة  -التفاعل االجتماعي غير المباشر  –الوقت والمسافة المرنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج التعمم اإللكتروني النموذجي 6شكل             

 

التنظٌم/التشر العواطف

 ٌع الذاتً

 المتعلم على الخط

المهارة 

 المفصلة

مهارة الفهم، 

التوعٌة الجارٌة، 

 االتجاه،

الدافعٌة   

 مهارة اإلنترنت :

البحث على -

 الخط المباشر

المناقشة على -

 الخط

نقل ملفات -

 المعلومات

المراجعة الذاتٌة-  
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 تصميم وتطوير نظم التعميم الذكية

( ىي برامج نظم التعميم المبنية عمى الحاسب اآللي والتي تشتمل عمى معرفة معينة في موضوع معين ITSنظم التعميم الذكية )
آلثارىا بقصد إرساليا لمطالب من خالل أدوات التعميم الفردي التفاعمي، وقد نمت ىذه النظم وصارت شائعة االستخدام نتيجة 

ديو بأقل وقت، وىو ما يحقق الغاية المنشودة منو بتوصيل المعرفة التي بجانب تنمية المعرفة لزيادة أداء المتعمم في  اإليجابية
، وقد طورت كثير من نظم مرتبطة بأداء المتعمم ومدى استيعابوالقدم التغذية المرتدة ، كما ييتضمنيا النظام بطريقة فعالة لممتعمم

مى التمارين المقدمة لو وتوفر تغذية مرتدة لتعريف التعميم الذكية من وظائفيا وأدواتيا حتى تتمكن من تحميل أجوبة المتعمم ع
" و "نظام معمم لغة ليسب PATعمى التحميل، ومن أىم ىذه النظم "نظام معمم الجبر  األفكار الخطأ أو الميارات القاصرة بناءً 

LISP Tutor." 
 مكونات نظم التعميم الذكية

عن بعضيا إال أنيا تتواصل معًا فيما بينيا مشكمة نظام تعميمي ذكي المستقمة  تشتمل نظم التعميم الذكية عمى عدد من المكونات
 وتتمثل ىذه المكونات في :

 : يمثل إطار عمل لتعريف حالة فيم الطالب لمجال موضوع معين يدرسو، وذلك من خالل بياناتو  موديول الطالب
 الشخصية وسماتو العامة وحالتو الذىنية المخزنة في نموذج الطالب.

 يتضمن معرفة كيف يدرس المقرر وما يرتبط بو من استراتيجيات لمتدريس والتعمم. التربوي الموديول : 

  : يشمل ىذا الموديول عمى معرفة المجال الذي يدرس، ويعرض مجال خطة المقرر الدراسي، كما موديول مجال المعرفة
 يعرض مجال المعرفة كمجموعة من المفاىيم والميارات والمشكالت الكامنة.

 يرتبط بطريقة محددة مع مجال المعرفة الدراسي، و يستخدم ىذا النموذج مجال المعرفة الذي ينصح وذج الخبير : نم
ويرشد أجزاء النظام األخرى، وقد يبين ىذا النموذج صعوبة أقسام المقرر الدراسي ومشكالتو، وييدف ىذا النموذج إلى 

 تقديم حمول لممشكالت في المجال الذي يدرس.

  : يقوم ىذا الموديول بمراقبة التفاعالت مع المتعمم والتي تتضمن الحوار وعروض الشاشات المقدمة لو موديول االتصال
 في إطار واجية التفاعل مع المستخدم.

 

 
 

 (14)المحتوى الدراسي في نظام التعميم الذكي: تفاعمية 7شكل 

المودٌول  مودٌول االتصال

 التربوي

ول الخبٌرمودٌ  

 مودٌول الطالب

 مودٌول المعرفة
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 التعميم اإللكتروني والتنمية
 يعد التعميم بوابة التنمية الشاممة، ويرتبط نجاح التنمية في أي دولة بنوعية النظام التربوي المعمول بو وكفاءتو، و كمما كان النظام

في ىذا لعب التعميم اإللكتروني عمى المورد البشري والذي يعد ركيزة التنمية االقتصادية، وقد  التعميمي قوي انعكس ذلك إيجاباً 
، كما ساىم في تنمية القدرات اإلبداعية لمطالب دورًا ىامًا في ربط أىداف التعميم ومضمونو بأىداف التنمية ومضامينيااإلطار 

عن عمميات التمقين والحفظ وانتقال المبادرة من المعمم إلى المتعمم، ومن التعميم  وتعظيم قدراتيم عمى التخيل واالبتكار والتفكير بعيداً 
 إلى التعمم، وبالتالي التركيز عمى ثقافة اإلبداع دون ثقافة الذاكرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (11)أثر التحول اإللكتروني عمى النمو االقتصادي: 8 شكل

 
 
 

أثر التحول إلى 

 التعلٌم اإللكترونً

تطور المؤسسات  تنمٌة الموارد البشرٌة

 والسٌاسات

التقدم العلمً والتطور 

 الصناعً )المعرفً(

التعلٌم مدى الحٌاة-  

التعلٌم عن بعد-  

زٌادة اإلنتاج العلمً واإلبداع  -

 واالبتكارات

تطور المهارات واإلنتاجٌة-  

نشوء صناعات جدٌدة وفرص -

 عمل جدٌدة

االستثماراتزٌادة حجم  -  

صناعة القرار بدقة -

 وموضوعٌة

االنفتاح االقتصادي-  
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 المبحث الثالث
 منصة التعميم اإللكتروني لطالب جامعة الشارقة: "Easy Aمشروع "

 Easy Aاسم المشروع : 
 وصف المشروع: موقع تعميمي )منصة تعميمية(

 مقر المشروع : جامعة الشارقة
 www.easya.aeرابط المشروع 

 Easya.ae فكرة
جاءت فكرة الموقع نتيجة لتزايد اإلقبال  طالب جامعة الشارقة،من قبل مجموعة من  2013عام  إطالقوىو موقع تعميمي تم 

وحينما بدأ القائمين عمى في موقع فيسبوك و يوتيوب. ونشرىا شرحيا  من الطالب عمى الدروس التعميمية التي تم إعدادىا و
ن خاللو شرح لتحميل المزيد من المقاطع، أدركنا أىمية وجود موقع يتم م من زمالئيمفي تمقي الكثير من الطمبات  المشروع

( وجميع www.easya.ae/oldول موقع وىو )تم إطالق أ 2013الطالب. في شباط/فبراير لى المساقات من الطالب إ
ضافالمساقات كانت فقط مساقات اليندسة مشروحة من قبل طالب ال ة العديد من يندسة. تم تحسين وتعديل الموقع وا 

حاضر عندما يتم يضًا سيتم إبالغ المخدمين في حال تحميل مقطع جديد و ألى المستالمميزات إلييا مثل إرسال التنبييات إ
يحتوي  عالموقتم إطالق نسخة جديدة من الموقع وال تزال قيد التطوير، و  2015لى الصفحة. في خريف تحميل مقطع جديد إ

 عمى الكثير من المميزات التي تخدم الطالب و الجامعات المعنية بالسماح ألعضائيا لممساىمة.

 

: أول محاضرة فً الموقع.2صورة  : الموقع القدٌم.1صورة   
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 مراحل المشروع

 )انتيت( : طالب كمية اليندسة بجامعة الشارقة المرحمة األولى

 )جاري العمل عمييا( : الربط مع جميع كميات جامعة الشارقة المرحمة الثانية

 )مستقبمية( : الربط مع جميع الجامعات داخل الدولة المرحمة الثالثة

 : الربط مع الجامعات خارج الدولة )مستقبمية( المرحمة الرابعة

 يزي اي ؟إهداف أ
ة يتفاعمي متكامل ، تم تصميم ىذا الموقع ليوفر الخصوص ىذا الموقع عبارة عن حمقة وصل بين الجامعات والطمبة لتوفير نظام

يسمح الموقع  التامة لعمالئو من الجامعات األخرى حيث يضمن خصوصية المحاضر ومحتويات المحاضرة بسرية تامة وأيضاً 
ي الحصول عمى تقدير امتياز في أي من المساقات ولكن بالمثابرة والعمل أيزي إلك موقع  ليضمن بنشر المعرفة بين المشاركين.

 ستحصل عمى التقييم المثالي .  
 يزي اي ؟إمميزات 

يوفر الموقع خاصية تخزين جميع المحاضرات المسجمة ويتيح لممشاىد المشاركة وكتابة التعمقيات عمى أي تسجيل في حالة إن 
موقعنا بخاصية إبالغ الطالب بأي شرح أو درس جديد حتى تتيح الفرصة لمطالب بأن رغب االستفسار من المحاضر. يتميز 

 ينضم إلى ىذا المساق .
يمكن لمطالب إلغاء خاصية النتبييات عند استقبال الرسائل واالكتفاء بالتحديثات الجديدة عمى صفحة المستخدم بعد تسجيل 

ضافة المذكّرات الميمة التي تندرج ضمن المساق مما يتيح لمطالب الدخول ، ومن مميزات ىذا النظام أنو يتيح لممحاضر إ
 حفظيا عمى حاسوبو الشخصي .

 :واستخدام الموقعاالشتراك  كيفية
 العضوية العادية )الطالب/الباحث عن المعرفة( .1

المتعمقة بو يتميز صاحب ىذه العضوية بمشاىدة جميع التسجيالت والتعميق  واالنضمام إلى أي مساق وحفظ الممفات 
. في حالة أي فعالية جديدة سوف يتم تنبيو المستخدم عن طريق البريد اإللكتروني . يمكن لممستخدم تعديل الممف 

 الشخصي الخاص بو  .
 عضوية المحاضر  .2

يتيح الموقع خاصية تسجيل المساقات فقط بالضغط عمى زر "فتح مساق جديد" ومن ثم يقوم بإرسال مقطع تجريبي 
  دير الموقع ولو الصالحية في قبوللممساق إلى مدير الموقع .من ناحية أخرى يتم استالم المقطع من قبل ممسجل 

رفض الطمب ، في كمتا الحالتين )القبول أو الرفض( يتم تنبيو المحاضر من قبل النظام عن مايحصل في الطمب  أو 
حاضر ، حيث سيتيح لو النظام بإضافة في حالة قبول الطمب سيتم تحديث الحساب وحصولو عمى عضوية الم
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التسجيالت المتعمقة بالمساق من دون الحاجة إلى تقديم طمب مرة أخرى إلدارة الموقع . يمكن لمسخدمي العضوية 
 العادية الحصول عمى عضوية المحاضرعن طريق المشرف دون الحاجة إلى إرسال الطمب.

 مشرفي الموقع .3
ائص متعددة ، فمنيم من ىو مسؤول عن قبول ورفض الطمبات واآلخر في يتمتع كل مشرف في موقع ايزي اي بخص

ضافة المذكرات الدراسيو .  مراقبة التعميقات وبعضيم مسؤول عن إدارة جامعة محددة وا 
 ماىي المميزات التي يتمتع بيا المحاضر في الموقع ؟

يزي اي مسؤولة إ، في ىذه الحالة إدارة  يزي اي الينضم ضمن أي جامعة أو مؤسسة دراسيةإالمحاضر القياسي في موقع 
عن الطمبات المتعمقة بمساقات المحضار . يتمتع المحاضر في إيزي اي بجميع الصالحيات التي يتمتع بيا محاضرو 

 الجامعات والمؤسسات الدراسية  إال أنو اليندرج ضمن أي منيم .
 خطوات فتح مساق قياسي

 اضغط عمى " فتح مساق جديد "  .1
النموذج الخاص بالمساق ، وتأكيد اختيار "أنا" ضمن اختيارات اإلشراف حتى يتم ضمان وصول الطمب من قبل تعبئة   .2

 إدارة الموقع .
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 استمتع بشرح المحاضرة  .3
في حالة إذا كان المحاضر من أي جامعة أو مؤسسة دراسية فعميو اختيار اسم المؤسسة عند فتح المساق . في ىذه الحالة لن يتم    

إرسال الطمب إلى إدارة موقع إيزي أي بل ستكون المؤسسة المعنية مسؤولة عن جميع المساقات من قبل المحاضر وعمييا القبول أو 
 لجامعات معينة أو متاحاً  لمجميع ، متاحاً  الرفض ألي طمب . عمى المحاضر ثالثة خيارات عند فتح المساق : إما أن يكون متاحاً 

 ة .لبعض التخصصات في الجامع

 خطوات فتح مساق جامعي
 الضغط عمى " فتح مساق جديد". .1
 اختيار " الجامعو " من ضمن خيارات اإلشراف .  .2
 تحديد الكمية المختصة بيذا المساق . .3
 اختيار واحد من الثالثة خيارات " من يّطمع عمى المساق " . .4
 انتظر موافقة الجامعة . .5

 مالحظة هامة 
 معين من الطمبة أو الطالبات وذلك بادخال اسم المستخدم في صفحة اإلعدادات .يمكن لكال المحاضرين استقبال عدد 

 لوحة تحكم الجامعة
 الموحة تتضمن االمتيازات التالية :

 الرئيسية : تحتوي عمى المعمومات األساسية لمجامعة . -
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 المستخدم : عرض جميع أسماء مستخدمي الموقع مع جامعاتيم في ىذه الالئحة . -

 
 متطمبات المساق: اذا ارسل أحد مستخدمي الجامعة طمب فتح مساق فإنو بإمكانو موافقة او رفض الطمب كما ىو -

 موضح . 

 الكميات: ىنا يتم التحكم و اضافة اقسام الجامعة -
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 التحكم بصفحة المساق -

 
المقاطع الموجودة في منتصف الصفحة مرتبة حسب آخر مقطع تم الصورة الموجودة باألعمى توضح كيف تبدو صفحة المساق. 

تحميمو من قبل المحاضر. في الزاوية اليمنى من الموقع يمكننا أن نرى خيارات التحكم، بطاقة ىوية المحاضر، تقييم المساق و 
 أدناخيارات بشكل أوضح في الشرح المرفقات التي تم تحميميا من قبل المحاضر. يمكننا معرفة ىذه ال

 سم المساق يجب عميو اتباع ىذه الخطوات البسيطة:اإذا كان المدرب يرغب بتغيير :  تعديل اسم المساق

 الموجود في يمين الصفحة Editاضغط عمى الزر  . 1
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 Edit Course Nameسيظير الصندوق . 2
 OKقم بتعديل االسم ثم اضغط عمى . 3

 :  التعميمات التاليةثم اتبع  Delete اضغط عمى زر لحذف المساق:  حذف المساق

 ةصندوق اإلدارة في يمين الصفح -

ذا قمت بالضغط  عمى صندوق اإلدارة، سوف تظير صفحة اإلدارة. في ىذه الصفحة توجد كل الخيارات التي تتيح لممحاضر إ
 لمتواصل مع اآلخرين. حاليًا ىناك خياران.

 )يمكن ألي شخص مشاىدة المقطع(.  إتاحة المساق لمجميع .1

 دناه(.ح أإتاحة المساق ألشخاص محددين )بكتابة البريد اإللكتروني كما موض .2

 ليس من الضروري أن يكون المستخدم المدرج في قائمة البريد اإللكتروني التسجيل في الموقع مالحظة ميمة:
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 دناهألتحميل محاضرة جديدة إتبع التعميمات :  تحميل محاضرة جديدة -

 .Add new lectureإضغط عمى  .1

 (.MB 500قم بتعبئة المتطمبات وتحميل الفيديو المسجل  )عمى المقطع أن ال يتعدى   .2

 
 

 
 

 لديك الخيار إلخفاء أو اظيار المقطع عمى اإلنترنت.  .3
 .لممحاضرة كي تكون متاحة لمجميع أو الفي حال إختيار الخيار الخاص، يمكنك إدخال وقت محدد   .4
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 تقييم المساق

نيا سوف تساعد في أتمت إضافة ىذه الميزة إلى الصفحة إلعطاء المحاضر فكرة عن انطباع المستخدم حول المساق. كما 
 .و الصفحة الرئيسيةأاظيار المساق عمى صفحة مساقات الجامعة 

 صندوق المرفقات

المستندات المستخدمة في المقطع أو أي مستندات أخرى ذات صمة، بإمكانو أن يقوم بالضغط عمى إذا أراد المحاضر تحميل 
 ."Ok" ثم يقوم بتحميل المرفقات ثم يضغط عمى "Add" خيار

 

يضًا تحميل السيرة أفي ىذا الصندوق بإمكان المحاضر كتابة إنجازاتو األكاديمية. وبإمكانو :  البطاقة التعريفية لممحاضر
 .الذاتية الخاصة بو

لى إعندما ينضم المستخدم إلى قائمة المساق، سيتمكن المحاضر من رؤية االشخاص المنضمين :  المستخدمين المسجمين
 .المحاضرة. عندما تتم إضافة مقطع جديد أو كتابة تعميق من قبل المحاضر سيتم إرسال بريد إلكتروني لممستخدم
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  مشغل الفيديو الخاص بالمساق

  

 

 

 

 

 

 

 

  لى األحدث.إسيتم ترتيب الفيديوات من األقدم 
  ضافية في المحاضرات.إيستطيع الموجو أن يضيف ممفات 
 نترنت في وقت محدد.سيستطيع الموجو أن يضع الفيديو عبر اإل 
 في المحاضرات. اً ضافيإ اً حيف تعميقات وشر يستطيع الموجو أن يض 
  وأقسام فرعية. )مثل ما ىو موضح في الصورة(لى أقسام رئيسية إسيتم تقسيم كل محاضرة 

 كيف تبدو صفحة الجامعة
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 ىكذ سيكون شكل صفحة الجامعة. من الممكن القيام بتعديالت وتغيير الشكل النيائي لمصفحة في حال طمبت الجامعة بالتغيرات.

 سيتم تحديد أي الدورات األكثر شيوعا  من خالل عدد المشاىدات والتقيمات. -أكثر الدورات الدراسية شائعة:

 الدورات الحديثة ىنا. عسيتم وض لدورات الدراسية المضافة حديثًا:ا

 سيتم ترتيب المحاضرات من األكثر تقيمًا ألقميا تقيمًا. محاضرات من الجامعة:

 التطوير طورمميزات في 

 في ىذا المنتدى الطالب المسجمون سيستطيعون التواصل مع بعضيم البعض والنقاش :  منتدى الجامعات
 فيما بينيم.

 حيث الطالب من مختمف الجامعات سيستطيعون مشاركة أفكارىم وتجاربيم.:  قسم مشاريع التخرج

 الموقع حصائياتإ

الربط  ثممنصة تعميمية لطالب جامعة الشارقة الموقع فقط يحتوي عمى دورات دراسية لطالب اليندسة. ىدفنا الرئيسي ىو بناء  ،حالياً 
الكثير من الزوار والمشاىدات من  ونتيجة لمجيودات القائمين عمى الموقع أصبح وجيةأن تنضم إلينا.  عمى لجامعات اآلخرىا مع

 .فقط 2015م التي في األسفل ىي لعام مختمف الدول العربية. األرقا
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 نتائج الدراسة

كتروني سيحل مشاكل استيعاب الطالب الراغبين في االلتحاق بمؤسسات التعميم لتوصمت الدراسة إلى أن استخدام نظام التعميم اإل

كما أنو سيحل مشكمة التفاعمية بين األستاذ والتي ىي من أبرز التحديات التي تواجو أنظمة التعميم العالي في الوطن العربي، 

مية قدرتو والطالب من جية وتنمية روح التعاون والتفاعل بين الطالب أنفسيم من جية أخرى، باإلضافة إلى توسيع مدارك المتعمم وتن

 . عمى اإلبداع واالبتكار

 توصيات الدراسة

 المؤسسات التعميمية العربيةتطوير و تعزيز البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا االتصال ب 

 .توعية أفراد المجتمع بأىمية التعمم والتعميم اإللكتروني من أجل مستقبل أفضل لمفرد والمجتمع 

 .وضع استراتيجية عربية لمتعميم اإللكتروني التعاوني، لتعزيز المنتج التعميمي األكاديمي العربي 

 .االستفادة من التجارب الدولية في ىذا القطاع 

 القطاع الخاص في االستثمار في مجال التعميم اإللكتروني. تشجيع 

 .تشجيع مبادرات األفراد في ىذا المجال و توفير الدعم المالي الالزم 
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 إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعلومات: معايير مقترحة
Knowledge Management in Libraries and Information Centers: Proposed 

Standards 

  أ. مهره سعيد األسمري* 
 ملخص
 

 معايري: املعلومات ومراكز املكتبات يف املعرفة إدارةبعنوان هذا البحث 

 مقرتحة

مع الرتكيز على ، املكتبات ومراكز املعلوماتيف جمال  إدارة املعرفة تناول

أسس إدارة املعرفة وعملياهتا يف املكتبات ومراكز املعلومات بطريقة 

ومنها: عمدت الباحثة إىل استخدام جمموعة من املعايري وقد  . منهجية

Standards Australia  ، معايري إدارة املعرفة الربيطانية وغريها

املعايري العامة إلدارة املعرفة يف ظل غياب املعايري املتخصصة  من

، وذلك للخروج بقائمة تفصيلية باملعايري.  لعامل العريبيف اللمكتبات 

واليت ميكن تطبيقها يف املكتبات ومراكز املعلومات وروعي فيها 

الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والرتبوية اخلاصة 

  .تمع العريبباجمل
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Abstract 

 

This research is entitled Knowledge 

Management in Libraries and Informatio 

Centers: Proposed Standards. 

Knowledge management in the field of 

libraries and information centers, focusing 

on the basics of knowledge management 

and operations in libraries and information 

centers in a systematic manner. The 

researcher used a set of standards, including 

: Standards Australia, British Knowledge 

Management Standards and other general 

knowledge management standards in the 

absence of specialized standards for 

libraries in the Arab world. In order to come 

up with a detailed list of standards, which 

can be applied in libraries and information 

centers and taking into account the social, 

economic, political, cultural and educational 

conditions of the Arab society. 
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 مقدمة 

تحرص الدول المتقدمة عمى بناء مكتباتيا وفق أسس قوية وسميمة منذ زمن بعيد ، وذلك ضمانًا لفعاليتيا، حيث تقوم بتطبيق 
وقواعد يمكن بواسطتيا القياس والتقويم. معايير ومواصفات لبناء مجموعاتيا، وتنظيميا  وخدماتيا واعتماد ىذه المعايير كأسس 

و في التنمية  ،وذلك لدورىا الرئيس في التكوين العممي والثقافي ،وتعد المكتبات مرفق أساسي و ىام ال يمكن االستغناء عنيا
فيي مركز لجمع مختمف أوعية المعمومات و تنظيميا و تيسير استخداميا لمختمف األنشطة البحثية والتربوية  ،المينية و التطوير

 مختمفة أخرى.  اً و تخدم أبعاد االقتصادية واإلدارية و التعميمية والثقافية و االجتماعية و 

معايير موحدة  د بات من الضروري إعداد أو تطويرواستجابة لمتطورات المتالحقة في البيئة العممية والتكنولوجية المعاصرة، فق
 إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات تتالءم مع  البيئة العربية .

ومن أجل الوصول لمعايير شاممة إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات؛ كان البد من التركيز عمى عمميات ووظائف 
تبة ومرورًا بعممياتيا حل التي تمر بيا المكتبات ومراكز المعمومات من بداية نشأة المعرفة في المكإدارة المعرفة في جميع المرا

كالتخطيط والتنظيم والتخزين والتوزيع والتقاسم والحماية وحتى المرحمة النيائية والمتمثمة في عممية الرقابة والمتابعة المختمفة 
ي تحاول فيو رسم صورة لممعايير التي يجب أن  تتوفر إلدارة المعرفة في  والتقويم . لذا تحاول الدراسة وضع إطار نظر 

المكتبات ومراكز المعمومات، واألسموب األمثل الستخداميا وتطبيقيا. ىذا ولم يحظ موضوع إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز 
 ن جوانبو المختمفة.إذ يحتاج إلى دراسات تتناولو م ،المعمومات باالىتمام الكافي في الوطن العربي

 مشكمة الدراسة

الظروف تراعى فييا  وضع معاييرإدارة المعرفة  بيا  إلى حتاج تإن المكتبات ومراكز المعمومات من أبرز القطاعات التي 
سيما في الوقت الحاضر الذي شيد االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية و التربوية الخاصة بالمجتمع العربي، ال

بشكل منيجي في السؤال ومن ىنا يمكن بمورة مشكمة الدراسة  فيو ثورة ىائمة ونيضة كبيرة. االتصاالت قطاع المعمومات و
 فة في المكتبات ومراكز المعموماتمعايير إدارة المعر  ماىي التالي:

 الدراسة أهداف
ارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات إعداد نموذج مقترح لمعايير إدفي  تسعى الدراسة إلى تحقيق ىدف رئيسي يتمثل

 المجال. اء اإلنتاج الفكري العربي في ىذا وتقديم إضافة عممية إلثر ،

  أهمية الدراسة
، كان ال بد من الركون إلى األساليب الحديثة في عممية إدارة والرقي بيا  نحو التطور والتقدمدفع المجتمعات العربية في سبيل 

المؤسسات والييئات. وحيث أن المكتبات ومراكز المعمومات جزء من تمك المنظمات اإلدارية والعامة، فقد تساعد نتائج ىذه 
 الدراسة الجيات المعنية في فيم أعمق لمعايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات. 

وعمى الرغم من أىمية الدور الذي تؤديو إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات نجد غيابًا لمدراسات التي تكشف وتُقيم 
إجراءاتيا السيما في الوطن العربي. فيذه الدراسة ُتمقي الضوء عمى واقع معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 
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في إثراء اإلنتاج الفكري العربي لألغراض كما تنبع أىميتيا من مساىمتيا ات اليامة واألولية في المجال . مما يجعميا من الدراس
  .مثل ىذا النوع من الدراساتالفتقار البحثية والعممية بطريقة معيارية، نظرًا 

 حدود الدراسة
المكتبات ومراكز المعمومات تراعى فييا الظروف االجتماعية تيتم الدراسة الحالية بإعداد نموذج مقترح لمعايير إدارة المعرفة في 

من اإلنتاج الفكري  و االقتصادية و السياسية و الثقافية و التربوية الخاصة بالمجتمع العربي.وذلك بعد تحميل نماذج  مختارة
المعمومات سواء التي وضعت اإلنجميزية حول موضوع معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز العربية و بالمغة  المنشور

احثين الميتمين أو تمك التي تم اقتراحيا في أبحاث فردية ودراسات لبعض البجمعيات مينية متخصصة  واعتمدت من قبل
 بالموضوع

 منهج الدراسة
ي شكمو لتحميل نماذج مختارة من اإلنتاج الفكري المنشور سواء ف Content Analysisاعتمدت الدراسة منيج  تحميل المحتوى 

بما في ذلك تصفح مواقع بعض الجيات األكاديمية ،  من رسائل وكتب ودراسات ومقاالت وتقارير التقميدي أو اإللكتروني
والتي تتضمن معايير تركز عمى إدارة المعرفة بصفة عامة ، ومحاولة الباحثة  .والبحثية والجمعيات المينية عمى اإلنترنت

مع المكتبات ومراكز  لتتواءمالخروج بقائمة منتقاة لمتعرف عمى نقاط القوة والضعف في تمك القوائم التي ترى الدراسة األخذ بيا 
كز المعمومات  في العالم ومراارة المعرفة في المكتبات ايير إلدألنو وحتى إعداد ىذا البحث لم يتم وضع مع؛العربية  المعمومات
وقد روعي في القائمة المقترحة مالئمتيا لطبيعة المكتبات العربية إال أن ذلك ال يمنع من استخداميا أيضا كأساس العربي .

لمنيج الوصفي التحميمي كما اتبعت الباحثة أسموب ا .إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات األجنبية عمى حد سواء
 لجمع البيانات وتبويبيا وعرضيا وتحميميا وتفسيرىا.

 مصطمحات الدراسة

   Knowledge Management إدارة المعرفة .1

خطوات متنوعة وتتأثر بيا، وتنقسم إلى  تؤثر عمييابيئة خارجية معينة  عممية إدارية ليا مدخالت ومخرجات وتعمل في إطار
 واليدف منيا ىو مشاركة المعرفة في أكفأ صورة خمق المعرفة وجمعيا وتخزينيا وتوزيعيا واستخداميامتتالية ومتشابكة مثل 

 لمحصول عمى أكبر قيمة لممنظمة.

 Criteria   معاييرال .2

 .(1)يعرف المعجم الوسيط  المعيار بأنو : "المعيار: نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عميو الشيء, وجمعو: معايير"

   Libraries and information centers المكتبات ومراكز المعمومات. 3

المكتبات من  جميع أنواع تتضمن لقد تم النظر إلى )المكتبات ومراكز المعمومات( في ىذه الدراسة بنظرة أعمق وأشمل، ف 
إدارة المعرفة التي تحاول  ليذا فمعايير  .ز مصادر التعمم ومراكز المعموماتوطنية وعامة ومتخصصة وجامعية ومراكمكتبات 

 .تعريف إجرائي () المعمومات  الباحثة رسم صياغتيا ليست منكبو عمى نوع بل عمى جميع أنواع المكتبات ومراكز 
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 الدراسات السابقة 

الدراسات المتعمقة بيذا بعد استقراء لإلنتاج الفكري في موضوع إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات ُوجد قمة األبحاث و 
كما تم .إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات المفيوم وتطبيقاتيا.وُتعد ىذه الدراسة أول دراسة عربية تناولت معايير

المعرفة بمفيوميما الواسع وواقع عمميات إدارة المعرفة بيدف االستفادة منيا لوضع معايير إدارة  إدارة ناولتعرض دراسات ت
م حتى 2000وسيتم عرض اإلنتاج الفكري في ترتيب زمني متسمسل من األقدم فاألحدث أي منذ عام  المعرفة في المكتبات.ىذا

 .م2014عام 

  دراسةAbdullah, K. A., and J. M. Jirjees (2014بعنوان إدارة المعرفة: مفيوميا )، وواقع تطبيقيا  ،وأىميتيا
عتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي ا .في المكتبات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجية نظر مديرييا

ة، وأن المكتبات التحميمي والميداني . وبينت نتائج الدراسة أن واقع ممارسات عمميات إدارة المعرفة إيجابية ومرتفع
كبر فيما أالعامة في اإلمارات العربية المتحدة قد تبنت إلى حد كبير متطمبات إدارة المعرفة بيا، وأنيا بحاجة إلى دعم 

ستراتيجيات واليياكل التنظيمية الداعمة إلدارة المعرفة، والتدريب وورش العمل حول مستجدات إدارة يخص توفير اال
 لتشارك بالمعرفة. المعرفة، ومتطمبات دعم ا

 ( بعنوان تطبيق إدارة المعرفة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية: دراسة ميدانية. ىدفت 2013دراسة السمير )
معرفة واقع متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية، وذلك لتقييم االستعداد إلدارة  إلى

التركيز عمى متطمبات إدارة المعرفة من خالل أربع  المعرفة ويراعي خصوصية المكتبات الجامعية، وتتناول الدراسة 
موارد البشرية، البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات، وتتبع الدراسة محاور: الثقافة التنظيمية، القيادة التنظيمية، ال

 يتم توزيعيا عمى العاممين في مكتبات الجامعات الخاصة السورية. استبانوالمنيج المسحي الميداني باستخدام 
  دراسةMavodza, Judith; Ngulube  (2011 ،) المكتبات بعنوان استكشاف استخدام ممارسات إدارة المعرفة في

وتناولت تطبيق  إدارة المعرفة في بعض المكتبات األكاديمية و المبادئ  األكاديمية في بيئة المعمومات المتغيرة.
نو قد تم تنفيذ إدارة المعرفة في البيئات التجارية ورجال األعمال أ إلىوالممارسات في توفير خدمات المكتبة. وأشارت 

واعتمدت الدراسة عمى استخدام منيج دراسة الحالة، وكان اليدف من ىذا البحث  من أجل تحقيق المزايا التشغيمية .
 .في نيويورك مترو بوليتانمعرفة كيف يتم تعريف المعرفة لتعزيز األداء وتحسين نوعية الخدمة في كمية 

  ( إدارة المعرفة في المكتبات ومراك 2009دراسة الضويحي ) اول ىذه الدراسة وتتنز المعمومات : النظرية والتطبيق
موضوع إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات، وتتكون الدراسة من شقين، األول يعنى بتقديم صورة عامة عن 
مفيوم وأىمية إدارة المعرفة وعممياتيا، وفي الشق اآلخر تحاول الدراسة التقدم بتصور مبدئي حول إمكانية تطبيق إدارة 

 ومراكز المعمومات.المعرفة في بيئة المكتبات 
 ( اىتمت بدراسة إدارة المعرفة كتوجو إداري وحتمي لممنظمات المعاصرة في ظل التطورات 2009دراسة السحيمي )م

اليائمة لتكنولوجيا المعمومات. وكانت نتيجة الدراسة أن جامعة الممك عبد العزيز لدييا جاىزية إلدارة المعرفة. كما 
ستراتيجية اتصال. اة كانت لدعم قيادة الجامعة نحو التعمم والتطوير ويميو وجود كانت نتيجة القياس أن أكبر درج

 وأكدت الدراسة عمى أىمية االسترشاد بنماذج تطبيقية ناجحة إلدارة المعرفة.
 ( ىدفت إلى توضيح المفاىيم المتعمقة بالمعرفة وبإدارة المعرفة مع بيان أىم التحديات التي 2009دراسة مسمم )م

تواجو المنظمات العربية فيما يتعمق بإدارة المعرفة. ويقترح الباحث أن تقوم المنظمات إلى إنشاء مركز لممعرفة والتعمم 
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والعمالء وكذلك التعمم المستمر لكل ما ىو جديد في الصناعة. لذا يكون الغرض منو تحقيق التواصل بين المنظمة 
 ستراتيجية وليست مجرد تسييالت عمل.اتوصي الدراسة بالتعامل مع المعمومات وقواعد البيانات باعتبارىا أدوات 

 ( ىدفت إلى التعرف عمى واقع عمميات إدارة المعرفة .ومن نتائج الدرا2009دراسة أبو فارة وعميان .)سة أن ىناك م
عالقة معنوية بين تطبيقات إدارة المعرفة وفاعمية أنشطة المؤسسة، والمؤسسات التي تمارس إدارة المعرفة وتستخدميا 
في حياتيا التنظيمية تكون أكثر فاعمية وقادرة عمى تحقيق أىدافيا من المؤسسات األخرى التي ال تمارس إدارة 

 المعرفة.
   دراسة قام بياvejic, Radoje; Mijailovic, Jelena ( ، تناولت ظيور مفيوم إدارة المعرفة في بيئة 2009) عام

المكتبات في السنوات األخيرة كتخصص فرعي من االقتصاد القائم عمى اقتصاد المعرفة .وتقوم المكتبة  بوظائفيا في 
 جمع ومعالجة ونشر وتخزين المعمومات والوثائق من أجل تقديم خدمات لممجتمع.

 سالة رلاه ذىدف تيورساء مجتمع المعمومات إالمعرفة ودورىا في  إدارة( ، بعنوان  م2008المحيسن ) راسة د
 مح طبمصف يرلتعا إلىت ماولمعمامجتمع ء سارإىا في ودورفة رلمعا إدارةنة )ولمعنا

دور بالف يرلتعا إلى( كما تسعى  تماولمعما إدارةن ع  هدبع أوبو رقدى عمى مرف لتعالة ومحاوناتو ومكد يدتحوفة رلمعإدارة ا
 .مةظلمنا أولتنافسي لممجتمع دم التقق اتحقي دورىا فيخاصة وم ، وليت ايماظتنت وفة في مجتمعارلمعدارة اإلتيجي راالستا
دارة افة رلمعن إدارة ابيف ختالك أي اىنادو اليبنو أإلى سة درالت اصموتو وع ضولمص ايخن قيُا حيطمنك لدو ذيبت وماولمعموا 
دارة إلئيسية تكنولوجيا ر( ىي Scannerئية )ولضالماسحة ر اتعتبت ماولمعمتكنولوجيا اقي وفبالنسبة لمسن ماتييولمعما رغي
ت ، ماولمعمإدارة اال إفي حقيقتو و فة ما ىرمعر إليو كإدارة يشاذي لظم افمعك لذفة لرلمعم اية لتقاسرورضألنيا فة رلمعا
ن ماتييولمعمرات اتشتمل مياوميمة  لمغاية أسس ىي دة لجيت اماولمعمت وأدوات إدارة ارامياإن عة ولمتنوث البحت ابينك لذكو
ز ثقافة تحفدة ،ويدفة جرمعتطوير واستخدام تشجع ت عممياج أيضا إلى فيي تحتاك لن ذمد بعأب ىذفة ترلمعن إدارة الكو
 درات المنظمة .لقر ايطوتس ولقياك طرق لذكوفة رلمعالمشكمة في داع وابإلا

 راسة قام بيا  دBranin, Joseph J.  ( بينت أن المكتبات تتحرك في العصر الرقمي خطوة أخرى  2003عام ، )
إدارة المعرفة، و تعرض  ومنحو التميز في المجال الميني إلدارة المعرفة. وتوضح ىذه الدراسة تاريخ التغييرات ومفي

كاستجابة ليذا التحول. ويشير الباحث إلى وظائف جديدة ألمناء المكتبات األكاديمية  مكتبة جامعة أوىايو مثاالً 
 والمطورين إلدارة المعرفة.

  دراسةBarrso & Gomes   (2001  إدارة المعرفة )–  محاولة الفيم" تعرضت ألىمية إدارة المعرفة ودورىا في
كتساب المنظمة المعرفة واستخداميا في تحسين أداء األداء المنظمي ، وعدْت تقانة المعمومات المكون الميم ال

 .لالمنظمة عن طريق المعرفة الضمنية ألنيا المفتاح الحقيقي لإلنجاز وخمق قيمة جديدة في منظمات األعما
 ( دراسة ويكWick, 2000 ،"بعنوان "إدارة المعرفة وفرص القيادة لالتصال التقني ) أن التميز في عصر بينت

عمى مدى توليد ممارسات وأفكار جديدة، واالرتقاء بما ىو قائم منيا، وأن الحوار بين األفراد ذوي المعرفة يعتمد 
الخمفيات العممية المختمفة يعزز تطوير أفكار جديدة، وأن تعاون المينيين يؤدي إلى اكتشاف األفكار المتميزة، إضافة 

تجاه اإلسراع في اإلبداع يدفع المنظمات لتطبيق المزيد إلى اإلبداع. وتوصمت الدراسة إلى أن الضغوط المتزايدة في ا
 من برامج إدارة المعرفة.
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  دراسةJia-Yang Chang  ( دارة المعرفة في المكتبة الرقمية والمتحف وتناولت  2000عام ( ، بعنوان المحتوى وا 
دارة المعرفة . كما تطرقت إلى تنظيم المعرفة  ىذه الدراسة تصميم المكتبة الرقمية التي تعالج كل من المحتوى وا 
 .  الزمنية )استخراج المعمومات والمعرفة الضمنية( في المكتبة الرقمية بجامعة تايوان

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة      

توجد دراسات تناولت معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات  النو أمن خالل عرض الدراسات السابقة أتضح  
في المكتبات  . كما ُوجد قمة األبحاث والدراسات المتعمقة بإدارة المعرفة وتطبيقاتياموضوع إدارة المعرفة في المكتباتلحداثة  نظراً 

 وعممياتيا  وعناصرىا   جميع الدراسات إدارة المعرفة بمفيوميما الواسع وواقع عمميات إدارة المعرفةومراكز المعمومات وعرضت 

جراءعرض النماذج طياتيا  فياسات وتضمنت تمك الدر  عمى اختالف بعض المكتبات لتطبيقات إدارة المعرفة في الدراسات  وا 
 .والعامة وحتى مكتبات المتاحف األكاديميةأنواعيا 

وتظل  ق ميزة تنافسية مستدامة.ىو مسألة في غاية األىمية لخمالمعرفة في المكتبات ستغالل ا أنكما سمطت الضوء عمى 
لم يتم حتى اآلن وضع أي نو أمراجعة األدبيات،  اتضح منكما ف إلدارة المعرفة مجموعة من المعايير قائمة لبناء  ةالحاج
. ومن المؤمل أن ىذه الدراسة توفر صورة في المجتمع العربي في المكتبات ومراكز المعمومات  المعرفة إلدارة شاممة  معايير

 .في المكتبات ومراكز المعموماتدارة المعرفة إللمعايير مجموعة شاممة من ا لوضع كتبات أفضل لمم

 مفهوم إدارة المعرفة  

في العقدين األخيرين، فكان ُجّل االىتمام عمى ماىّية ل الباحثين والدارسين والميتمين حظيت إدارة المعرفة باىتمام متزايد من قب
 المعرفة وأنواعيا وطرق تحصيميا وتطبيقيا. 

وموضوع، فيي ذات ألن المعرفة مخزونة قبل كل شيء في عقل الفرد نفسو، وفي الوقت ذاتو تعتبر المعرفة إن المعرفة ذات  
موضوعًا عندما تكون مستقمة عن الفرد، أي عندما توجد في المراجع، والكتب والوثائق، واألوساط الصمبة والرقمية المختمفة، وفي 

وضوع حيث أّن المعرفة المكتسبة من مصادر األوساط المعرفية المختمفة ىي الحالتين ال تنفصل المعرفة كذات عن المعرفة كم
معرفة لمذات اإلنسانية التي تصبو نحو تحقيق أىدافيا وآماليا وأحالميا. بمعنى آخر، تتحّول المعرفة من الموضوع إلى الذات 

رفة الضمنية )الذاتية( إلى معرفة صريحة كمما استطاع الفرد اكتساب المعرفة من مصادرىا وأشكاليا الصريحة ثم تعود المع
   .(2)مكتوبة عندما يمارس الفرد أو الجماعة نشاط إنتاج المعرفة في المنظمة أو المجتمع

ولتكوين صورة أدق لمفيوم المعرفة، فإنو ال بد من التمييز بينيا وبين البيانات والمعمومات. فالبيانات عبارة عن حروف وأرقام 
حصاءات عمى شكل  مواد خام. أما المعمومات فيي بيانات تتم معالجتيا وتحميميا وتنظيميا وحفظيا ونشرىا بحيث تصبح وا 

 صالحة لالستخدام .

األفراد وفيما يتعمق بإدارة المعرفة فيي تتمثل في جيود إدارة المنظمة لتوفير المعرفة واكتسابيا وتخزينيا وتشجيع تبادليا بين 
 .واستخداميا ألجل تطويرىا
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إدارة المعرفة في كل من الشركات األوربية واليابانية في منتصف التسعينات ،  داياتحينما ظيرت بالمعرفة  إدارةوظير مفيوم  
نشرت نتائج األبحاث الميدانية إلدارة وقد  1994في أوروبا، وفي عام  1989إذ تأسست الشبكة العالمية إلدارة المعرفة عام 

بتقديم عروض لتمويل مشروع  1995الشركات األوروبية، كما قامت المجموعة األوربية في عام المعرفة التي تم تنفيذىا عمى 
 .(3) . ونتيجة لذلك أصبح نمو متزايد في اإلبداع من خالل األعمال المعرفية وعمال المعرفةEspritإدارة المعرفة ببرنامج 

بيا التقنيات واألدوات والموارد البشرية المستخدمة  ( يقصدKnowledge Managementمصطمح إدارة المعرفة،)باإلنجميزية: 
دارة ونشر استثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما  .* لجمع وا 

ويعرف الكبيسي مفيوم إدارة المعرفة تعريفًا شاماًل استخمصو من عدة تعريفات ضمن مجاالت متعددة بأنيا "المصطمح المعبر 
الكتساب وخزن وتوزيع المعرفة  ،صياغتيا وأدائيا المستفيدون من المنظمة عن العمميات واألدوات والسموكيات التي يشترك في

 .(4)لتنعكس عمى عمميات األعمال لموصول إلى أفضل التطبيقات بقصد المنافسة طويمة األمد والتكيف

فاقم ىذه التحديات متنوعة وبرامج كمبيوتر ومصادر بيانات، وتت تقنياتالمعرفة تحديات تنم عن الحاجة إلى دمج   إدارةوتواجو 
المعرفة عمى مساعدة الناس عمى تبادل  إدارةبسبب الحاجة المتزامنة لتكيف المنظمة ومواكبة التغيرات مع البيئة الخارجية. فتقوم 

 .(5)(Bhojarajuالمعرفة وجعميا موضع تنفيذ )

 أسس إدارة المعرفة:

 (6)أسس وخطوات إدارة المعرفة   Johnيمخص

 المتنوعة والمعرفة المتنوعةامتالك المعمومات  .1
يجاد المعرفة الجديبناء و  .2  المعارف المتنوعةدة من خالل المعمومات المكتسبة و ا 
تطبيق ىذه المعرفة في المجاالت العممية ومشاركة اآلخرين معارفيم في ىذه األعمال و إدارة المعرفة تمكن تمبية  .3

ديم الخدمات وتطويرىا مما يؤدي بالنياية إلي تحقيق غايات و احتياجات المستفيدين ومن اتخاذ القرارات المناسبة و تق
 أىداف المنظمات من خالل توفير ميزة تنافسية ليا تساعدىا عمى االستمرار والبقاء.

 عناصر إدارة المعرفة

 يشير الكثير من الباحثين إلى أن إدارة المعرفة تتكون من أربعة عناصر:

 اإلستراتيجية .  
 القوى البشرية . 
 التكنولوجيا. 
 وسيتم عرضيا بالتفصيل في عناصر إدارة المعرفة في المكتبات الحقا العممية. 

_________________ 
2003الطبعة الثانية ،   Business Informatin Systems  *.  
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 عمميات إدارة المعرفة 

العديد من النماذج  لعمميات إدارة في عصرنا الحاضر فرض التقدم  في مختمف المجاالت كالمعرفي و التقني و االقتصادي 
لمعرفة، وكمما ازدادت المعرفة زادت االبتكارات التي ىدفيا الوصول إلى ابتكار أفضل األساليب التي من شأنيا تطوير العمل 
و اإلداري لموصول إلى أعمى المستويات ويأتي دورنا بتطوير ىذه النماذج التي يتم من خالليا محاولة ضبط المعرفة ومحاول

ال  ارة تمك العمميات في المنظمات و التيانتشار المعرفة بين أفراد المنظمة  . وسيتم عرض بعض النماذج التي تعكس طريقة إد
من أي عممية من عمميات المعرفة وتختمف باختالف الغرض التي وضعت من أجمة ولكنيا تشترك في كثير من تمك  تخمو

  (4)العمميات ومنيا 

وتدعميا، لمعرفة تعمل بشكل مترابط ومتسمسل  فيما بينيا، إذ تعتمد كل عممية عمى األخرى وتتكامل معيا إن عمميات إدارة ا
 وىذه العمميات تتمثل فيما يمي :

عممية تشخيص المعرفة: يعد التشخيص من األمور الميمة في برنامج إدارة المعرفة، وفي ضوء التشخيص يتم وضع سياسات 
ألي برنامج إلدارة المعرفة، وعممية جوىرية رئيسة تساىم مساىمة  وتعد عممية تشخيص المعرفة مفتاحاً  وبرامج العمميات األخرى.

 مباشرة في إطالق وتحديد شكل العمميات األخرى وعمقيا.

ق تحقيو عممية تخطيط المعرفة:  مجموعة التدابير المعتمدة و الموجية بالقرارات و اإلجراءات العممية الستشراف المستقبل، 
الفنية المتاحة إلى والطبيعية و أىدافو من خالل اختيار بين البدائل و النماذج االقتصادية و االجتماعية الستغالل الموارد البشرية 

أقصى حد ممكن إلحداث التغيير المطموب برسم الخطط المختمفة ذات االرتباط  بإدارة المعرفة، ودعم أىداف إدارة المعرفة 
 ات  الالزمة لسير األعمال بكفاءة.منظمة، والسعي إلى توفير القدرات واإلمكانيواألنشطة الفردية وال

عممية نشر المعرفة: ويقصد بيا العمميات الضرورية إليصال المعمومات إلى مستخدمييا في الوقت المناسب وضمن الشكل 
 . المناسب وبالتكمفة المناسبة

عمق بالعمميات التي ترّكز عمى الحصول ، وشراء، وابتكار، واكتشاف، واكتساب عممية توليد واكتساب المعرفة:إن توليد المعرفة يت
واالستحواذ عمى المعرفة أنو يمكن توليد المعرفة من خالل عدد من العمميات التي تمتد بين تحدي اإلبداع  وبين البحث الجاد، 

 . لذلك الألزمةرسمية والندوات وجميع الطرق الواالجتماعات غير 

ين المعرفة:وتعتبر عممية  تخزين المعرفة  من أىم المراحل  فإذا لم يتم تحزن المعرفة  وتنظيميا لفقد اليدف الذي عممية تخز 
 جمو إدارة تمك المعرفة.أوضع من 

عممية توزيع المعرفة: ويقصد بيا  ضمان وصول المعرفة المالئمة لمشخص الباحث عنيا في الوقت المالئم، ووصوليا إلى أكبر 
 كن من األشخاص العاممين في المنظمة.عدد مم

عممية تطبيق المعرفة:إن تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل المعرفة إلى عمميات تنفيذية، ويجب توجيو المساىمة المعرفية مباشرة  
ة مستندة نحو تحسين األداء لمنظمي في حاالت صنع القرار واألداء الوظيفي، إذ أنو من الطبيعي أن تكون عممية تطبيق المعرف

 إلى المعرفة المتاحة
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عممية استرجاع المعرفة : يشير استرجاع المعرفة إلى تمك العمميات التي تيدف إلى البحث والوصول إلى المعرفة بكل يسر 
 وسيولة وبأقصر وقت بقصد استعادتيا

ا توصيل كل من المعرفة الضمنية تقاسم وتشارك المعرفة : يشير تقاسم وتشارك المعرفة إلى تمك العممية التي يجري من خاللي 
 .والمعرفة الصريحة إلى اآلخرين

 نماذج إدارة المعرفة 

 ىناك نماذج عديدة إلدارة المعرفة ومنيا : 

يتألف النموذج المقترح من ست مراحل ، تغطي عممية نقل المعرفة إلى المستخدم من خالل الخطوات  :* Marquardtنموذج  
 التالية التي  بالتسمسل :

 االكتساب. .1
 التوليد. .2
 الخزن. .3
 استخراج المعمومات و تحميميا. .4
 النقل و النشر. .5
 التطبيق و المصادقة .6

*: ىذا النموذج يعكس الخطوات الالزمة لتحويل المعرفة و يركز عمى نقاط معينة تساىم في نجاح   Pfeffer-Suttonنموذج 
 برنامج إدارة المعرفة ويمكن تمخيصيا فيما يمي :

 التعمم و منحنى الخبرة.أىمية منحنى  .1
 التأكيد عمى أولوية التطبيق مقابل النظري. .2
 أفضمية التعاون مقارنة بالمنافسة. .3
 تشجيع المبادرة مقابل الجمود. .4
 سموكيات جديدة لمقادة. .5

 متطمبات تطبيق إدارة المعرفة

حيث تكون بيئة مشجعة عمى اإلدارة يتطمب تطبيق إدارة المعرفة تييئة بيئة المنظمة لتحقيق اإلفادة القصوى من المعرفة، ب
 الفعالة لممعرفة، ومن ثم يمكن تخزين ونقل وتطبيق المعرفة. ولتطبيق إدارة المعرفة فإنو يجب توافر العناصر اآلتية:

___________________ 
*BARTHELME-TRAPP Francoise , VUNCENT Béatrice, “Analyse comparée de méthodes de Gestion des 
connaissances pour une approche managériale 

 



11 
 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر ،العدد األول

 يياكل تنظيمية ال. 
 قيادة ال. 
 تنظيمية.الثقافة ال 
  .تكنولوجيا المعمومات 

  االتحادات الدولية والجمعيات المهنية إلدارة المعرفة

  االتحاد الدولي إلدارة المعرفةhttp://www.kmci.org/  

كجمعية مينية دولية لممارسي إدارة المعرفة. وىي بوابة إلدارة المعرفة ورأس المال الفكري المينيين في  1997تأسست في عام 
 جميع أنحاء العالم. تقدم العديد من الدورات وتنشر األبحاث.

  سنغافورةجمعية المعمومات و إدارة المعرفة  (iKMS)  

دارة المعرفة وتقدم خدمات ىي منظمة غير ربحية تيدف إلى خدمة ا من خالل مجموعة واسعة من الموارد  متنوعةلمعمومات وا 
 مثل المحادثات ، والحمقات الدراسية، والمؤتمرات، والتواصل، والمجمة، والنشرات اإلخبارية، وجماعات االىتمام ، ومنتديات

 التعاون، والمناقشات الجماعية. 

 ( جمعية إدارة المعرفة اليابانKMSJ)  

بدعم من مؤسسات الفكر والرأي البارزين اليابانية واألوساط األكاديمية في دفع عجمة إدارة المعرفة.  1998تأسست في عام  
 وتقدم دراسات مستفيضة حول إدارة المعرفة وتطوراتيا . 

 ( KMSSAجمعية إدارة المعرفة جنوب أفريقيا )

 جنوب أفريقيا . توفر الشبكة ألي شخص ميتم في مجال إدارة المعرفة في

  (PKMPA)جمعية ممارسي إدارة المعرفة البولندية  

تأسست من قبل مجموعة من المينيين، الذين يساعدون بعضيم البعض في حل المشاكل التجارية.وميمة الجمعية ىي تعزيز 
 مفاىيم وأساليب إدارة المعرفة ورأس المال الفكري في المنظمات الحديثة. 

 ( AKMAاآلسيوية ) جمعية إدارة المعرفة

األعمال والمدربين واالستشاريين  التعاون بين األكاديميين وممارسيميمتيا ىو توفير منصة لمتعمم الميني، والشبكات، والبحوث و 
 والعاممين في مجال المعرفة في آسيا .

 ( HKKMSجمعية إدارة المعرفة هونغ كونغ )

 ىي ىيئة مينية لممديرين والمينيين، وتخدم مجتمع العاممين في مجال إدارة المعرفة. 

http://www.kmci.org/
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 إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات  

اقتصادية ومعموماتية واجتماعية معرفة إلى إحداث تغيرات إدارية و أسيمت  التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في عصر ال
بل اعتبرت المورد الرئيس لكثير  ،الحياة. و اعتبرت المعرفة  العنصر األكثر أىمية في اإلنتاج واالستثمار شممت كافة مناحي 

واألنظمة والصيانة   فال تقتصر التكمفة عمى األجيزة والمعدات فحسب بل وعمى البرامج ،من الدول  وعبء عمى  دول أخرى 
ثيًرا .وتعد المعرفة في نسانية والقيم والميارات من أكثر العناصر فاعمية وتأأصبحت المعرفة المتمثمة في الخبرة اإلوالتدريب. و 

عصرنا الحاضر من أغنى الموارد التي تعتمدىا المكتبات ومراكز المعمومات عمى اختالف أنواعيا في إدارتيا ، تنظيميا ، تقديم 
 .دائياأخدماتيا وتطوير 

 لمعمومات إدارة المعرفة وتأثيرها عمى مهنة المكتبات وا

إن الدور المتنامي لمعالم االفتراضي قد أصبح يحيط ويسيطر عمى مينة المكتبات والمعمومات من كل جانب؛ ما يقمص من 
ليا ، األمر  شخصية جديدة كمستشار لممعرفة وميندساً  أخصائي المكتبات متقمصاً  شعور المجتمع السمبي تجاىيا ، مظيراً 

؛ مما أدى إلى التفوق عمى األثر الذي لعبتو الثورة الصناعية في العالم من قبل، ويستمر الذي أدى إلى تغيير جذري لدوره 
الذي يزيد من منتجاتو في المستقبل عبر شبكة اإلنترنت  والالمكانيالشعور المحظي  فيضان الواقع االفتراضي في ازدياد معطياً 

المنتجات المتناىية في الصغر والرقمية ، وقد ساعد ذلك عمى دخول  بالتعاون مع تقنيات االتصاالت والمعمومات مستخدماً 
إلى ظيور مفيوم  HTML, XML, PDFكترونية البشر مجال الزمن االفتراضي مع وجود لغات البرمجة المختمفة لموثائق اإل

في  ممموساً  تغيراً  كمجال عممي والذي أحدثت تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات Knowledge Managementإدارة المعرفة 
ثر عمى النمو االقتصادي ، وعمى كثير أطرق التداول بالمعمومات والمعرفة من حيث التخزين والتوزيع واالسترجاع األمر الذي 

من مؤسسات المعمومات في العالم. وكان لضمان الوصول لممنافسة والتميز البد من االىتمام بالكوادر البشرية وتأىيميم بتعميميا 
دارة المعمومات والمعرفة ونظام إدارة الجودة الشاممة التي ينبغي تطبيقيا عمى المؤسسات لكونيا مدخالً نظم ا  متكامالً  لمعمومات وا 

إلدارة النظم المؤسسية بيدف التركيز عمى الجودة و عمى المشاركة لجميع العاممين، وتستيدف النجاح عمى المدى القصير 
سفة االستغالل األمثل والتحكم الكامل في الموارد المادية والبشرية بأقصى كفاءة وفعالية حتى والبعيد نتيجة العتمادىا عمى فم

من إدارة الجودة الشاممة ، إذ عممت عمى دمج  يمكن تحقيق األىداف المنشودة . بينما جاءت إدارة المعرفة بمفيوم أكثر تطوراً 
ل االستغالل األمثل المتمثل في رأس المال الفكري وثقافة المؤسسة جأالجانب التكنولوجي مع الجانب اإلنساني أو البشري من 

عمى المستوى الوطني والتنافسي. وظيرت العديد من المسميات الوظيفية لمعاممين في مجال إدارة المعرفة في مؤسسات 
نترنت / مخطط ومسوق )مدير الشبكة( / منقب اإل نترنتالمعمومات مثل: المستشار/ المحمل/ الوسيط / المدرب / مدير اإل

 .(3)المنتج /مدير المعرفة

  في المكتبات ومراكز المعمومات  أهمية إدارة المعرفة

 في المكتبات ومراكز المعمومات من خالل ما يمي : تنبع أىمية إدارة المعرفة

 . تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة لممكتبات ومراكز المعمومات لتخفيض التكاليف 
  تكاممية لتنسيق أنشطة المكتبات ومراكز المعمومات المختمفة في اتجاه تحقيق أىدافياتعد عممية نظامية. 
  المعتمد عمى الخبرة والمعرفةاكز المعمومات لالحتفاظ باألداء تعزز قدرة المكتبات ومر. 
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 يرىا والمشاركة بيا وتوثيق المتوافر منيا وتطو  ،تتيح إدارة المعرفة لممكتبات ومراكز المعمومات تحديد المعرفة المطموبة
 .وتطبيقيا وتقييميا

 من خالل جعل الوصول إلى  ،تعد إدارة المعرفة أداة المكتبات ومراكز المعمومات الفاعمة الستثمار رأسماليا الفكري
 .المعرفة المتولدة عنيا بالنسبة لألشخاص اآلخرين المحتاجين إلييا عممية سيمة وممكنة

  المعمومات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردىا البشرية لخمق معرفة جيدة والكشف تعد أداة تحفيز لممكتبات ومراكز
 .المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتيم

 تسيم في تحفيز المكتبات ومراكز المعمومات لتجديد ذاتيا ومواجية التغيرات البيئية غير المستقرة. 
 عبر مساىمتيا في تمكين المكتبة  ،فسية الدائمة لممكتبات ومراكز المعموماتتوفر الفرصة لمحصول عمى الميزة التنا

 .من تبني المزيد من اإلبداعات المتمثمة في طرح خدمات جديدة تمبي احتياجات المستفيدين
 .تدعم الجيود لالستفادة من جميع الموجودات الممموسة وغير الممموسة في المكتبات ومراكز المعمومات 

  في المكتبات ومراكز المعمومات  المعرفة أهداف إدارة

 :  ما يميالمعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات إلى تحقيق  دراةإتيدف 

 عادة استعماليا  .جمع  المعرفة من مصادرىا المختمفة  وخزنيا وا 
 جذب رأس المال فكري أكبر لوضع الحمول لممشكالت التي تواجو المكتبات ومراكز المعمومات. 
  المعمومات عمى المشاركة بالمعرفة لرفع مستوى معرفة  أو مركزخمق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد في المكتبة

 .اآلخرين
 تحديد المعرفة الجوىرية في المكتبات ومراكز المعمومات وكيفية الحصول عمييا وحمايتيا. 
 إعادة استخدام المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات. 
 شاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرىا والتنافس من خالل بناء إم كانات التعمم في المكتبات ومراكز المعمومات وا 

 .الذكاء البشري
  التأكد من فاعمية تقنيات المكتبات ومراكز المعمومات ومن تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاىرة وتعظيم العوائد

 .راعات والمعرفة التي بحوزتيا والمتاجرة باالبتكاراتمن الممكية الفكرية عبر استخدام االخت
 وتسيم في نشر أفضل الممارسات في الداخل ،تعمل عمى جمع األفكار الذكية في المكتبات ومراكز المعمومات. 
 تيدف إلى اإلبداع والوعي والتصميم اليادف والتكيف لالضطراب والتعقيد البيئي والتنظيم الذاتي والذكاء. والتعمم في 

 .المكتبات ومراكز المعمومات
 .دارة وتطوير العاممين في المكتبات ومراكز المعمومات  خمق القيمة لألعمال من خالل التخطيط، وا 

 عناصر إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات

 لتمك العناصر: يشير الكثير من الباحثين إلى أن إدارة المعرفة تتكون من أربعة عناصر، وفي ما يمي عرضًا سريعاً 

والذي يأخذ في الحسبان نقاط الضعف  ،: ويمكن تعريفيا بأنيا أسموب التحرك لمواجية التيديدات أو الفرص البيئيةاإلستراتيجية 
 سعيًا لتحقيق رسالة وأىداف المكتبة. ويمكن حصر دور اإلستراتيجية  في إدارة المعرفة كما يمي:  ،والقوة الداخمية لممكتبة 
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  المعرفة بالتركيز عمى الخيارات الصحيحة والمالئمة.تأطير 
 .تنمية شبكات العمل لربط  القوى البشرية لمقاسمة المعرفة 
 ركيز عمييا لجمع المعرفة حوليا .تسيم في تحديد المناطق ذات األىمية  وعميو الت 

ومراكز ألنيم المبنة األساسية وال يمكن  : تعد القوى البشرية أىم نصر من عناصر إدارة المعرفة في المكتبات القوى البشرية
وبيم  تنتقل المكتبة من المعرفة الفردية إلى المعرفة التنظيمية.، لذا يؤدون عدة أدوار في إدارة المعرفة  ،العمل من دونيم 

 وتتمخص في: 

 .تعد عقول وأفكار األفراد المبدعين أىم مصادر المعرفة 
 في المعمومات. يساىم الفرد في غنى المعرفة المتوافرة 
 .تقييم أو تعزيز وقبول أو رفض المعمومات، كي يتم تحويميا إلى معرفة 

في إدارة المعرفة، سواء في توليد المعرفة واكتسابيا أو نشرىا أو االحتفاظ بيا، كما   ىاماً  : تمعب التكنولوجيا دوراً  التكنولوجيا
 تعمل بالتنسيق مع الموارد البشرية في الكثير من التطبيقات كمعالجة الوثائق وأنظمة دعم القرارات.

تي يتم تحقيقيا افظة عمييا عبر المكانة والوتتم المح ،: تعد الميارة والحرفة التي توفرىا  العممية من أىم مصادر المعرفةالعممية
 .من خالل العممية 

 :  كما وتنتج المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات لعناصر متعددة، ومن أهمها

مسبقة. وتصبح البيانات معمومات بطة يتم تقديميا دون أحكام أولية : وىي مجموعة من الحقائق الموضوعية الغير متراالبيانات
 . مفيوميا ووضعيا في إطار م معالجتيا وتصنيفيا، ، تحميمعندما يت

وىي عبارة عن البيانات التي تم معالجتيا  لتمنح صفة المصداقية ويتم تقديميا لغرض محدد. وعندما تستخدم  :المعمومات
النص، الصورة، أو محادثة مع المعمومات لغرض المقارنة فيتم تطويرىا لترقى لمكانة المعرفة. ولممعمومات أشكال متعددة ومنيا 

 طرف آخر.

: فيي المعرفة مع المعمومات وتحتاج لقدرة عمى صنع معمومات من البيانات التي يتم الحصول عمييا لتحويميا إلى  القدرات
 معمومات يمكن استخداميا واالستفادة منيا. 

يجاد الرغبة رغبة في التفكير والتحميل والتصرف : تشكل عنصرًا أساسيًا إلدارة المعرفة ألنيا  تدفع الفرد لم االتجاهات  وا 
 وتحفيزىم لإلبداع.

 الجهود العربية إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 

 و االتحادات الدولية العربية و  رجاء العالم العربيأفي مختمف  المينية لممكتبات الجمعيات قدم العديد من الجيود من قبل ت
وكذلك العديد من الدورات التدريبية وورش العمل  أقسام الجامعات والجامعات العربية  و الف أنواعياالمكتبات عمى اخت

 التي تسمط الضوء عمى إدارة المعرفة في المجال .والمحاضرات واألبحاث التي يتم عقدىا في المؤتمرات والندوات و 
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 :  ما يمي  ومن بعض الجيود العربية إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات عمى سبيل المثال ال الحصر 

 فال( أاالتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ) .1

 2003نشأ  قسم خاص في عام   أفال( بإدارة المعرفة وتطبيقاتيا في المكتبات حيث أاىتم االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات )
 بمسمى " قسم إدارة المعرفة" .

 :  ومن أىم أىدافو

 دعم ثقافة تطبيق إدارة المعرفة في بيئة المكتبات والمعمومات. •  

 عمل إطار دولي لالتصال الميني وفيم طبيعة وأىمية إدارة المعرفة. • 

 تتبع تطورات إدارة المعرفة والتعريف بتطبيقاتيا العممية في المكتبات.•  

 المكتبات والمعمومات السعوديةجمعية  .2

نظمت جمعية المكتبات والمعمومات السعودية المؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعمومات السعودية "المعموماتية والمعرفة: 
 عبد العزيزىـ برعاية من صاحب السمو الممكي األمير سممان بن  1433شوال  29 - 28التغيير والتحديات في المعرفي" في 

 العيد و وزير الدفاع والرئيس الفخري لجمعية المكتبات والمعمومات السعودية. ولي 

 معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 

 بيا األمر ينتيي أن من األرجح حيث إبحار، أجيزة بدون مبحر سفينة بّربان معايير إلدارة المعرفة يمكن تشبيو المكتبة بدون
  .وفشميا المنظمة نجاح في ىاماً  دوراً  عمى اختالف أنواعيا  فالمعايير تمعب المنظمات في يحدث ما والضياع وذلكإلى التشتت 

 ".(1)وعرّف المعجم الوسيط  المعيار بأنو : "المعيار: نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عميو الشيء, وجمعو: معايير

صدار األحكام عمييا لتطويرىا واالرتقاء بيا  والمعايير عبارة عن أداة قياس لكل من األداء والخدمة، بيدف تقويم ىذه العمميات وا 
وىي أداة قابمة لمقياس، فبالتالي تيسر أجراء التقويم، فعندما تطبق ىذه المواصفات عمى مجال المكتبات ومراكز المعمومات  فإن 

ت أو الممارسات الموصى بيا والتي قامت بإعدادىا مجموعة من مصطمح المواصفات المعيارية يشير إلى مجموعة من اإلرشادا
الخبراء والتي تعمل عمى تطويرىا تحت مظمة إحدى الجمعيات أو المؤسسات المينية سواء عمى المستوى الوطني أو اإلقميمي أو 

 الدولي.

 والتطوير  األىمية لمتحسين غاية في أمر المكتبات عمى اختالف أنواعيا في إدارة المعرفة معايير تطبيق كما وأن

رشادات وىي ليست بدياًل .العصر تحديات مواجية عمى تمبية احتياجاتيا و قادرة لتصبحو  و تستخدم المعايير كخطوط عريضة وا 
عن التخطيط ولكنيا عبارة عن مستمزمات تمثل الحد األدنى من المتطمبات الضرورية إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز 

و تعد المعايير إجراءات نموذجية لقياس و تقييم األداء و إرشادات محركة لمتطوير و التحسين. كما أنيا أدوات  المعمومات.
 مساعدة في اتخاذ القرارات و القيام باألنشطة المكتبية من قبل العاممين في تمك المكتبات.
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 معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات وضع أسس ومبادئ ل

المعرفة في المكتبات ومراكز عند إعداد معايير إلدارة  االعتبارناك مجموعة من األسس والمبادئ التي يجب وضعيا في ى
 المعمومات وىي:

 عنيا. االستغناءن إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات ضرورة ال يمكن إ 
  تقويمًا ذاتيًا.يجب أن تكون المكتبات والمعمومات قادرة عمى تقويم نفسيا 
  .نما ىو وسيمة لتحسين األداء وتطويره  تقييم إدارة المعرفة في المكتبات ليس غاية، وا 
  .نما ىو فحص دقيق لواقع الحال  ال يعني النقد وحده أو الثناء وا 
    . عممية مستمرة ونشاط دائم يسعى إلى تجنب تراكم األخطاء 
  المواقف الجديدة بوسائل مناسبة. الدائم، ومواجية واالبتكاريقتضي التجديد 

 أهداف معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 

 .دعم الجوانب االيجابية في المكتبات ومراكز المعمومات 
 .الكشف عن الجوانب السمبية ومحاولة التغمب عمييا ومعالجتيا وفى الوقت نفسو 
  المكتبات ومراكز المعمومات لمعالجتيا. فيتحديد جوانب الضعف والقصور 
 .  الكشف عن الطاقات والقدرات الكامنة لدى العاممين في المكتبة 

 مراحل تطبيق معايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات

 .التعرف عمى عناصر إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 
 ت ومراكز المعمومات.نشر ثقافة إدارة المعرفة في المكتبا 
 .تكوين فرق العمل لتحسين إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 
 . إيجاد نظام لممتابعة والرقابة من خالل إيجاد الثقافة التنظيمية المالئمة لمتطبيق في المكتبات ومراكز المعمومات 
 ت .بناء معايير عربية إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعموما 
 .السير عمى غرار المعايير الدولية إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات 

 معوقات التطبيق لمعايير إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات في العالم العربي :

عوقات التي سببت تأخر تأخرت المكتبات ومراكز المعمومات عمومًا في تطبيق معايير إدارة المعرفة ، وىناك العديد من الم
 لممكتبات ومراكز المعمومات في تطبيقيا ومنيا :  

 ال تتوفر المعمومات في الوقت الذي تعتبر فيو المعمومات بمثابة الجياز العصبي إلدارة المعرفة. 
  .تغير القيادات بصفة مستمرة ال يمنح اإلدارة استيعاب إدارة المعرفة وبالتالي تنفيذىا 
  أساليب معينة في إدارة المعرفة وليس عمى النظام ككلالتركيز عمى.  
 .نقص في الكادر المناسب لمتدريب والتعميم باستخدام التقنية 
  .ضعف البنية التحتية لشبكات االتصال 
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 .االفتقار إلى تصنيع ماديات وبرمجيات  تقنية المعمومات 
  التخصص بتقنية المعمومات.االفتقار إلى امتالك الخبرة التقنية والقوة العاممة عالية 
 اإلدارات في المكتبات ومراكز المعمومات  مقاومة التغيير سواء من العاممين أو من.  
 إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات عدم حصول مشاركة جميع العاممين في تطبيق.  

 قترحة لممكتبات ومراكز المعموماتإدارة المعرفة : معايير م

عمى عدد من المعايير الدولية ،  وذلك في محاولة  معايير إلدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات بناءً  وضعت الباحثة
تم قد ، و المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات تراعي الظروف المحيطة في المجتمع العربي  إلدارةلمخروج بمعايير مقترحو 

 :   االعتماد عمى المعايير اآلتية

 . * Standards Australiaالمعرفة ) أستراليا (  إدارةمعايير  .1

-HB275إطار لمنجاح في عصر المعرفة ) -بعنوان إدارة المعرفة  كتيباً  ، أصدرت معايير أسترالياً 2001في يونيو 
االسترالية. وقد تم بناء  (.وكان ىذا اإلطار نتاج جيد تعاوني، بمشاركة أكثر من مائة عضو في مجتمع إدارة المعرفة 2001

 معايير إدارة المعرفة في  ثالث مراحل رئيسية وىي :

 المعرفة ىو إشراك جميع أصحاب المصمحة، وتحديد  إدارةوكانت نقطة االنطالق لمشروع :  المحاذاة المعرفة
 أىداف المشروع. وىذا يضمن أن النتيجة سوف تتناسب مع التوجو االستراتيجي لممنظمة.

 ىي أدوات عممية لتحقيق أىداف إدارة المعرفة. : لمعرفةعمميات ا 

 وضع البنية التحتية لتقنية كافية  لدعم عمميات إدارة المعرفة.وقد استخدم ىذا النموذج في عدد من :  أسس المعرفة
 . المشاريع في أستراليا وحقق نجاحاً 

 ويوفر ىذا  المخاطر، ودورىا في المنظمات.تم تطوير معايير وتتضمن االعتراف بإدارة : دارة المخاطريبني عمى إ
النيج وسيمة عممية من عمميات مطابقة إدارة المعرفة الحتياجات العمل المحددة والقضايا، ويسمح لممؤسسات بتحديد 

 لمخاطر األعمال. أولويات األنشطة إلدارة المعرفة وفقاً 

 www.knowledge.standards.com.auويمكن االطالع عمى موقع معايير أستراليا عبر الرابط : 

 كما أن ىناك  معايير إلدارة المعرفة بشكل عام وىي :

2. American Productivity & Quality Center  (www.aqpc.org) 
3. Global Knowledge Economic Council   (www.gkec.org) 
4. Knowledge Management Standardisation . European KM Forum IST Project No 2000-

26393 

________________ 
 29 /6/1435  http://www.standards.org.au/Pages/default.aspx*Standards Australia. . available at :   

http://www.knowledge.standards.com.au/
http://www.apqc.org/
http://www.gkec.org/
http://www.standards.org.au/Pages/default.aspx
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 BSI Position Statement on Standardization     within Knowledge معايير إدارة المعرفة البريطانية. .5

Management. 
من الناحية  American Association of Law Libraries  *معايير الجمعية األمريكية لممكتبات القانونية .6

التنظيم و ، بيان الممكية و الحصر المحتوى ويتضمن التغطية والتي تتضمن معايير عمى سبيل المثال ال القانونية 
 .**الوصول  ويتضمن معمومات االتصال بالمسئول عن الموقعو أخيرا  ،االستخدامسيولة يتضمن 

يل المثال ال عمى سب ومنيامعايير  وىيقائمة تتضمن عدة تساؤالت  ALAتضع جمعية المكتبات األمريكية  كما .7
 .األداء والمحتوى عن ، معايير الحصر معمومات عامة

ئق الوثاو  ،لممكتبةاألولية  بياناتو العمى دارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات عند وضع معايير إل وركزت الباحثة
ر يياو نتائج مع اإلدارة العميا ، مصادر المعرفة ،إدارة المعرفة ، أخالقيات مينيو، التغذية الراجعةالواجب توفرىا إلدارة المعرفة، 

 .***فالتقييم في حد ذاتو شكل من أشكال إضفاء الفيم كما أن لو وضعًا معينًا أيضاً  المعرفة.

تم  عمى عمميات إدارة المعرفة  و بناءً ت دارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعموماإل اً معيار 12كما قامت الباحثة بوضع 
تخزين المعرفة ، تنظيم المعرفة،  تساب المعرفة ،تحديدىا في تشخيص المعرفة ، تخطيط المعرفة ، نشر المعرفة ، توليد واك

دامة المعرفة، وأخيراً  توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة ،استرجاع المعرفة، تقاسم وتشارك المعرفة  ة المعرفة والرقابةمتابع ، تحديث وا 
 .عمييا

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

. American Association of Law Libraries . available at : http://www.aallnet.org   29 /6/1435 * 

**Van House, N.A., Butler, M.H., Ogle, V., Schiff, L. "User-centered iterative design for digital libraries: The Cypress 
experience". D-Lib Magazine, 2. available at : http://www.dlib.org/dlib/february96/02vanhouse.html    (18 

/6/1435)  

***http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=13120  

 

http://www.aallnet.org/
http://www.dlib.org/dlib/february96/02vanhouse.html
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=13120
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=13120
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