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العميا ،حاصمة عمى الرقـ المعيارم الدكلي  ISSN 2707 – 8736لمنسخة الكرقية ،تنشر المجمة األبحاث
كالدراسات التي تتسـ بالجدة كاألصالة كالتميز ،في تخصصات العمكـ اإلنسانية كالطبيعية ،ألعضاء الييئة

التدريسية كالباحثيف في جامعة غزة ،كغيرىا مف الجامعات المحمية كالعربية كالدكلية.
يرجى االلتزاـ بقكاعد النشر اآلتية:
 تقبؿ األبحاث بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.

 تخضع األبحاث المقدمة لممجمة لمتحكيـ العممي السٍّرم كفقان لمنظاـ المتبع بالمجمة.
 يشترط في البحث أال يككف قد نشر سابقان.

 أال يزيد حجـ البحث عف َّ صفحة بما في ذلؾ اليكامش كالجداكؿ كاألشكاؿ كالمبلحؽ كالمراجع.
 يقدـ الباحث ممخصان بالمغة العربية ،كآخر بالمغة اإلنجميزية في صفحة كاحدة.

 يقدـ الباحث بحثو عبر البريد اإللكتركني التالي  s.abuamrain@gu.ed.psلمف ىـ خارج غزة،
كثبلث نسخ مطبكعة منو ،غير مسترجعة سكاء نشر البحث أـ لـ ينشر لمقر العمادة بالجامعة لمف
داخؿ غزة باإلضافة لنسخة إلكتركنية.
 أف يتجنب الباحث أم إشارة قد تشير أك تدلؿ عمى شخصيتو في أم مكاف مف البحث.
 يككف البحث مطبكعان بالكمبيكتر عمى كرؽ  ،A4باستخداـ برنامج  WORDبخط:

ُ .المغة العربية ،Simplified Arabic :حجـ الخط (ُْ) غامؽ لمعنكاف الرئيسي )ُّ( ،غامؽ
لمعناكيف الفرعية )ُِ( ،عادم لباقي نصكص البحث ،كيتـ ترقيـ الصفحات ،كالمسافة بيف األسطر
.
ِ .بالمغة اإلنجميزية ،Times New Roman :حجـ الخط (ُْ) غامؽ لمعنكاف الرئيسي)ُّ( ،
غامؽ لمعناكيف الفرعية )ُِ( ،عادم لباقي النصكص كترقيـ الصفحات ،كالمسافة بيف األسطر.

 ترؾ مساحة (ّ سـ) بيضاء مف الجكانب األربعة.
 يتـ تكثيؽ المراجع كالمصادر كفقا لنظاـ جمعية عمـ النفس األمريكية APA American
 ،Psychological Associationسكاء كانت لغة الكتابة العربية أـ اإلنجميزية.

 تدكيف المرجع في المتف داخؿ قكسيف معقكفيف بحيث يذكر اسـ العائمة لممؤلؼ ثـ سنة النشر ،فالصفحة.
 مثاؿ( :دركيش )ِٓ :ََِِ ،كاذا كاف التأليؼ ثنائيان يذكر اسـ العائمة لممؤلؼ األكؿ كالثاني ،كاذا كاف
التأليؼ مشتركان يضاؼ بعد االسـ األكؿ "كآخركف".
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 ترقـ الجداكؿ بشكؿ متسمسؿ ،كيكضع عنكاف الجدكؿ كرقمو في أعمى الجدكؿ ،كبخط (ُّ غامؽ )Bold
أما األشكاؿ فيتـ ترقيميا بشكؿ متسمسؿ ،كيكضع عنكاف الشكؿ كرقمو في أسفؿ الشكؿ بخط غامؽ
(.)Bold
 يشار إلى اآليات القرآنية في المتف فقط بيف قكسيف ،حيث يذكر السكرة كرقـ اآلية ،مثاؿ (البقرة.)ٓ :
 يشار إلى الحديث النبكم الشريؼ في المتف فقط ،فيذكر اسـ الكتاب ،ثـ الجزء إف كجد ثـ رقـ الصفحة.
 مثاؿ (فتح البارم.)ُِٓ/ِ :

 يشار لمدكرية أك المجمة في البحث في المتف داخؿ قكسيف كما في الكتاب حيث يذكر اسـ الكاتب ثـ
السنة كالصفحة.
 ترتيب المراجع كالمصادر في نياية البحث "الفيرس" حسب الحركؼ اليجائية لكنية عائمة المؤلؼ ،ثـ
يمييا اسـ المؤلؼ ،عنكاف الكتاب أك البحث ،دار النشر ،الجزء أك المجمد ،مكاف النشر ،سنة النشر.

 المقاالت :اسـ الشيرة لكاتب المقاؿ ،االسـ األكؿ ،السنة :اسـ المقاؿ ،اسـ الدكرية ،العدد ،دار النشر،
مكاف النشر ،رقـ الصفحة.
 إذا كاف المرجع مف مكقع إلكتركني :يضاؼ تاريخ المطالعة تتبعو نقطة ،ثـ يكتب العنكاف اإللكتركني
كامبل بيف اإلشارتيف مثؿRetrieved on May 16,2013 from: www. Longman.com :

 ييدل الباحث الذم نشر بحثو بنسخة مف العدد الذم نشر فيو باإلضافة إلى ثبلث مستبلت منو.
 ينشر البحث بعد إجازتو مف محكميف اثنيف عمى األقؿ تختارىـ ىيئة التحرير بسرية تامة مف بيف أساتذة
مختصيف في الجامعات كمراكز األبحاث داخؿ فمسطيف كخارجيا عمى أال تقؿ رتبة المحكـ عف رتبة
صاحب البحث.

 يقكـ الباحث بعمؿ التعديبلت التي يقترحيا المحكمكف ،فإف لـ يستجب لما طمب منو يصرؼ النظر عف
قبكؿ البحث لمنشر.
 اآلراء الكاردة في األبحاث تعبر عف كجية نظر أصحابيا كال تعبر بالضركرة عف كجية نظر المجمة.
 تكجو جميع المراسبلت إلى رئيس تحرير مجمة جامعة غزة لمدراسات كاألبحاث عبر:
 ص.ب 5041 -بريد إلكترونيs.abuamrain@gu.edu.ps :
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االقتباس مف القرآف الكريـ في ديواف خطب ابف نباتة
إعداد:
د .فؤاد عمر البابمي
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الممخص:
يتمركز ىذا البحث حكؿ مكضكع االقتباس فػي ديػكاف خطػب ابػف نباتػة كتضػمينو مػف اقتباسػات
القػ ػرآف الكػ ػريـ ،كال ػػديكاف خي ػػر دلي ػػؿ عم ػػى حس ػػف االقتب ػػاس بألكانػ ػو المختمف ػػة م ػػف األلفػ ػاظ كالتراكي ػػب
كاآليػػات ،كبحسػػف اختيارىػػا لتناسػػب الخطبػػة كت ارعػػي مكضػػكعيا كفكرتيػػا ،إف خطػػب ابػػف نباتػػة ازخ ػرة

بألكاف مف المعاني كالبيػاف كالبػديع التػي اقتبسػيا مػف آيػات القػرآف الكػريـ ،كضػمنيا خطبػو فػي السػياؽ
كعظي ػػا ف ػػي نسػ ػيج مكسػ ػيقى م ػػف السػ ػجع الم ػػؤثر ف ػػي نفػ ػكس
معنكي ػػا
ط ػػا
الجدي ػػد فص ػػار الك ػػبلـ اختبل ن
ن
ن
المستمعيف كالقارئيف.
Abstract

This research focuses on the subject of citation in the Diwan of Ibn

Nabata's sermons and its inclusion in the quotations of the Holy Quran,

and the Diwan is the best evidence of the good quotation in the colors of
the different quotation from the words and structures and verses, and the

best choice to suit the sermon and take into account its theme and
thought, the speeches of Ibn Nabata is full of colors of meanings and
statement and Badi He quotes it from the verses of the Holy Quran and
includes his sermons in the new context, so that the speech becomes a
moral and preaching mixture in the music of the active voice in the hearts
of listeners and readers.

مقدمة:

الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف ،الذم نستيدم بيديو إلى الطريؽ

أمر مف شؤكف الدنيا كاآلخرة إال تحدث فيو ،كالخطبة التي تخمك مف
القكيـ ،إف القرآف الكريـ لـ يدع نا
بير بالحياة كعمميا،
كبلـ ا﵀ ينقصيا الكثير ،كالخطيب الذم يصمح لمتحدث عف اإلسبلـ رج هؿ خ ه
ضمف خطبو مف المعاني كاألفكار كالكعظ كاإلرشاد ما يضمف تكجيو األمة لمخير كالرشاد ،فيتحدث
يي ى
لباس حسف،
عف معنى رائع أك فكرة ميمة ،لكف المعاني كاألفكار كحدىا ال تكفي ما لـ يكف ليا ه

ككسا هء َّ
جميعا ،كأخرس األكليف كاآلخريف بفصاحتو كبيانو؛
أخاذ مف القرآف الكريـ الذم تحدل العرب
ن
لذا أقبؿ أىؿ الفصاحة عمى كتاب ا﵀ عز كجؿ يقتبسكف مف آياتو البينات ،ليخمعكا عمى كبلميـ
معاني كآيات قرآنية كثيرة،
ضمف خطبو
الييبة كالحكمة كالبياء ،إف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ َّ -
ى
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ككيؼ ال كىك أفصح العرب كمف نطؽ بالضاد .لقد أكثر الخطباء مف االقتباس مف القرآف الكريـ
كالحديث النبكم الشريؼ ،فاتجيكا إلى اآلية الكريمة يقتبسكف مف ألفاظيا كتراكيبيا كجمميا يرطبكف
أيضا االقتباس مف الحديث
بيا كبلميـ؛ فيككف فييا فصؿ الخطاب كقطع كؿ جكاب كاعتراض ،ك ن
جميا في خطب الخطباء؛
الشريؼ كاالستدالؿ بالمأثكر عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كاف ن
ينيمكف مف معينو الذم ال ينضب ،فيصؿ أثر الخطيب إلى قمكب الناس بما فييما مف الببلغة

المحكـ .فيعممكنيـ كيرشدكنيـ إلى صحيح اآل ارء كسقيميا،
كالفصاحة كالركعة ،كاألسمكب ا ٌلرائع ي
كتبياف طريؽ االستقامة كاليدل ،كحمميـ عمى ما فيو صبلحيـ ،كقد عني اإلسبلـ بالخطابة إذ
شرعيا في أياـ الجمع كاألعياد كمكاسـ الحج ،كما شرعيا إال ليتكالىا ذك نباىة كعمـ كببلغة.

أىمية الموضوع:

إف في المباحث الببلغية ما ىك بحاجة إلى درس كتحميؿ ألىميتو كمكانتو ،كتعظـ الحاجة إلى
ذلؾ إذا كاف المكضكع ذا صمة بالقرآف كالسنة ،كمف تمكـ المباحث الببلغية الكثيقة الصمة بالقرآف
ً
كبلمييـ
كالسنة (االقتباس) .اتجو الخطباء إلى االقتباس مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ؛ ليي ٍكسيبكا ى
نينا في اآلذاف؛ لذا أكثر الخطباء مف
كليعطكه حبلكة ،كليقتبسكا منيما قيٌكة في التأثير كر ن
طبلكة ،ي

شائعا .كابف
االقتباس كاالستشياد بالقرآف الكريـ ،كالحديث النبكم الشريؼ حتى صار ذلؾ عرفنا
ن
نباتة مف الخطباء الذيف يجرم كبلـ ا﵀ عمى لسانو ،كفي متكف خطبو نجد آيات القرآف الكريـ
مقتبسة كمستدؿ بيا ،كأحاديث رسكلنا الكريـ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -يقكؿ ابف نباتة" :أنسكا فييا
بجكار الجبار ،كككشفكا بحقائؽ سرائر االختيار ،كتبكؤا منازؿ الشيداء كاألبرار ،كالمبلئكة يدخمكف

عمييـ مف كؿ باب سبلـ عميكـ بما صبرتـ فنعـ عقبى الدار" (ابف نباتة ،)ُِٔ :َُِِ ،ككبلـ
ص َب ْرتُ ْـ فَ ِن ْع َـ ُع ْق َبى الد ِ
َّار} [الرعد ،]ٕٗ :كابف
{س َبل ٌـ َعمَ ْي ُك ْـ ِب َما َ
ابف نباتة مقتبس مف قكلو سبحانوَ :
نباتة كما اقتبس مف القرآف الكريـ في خطبو اقتبس مف الحديث النبكم الشريؼ يقكؿ" :كقد أمر فيكـ
سمعا،
ضا أك يسمح بالفداء،
كمنع أف يقبؿ منكـ عك ن
فسمعا يا بني األمكات لداعي أبنائكـ ن
ن
بالنداء ،ي
قمعا"(ابف نباتة ،)ِّّ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف الحديث
كقمعا بذكر ىادـ المذات لجامع أىكائكـ ن
ن
النبكم الشريؼ الذم صححو األلباني ،كمكجكد في صحيح البخارم كمسند أحمد كسنف ابف ماجة
كغيرىا" :حدثنا محمكد بف غيبلف قاؿ :حدثنا الفضؿ بف مكسى ،عف محمد بف عمرك ،عف أبي

سممة ،عف أبي ىريرة ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :أكثركا مف ذكر ىادـ المذات"،
يعني المكت"( ابف ماجة ،د -ت.)ُِِْ /ِ :
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الدراسات السابقة:
دراسة ماجستير بعنكاف فف الخطابة عند ابف نباتة الفارقي لمباحث :عبلء أحمد محمكد،
تحميبل
جامعة المنصكرةَُِٕ ،ـ ،ىذه الدراسة تعتمد عمى تحميؿ خطب ابف نباتة الفارقى
ن
كببلغيا.
مكضكعيا
ن
ن

مصنفات قديمة:

 االقتباس مف القرآف ،ألبي منصكر الثعالبي (ت ِْٗىػ) -اقتباسات القرآف ،لمشياب أحمد بف محمد الحجازم (ت ٕٖٓ ىػ)

 أحاسف االقتياس في محاسف االقتباس ،لجبلؿ الديف لسيكطي (ت ُُٗ ىػ) رفع الباس ككشؼ االلتباس في ضرب المثؿ مف القرآف كاالقتباس لمسيكطي.ً
حيا
ص ىكفي الشافعي (كاف ن
 دفع االلتباس عف منكر االقتباس ،ألبي بكر محمد بف أبي المطؼ ىالح ٍ
سنة ِٗٗىػ)
 رنة المثاني في حكـ االقتباس القرآني ،لعبد ا﵀ بف عمر بف محمد الطرابمسي الدمشقي الحنفي(ت ُُْٓىػ)

 -حكـ االقتباس ،لمحمد اإلفراني (تكفي بعد ُُٓٓىػ)

مصنفات حديثة:

 ضكابط االقتباس مف القرآف الكريـ في األعماؿ األدبية ،أحمد سعد الخطيب. االقتباس مف القرآف في الكبلـ ،رشيد بف حسف األلمعي (إجابة سؤاؿ). االقتباس مف القرآف الكريـ في الشعر كالنثر كما جرل مجراه ،نايؼ بف قببلف العتيبي. -االقتباس أنكاعو كأحكامو ،عبد المحسف العسكر.

 -االقتباس مف القرآف الكريـ في الشعر العربي .عبد اليادم الفكيكي.

منيج البحث :اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ لبياف االقتباس كأنكاعو كدالالتو في ديكاف
خطب ابف نباتة لمناسبة المنيج لمكضكع الد ارسة.

االقتباس في المغة:

نارا،
ت منو نا
نار أ ٍقبً يس ىقٍب نسا فأ ٍقىب ىسني ،أم أعطاني منو قىىب نسا .ككذلؾ ا ٍقتىىب ٍس ي
"قىىب ٍس ي
ت منو ن
ً
أيضا ،أم استفدتو" (الجكىرم" .)َٗٔ /ّ :ُٕٖٗ ،قبس القاؼ كالباء كالسيف
كا ٍقتىىب ٍس ي
مما ن
ت منو ع ن
و
صحيح ي ُّ
ثـ يستعار مف ذلؾ القىىبس :يش ٍعمىةي َّ
النار ،قاؿ ا﵀
دؿ عمى
أص هؿ
صفة مف صفات الَّنارَّ ،
ه
صة مكسى عميو السبلـ{ :لَعّمي ِ
آتي ُك ْـ ِم ْن َيا ِب َق َب ٍ
الر يج ىؿ
تعالى في ًق َّ
ت َّ
س} (طو َُ)؛ كيقكلكف" :أى ٍقىب ٍس ي
َ
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ًعٍمما ،كقىبستيو نارا .قىا ىؿ ٍابف يدرٍي ود :ىقبس ً
ت ًمٍنوي ًعٍم نما ،ىكأى ٍقىب ىسنًي ىقىب نسا" (ابف
ت م ٍف في ىبل وف ىن نارا ،ىكا ٍقتىىب ٍس ي
ىٍ ي
ي ى
ن ى ىٍ ي ىن
فارس.)ْٖ /ٓ :ُٕٗٗ ،

االقتباس في االصطبلح:

اصػػة بػػأال ىيقيػػكؿ ًفيػ ًو:
يىػ ىػك أىف يضػػـ اٍل يمػػتى ىكمٌـ إًلىػػى ىك ىبلمػػو كممػػة أىك ىآيػػة مػػف ىآيػات اٍلكتػػاب اٍل ىع ًزيػػز ىخ َّ
ىصػ ىػحاب ،ىكلىػػك ًفػػي
ػاف ًمٍنػػوي ًف ػي اٍلخطػػب كالم ػكاعظ كمدحػػة َّ
(قىػ ى
ػاؿ ا﵀) ىكىن ٍحػػكه ،فى ىمػػا ىكػ ى
الر يسػػكؿ كاآلؿ ىك ٍاأل ٍ
ػاف ًفػػي اٍل ىغػػزؿ كالرسػػائؿ كالقصػػص فىييػ ىػك يمىبػػاح ،كنعػػكذ بًالمَّػػو ًم َّم ػف ٍينقػػؿ ىمػػا
الػ ٌػنظـ ،فىييػ ىػك ىم ٍقيبػػكؿ؛ ىك ىمػػا ىكػ ى
نسػػب إًلىػػى ا﵀ تى ىعػػالىى إًلىػػى ىنفسػػو ،أىك يضػػمف ٍاآلم ًفػػي معػػرض اٍليػ ٍػزؿ" (أبػػك البقػػاء الحنف ػي ،د -ت:
ػيئا مػػف القػرآف أك الحػػديث" (الجرجػػاني:ُّٖٗ،
ُٔٓ)" ،االقتبػػاس :أف ييضػ ٌػمف الكػػبلـ نثػ نا
نظمػػا شػ ن
ػر أك ن
ّّ) ،ال عمى أنو منو ،كقػكؿ الحريػرم" :فمػـ يكػف إال كممػح البصػر أك ىػك أقػرب حتػى أنشػد فػأغرب"
َّ ً
صػ ًػر
لى{:ك ىمػػا أى ٍم يرىنػػا إًال ىكاحػ ىػدةه ىكمى ٍمػ وػح بًاٍلىب ى
(القزكينػػي ،د -ت ،)ُّٖ/ُ :كقكلػػو مقت ػبس مػػف قكلػػو تعا ى
[القمػػر ،]َٓ :أعجػػز القػرآف الكػريـ فصػػحاء العػػرب ،فػػبل يػػأتكف بمثمػػو كاف اجتمعػكا ،يقػػكؿ ابػػف نباتػػة":
الػػذم أعجػػزت الفصػػحاء معارضػػتو ،كأعيػػت األلبػػاء مناقضػػتو ،كأخرس ػت البمغػػاء مشػػاكمتو ،فػػبل يػػأتكف

بمثمو كلػك كػاف بعضػيـ لػبعض ظييػرا"( ،ابػف نباتػة )َِْ :َُِِ ،كذلػؾ مقتػبس مػف قكلػو سػبحانو:
اجتَ َم َع ِت ِْ
َف َيػوْتُوا ِب ِم ْث ِػؿ َىػ َذا ا ْلقُ ْػر ِ
ػي ْـ
ػس َوا ْل ِج ع
ػف َعمَػى أ ْ
وف ِب ِم ْثمِػ ِو َولَ ْػو َك َ
آف َال َيػوْتُ َ
ػاف َب ْع ُ
{ ُق ْؿ لَ ِئ ِف ْ
ضُ
اإل ْن ُ
لِ َب ْع ٍ
ير} [اإلسراء.]ٛٛ :
ض ظَ ِي ًا

الفرؽ بيف االقتباس واالستدالؿ أو االستشياد:

يظير الفرؽ بيف االقتبػاس كبػيف االستشػياد كاالسػتدالؿ بػالقرآف الكػريـ كالحػديث النبػكم الشػريؼ

مػػف خػػبلؿ الكػػبلـ الػػذم يميػػد لػػذكر اآليػػات الكريمػػة ،فالمستشػػيد كالمسػػتدؿ يقػػكؿ :قػػاؿ تعػػالى أك قػػاؿ
رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ كنح ػك ذلػػؾ (العسػػكر ،)ُّ-َّ :ََِْ /ُِْٓ ،لقػػد أكث ػر ابػػف

نباتة مػف االقتبػاس كاالسػتدالؿ فػي خطبػو ككػاف حػيف يسػتدؿ يقػدـ بتمييػد يػدلؿ عمػى اسػتداللو كيػذكر
بعػػدىا اآليػػات القرآنيػػة ،كامػػاـ العممػػاء كالبمغػػاء إمامنػػا اإلمػػاـ الش ػافعي  -رضػػي ا﵀ عنػػو -فإنػػو سػػمؾ
ػؽ
مسمؾ البراعة كأتػى بكاجػب ىػذه الصػناعة فصػدر كتػاب الرسػالة بيػذه اآليػة{ :ا ْل َح ْم ُػد لِمَّ ِػو الَّ ِػذي َخمَ َ
ع ِ
السماو ِ
وف } [األنعػاـ ]ٔ :كبنػى عمييػا
ات َو ْاأل َْر َ
يف َكفَ ُروا ِب َرٍّب ِي ْـ َي ْع ِدلُ َ
ور ثَُّـ الَّ ِذ َ
َّ َ َ
ض َو َج َع َؿ الظمُ َمات َوال عن َ

الخطبة كلػـ يصػدرىا بقكلػو :قػاؿ ا﵀ تعػالى ،بػؿ كصػميا (الشػافعي .)َُْٗ:ٕ ،يقػكؿ ابػف نباتػة" :إف

ػر" (ابػػف نباتػػة،)ُٖٗ :َُِِ ،
ػر كػػبلـ مػػف خمػػؽ مػػف المػػاء بشػ نا
أحسػػف الكػػبلـ أثػ نػرا ،كأبػػيف النظػػاـ عبػ نا
ِ
ؽ ِم َف ا ْلم ِ
ير} [الفرقػاف:
عػؾ قَ ِػد ًا
ش ًا
ػاف َرب َ
اء َب َ
ػر فَ َج َعمَ ُ
{و ُى َو الَّ ِذي َخمَ َ
ػي ًار َو َك َ
س ًػبا َوص ْ
ػو َن َ
مقتبس مف قكلػوَ :
َ
ٗ٘] كيقػ ػػكؿ فػ ػػي خطبػ ػػة أخػ ػػرل" :إف أجمػ ػػع بػ ػػدائع الخط ػ ػاب ،كأنفػ ػػع كدائػ ػػع األلبػ ػػاب ،كػ ػػبلـ العزيػ ػػز
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يػز ا ْل َوى ِ
ػؾ ا ْل َع ِز ِ
َّػاب}
الكىاب"(ابف نباتة ،)ُِٕ :َُِِ ،مقتبس مف قكلو{ :أ َْـ ِع ْن َد ُى ْـ َخ َزِائ ُف َر ْح َم ِػة َرٍّب َ
أيضػػا" :إف أقطػػع الكػػبلـ لمػكاد الشػػككؾ ،كأبػػدع مػػا رصػع بػػو نظػػاـ القػػكؿ المحبػػكؾ،
[ص ]ٜ :كيقػػكؿ ن
ػؾ
كػػبلـ خػػالؽ الخمػػؽ كمالػػؾ الممػػكؾ" (ابػػف نباتػػة ،)ِّٔ :َُِِ ،مقتػػبس مػػف قكلػػوُ { :قػ ِػؿ المَّ ُيػ َّػـ َمالِػ َ
ػاء} [آؿ عمػراف ،]ٕٙ :فكػػاف يختػػتـ خطبػػو بتقػػديـ مسػػجكع يتبعيػػا آيػػة أك
ػؾ َمػ ْػف تَ َ
ا ْل ُم ْمػ ِػؾ تُػ ْػؤِتي ا ْل ُم ْمػ َ
شػ ُ
آيات مف الذكر الحكيـ تجمؿ كتمخص كؿ ما آتي بو في خطبتو.

أن ػواع االقتبػػاس :االقتبػػاس عمػػى نػػكعيف :أحػػدىما :مػػا لػػـ ينقػػؿ فيػػو المقتػ ىػبس (بفػػتح البػػاء) عػػف معنػػاه
األصمي:
كمنو قكؿ الشػاعر :كىػذا مػف االقتبػاس الػذم فيػو تغييػر يسػير؛ ألف اآليػة {كًاَّنػػا إًلىٍي ًػو ر ً
اجعػكف (البقػرة:
ى
ُٔٓ).
إَِّنا إِلَى المِو ر ِ
اجعوَنا
َ

ت أَ ْف يكوَنا
اف َما ِخف ُ
قَ ْد َك َ

كالثاني :ما نقؿ فيو المقتبس عف معناه األصمي :كقكؿ ابف الركمي:
ػوت ِفػي مػ ِ
اجػػػػِاتي ( ِبػػػػو ٍاد غيػ ِ
ػػػر ِذي
دح َؾ َمػا أخطػػوت ِفػي َم ْن ِعػي
لَقَػػػػ ْد أنزلػ ُ
لَػ ِئ ْف أخطػ ُ
ػػػت َح َ
َ
زرع)
ِ
ِ
ٍّ
ت ِم ْف ُذٍّري َِّتي ِب َو ٍاد َغ ْي ِر
ن
ك
َس
أ
ي
ن
إ
ا
ن
ب
{ر
َّ
فقكلو {بكاد غير ذم زرع  ،اقتباس مف قكلو سبحانوَ َ :
ْ َْ ُ
ِذي َزْر ٍع} [إبراىيـ ]ٖٚ :كىي في القرآف الكريـ بمعنى مكة المكرمة ،إذ ال ماء فييا كال نبات ،فنقمو
الشاعر عف ىذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازم ىك ":ال نفع فيو كال خير" (المكسكعة الفقيية،
د -ت.)ُٕ/ٔ :

الخطابة:

الخطابة مف فنكف النثر األدبي ٌّ
فف لساني يمقى عمى جميكر السامعيف (شمبي،)ُُ :ََِٔ ،
ً
ً
كحسف البياف في أسمكبيا المؤثر ،إف ىذا الفف النثرم ،ىك
كتتصؼ بالببلغة كبراعة االستيبلؿ ،ي
التحدث بالمساف إلى جمع مف الناس قؿ أك كثر ،كال تككف عادة إال في شأف عاـ ،فالخطابة فف
أدبي شفكم ار و
ؽ يعتمد عم ى االرتجاؿ كحسف التصكير ،كسبلمة المنطؽ ،كعمكمية المناسبة
كالمكضكع ،كقكة التعبير عف المعاني مع ترتيبيا ،مقركنة بأدلتيا؛ لتككف مؤثرة كمقنعة ،كلقد اتفؽ
عمماء األدب األقدمكف عمى قكة الخطابة الجاىمية كازدىارىا ،كىذا ىك الجاحظ يصؼ خطباء

الجاىمية كحركاتيـ كمكاقفيـ كأزياءىـ كمزاياىـ (عبد الجبار ،خفاجى ،د -ت ،)َّّ:كىي ارتجالية،
كانت تقاؿ في ما تقتضيو حياتيـ البسيطة ،تزخر بالكعظ كالحكـ األخبلقية كخطب قس بف ساعدة.
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فمما ظير اإلسبلـ كتكطدت أركانو كامتد سمطانو قكم شأف الخطابة؛ العتماد األمراء كالقكاد إياىا
في الحض عمى الجياد كنشر الدعكة (المقدسي ،)ّٗٔ:َََِ ،ككاف ليا التأثير الكبير في نفكس
سامعييا بما تتصؼ بو مف اإليجاز كالجزالة ،كخطب رسكلنا الكريـ صمكات ا﵀ عميو كسبلمو،

كالخمفاء الراشديف كخمفاء بني أمية كخطبائيـ كبني العباس ،كأمراء الدكؿ ،كمف تبعيـ مف الخطباء
كالفقياء كالقضاة.

الخطيب ابف نباتة:
ا لخطيب أبك يحيى عبد الرحيـ بف محمد بف إسماعيؿ بف نباتة ،الحذاقي الفارقي صاحب
إماما في عمكـ األدب ،كرزؽ السعادة في خطبو التي كقع اإلجماع عمى أنو
الخطب المشيكرة؛ كاف ن
ما عمؿ مثميا ،كفييا داللة عمى غ ازرة عممو كجكدة قريحتو ،كىك مف أىؿ ميافارقيف ،ككاف خطيب
حمب كبيا اجتمع بأبي الطيب المتنبي في خدمة سيؼ الدكلة بف حمداف ،كقالكا :إنو سمع عميو
بعض ديكانو ،ككاف سيؼ الدكلة كثير الغزكات فميذا أكثر الخطيب مف خطب الجياد ليحض الناس

صالحا ( .ابف خمكاف )ُٓٔ /ّ :ََُٗ ،كاف
رجبل
عميو ،كيحثيـ عمى نصرة سيؼ الدكلة ،ككاف ن
ن
يحفظ " نيج الببلغة " كعامة يخطبًو مف ألفاظيا كمعانييا (الذىبي ،)ّْْ /ٖ :ََِّ ،فيك
مقدما في عمكـ األدب (الزركمي ،)ّْٖ -ّْٕ /ّ :ََِِ ،برز
صاحب الخطب المنبرية ،كاف ن

في ذلؾ العصر ثبلثة رجاؿ :المتنبي في مديحو خاصة كالثاني ابف نباتة في خطبو ،كالثالث ابف
ً
مائة ىكتيكفٍّي
يف ىكثى ىبلث ى
الحريرم في مقاماتو (الحمكم ،)َِِٓ /ٓ :ُّٗٗ ،مكلده سنة خمس ىكثى ىبلث ى
مائة ،ىكعمره دكف
السٍبعيف ىكثى ىبلث ى
سنة أىربع ىكسبعيف ىكثى ىبلث ى
مائة (ّّٓ )ّْٕ -ىكقيؿ ىم ى
ات قبؿ ٌ
َّ ً
اءت بعده ىك ىج ًميع سجعيا يمعرب،
ٍاألىٍرىبعيف ىكتيكفٍّي بميافارقيف ،كخطبو أحسف مف كؿ اٍلخطب التي ىج ى
اتكاال عمى اٍلكقيكؼ عمى الس ً
َّاكف (الصفدم،
بً ًخ ىبلؼ المقامات ،فىًإَّنيىا ىال يٍمتىزـ الحريرم إعرابيا
ن
ي
َََِ.)ِّٔ /ُٖ :

ديواف الخطابة:

بعد أف حكـ الدكلة العباسية حكاـ متباينكف كانتشرت العجمة ،حدث ضعؼ في الخطابة،
كىبطت مكانتيا كقؿ عدد الخطباء حيث أخذ بعض الخطباء االعتماد عمى خطب السابقيف ،ككانت
الخطب تمقى في مناسبات كثيرة منيا :االستنفار لمحركب لصد غارة أك رد اعتداء أك نجدة صديؽ

أك إخكاف كمنيا أياـ الجمع كاألعياد كالمناسبات الدينية ،ككاف يعتمد بعض الخطباء عمى دكاكيف
الخطب المكتكبة ،كمنيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،:ديكاف اإلماـ زيف الديف زكريا األنصارم(

التحفة السنية في الخطب المنبرية) ،كديكاف عبد الرحمف السعدم(الخطب المنبرية) ،كديكاف أبي عبد
8
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الرحمف الكادعي (الفكاكو الجنية) ،كديكاف عبد الغني بف إسماعيؿ النابمسي ( يكانع الرطب في بدائع
الخطب) كديكاف عبد الرحمف السعدم( الفكاكو الشيية في الخطب المنبرية) ،كديكاف إبراىيـ
السقا(غاية األمنية في الخطب المنبرية) فكانكا ينشئكف الخطب أكنال ،ثـ يقكمكف بإلقائيا عمى الناس

خطبا في مناسبات متعددة.
كما ينشئ الرسالة أك المقالة أك المقامة ،حيث يحكم الديكاف ن

المبحث األوؿ /حكـ االقتباس التكميفي وموقعو الببلغي

أوًال :حكمو التكميفي:

يرل جميكر الفقياء جكاز االقتباس في الجممة إذا كاف لمقاصد ال تخرج عف المقاصد الشرعية

فاسدا فبل يجكز االقتباس فيو مف القرآف الكريـ ،كذلؾ ككبلـ
بلما
ن
ن
تحسينا لمكبلـ ،أما إف كاف ك ن
،
المبتدعة كأىؿ المجكف كالفحشاء (المكسكعة الفقيية ،د -ت )ُٕ /ٔ :كقاؿ السيكطي في تنكير
الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ" :إذا نزلنا بساحة قكـ فساء صباح المنذريف" الساحة الفناء كأصمو الفضاء

بيف المنازؿ كىذا الحديث أصؿ في جكاز التمثؿ كاالستشياد بالقرآف كاالقتباس نص عميو ابف عبد
البر في التمييد ،كابف رشيؽ في شرح المكطأ كىما مالكياف كالنككم في شرح مسمـ ىذا الحديث كال

أعمـ بيف المسمميف خبلفنا في جكازه في النثر في غير المجكف (البخارم( )ٓٔ /ََُِ:ْ ،ابف
حنبؿ ،)ُّٗ /ُٗ :ُٗٗٓ ،كىذا كمو إنما يدؿ عمى جكازه في مقاـ الكعظ كالثناء كالدعاء ،ففي
القرآف كالسنة آيات كأحاديث فييا حكمة كببلغة ،كايجاز في المفظ ،يضعيا الناس في كبلميـ
مكضع األمثاؿ؛ لرشاقتيا كايجازىا كحسف مدلكليا .كاالقتباس تضميف الشعر أك النثر بعض القرآف
اقتباسا .كقد اشتير عف
ال عمى أنو منو بأال يقاؿ فيو قاؿ ا﵀ تعالى كنحكه فإف ذلؾ حينئذ ال يككف
ن
المالكية تحريمو كتشديد النكير عمى فاعمو ،كأما أىؿ مذىبنا فمـ يتعرض لو المتقدمكف كال أكثر
المتأخريف مع شيكع االقتباس في أعصارىـ ،كاستعماؿ الشع ارء لو قديما كحديثا .كقد تعرض لو

جماعة مف المتأخريف ،فسئؿ عنو الشيخ عز الديف ابف عبد السبلـ ،فأجازه كاستدؿ لو بما كرد عنو

صمى ا﵀ عميو كسمـ مف قكلو في الصبلة كغيرىا" :كجيت كجيي" :إلى آخره كقكلو" :الميـ فالؽ
اإلصباح كجاعؿ الميؿ سكنا كالشمس كالقمر حسبانا اقض عني الديف كأغنني مف الفقر" (السيكطي،
ُ .)ّٖٔ /ُْٕٗ:كفي آخر حديث البف عمر" :قد كاف لكـ في رسكؿ ا﵀ أسكة حسنة " .كىذا كمو
إنما يدؿ عمى جكازه في مقاـ الكعظ كالثناء كالدعاء كفي النثر ،أما في الشعر فبل داللة فيو عمى

جكازه كبينيما فرؽ ،فإف القاضي أبا بكر مف المالكية صرح بأف تضمينو في الشعر مكركه كفي
النثر جائز .كاستعممو أيضا في النثر القاضي عياض في مكاضع مف خطبة الشفا .كقاؿ الشرؼ
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إسماعيؿ بف المقرئ اليمني صاحب مختصر الركضة في شرح بديعيتو :ما كاف منو في الخطب
كالمكاعظ كمدحو صمى ا﵀ عميو كسمـ كآلو كصحبو كلك في النظـ فيك مقبكؿ كغيره مردكد .كفي
شرح بديعية ابف حجة :االقتباس ثبلثة أقساـ :مقبكؿ ،كمباح ،كمردكد .فاألكؿ :ما كاف في الخطب
كالمكاعظ كالعيكد .كالثاني :ما كاف في القكؿ كالرسائؿ كالقصص ،كالثالث :عمى ضربيف أحدىما ما

نسبو ا﵀ إلى نفسو  -كنعكذ با﵀ ممف ينقمو إلى نفسو كما قيؿ عف أحد بني مركاف أنو كقع عمى

مطالعة فييا شكاية عمالو{ :إف إلينا إيابيـ ثـ إف عمينا حسابيـ  -كاآلخر تضميف آية في معنى
وف}
ظمَ ُموا أ َّ
يف َ
َي ُم ْن َقمَ ٍب َي ْن َق ِم ُب َ
س َي ْعمَ ُـ الَّ ِذ َ
{و َ
ىزؿ كنعكذ با﵀ مف ذلؾ ،كفي سياؽ كبلـ ألبي بكرَ :
[الشعراء( ]ٕٕٚ :السيكطي ،)ّٖٕ /ُْٕٗ:ُ ،كمف األدلة عمى جكاز االقتباس مف القرآف ما مر

بؾ مف قكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ حيف دخؿ خيبر :ا﵀ أكبر ،خربت خيبر ،إنا إذا نزلنا بساحة قكـ
اح ِت ِي ْـ
س َ
فساء صباح المنذريف ،فاقتبس صمى ا﵀ عميو كسمـ مف قكؿ ا﵀ عز كجؿ{ :فَِإ َذا َن َز َؿ ِب َ
يف} [الصافات ،]ٔٚٚ :فالحديث مف أدلة جكاز االقتباس مف القرآف ،كىي كثيرة
ص َبا ُح ا ْل ُم ْن َذ ِر َ
اء َ
س َ
فَ َ
ال تحصى ،فمف ذلؾ ما ركاه مسمـ عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف إذا قاـ إلى الصبلة
ص َبل ِتي
قاؿ" :كجيت كجيي لمذم فطر السماكات كاألرض حنيفنا كما أنا مف المشركيف"ُ { ،ق ْؿ إِ َّف َ
يؾ لَ ُو وِب َذلِ َؾ أ ِ
وُن ِ
يف} [األنعاـ:
اي َو َم َم ِاتي لِمَّ ِو َر ٍّ
يفَ ،ال َ
ُم ْر ُ
سمِ ِم َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ت َوأََنا أ ََّو ُؿ ا ْل ُم ْ
ش ِر َ َ
سكي َو َم ْح َي َ
َ ُ
ٕ( ]ٖٔٙ ،ٔٙمسمـ ،د -ت ( ،)ّٓٓ /ُ :ابف حنبؿ ،)ُّٖ /ِ :ُٗٗٓ ،ىذا ظاىر في الداللة

عمى ذلؾ؛ ألف التبلكة إني كجيت كجيي كأنا أكؿ المسمميف ففي ذلؾ أكضح بياف كأشفي جكاب لما

ذكر ،كقد ن ص عمى ذلؾ القاضي عياض في شرح مسمـ عند ذكره الحديث ،أما الباقبلني كالنككم

فقد فرقا بيف االقتباس في النثر كالشعر ،كذلؾ أنيما رأيا أف ا﵀ عز كجؿ نزه القرآف عف أف يككف

شعرا ،كنفى عف نبيو صمى ا﵀ عميو كسمـ قكؿ الشعر ،فقاؿ عز كجؿَ { :و َما َعمَّ ْم َناهُ ٍّ
الش ْع َر َو َما
ن
ش ِ
يبل َما
اع ٍر َقمِ ً
{و َما ُى َو ِبقَ ْو ِؿ َ
آف ُم ِب ٌ
َي ْن َب ِغي لَ ُو إِ ْف ُى َو إَِّال ِذ ْكٌر َوقُْر ٌ
يف} [يس ]ٜٙ :كقاؿ سبحانوَ :
وف} [الحاقة ،]ٗٔ :فميس مف البلئؽ بعدئذ أف يينظـ شيء مف القرآف أك الحديث في سياؽ
تُ ْؤ ِم ُن َ
الشعر ،فينسب ىذا إلى ا﵀ أك إلى رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى أنو مف كبلميما ،يقكؿ ابف
عثيميف" :إف االقتباس مف القرآف إذا كاف في النظـ فيك مذمكـ؛ ألنو يجب إبعاد القرآف عف

الشعر"(العثيميف.)ُٕٔ :ََِْ ،

ثانيا -االقتباس وموقعو الببلغي:
ً

االقتباس مف المباحث الببلغية الكثيقة الصمة بالقرآف كالسنة ،حيث جعمو البعض ضمف فنكف

البديع ،كبمنزلة الحمية التي تزيف الكبلـ ،كتزيده حبلكة كتكسبو ركنقنا كطبلكة ،باإلضافة إلى اإلصابة
12

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

في المعنى كايفاء المقاـ حقو ،كاالقتباس ال يكجد في كثير مف المصنفات الببلغية مثؿ( :المفتاح)
لمسكاكي ك(المصباح) لبدر الديف بف مالؾ ك(الطراز لمعمكم) ،لكنو كرد في (نياية اإليجاز) لمفخر
الرازم ك(المثؿ السائر) البف األثير ،يقكؿ ابف األثير" :ثـ يأخذ في االقتباس مف ىذه الثبلثة ،أعني:

القرآف كاألخبار النبكية كاألشعار" (ابف األثير ،د -ت ،)ََُ/ُ:كذكره الصعيدم في بغية
شيئا مف القرآف أك الحديث" (الصعيدم/ْ :ََِٓ،
اإليضاح ":أما االقتباس فيك أف ييض َّمف الكبلـ ن

ٖٖٔ) ،ككرد في زىر اآلداب كثمر األلباب ":إذا نزعت في كتابي بآية مف كتاب ا﵀ تعالى أنرت

إظبلمو ،كزٌينت أحكامو ،كأعذبت كبلمو" (القيركاني ،د -ت ،)َُُٔ /ْ :كاالقتباس مف القرآف أك
خاليا مف اإلشعار بذلؾ ،كاإلشعار بو
الحديث يككف مف غير داللة عمى أنو منيما ،أم بأف يككف ن
كأف يقكؿ :قاؿ ا﵀ تعالى كيستدؿ بالقرآف الكريـ ،أك قاؿ رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كيستدؿ

عمى ذلؾ مف أحاديث رسكلنا الكريـ .كيجيز الببلغيكف النقؿ كالتغيير بالنص المقتبس ،كيركف أف ال

حرج في كتابة ما كافؽ لفظ اآلية مع تغيير شيء منيا ما داـ أنو لـ يقصد أف ما كتبو مف القرآف

(ابف األثير ،د -ت" ،)ِِِ-َِِ-ُُٔ/ُ :ثـ اعمـ أنو يجكز أف يغير لفظ المقتبس منو ،بزيادة

أك نقصاف أك تقديـ أك تأخير" (ابف حجة الحمكم.)ْٓٔ /ََِْ:ِ ،

عرض الخطيب القزكيني لبلقتباس في مبحث السرقات مثمو مثؿ التضميف كالعقد كالحؿ
كالتمميح ،كجعميا جممة مف فنكف البديع ،كاالقتباس منزه عف أف يسمى سرقة ،لكف الخطيب القزكيني
سمكو في ذلؾ عمى أف فيو معنى أخذ شيء مف شيء؛ كليذا فإف بعض العمماء المعاصريف حيف
عمد إلى تيذيب اإليضاح حذؼ باب السرقات؛ ألنيا مف باب النقد ،كأبقى عمى االقتباس كنظائره
مف التضميف كالعقد كالحؿ كالتمميح مف المحسنات البديعية (العسكر،)ٓٔ -ٓٓ :ََِْ /ُِْٓ ،

كغالب عمماء الببلغة كغيرىـ مف أىؿ عمكـ القرآف كشراح الحديث ككثير مف الفقياء يسمكف ىذا
تبعا لمرازم.
الفف الببلغي (االقتباس) ن

المبحث الثاني /أنواع االقتباس ودالالتو في ديواف خطب ابف نباتة

شكؿ االقتباس القرآني محكر النص كمرتكزه األساسي ،كأمكف الكصكؿ إلى المعنى بيسر
اقتباسا
كسيكلة ،كتنكعت طرائؽ االقتباس مف القرآف الكريـ في ديكاف خطب ابف نباتة ،منيا ما كاف
ن

اقتباسا آلية قرآنية أك بعض منيا.
لمفردة قرآنية ،أك لتركيب مف مفردتيف أك أكثر ،أك ما كاف
ن

أوًال -اقتباس المفردات القرآنية:

حفمت نتاجات النثر العربي بكجكد األثر القرآني فييا ابتغاء لما يحممو مف إفاضات داللية

كفنية ،فالمفردة القرآنية المقتبسة مف القرآف الكريـ بما تحممو مف داللة كاف ليا األثر في إثراء النص
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كاضافة معاف مختمفة ،كتكليد دالالت جديدة في سياؽ نص الخطبة عند ابف نباتة ،كلما كاف أكثر
طا عند البعض العتباره اقتبا نسا
مركبا أك كاف
اقتباسا لجممة مف آية قرآنية  -ككاف ذلؾ شر ن
االقتباس ن
ن
فإف المفردات القرآنية ظمت تعطر ألسنة الخطباء بحكـ حفظيـ آليات القرآف الكريـ ،كيرل البعض
مف ىؤالء إلى أف المفردات القرآنية في حاؿ إفرادىا ليست إال كممات معجمية مف معيكد كبلـ

العرب ،كجاء اإلماـ عبد القاىر الجرجاني فكضع نظرية النظـ ،حيت إف المفظ المفرد ال يمكف أف

أحدا يقكؿ :ىذه المفظة فصيحة ،إال
يككف لو قيمة معنكية إال عف طريؽ النظـ ،يقكؿ " :كىؿ تجد ن
ىك يعتبر مكانيا مف النظـ ،كحسف مبلءمة معناىا لمعاني جاراتيا كفضؿ مؤانستيا ألخكاتيا"
(الجرجاني ،)ّٔ :ُِٗٗ،كالذم عميو جماىير العمماء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة كالشافعية
جكاز االقتباس مف القرآف في النثر ،كالسيكطي نقؿ االتفاؽ في رسالتو (رفع الباس ككشؼ االلتباس)
جيبل منيـ
كحشد لو األدلة ،كنحا البعض إلى أف ألفاظ القرآف ال تستعمؿ في غيره ،كاستنكره ىؤالء ن

بالنصكص كالنقكؿ ،فقد استعممو النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ -في غير ما حديث كالصحابة

كالتابعكف(العسكر )ٓٗ :ََِْ /ُِْٓ ،إلى أف االقتباس مف القرآف يككف حتى في المفردات
القرآنية فتأتي بعفكية كخاصة عند الذيف يحفظكف القرآف الكريـ ،أما ابف نباتة في خطبو فكانت

مفرداتو كتراكيبو كجممو مف القرآف الكريـ ،يقكؿ ابف نباتة" :فطيركا السرائر مف دنس التبعات،

كاعمركا الضمائر بذكر يكـ الحسرات "(ابف نباتة ،)ُّْ :َُِِ ،كلفظة (السرائر) مف قكلو
ِ
ِ
تعالى{ :يوـ تُْبمَى َّ ِ
فأما الس ارئر فبل يعمميا
الس َرائ ُر ،فَ َما لَ ُو م ْف قَُّوٍة َوَال َناص ٍر} [الطارؽٌ ،]ٔٓ ،ٜ :
َْ َ
إال ا﵀ ،فيك يديف بيا كيجزم كال يعمميا دكنو ،فبل تخفى عميو الظكاىر كال الس ارئر كالضمائر،
كالمفظة تناسب السياؽ في خطبتو ،فابف نباتة ينصح عباد ا﵀ بتطيير السرائر مف دنس التبعات

كاعمار الضمائر بذكر يكـ الحسرات ،كيقكؿ ابف نباتة في خطبة أخرل ":جعمنا ا﵀ كاياكـ ممف
باكيا عمى ما فرط في يكمو كأمسو ،كأطاب الزاد لحمكؿ رمسو" (ابف
أحسف االرتياد لنفسو ،كاستعبر ن
نباتة )ُُْ :َُِِ ،أم :عمى ما تركنا كضيعنا مف عمؿ اآلخرة في الدنيا ،فيا حسرتنا عمى
س َرتََنا
األعماؿ كالطاعات التي تركناىا كقصرنا فييا ،فمفظة فرط مقتبسة مف قكلو تعالى{ :قَالُوا َيا َح ْ
وف أَْو َزَارُى ْـ َعمَى ظُ ُي ِ
وف} [األنعاـ ]ٖٔ :كيقكؿ
اء َما َي ِزُر َ
َعمَى َما فََّر ْط َنا ِفي َيا َو ُى ْـ َي ْح ِممُ َ
س َ
ورِى ْـ أََال َ
غاديا إلى الحافرة"(ابف نباتة،
أيضا " :كفي كؿ يكـ تكدعكف
ماضيا إلى اآلخرة ،كتشيعكف ن
ن
ابف نباتة ن
وف ِفي ا ْلح ِ
اف َرِة}
وف أَإِ َّنا لَ َم ْرُدوُد َ
{يقُولُ َ
َ
َُِِ ،)َُٕ :الحافرة لفظة مف ألفاظ القرآف الكريـَ :
ً
ك"الحاف ىرة :الطريقةي التي ىي ٍر ًجع ً
يؿ :اٍل ىح ًاف ىرةي:
[النازعات،]ٔٓ :
نساف فييا مف حيث جاء ،ى"كًق ى
اإل ي
ي
ً
َّ ً
كريى ٍـ" (الشككاني .)ِْٓ /ٓ :ُّٗٗ،إف لكؿ مبدع لغتو كمفرداتو التي
ٍاأل ٍىر ي
ض التي تي ٍحفى ير فييىا قييب ي
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تيككف معجمو الخاص كمخزكنو المعرفي ،لقد شكؿ القرآف الكريـ بمفرداتو كتراكيبو كمعانيو عند ابف
نباتة معارفو ،فاستعاف بالمفردة القرآنية ،فازدانت خطبو بالمفردات القرآنية كجاءت عمى لسانو
باستدعاء عفكم ،فيجمع ابف نباتة لفظة مف آية مف ( السمكـ) ،ثـ يجمع لفظتيف مف آية كاحدة(

الحي القيكـ) ،كيضيؼ بعدىا لفظتيف مف آيتيف( الزقكـ كالحميـ) كيجعؿ ذلؾ في سياؽ كاحد ،يقكؿ
ابف نباتة ":ككـ مف كجكه يمفحيا حر السمكـ ،طالما كاجيت معصية الحي القيكـ ،ككـ مف بطكف

يممئت مف الزقكـ كالحميـ جزاء بما أكمتو مف المحظكر بالتحريـ" (ابف نباتة ،)ََُ :َُِِ ،لفظة (
ً
ً
َّم ً
{كاٍل ىج َّ
كـ [الحجر ]ِٕ :كقكلو:
اف ىخىم ٍقىناهي م ٍف قىٍب يؿ م ٍف ىن ًار الس ي
السمكـ) مقتبسة مف قكلو سبحانو :ى
الس ُم ِ
وـ} [الطور ،]ٕٚ :كالمفظتاف( الحي القيكـ) مقتبستاف مف قكلو:
اب َّ
{فَ َم َّف المَّ ُو َعمَ ْي َنا َو َوقَا َنا َع َذ َ

َّ
ِ َِّ
وـ َال تَوْ ُخ ُذهُ ِس َن ٌة َوَال َن ْوٌـ} [البقرة ]ٕ٘٘ :كالمفظتاف( الزقكـ كالحميـ)
{لم ُو َال إلَ َو إال ُى َو ا ْل َح عي ا ْل َق عي ُ
ِ
ت َّ ع ِ
أيضا قكلو
مقتبستاف مف آيتيف كريمتيف{ :إِ َّف َ
ش َج َر َ
اـ ْاألَث ِيـ} [الدخاف ]ٗٗ ،ٖٗ :ك ن
الزقوـ ،طَ َع ُ
ؽ أر ِ
ْس ِو ِم ْف َع َذا ِب ا ْل َح ِم ِيـ} [الدخاف.]ٗٛ :
تعالى{:ثَُّـ ُ
ص عبوا فَ ْو َ َ

ثانيا -اقتباس التراكيب القرآنية:
ً

يتعدل االقتباس إلى التراكيب التي تتألؼ مف مفردتيف أك أكثر في شبو جممة أك جمؿ ،كيجرم

استحضار تمؾ التراكيب لتكسيع داللة النص ،يقكؿ ابف نباتة ":فانتبيكا رحمكـ ا﵀ مف رقدة الغافميف،

كتأىبكا لمعرض عمى أسرع الحاسبيف ،في يكـ تنسؼ فيو الجباؿ ،كتخرج األرض ما فييا ،كتيطع
األمكات لداعييا ،فيناؾ أزفت اآلزفة ،كرجفت الراجفة .ككضع الكتاب كحرر الحساب ،كاستكل فيو

العبيد كاألرباب ،كحشر العالـ في صعيد ،كقالت جينـ ىؿ مف مزيد" (ابف نباتة،)َُٓ :َُِِ ،

كمف التراكيب التي كردت في النص السابؽ( :تنسؼ الجباؿ – أزفت اآلزفة -ككضع الكتاب -ىؿ
ِ
سوَلُوَن َؾ َع ِف ا ْل ِج َب ِ
سفًا} [طو:
اؿ فَ ُق ْؿ َي ْنسفُ َيا َرٍّبي َن ْ
{وَي ْ
مف مزيد) كىذه التراكيب مف اآليات الكريمةَ :
ِ
ِ
ِ
الر ِ
اب فَتََرى
ؼ َّ
{ي ْوَـ تَْر ُج ُ
اجفَ ُة } [النازعات{ ]ٙ :أ َِزفَت ْاآل ِزفَ ُة} [النجـَ { ]٘ٚ :و ُوض َع ا ْلكتَ ُ
٘ٓٔ] َ
ْت وتَقُو ُؿ َى ْؿ ِم ْف م ِز ٍ
ِ
ِ
ش ِف ِق َ ِ ِ ِ
ِ
يد}
يف ُم ْ
ا ْل ُم ْج ِرِم َ
يف م َّما فيو} [الكيؼَ ]ٜٗ :
امتََؤل َ
{ي ْوَـ َنقُو ُؿ ل َج َي َّن َـ َىؿ ْ
َ
[ؽ ،]ٖٓ :كسياؽ نص الخطبة السابؽ يشير إلى استحضار ابف نباتة أىكاؿ يكـ القيامة مف خبلؿ
اقتباس مجمكعة تراكيب مف أكثر مف آية ،كفي ذلؾ تحذير شديد لمناس لبلنتباه ليكـ الحساب بالقياـ
باألعماؿ الصالحات ،كي يفيء الناس إلى رشدىـ ،كيستعدكا الستقباؿ ىذا اليكـ باإليماف كالتقكل،

كأال يككنكا مف الغافميف ،ليصيركا إلى رحمة مف ا﵀ كمغفرة ،يغير ابف نباتة في ترتيب األلفاظ
لتناسب سياؽ الخطبة المسجكع كتبقى المعاني القرآنية كالدالالت قريبة ،يقكؿ في خطبتو تصرؼ
ديار ارتحؿ عنيا بالمكت عمارىا ،كاستكلى عمى إقباليا إدبارىا .فيي عمى
الزماف كالمعاد" :قد رأيتـ نا
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عركشيا خاكية ،تندبيا الذئاب العاكية ،كتخطبيا األصداء الباكية ،فما ترل مف أعبلميا باقية" (ابف
نباتة ،)ُٕٗ :َُِِ ،كفي ىذا متأثر بقكلو سبحانو{:أ َْو َكالَّ ِذي َمَّر َع َمى قَ ْرَي ٍة َو ِىي َخ ِ
اوَي ٌة َعمَى
َ
ِ
ِِ
عر ِ
ص َب َح
وش َيا قَ َ
اؿ أ ََّنى ُي ْح ِيي َىذه المَّ ُو َب ْع َد َم ْوِت َيا}[البقرة ]ٕٜ٘ :كقكلو تعالى{ :أُحيطَ ِبثَ َم ِرِه فَوَ ْ
ُُ
اوي ٌة ع َمى عر ِ
ي َقمٍّب َكفَّ ْي ِو ع َمى ما أَْنفَ َ ِ
َح ًدا}
وش َيا َوَيقُو ُؿ َيا َل ْيتَِني لَ ْـ أُ ْ
ش ِر ْؾ ِب َرٍّبي أ َ
ييا َو ِى َي َخ ِ َ َ
ُ ُ
ؽ ف َ
ُُ
َ َ
اىا َو ِىي ظَالِ َم ٌة فَ ِيي َخ ِ
اوَي ٌة َعمَى ُع ُرو ِش َيا
[الكيؼ ]ٕٗ :كقكلو سبحانو{ :فَ َكو ٍَّي ْف ِم ْف قَ ْرَي ٍة أ ْ
َىمَ ْك َن َ
َ
َ
يد } [الحج ]ٗ٘ :كقكلو سبحانو{ :فَي ْؿ تَرى لَيـ ِم ْف ب ِ
وِب ْئ ٍر معطَّمَ ٍة وقَص ٍر م ِش ٍ
اق َي ٍة} [الحاقة]ٛ :
َ
َُ
َ
َ َ ُْ
َ ْ َ
كىذا التركيب أرسمو القرآف مثبل لمخراب التاـ الذم ىك سقكط سقكؼ البناء كجدرانو ،أك خكل المكاف

إذا خبل مف أىمو ،كأف معنى :عمى عركشيا :أف األبنية باقية أم :ىي خالية مف أىميا مع بقاء
عركشيا قائمة عمى حيطانيا( .الشنقيطي.)ُِٕ /ٓ :ُٗٗٓ ،

يقكؿ ابف نباتة" :أييا الناس" :حصحص الحؽ فما مف الحؽ مناص ،كأيشخص الخمؽ فميس

ألحد مف الخمؽ ىخبلص ،كأنتـ عمى ما يباعدكـ مف ا﵀ حراص ،كلكـ عمى مكارد اليمكة اغتصاص،
كفيكـ عف مقاصد البركة انتكاص ،كأف ليس لكـ جزاء كال قصاص ،كلجكارح المكت في كحش
ِ
َت ا ْل َع ِز ِ
يز
ام َأر ُ
نفكسكـ اقتناص" (ابف نباتة ،)ُٗٓ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف قكلو سبحانو{ :قَالَت ْ
ص ا ْل َح ع
يف} [يوسؼ" ]٘ٔ :أم ىب ىرىز كتبيَّف،
ؽ أََنا َار َوْدتُ ُو َع ْف َن ْف ِس ِو َوِا َّن ُو لَ ِم َف ال َّ
ص ِاد ِق َ
ْاآل َف َح ْ
ص َح َ
كاشتقىاقىو في المغة مف ً
صةي الحؽ ً
كجيتيو مف جية الباطؿ" (الزجاج:ُٖٖٗ ،
ص ًة ،أم بانت ًح َّ
الح َّ
ص اٍل ىح ُّ
ؽ) إشارة الى تنكر النفس كالقكل بنكر الحؽ
ّ ،)ُُٓ /كقكؿ امرأة العزيز ٍاآل ىف ى
(ح ٍ
ص ىح ى
كاتصافيا بصفة اإلنصاؼ كالصدؽ ،كقكؿ ابف نباتة (حصص الحؽ فما مف الحؽ مناص) كبلـ
مكج و لمعصاة القاسية قمكبيـ يحذرىـ مف مصيرىـ ،كاليبلؾ كالقصاص الكاقع -ال مناص -عمى
أفعاليـ.

مكافحا ،حتى أظير
ناصحا ،كعف أسرتو
يقكؿ ابف نباتة ":فمـ يزؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ألمتو
ن
ن
كسر قمبو ككثر صحبو ،كنصر حزبو ،ثـ قضى بعد ذلؾ نحبو"(ابف نباتة،)ُٖٕ :َُِِ ،
كعبوَّ ،
كالتركيب ( :قضى نحبو) مقتبس مف قكلو سبحانوِ :
اى ُدوا المَّ َو
ص َدقُوا َما َع َ
{م َف ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
يف ِر َجا ٌؿ َ
يبل} [األح ازب ،]ٕٖ :أم مكتو عمى
ضى َن ْح َب ُو َو ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْنتَ ِظ ُر َو َما َب َّدلُوا تَْب ِد ً
َعمَ ْي ِو فَ ِم ْن ُي ْـ َم ْف قَ َ
ً
معانًي أىنو بً ىم ٍعنى اٍل ىع ٍيد ،فى ىم ٍعىنى ٍاآلىية :اتـ اٍل ىع ٍيد
الصدؽ كالكفاء ك"النحب يرد بمعاني ىكث ىيرة ،ىكأكلى اٍل ى
كقىاـ بً ًو أىم أىقىاـ بًاٍلكفى ً
اء كالصدؽ (السمعاني.)ُِٕ /ْ :ُٕٗٗ،
ى ى
ى ى
المقتبس (بفتح الباء) عف
ال يخرج ابف نباتة عف النوع األوؿ مف االقتباس أم :ال ينقؿ فيو
ى
المقتبس عف معناه األصمي ،يقكؿ ابف نباتة" :يكـ
معناه األصمي إال في النزر القميؿ كىك :نقؿ
ى
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التناد يكـ الميعاد

كالجمع يكـ حصاد الزرع ،يكـ السؤاؿ العتيد يكـ الخجؿ مف التعديد"(ابف نباتة،
اؼ َعمَ ْي ُك ْـ َي ْوَـ التََّن ِاد} [غافر،]ٖٕ :
{وَيا قَ ْوِـ إِ ٍّني أ َ
َخ ُ
كىك مقتبس مف قكلوَ :
قكما كينادييـ اآلخركف ،يعنى ينادل أصحاب الجنة أصحاب
معناه ينادم قكـ ن

َُِِ،)َُٖ :
كقكلو :يكـ التَّ ً
ناد
ىٍ ى
النار أف قد كجدنا ما كعدنا ربنا مف الجنة كالنعيـ المقيـ حقنا ،فيؿ كجدتـ ما كعد ربكـ مف عذاب
المقتبس عف
النار حقنا؟" (الخمكتي ،د -ت .)َُٖ /ٖ :أما االقتباس مف النوع الثاني أم :نقؿ
ى
معناه األصمي فيك مف النزر القميؿ ،يقكؿ ابف نباتة" :أتاكـ يخطب فتاتكـ فبلنة بنت فبلف كقد بذؿ

نزر فشدكا – رحمكـ ا﵀-
قميبل نا
ليا الصداؽ كذا ككذا نحمة كمي نرا ،كىك يرل ما بذؿ الستحقاقكـ ن
صفرا" (ابف نباتة،)ّْٖ :َُِِ ،
عسرا ،كال تردكه مما سألو
بمصاىرتو نا
ن
أزر ،كال ترىقكه مف أمره ن
ِ ِ
اؿ َال تُ َؤ ِ
س ًرا} [الكيؼ:
كىذا مقتبس مف قكلو سبحانو{ :قَ َ
اخذ ِْني ِب َما َن ِس ُ
يت َوَال تُْرِى ْقني م ْف أ َْم ِري ُع ْ
ًً ً
ً
عمي مف أمرم ،في تحصيؿ العمـ منؾ،
ٖ ]ٚكذلؾ يعني :ى"كال تيٍرى ٍقني م ٍف أ ٍىمرم يع ٍس نار أم ال تحمؿ ٌ
عمي ،باإلغضاء كترؾ
يسرىا
تعسر
عمي متابعتؾ ،بؿ ٌ
عسرا ،لئبل يمجئني إلى تركو ،أم ال ٌ
ن
ٌ
ٌ
تحصنا بأال يرىقكه مف أمره
المناقشة" (القاسمي ،)َٓ /ُٕٗٗ:ٕ،كىذا يتفؽ مع مف طمب النكاح
ن

بغبلء المير كرفع كمفة الزكاج؛ ليسيؿ أمر زكاجو كلئبل يستنكؼ عف الزكاج كيمجأ إلى ما حرـ ا﵀،
المقتبس عف معناه األصمي بؿ كظؼ ىذا االقتباس في مكقؼ آخر.
كىنا لـ ينقؿ
ى

ثالثًا -اقتباس اآليات القرآنية:

يعني كجكد عدد مف االقتباسات مف آية أك أكثر في نص كاحد متجاكرة أك متفرقة أك

تبعا لمقتضى
كما
ن
ىائبل مف القداسة كاإليحاء ،كيختمؼ عدد االقتباس ن
بالصكرتيف ن
معا؛ ليشحف ن
جميعا يرتقي النص ،يقكؿ ابف نباتة" :الميـ كفقنا بو إلقامة الحجة ،عند ضيؽ المحجة،
الحاؿ كفييا
ن
في اليكـ الثقيؿ ،بيف يدم الممؾ الجميؿ ،يكـ اآلزفة كالرادفة ،إذ القمكب لدل الحناجر كاجفة ،يكـ
تذىؿ كؿ مرضعة عما أرضعت كتجد كؿ نفس محض نار ما أسمفت ،يكـ يعض الظالـ عمى يديو،
كيجد كؿ امرئ ما قدمو لديو ،يكـ يفر المرء مف أخيو ،كأمو كأبيو ،كصاحبتو كبنيو ،لكؿ امرئ منيـ

يكمئد شأف يغنيو ،يكـ يقكـ الركح كالمبلئكة صفنا ال يتكممكف ،كتحضر جينـ كالخبلئؽ ينظركف ،يكـ
اعا كأنيـ إلى
يكشؼ عف ساؽ كيدعكف إلى السجكد فبل يستطيعكف ،يكـ يخرجكف مف األجداث سر ن
نصب يكفضكف ،خاشعة أبصارىـ ترىقيـ ذلة ذلؾ اليكـ الذم كانكا يكعدكف" (ابف نباتة:َُِِ ،

َِٕ)،يستحضر ابف نباتة أىكاؿ يكـ القيامة في فقرة كاحدة فيقتبس مف ثماني آيات ليعطي صكرة
اج ِر َك ِ
ِ ِ
ِ
وب لَ َدى ا ْل َح َن ِ
يف
اظ ِم َ
{:وأَْنذ ْرُى ْـ َي ْوَـ ْاآل ِزفَة إِذ ا ْل ُقمُ ُ
جامعة عف أىكاؿ يكـ القيامة ،يقكؿ عز كجؿ َ
ْى ُؿ ُك عؿ مر ِ
ض َع ْت
ش ِف ٍ
يع ُي َ
يف ِم ْف َح ِم ٍيـ َوَال َ
{ي ْوَـ تََرْوَن َيا تَذ َ
َما لِمظَّالِ ِم َ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
طاعُ} [غافرَ ]ٔٛ :
ُْ
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ِ
ضع ُك عؿ َذ ِ
ات َح ْم ٍؿ َح ْممَ َيا َوتَرى َّ
يد } [الحج:
اب المَّ ِو َ
ش ِد ٌ
س َك َارى َولَك َّف َع َذ َ
َوتَ َ ُ
س َك َارى َو َما ُى ْـ ِب ُ
اس ُ
الن َ
َ
]{ى َن ِال َؾ تَْبمُو ُك عؿ َن ْف ٍ
]{وَي ْوَـ َي َع ع
ض الظَّالِ ُـ َعمَى َي َد ْي ِو َيقُو ُؿ َيا لَ ْيتَِني
ٕ ُ
س َما أَ ْ
سمَفَ ْت} [يونسَ ٖٓ :
يو ،وص ِ
ُم ِو وأَِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اح َب ِت ِو
ْت َم َع َّ
س ِب ً
اتَّ َخذ ُ
َ َ
يبل } [الفرقافَ {]ٕٚ :ي ْوَـ َيفعر ا ْل َم ْرُء م ْف أَخيوَ ،وأ ٍّ َ
سو ِؿ َ
الر ُ
ِ
شو ٌ ِ ِ
ِ ِ ِ
ام ِر ٍ
صفًّا َال
وـ ع
ئ ِم ْن ُي ْـ َي ْو َم ِئ ٍذ َ
ْف ُي ْغنيو} [عبسَ ٖٚ - ٖٗ :
الرو ُح َوا ْل َم َبل ئ َك ُة َ
َوَبنيو ،ل ُك ٍّؿ ْ
]{ي ْوَـ َيقُ ُ
سا ٍ
ؽ َوُي ْد َع ْو َف إِ َلى
وف إَِّال َم ْف أ َِذ َف لَ ُو َّ
الر ْح َم ُف َوقَ َ
]{ي ْوَـ ُي ْك َ
شُ
َيتَ َكمَّ ُم َ
ص َو ًابا } [النبوَ ٖٛ :
ؼ َع ْف َ
اؿ َ
وف ِم َف ْاأل ْ ِ ِ
ود َف َبل ي ِ
س ُج ِ
ص ٍب
ال ع
{ي ْوَـ َي ْخ ُر ُج َ
يع َ
َج َداث س َر ً
وف} [القمـَ ]َٕٗ :
َْ
اعا َكوََّن ُي ْـ إِ َلى ُن ُ
ستَط ُ
ِ
ِ ِ
ِ
وف } [المعارج.]ٗٗ ،ٖٗ :
وع ُد َ
ُيوِف ُ
ص ُارُى ْـ تَْرَىقُ ُي ْـ ذلَّ ٌة َذل َؾ ا ْل َي ْوُـ الَّذي َكا ُنوا ُي َ
ضو َفَ ،خاش َع ًة أ َْب َ
مناسبا حيف يعرض لما سكؼ يمقاه اإلنساف
يأتي اقتباس ابف نباتة في خطبة أخرل في سياقو
ن

مف مصير مكتكب في كتابو المنشكر مف عمؿ ال يدع سريرة إال أبداىا كال صغيرة كال كبيرة إال

أحصاىا ،كىك بيذا مطمب لداللة مقص كدة فترتفع منيـ أىصكات الحسرة كالحيرة .كيتمنكف المكت
منشكرا ،ال يدع سريرة إال
كتابا تمقاه
كاليبلؾ حتى ال يركا العذاب األليـ ،يقكؿ ابف نباتة" :كلقيت ن
ن
أبداىا ،كال يغادر صغيرة كال كبيرة إال أحصاىا"(ابف نباتة)ٓٔ :َُِِ ،؛ ككبلـ ابف نباتة مقتبس
ِ
{يا
ش ًا
ام ِة ِكتَ ًابا َي ْمقَاهُ َم ْن ُ
ور } [اإلسراء ]ٖٔ :كقكلو سبحانوَ :
مف آيتيف كريمتيفَ :
{وُن ْخ ِر ُج لَ ُو َي ْوَـ ا ْلق َي َ
اب َال ي َغ ِادر ِ
َوْيمَتََنا م ِ
اؿ َى َذا ا ْل ِكتَ ِ
صا َىا} [الكيؼ]ٜٗ :؛ كليذا دعاىـ الحؽ
يرةً إَِّال أ ْ
َح َ
ُ ُ َ
يرةً َوَال َك ِب َ
صغ َ
َ
سبحانو إلى ما صنعكا ،كما كجدكه في الكتاب الذم كضع في يد كؿ منيـ بما يدعك إلى التعجب
كالفزع حيث إنو ليس لو نظير كال مثيؿ مف الكتب األخرل ،فيك عمى حاؿ لـ ىيتٍرؾ معيا صغيرة كال
كبيرة إال عدىا كأحاط بيا .يقكؿ ابف نباتة " :إف ا﵀ شاكر يحب الشاكريف ،كال يضيع أجر

المحسنيف ،ا﵀ أكبر ،ا﵀ أكبر ،كأطيعكا ا﵀ كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ ،فيـ أى هؿ بيف النبكة
كحماؿ األمانة" (ابف نباتة ،)ِِّ -ِِِ :َُِِ ،ككبلـ ابف نباتة مقتبس مف آيتيف
كالخبلفة ،ي
ؽ ويص ِبر فَِإ َّف المَّ َو َال ي ِ
يف} [يوسؼ ]ٜٓ :كمف اآلية
َج َر ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
ضيعُ أ ْ
ُ
كريمتيف{:إِ َّن ُو َم ْف َيتَّ ِ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
وؿ َوأُولِي ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْـ } [النساء]ٜ٘ :
يعوا َّ
س َ
عيا الَّ ِذ َ
أيضاَ :
الكريمة ن
{يا أَي َ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
آم ُنوا أَط ُ
يف َ
كبذلؾ تترابط اآليتاف في النص كتتداخبلف لمخركج بيذا المعنى الكعظي المعبر الداؿ عمى مقدرة

أيضا آيتيف في سياؽ كاحد ":فشمركا
فنية عالية منحت الخطبة قكة جمالية مؤثرة كفاعمة .كيجمع ن
ليذا اليكـ العظيـ أييا المقصركف ،كانظركا لمعادكـ فيما تنظركف ،كاغتنمكا مف أعمالكـ كما

تقدمكف ،كال تمكتف إال كأنتـ مسممكف ،فإف األمر كا﵀ أعظـ مما تتكىمكف ،كلكؿ نبأ مستقر كسكؼ
آم ُنوا اتَّقُوا
عيا الَّ ِذ َ
تعممكف"(ابف نباتة ،)ُُّ :َُِِ ،ككبلمو مقتبس مف آيتيف كريمتيفَ { :يا أَي َ
يف َ
ِ
المَّ َو ح َّ ِ ِ
ستَقٌَّر
سمِ ُم َ
َ
وف} [آؿ عمارف ]ٕٔٓ :كقكلو سبحانو{ :ل ُك ٍّؿ َن َبٍإ ُم ْ
ؽ تُ َقاتو َوَال تَ ُموتُ َّف إَِّال َوأَْنتُ ْـ ُم ْ
وف} [األنعاـ.]ٙٚ :
س ْو َ
ؼ تَ ْعمَ ُم َ
َو َ
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يقكؿ ابف نباتة" :كارتجت األرض بما عمييا ،كنزؿ المبلئكة إلييا ،كنادل المنادم بجمع
الخصكـ ،كاقتص مف الظالـ لممظمكـ ،كبرزت جينـ لميقات يكـ معمكـ ،كعنت الكجكه ليكـ
معمكـ"(ابف نباتة،)ُٖٓ :َُِِ ،
وف إِلَى ِميقَ ِ
ات
وع َ
َو ْاآل ِخ ِر َ
يف ،لَ َم ْج ُم ُ
ِ
اب َم ْف
ا ْل ُو ُجوهُ ل ْم َح ٍّي ا ْلقَيعوِـ َوقَ ْد َخ َ

يف
ككبلـ ابف نباتة مقتبس مف قكلو سبحانوُ { :ق ْؿ إِ َّف ْاأل ََّولِ َ
َي ْوٍـ َم ْعمُ ٍ
{و َع َن ِت
وـ} [الواقعة ،]٘ٓ ،ٜٗ :كمف قكلو ن
أيضاَ :
َح َم َؿ ظُ ْم ًما} [طو ،]ٔٔٔ :كاليكـ المعمكـ يكـ القيامة ،فعنت

لمحي القيكـ
فاسترت كجكه الخمؽ ،كاستسممت
ظمما،
َّ
الكجكه ،ألنيا قد خابت كخسرت حيف حممت ن
ٌ
الذؿ ،يقاؿ منو:
الذم ال يمكت ،القيكـ عمى خمقو بتدبيره إياىـ ،كتصريفيـ لما شاءكا ،كأصؿ العنك ٌ
كذؿ (الطبرم َُِْ  ،)ّٕٔ /ُٖ :َََِ -كىك
عنا كجيو لربو يعنك عنكا ،يعني خضع لو ٌ
يجمع بيف اقتباسيف مف سكرة الكاقعة كمف سكرة طو في سياؽ كاحد ،يليمكف مف الكصكؿ إلى معنى
مقنعا بالدليؿ العقمي كالنقمي بالنص الكاضح كالصريح .يتسع السياؽ لسمسمة مف االقتباسات
كبلمو ن
متكامبل في مبناه كمعناه ،يقكؿ
صا
ن
معا ،فيغدك ن ن
في نص كاحد متجاكرة أك متفرقة أك بالصكرتيف ن
ابف نباتة ":كال تقنطكا مف رحمة مف كسعت رحمتو كؿ شيء ،كاشكركا نعمة مف في كؿ ببلء نعمتو،
كاعترفكا لو بالتقصير فيما ألزـ تجدكه أرأؼ بكـ كأرحـ ،كقكلكا كما قاؿ أنبياء ا﵀ كصفكتو كأخصاؤه
كخيرتو ،ربنا ظممنا أنفسنا كاف لـ تغفر لنا كترحمنا لنككنف مف الخاسريف ،رب إني أعكذ بؾ أف

أسألؾ ما ليس لي بو عمـ كاال تغفر لي كترحمني أكف مف الخاسريف" (ابف نباتة،)ّّْ :َُِِ ،
ِ ِ
َس َرفُوا َعمَى أَْنفُ ِس ِي ْـ َال تَ ْق َنطُوا ِم ْف َر ْح َم ِة المَّ ِو
ي الَّ ِذ َ
يف أ ْ
كىذا مقتبس مف اآليات التاليةُ { :ق ْؿ َيا ع َباد َ
الذ ُنوب ج ِميعا إَِّن ُو ُىو ا ْل َغفُور َّ ِ
إِ َّف المَّ َو ي ْغ ِفر ع
اؿ َع َذا ِبي
يـ} [الزمر ]ٖ٘ :كقكلو سبحانو{ :قَ َ
َ
َ َ ً
ُ
َ ُ
الرح ُ
ِ
ش ْي ٍء } [األعراؼ ]ٔ٘ٙ :كقكلو سبحانو{:فَ ُكمُوا ِم َّما َرَزقَ ُك ُـ
اء َو َر ْح َم ِتي َو ِس َع ْت ُك َّؿ َ
يب ِب ِو َم ْف أَ َ
أُص ُ
ش ُ
وف} [النحؿ ]ٔٔٗ :كقكلو سبحانو{:قَ َاال َرَّب َنا
المَّ ُو َح َبلًال َ
ط ٍّي ًبا َوا ْ
ش ُك ُروا ِن ْع َم َ
ت المَّ ِو إِ ْف ُك ْنتُ ْـ إِيَّاهُ تَ ْع ُب ُد َ
ظَمَم َنا أَْنفُس َنا وِا ْف لَـ تَ ْغ ِفر لَ َنا وتَرحم َنا لَ َن ُكوَن َّف ِم َف ا ْل َخ ِ
يف} [األعراؼ ]ٕٖ :كقكلو سبحانو
اس ِر َ
َ َ
ْ
َ َْْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س لي ِبو ع ْم ٌـ َوِاَّال تَ ْغف ْر لي َوتَْر َح ْمني أَ ُك ْف م َف
اؿ َر ٍّ
أيضا{:قَ َ
َعوُذ ِب َؾ أ ْ
ب إٍِّني أ ُ
ن
َف أ ْ
َسوَلَ َؾ َما لَ ْي َ
ا ْل َخ ِ
يف} [ىود.]ٗٚ :
اس ِر َ
ابعا -داللة االقتباس في استيبلؿ الخطب ومقدماتيا:
رً
يميز خطب ابف نباتة براعة االستيبلؿ كمناسبة مقدمة الخطبة لمكضكعيا ،كحسف االقتباس

مف القرآف الكريـ ،كالمقدمة ىي المدخؿ كالمفتاح لممكضكع الذم سيختاره الخطيب ،فتجمب انتباه
الحاضريف إلى ما كراء المقدمة ،كليا األثر الفعَّاؿ في نجاح الخطيب أك فشمو ،فإف كانت محك ً
مة

المبنى كالمعنى ،متينة األسمكب ،قكية التأثير كاف ليا األثر في تنبيو المستمعيف ،كايقاظ الغافميف،

17

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

أكتادا ،كبنى فكقيا
ميادا ،كأرسى فييا الجباؿ
ن
يقكؿ ابف نباتة" :الحمد ﵀ الذم خمؽ األرض لما ذ أر ن
ض
سبعا
شدادا"(ابف نباتة ،)ُْٖ :َُِِ ،ككبلـ ابف نباتة مقتبس مف قكلو تعالى{ :أَلَ ْـ َن ْج َع ِؿ اْألَ ْر َ
ن
ن
ِ
ِ
ادا} [النبو،]ٕٔ :
اداَ ،وا ْلج َب َ
س ْب ًعا ش َد ً
اؿ أ َْوتَ ً
ِم َي ً
{وَب َن ْي َنا فَ ْوقَ ُك ْـ َ
ادا } [النبو ]ٚ ،ٙ :كمف قكلو سبحانوَ :
مستيبل خطبتو في الحث عمى الجياد" :الحمد ﵀ العمي عرشو ،القكم بطشو .الذم
كيقكؿ ابف نباتة
ن
سبح الرعد بحمده كدحرت ً
الفطف عف بمكغ حده ،أحمده عمى إليامنا حمده"(ابف نباتة:َُِِ ،
الر ْع ُد ِب َح ْم ِد ِه َوا ْل َم َبل ِئ َك ُة ِم ْف ِخي َف ِت ِو} [الرعد]ٖٔ :
س ٍّب ُح َّ
{وُي َ
ِٗٗ) كىذا مقتبس مف قكلو سبحانوَ :
كالخطبة الناجحة ينبغي أف يككف ليا ما يميزىا في مقدمتيا؛ مف المدخؿ المشكؽ ،كربط المشاعر

مع الناس ،ليحدث التأثير ،يقكؿ ابف نباتة في مقدمة خطبة مكضكعيا في النكاح":الحمد ﵀ الذم
خمؽ اإلنساف َّ
فجممو"(ابف نباتة،
فعدلو ،كعمَّمو البياف ففضمو ،كألبسو اإلحساف فجممو ،كأليمو اإليماف َّ

ؽ ِْ
اف،
َُِِ )ُّٓ :كجزء مف كبلمو مقتبس مف قكلو سبحانوَّ {:
آفَ ،خمَ َ
س َ
الر ْح َم ُفَ ،عمَّ َـ ا ْلقُْر َ
اإل ْن َ
اف} [الرحمف .]ٗ - ٔ :و يستيؿ ابف نباتة خطبتو بقكلو" :الحمد ﵀ الذم ال يمكت كال
َعمَّ َم ُو ا ْل َب َي َ

سمى بو نفسو كال ييكنى ،العزيز الذم ال يدنك إليو إال مف أدنى ،الكاحد
يفنى ،القيكـ الذم يي َّ
سمى بما ٌ
الذم ىك إلو بكؿ معنى ،كالعدؿ الذم خمؽ الذكر كاألنثى مف نطفة إذا تمنى ،ليجزم الذيف أساءكا
بما عممكا كيجزم الذيف أحسنكا بالحسنى" ( ابف نباتة )ُِْ :َُِِ ،ككبلـ ابف نباتة مقتبس مف
ؽ ا َّلزوج ْي ِف ا َّ
لذ َك َر َو ْاألُ ْنثَىِ ،م ْف ُن ْطفَ ٍة إِ َذا تُ ْم َنى} [النجـ]ٗٙ ،ٗ٘ :
{:وأ ََّن ُو َخمَ َ ْ َ
اآليات مف سكرة النجـ َ
ِ
ِ
س َنى} [النجـ]ٖٔ :
ي الَّ ِذ َ
ي الَّ ِذ َ
يف أ ْ
س ُنوا ِبا ْل ُح ْ
َح َ
اءوا ِب َما َعممُوا َوَي ْج ِز َ
َس ُ
يف أ َ
كقكلو سبحانو{ :ل َي ْج ِز َ
كيقتبس ابف نباتة اآليات المناسبة لسياقو كفكرتو الكعظية التي تحمؿ المعاني كالدالالت القرآنية
عمى أنو مخمكؽ مف نطفة ،كمع ذلؾ يخاصـ كينكر البعث ،أفبل يستدؿ بأكلو عمى آخره ،كأف مف

قدر عمى خمقو أكنال ،قادر عمى إعادتو فيككف الجزاء لمذيف أحسنكا الحسنى ،أم ليـ الجنة.

خامسا -داللة االقتباس الواقع في نياية النص:
ً
آنيا لو
نصا قر ن
لبلقتباس في نياية النص داللة متميزة تتجو نحك التككيد كالتمخيص باعتباره ن
التأثير النفسي في ذىف المتمقي ،كلو القدرة عمى تثبيت المعنى كتككيده كالتذكير بخبلصة الفكرة
بإيجاز يجمؿ كعظو كتكجييو ،فحيف يتحدث عف أكلئؾ الذيف كتب ا﵀ في قمكبيـ اإليماف كأيدىـ

كأدخميـ جناتو خالديف فييا ،رضي عنيـ كرضكا عنو ،يقكؿ ابف نباتة عنيـ" :قصدكا ا﵀ فكجدكه،
كأممكه لطمباتيـ فأفردكه ،حاذركا عظيـ الرغائب ،كنالكا جسيـ المطالب ،أكلئؾ حزب ا﵀ أال إف حزب
ا﵀ ىـ المفمحكف"(،ابف نباتة )ٖٗ :َُِِ ،كىك في خاتمة فقرتو يجمؿ باآلية الكريمة{ :ر ِ
ض َي المَّ ُو
َ
ِ
ِ
ِ ِ
وف } [المجادلة ،]ٕٕ :كاألمر
ب المَّ ِو ُى ُـ ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
َع ْن ُي ْـ َو َر ُ
ب المَّو أََال إِ َّف ح ْز َ
ضوا َع ْن ُو أُوَلئ َؾ ح ْز ُ
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البلفت لمنظر أف الكثير مف االقتباسات جاءت في خكاتـ النصكص؛ لتؤدم كظيفة تحقيؽ غاية
الخطيب كىدفو لتكثيؼ المعنى كتمخيصو ،يذكر ابف نباتو" :فعظمكا -عباد ا﵀ -ما عظـ ا﵀ مف
اجدا ،كال يغفؿ
حرمة ىذه األياـ باجتناب المحارـ كاآلثاـ ،كليقدـ النية في األضحية مف كاف ليا ك ن
جميعا مف مصائد الذنكب ،كعظمكا شعائر ا﵀ ،كمف
افدا ،كفركا إلى ا﵀
التزكد مف كاف إلى اآلخرة ك ن
ن

يعظـ شعائر ا﵀ فإنيا مف تقكل القمكب"(ابف نباتة ،)َُّ :َُِِ ،كىك يقتبس مف اآلية الكريمة:
ِ
ٍّ
ش َع ِائر المَّ ِو فَِإ َّن َيا ِم ْف تَ ْق َوى ا ْل ُقمُ ِ
وب} [الحج ]ٖٕ :كيريد بذلؾ أف مف يجتنب مع
{ َذل َؾ َو َم ْف ُي َعظ ْـ َ َ
تعظيما منو لحدكد ا﵀ ،فيك خير لو عند ربو في اآلخرة،
ذلؾ ما أمره ا﵀ باجتنابو في حاؿ إحرامو
ن
كيككف تعظيـ حرماتو أف يفعؿ الطاعة كيأمر بيا ،كينتيي عف المعصية كينيى عنيا ،.يبيف ابف

نباتة في خطبة أخرل" :أنسكا فييا بجكار الجبار ،ككشفكا بحقائؽ سرائر االختيار ،كتبكؤا منازؿ

الشيداء كاألبرار ،كالمبلئكة يدخمكف عمييـ مف كؿ باب ،سبلـ عميكـ بما صبرتـ فنعـ عقبى
وف َعمَ ْي ِي ْـ
الدار"(ابف نباتة ،)ُِٔ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف كبلـ الحؽ سبحانوَ { :وا ْل َم َبل ِئ َك ُة َي ْد ُخمُ َ
ِم ْف ُك ٍّؿ َب ٍ
ص َب ْرتُ ْـ فَ ِن ْع َـ ُع ْق َبى الد ِ
َّار} [الرعد ،]ٕٗ ،ٕٖ :كىك يجمؿ خاتمة
س َبل ٌـ َعمَ ْي ُك ْـ ِب َما َ
ابَ ،

األخيار أكلئؾ الذيف كصفيـ بتمؾ المحاسف كالكماالت التي بمغت الغاية في الشرؼ كالكماؿ،

فالعاقبة الجنة؛ ألنيا ىي التي أراد ا﵀ أف تككف عاقبة الدنيا كمرجع أىميا ،فيـ الذيف استجابكا

لربيـ ،كالذيف يعممكف أف الذل أ ً
ينز ىؿ إليؾ ىك الحؽ.
كجثكا عمى
يقكؿ ابف نباتة ":أحضركا مكاقؼ القيامة قس نرا ،كأنشركا مف األجداث عراة نا
غبر ،ى
نفسا،
أمر ،ال ييتدكف
الرىكب ينتظركف نا
ُّ
ن
عذرا ،قد شممتيـ الحيرة فما تعرؼ نفس ن
سبيبل ،كال يقيمكف ن
ىمسا" (ابف نباتة ،)ُّٖ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف قكلو
ى
كخشعت األصكات لمرحمف فبل تسمع إال ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وف َّ
سا} [طو:
الداع َي َال ع َو َج لَ ُو َو َخ َ
َص َو ُ
{ي ْو َمئذ َيتَِّب ُع َ
سبحانوَ :
ات ل َّمر ْح َم ِف فَ َبل تَ ْ
ش َعت ْاأل ْ
س َمعُ إَِّال َى ْم ً
 ]ٔٓٛكبمجرد االنتيا ء مف قراءة النص أك االستماع لو تتراءل اآليات القرآنية في خاطر المتمقي
المسمـ التي استقى منيا ابف نباتة االقتباس كىك يعمـ عمـ اليقيف أنيا كبلـ ا﵀ سبحانو ،فالتعبير

شأنا كبي نرا.
القرآني ال يرقى إليو أم كبلـ كاف بمغ مف الفصاحة ن

المبحث الثالث /الخصائص الفنية لبلقتباس في ديواف خطب ابف نباتة

أوًال -األساليب اإلنشائية المقتبسة :يميؿ الخطيب إلى دعـ فكرتة أك تحسينيا بما يحفػظ مػف القػرآف
الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،فيقتبس بما يناسب مضػمكف الخطبػة ،كالػنظـ الصػحيح كالمنسػكج فػي
سياؽ فني كعظي ىك الضامف لنجاح استدعاء أغارض أخرل لؤلساليب اإلنشائية.
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أسموب األمر :طمػب الفعػؿ عمػى كجػو االسػتعبلء كاإللػزاـ ،كيقصػد باالسػتعبلء أف ينظػر اآلمػر لنفسػو
عمى أنو أعمى منزلة ممف يخاطبو أك يكجو األمر إليو ،سكاء أكاف أعمى منزلػة منػو فػي الكاقػع أـ ال،

" كىك صيغة تستدعى الفعؿ ،أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعؿ مف جيػة الغيػر عمػى جيػة االسػتعبلء
" (العمكم ،)ُٓٓ /ّ :ََِِ ،كلؤلمر أربع صيغ تنػكب كػؿ منيػا منػاب األخػرل فػي طمػب أم فعػؿ

مف األفعاؿ عمػى كجػو االسػتعبلء كاإللػزاـ .كىػذه ىػي :فعػؿ األمػر  -المضػارع المقػركف بػبلـ األمػر-

اسػػـ فعػػؿ األمػػر -المص ػدر النائػػب عػػف فعػػؿ األمػػر ،كىػػذه المعػػاني لؤلمػػر الحقيقػػي أقػػرب إلػػى أب ػكاب

النحػػك مني ػػا إلػػى أبػ ػكاب الببلغ ػػة ،أمػػا دالالت فع ػػؿ األمػػر في ػػي مختمف ػػة ،منيػػا م ػػا يػ ُّ
ػدؿ عم ػػى األمػ ػر

الحقيقػػي ،كمنيػػا مػػا يخػػرج إلػػى دالالت أخػػرل ،يقػػكؿ ابػػف نبات ػة" :فتػػزكدكا مػػف بقيػػة شػػيركـ فػػإف ى ػذا
ػيرا ،ككقفػػة عػػدلت عنػد ا﵀ دىػ نػرا"(ابف نباتػػة،)ّْْ :َُِِ ،
آخػره ،فكػػـ مػػف سػاعة فضػػمت بعمميػػا شػ ن
ػوف َيػا أُولِػي ْاألَ ْل َب ِ
{وتََزَّوُدوا فَِإ َّف َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َػوى َواتَّقُ ِ
ػاب} [البقػرة:
ككبلمو مقتبس مف قكلو سبحانوَ :

 ،]ٜٔٚكالغرض مػف األمػر الحػث عمػى فعػؿ المتقػيف .كيقػكؿ ابػف نباتػة ":فػاعتبركا يػا أكلػي البصػائر
كاألبص ػػار ،كق ػػد مض ػػت – رحمك ػػـ ا﵀ -م ػػف م ػػدة الحي ػػاة س ػػنة ت ػػدني إل ػػى كركد الكف ػػاة ،فالػ ػذكي م ػػف

صالحا مف عممػو ،كالشػقي مػف شػيدت عميػو بقبػيح زلم ػو" (ابػف نباتػة ،)ِْ :َُِِ ،كذلػؾ
استكدعيا
ن
ص ِ
ػار} [الحشػر ]ٕ :كالغػرض حػث عمػى التفكػر كاالعتبػار،
مقتبس مػف قكلػو{ :فَ ْ
ػاعتَِب ُروا َيػا أُولِػي ا ْأل َْب َ
كيقكؿ ابف نباتة ":فيجيبيـ بعد حيف إجابة ذم قكة متيف ،اخسػئكا فييػا كال تكممػكف ،انقطػع كا﵀ عنػدىا

تأميؿ المذنبيف ،كاجتمع التنكيؿ عمى المكذبيف ،كارتفع فػي النػار عكيػؿ المعػذبيف"(ابف نباتػة:َُِِ ،
ظِ
س ُػئوا
َخ ِر ْج َنا ِم ْن َيا فَِإ ْف ُع ْػد َنا فَِإ َّنػا َ
ػاؿ ْ
{رَّب َنا أ ْ
وف ،قَ َ
ػال ُم َ
اخ َ
َُٕ) ،كابف نباتة يقتبس مف اآلية الكريمػةَ :
ِ
ييػػا َوَال تُ َكمٍّ ُمػ ِ
ػوف} [المؤمنػػوف ]ٔٓٛ ،ٔٓٚ :صػػيغة األمػػر فػػي اآليػػة الكريمػػة اسػػتعممت فػػي غيػػر
ف َ

األصػػؿ الػػذم يكضػػعت لػػو ،فتفيػػد التيديػػد كالتحػػذير كتضػػعيؼ الخ ػكؼ كاليػػكؿ عمػػى الكف ػار ،كىػػذا مػػا
أراده ابف نباتة بعد انقطاع األمؿ لممذنبيف المكذبيف؛ كذلؾ لمترىيب مف العذاب كالترغيب في الثكاب.
شأنا مػف
أسوب النيي :طمب
الكؼ عف الشيء عمى كجو االستعبلء مع اإلل ازـ ،كيككف لمف ىك ٌ
ٌ
أقؿ ن
المػػتكمـ ،كى ػك حقيقػػة فػػي التح ػريـ ،فمتػػى كردت صػػيغة النيػػي أفػػادت الحظ ػر كالتح ػريـ عمػػى الفػػكر.

ف ػػالنيي ":ىػ ػك طم ػػب الك ػػؼ ع ػػف ش ػػيء م ػػا ،م ػػادم أك معن ػػكم ،كت ػػدؿ عمي ػػو ص ػػيغة كبلمي ػػة كاح ػػدة"
(المي ػػداني ،)ِِٖ /ُ :ُٗٗٔ ،ى ػػي المض ػػارع المق ػػركف ب ػػبل الناىي ػػة ،أم ل ػػو ح ػػرؼ كاحػػد ،كى ػػك (ال
الجازمة) في نحك قكلؾ :ال تفعؿ ،كىك كاألمر في االسػتعبلء (القزكينػي ،د -ت ،)ٖٖ /ّ:يقػكؿ ابػف

نفعػػا كاجتػػث ليأسػػو مػػف الحصػػاد زرنعػػا ،الػػذيف ضػػؿ
نباتػػة " :فػػبل تككن ػكا عبػػاد ا﵀ كمػػف بػػاع بالضػػرر ن
صنعا" (ابف نباتػة ،)ُِٔ :َُِِ ،كذلػؾ مقتػبس
سعييـ في الحياة الدنيا كىـ يحسبكف أنيـ يحسنكف
ن
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ِ
ِ
ص ػ ْن ًعا} [الكيػػؼ:
وف أ ََّن ُيػ ْػـ ُي ْح ِس ػ ُن َ
سػ ُػب َ
مػػف قكلػػو{ :الَّػ ِػذ َ
يف َ
وف ُ
سػ ْػع ُي ُي ْـ فػػي ا ْل َح َي ػاة ال ػ عد ْن َيا َو ُى ػ ْـ َي ْح َ
ضػ َّػؿ َ
ٗٓٔ] يبدأ ابف نباتة كبلمػو بنيػي يخػرج لمعػاف مختمفػة تحمػؿ الػكعظ كاإلرشػاد كالتكجيػو كالتعمػيـ بػأال

يضػػؿ سػػعييـ فػػي الحيػػاة الػػدنيا كيككن ػكا كمػػف بػػاع كلػػـ ي ػربح كمػػف زرع كلػػـ يحص ػد ،كفػػي اقتبػػاس ابػػف

نباتة اآلية الكريمة مف سكرة الكيؼ تدعيـ لقكلو كتثبيت لمعانيو.

أسػػموب التمنػػي" :طمػػب أمػػر محبػػكب أك مرغػػكب فيػػو ،كلكػػف ال يرجػػى حصػػكلو فػػي اعتقػػاد المتمنػػي،

ػذر بعيػد المنػاؿ""
الستحالتو فػي تصػكره ،أك ىػك ال يطمػع فػي الحصػكؿ عميػو ،إذ يػراه بالنسػبة إليػو مع نا

(المي ػػداني" ،)ُِٓ /ُ :ُٗٗٔ،ى ػ ػك طم ػ ػب الشػ ػػيء المحب ػ ػكب ال ػػذم ال يرجػ ػػى حصػػػكلو ،إمػػػا لككنػػػو
تحيبل ،أك ألنػػو بعيػػد الحصػػكؿ" (عػػكني ،د -ت ،)َُٖ /ِ :كالرجػػاء :كىػػك األمػػؿ ،يقػػاؿ رجػػكت
مس ػ ن
األمر أرجكه رجاء .كيستعمؿ فػي الترجػي كممتػاف ىمػا( :لعػؿ) ك(عسػى) ،يقػكؿ ابػف نباتػة" :فعنػد ذلػؾ

ػب يج ػػؿ ع ػػف
ػب مسػػمط ال ي ػػرحـ كال ىي ػػرؽ ،ى
كخطػ ه
قػػاؿ رب ارجع ػػكف ،ىييػػات إني ػػا أمني ػػة ال تىحػػؽ ،كقم ػ ه
الكصػػؼ كيػػدؽ ،كطريػػؽ يطػػكؿ عمػػى المسػػافر" (ابػػف نباتػػة ،)ِّٖ :َُِِ ،كذلػػؾ مقتػػبس مػػف قكلػػو:
ب ْار ِج ُع ِ
ػت َك َّػبل إَِّن َيػا َك ِم َمػ ٌة ُى َػو
اؿ َر ٍّ
ت قَ َ
صػالِ ًحا ِفي َمػا تََرْك ُ
َح َد ُى ُـ ا ْل َم ْو ُ
اء أ َ
َ
ػوف ،لَ َعمٍّػي أَ ْع َمػ ُؿ َ
{حتَّى إِ َذا َج َ
وف} [المؤمنوف.]ٔٓٓ ،ٜٜ :
قَ ِائمُ َيا َو ِم ْف َو َرِائ ِي ْـ َب ْرَز ٌخ إِلَى َي ْوِـ ُي ْب َعثُ َ

معمكمػا مػف قبػؿ بػأداة خاصػة ،فيػك مػف األسػاليب
أسموب االستفياـ :كىك طمب العمـ بشػيء لػـ يكػف
ن
البيانية العظيمة التي عني بيا القرآف عناية كبيػرة لككنػو كسػيمة ميمػة فػي إيصػاؿ األفكػار كاألىػداؼ،
كتثبي ػػت المف ػػاىيـ كاالتجاى ػػات ،فيػ ػك أس ػػمكب ببلغ ػػي ي ػػؤدم غايت ػػو ب ػػالفكرة أك المعمكمػػة الت ػػي يحممي ػػا
فتصػػؿ لممتمقػػي بأسػػمكب فػػائؽ ال تعقيػػد فيػػو؛ ألنػػو أكقػػع فػػي الػػنفس ،كىػػك فػػي الحقيقػػة اسػػتخبار عػػف
الشػػيء الػػذم ال عمػـ لنػػا بػػو ،ككشػػؼ عػف معانيػػو كأغ ارضػػو ،لكػػف االسػػتفياـ يخػػرج إلػػى معػػاف أخػرل،
يقكؿ ابف نباتة" :ألـ نمؿ لكػـ فػي الميػؿ ،ألػـ يػأتكـ نبػأ السػمؼ األكؿ ،ألػـ نخمقكػـ مػف مػاء ميػيف ،ألػـ

نمددكـ بأمكاؿ كبنيف ،ألـ يأتكـ نبأ فيو اعتبػار" (ابػف نباتػة ،)ِّٕ :َُِِ ،ككػبلـ ابػف نباتػة مقتػبس
مف قكلو سبحانو{ :أَلَـ َن ْخمُ ْق ُكـ ِم ْػف م ٍ
ػاء َم ِي ٍ
ػيف
{وأ َْم َػد ْد َنا ُك ْـ ِبػو َْم َو ٍاؿ َوَب ِن َ
ػيف} [المرسػبلت ]ٕٓ :كقكلػوَ :
ْ
ْ
َ
ِ
ػتدؿ مػف أنكػر البعػث بالبػدء
يرا} [اإلسراء ]ٙ :كفػي اآليػة اسػتفياـ تقريػرم ،أك لػـ يس ٌ
َو َج َع ْم َنا ُك ْـ أَ ْكثََر َنف ً

عمى اإلعادة ،فإف ا﵀ ابتدأ خمؽ اإلنساف مف سبللة مف ماء مييف ،فخمقو مف شيء ضعيؼ حقير.

أسموب النداء :طمب اإلقباؿ بمعنى (أقبؿ)؛ فيك بمعنى أ ٍقبًػؿ؛ بأحػد حػركؼ النػداء ىػي( :اليمػزة كأم
استعماال في نداءات القرآف ىك يا ،كىذه األدكات منيا ما يينػادل بػو
كيا كآ كآم كأيا كىيا ككا) كاألكثر
ن

بلحا
القريػػب كى ػي اليم ػزة كأم ،كم ػا ينػػادل بػػو البعيػػد كىػػي بقيػػة األدكات ،فالنػػداء لغػػة ال ػدعاء ،كاصػػط ن
الدعاء بحركؼ مخصكصة تخرج ألغراض ببلغية أخػرل ،يػذكر ابػف نباتػة النػداء فػي معػرض خطبػو
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كثيرا" :فيا حسرة مف لـ يفز مف شيره بطائػؿ ،كيػا خيبػة مػف أخػر التكبػة إلػى عػاـ قابػؿ ،لقػد كثػؽ مػف
ن
الحيػػاة بمػػا لػػيس إليػػو ،كأمػػف مػػف الكفػػاة مػػا ىػػك محتػػكـ عمي ػو" (ابػػف نباتػػة ،)ْٕ :َُِِ ،كىػػذا تعبيػػر
ػوؿ
َف تَقُ َ
بالنداء الذم يخرج لغرض التحسر عمى تفريط ىؤالء في جنب ا﵀ ،كىذا مقتبس مف قكلو{ :أ ْ
الس ػ ِ
ػت ِفػػي َج ْنػ ِ
يف} [الزمػػر ،]٘ٙ :كقكلػػو
ػت لَ ِم ػ َف َّ
ػب المَّػ ِػو َوِا ْف ُك ْنػ ُ
سػ َػرتَا َعمَػػى َمػػا فََّر ْطػ ُ
اخ ِر َ
ػس َيػػا َح ْ
َن ْفػ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س ٍ
وف} [يس.]ٖٓ :
ستَ ْي ِزُئ َ
وؿ إَِّال َكا ُنوا ِبو َي ْ
سبحانوَ { :يا َح ْ
س َرةً َعمَى ا ْلع َباد َما َيوْتي ِي ْـ م ْف َر ُ

نيا -التشكيؿ البياني لبلقتباس:
ثا ً

يميؿ الخطيب إلى دعـ فكرتة أك تحسينيا بما يحفظ مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ،

فيقتبس بما يناسب مضمكف الخطبة ،كتضعو أماـ صكر كاضحة تيسر كصكؿ الداللة كالمعنى،
فيقتبس مف القرآف الصكر البيانية التي تناسب فكرتو كمضمكف خطبتو ،يقكؿ ابف نباتة ":الحمد ﵀
الذم ليس متجزنئا فتجتذيو مكاد العناصر ،كال متكيفنا فينسب إلى األعراض كالجكاىر ،كال مجس نما
فيدرؾ بإيناس النكاظر .الكاحد الصمد الحي القدير ،الذم ليس كمثمو شيء كىك السميع
ش ْي ٌء َو ُى َو
س َك ِم ْثمِ ِو َ
البصير"(ابف نباتة ،)ُُٖ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف قكلو سبحانو{ :لَ ْي َ
ِ
َّ ِ
ير } [الشورى ]ٔٔ :كىذا مف تماـ ببلغة القرآف الكريـ ألف :الكاؼ :تنفي الند
السم ُ
يع ا ْل َبص ُ
عز كجؿ :تنفي الشبيو حتى في اسـ مف أسمائو الحسنى أك صفة مف صفاتو
المكافئ عف ا﵀ ٌ
العميا ،إذ ثبتت القدرة العظمى ﵀ في كؿ شيء ،كثبتت الكحدانية ،فممو الصفة العميا في السمكات
منزه
رب غيره ،كتمؾ صفة الكحدانية ،كأنو متصؼ بكؿ كماؿٌ ،
كاألرض :كىي أنو ال إلو إال ىك كال ٌ
عف كؿ نقصاف ،كفيو نفي الًمثؿ ﵀ سبحانو كتعالى فيك متعاؿ ذك الجبلؿ كاإلكراـ.

التشبيو صفة الشيء بما قاربو كشاكمو مف جية كاحدة أك جيات كثيرة ال مف جميع جياتو؛

ألنو لك ناسبو مناسبة كمية لكاف إياه ،أال ترل أف قكليـ ( :خد كالكرد) إنما أرادكا حمرة أكراؽ الكرد
كطراكتيا ،ال ما سكل ذلؾ مف صفرة كسطو كخضرة كمائمو ،ككذلؾ قكليـ( :فبلف كالبحر ،أك

كعمما ،ككالميث شجاعة (القيركاني،)ِٖٔ /ُ :ُُٖٗ ،يقكؿ
كالميث) إنما يريدكف كالبحر سماحة
ن
ابف نباتة" :إف آيات الساعة مترادفة تترل كنظاـ الجكىر تتبع كؿ كاحدة منيا األخرل ،فبل تزاؿ
عظماىا تنسيكـ الصغرل ،يختميا ا﵀ بالطامة الكبرل"(ابف نباتة )ّْٓ-ّْْ :َُِِ ،يشبو ابف
نباتة آيات الساعة بنظاـ الجكىر المتتابع كؿ حبة تتبع أخراىا ،كيختـ ىذه الصكرة باقتباس التركيب
ام ُة ا ْل ُك ْب َرىَ ،ي ْوَـ َيتَ َذ َّك ُر ِْ
اف َما
اء ِت الطَّ َّ
س ُ
اإل ْن َ
القرآني(الطامة الكبرل) مف قكلو سبحانو{ :فَِإ َذا َج َ
س َعى} [النازعات ]ٖ٘ ،ٖٗ :الطامة الكبرل تعني :كىك يكـ القيامةَّ ،
تطـ
الد ى
اىية ي
َ
ظمى التي ٌ
الع ى
الدكاىي لعظميا ،ك َّ
عمى غيرىا مف َّ
الركية ،كفي المثؿ :ىج ىرل الك ًادم
َّيؿ َّ
الط ٌـ :الدفف ،كمنوَّ :
طـ الس ي
00

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

فطـ عمى القيىرل" (النعماني ،)ُْٔ /َِ :ُٖٗٗ ،أم نياية آيات الساعة تأتي مترادفة تترل ،فيذا
َّ
تشبيو كاضح طرفيو كأداتو ،كأجممو ابف نباتة بيذا االقتباس (:الطامة الكبرل) سميت بذلؾ ألنيا تطـ

َمعر} [القمر]ٗٙ :
اع ُة َم ْو ِع ُد ُى ْـ َو َّ
{ب ِؿ َّ
الس َ
الس َ
عمى كؿ أمر ىائؿ مفزع ،كما قاؿ تعالىَ :
اع ُة أَ ْد َىى َوأ َ
( ابف كثير ،)ُّٗ /ٖ :ُٖٗٗ ،فالتشبيو أسمكب يدؿ عمى مشاركة أمر ألمر آخر في صفتو
الكاضحة؛ ليكتسب الطرؼ األكؿ (المشبو) مف الطرؼ الثاني (المشبو بو) قكتو كجمالو ،كأف التشبيو
ً
سمَ َنا تَتْ َرى ُك َّؿ
س ْم َنا ُر ُ
بنظاـ العقد أراد منو ابف نباتة فقط صفة التتابع التي يبينيا قكلو سبحانو{ :ثَُّـ أ َْر َ
وف}
اء أ َّ
َح ِاد َ
ضا َو َج َع ْم َن ُ
يث َف ُب ْع ًدا لِقَ ْوٍـ َال ُي ْؤ ِم ُن َ
ض ُي ْـ َب ْع ً
سولُ َيا َك َّذ ُبوهُ فَوَتْ َب ْع َنا َب ْع َ
اى ْـ أ َ
ُم ًة َر ُ
َما َج َ
[المؤمنوف .]ٗٗ :إف التعامؿ مع النص القرآني يككف بمعزؿ عف التداخؿ البنائي كيصبح اختبلطنا

معنكنيا في بعض جكانبو ،كالمتمقي يدرؾ تماـ اإلدراؾ إشا ارت االقتباس القرآني في النص ،يقكؿ ابف
نباتة" :أكصيكـ  -عباد ا﵀ – كايام بتقكل ا﵀ فإنيا عركة ما ليا انفصاـ ،كذركة ما ليا انعداـ،

كقدكة يأتـ بيا الكراـ ،كجذكة تضيء األفياـ ،مف تعمؽ بحبميا حمتو محذكر العاقبة" (ابف نباتة،

َُِِ ،)َُٓ :كالتشبيو جمي كاضح في عبارة تقكل ا﵀ عركة ال انفصاـ ليا كذركة ما ليا انعداـ،
كالجذكة أصؿ شجرة فييا نار ،أك عكد في بعضو نار ،أم آتيكـ بقطعة مف النار شديدة االشتعاؿ
فنمقييا حكؿ أحطاب نستدفئ منيا ،كىذا معنى َّ
كف) أم تستدفئكف بيا ،أك يتخذىا
صى
طمي ى
(لعم يك ٍـ تى ٍ
ى
آىا ظف أَّىنيىا ىنار ىك ىك ىانت مف نكر ا﵀( ،أبك زىرة/َُ :ُْٕٗ ،
اجا يدليما عمى الطريؽ ،ىفمى َّما ىر ى
سر ن
ار لَعمٍّي ِ
آتي ُك ْـ ِم ْن َيا ِب َخ َب ٍر أ َْو
سُ
ّْْٓ) ،يقتبس ابف نباتة ىذه المفظة مف اآلية القرآنية{ :إِ ٍّني آ َن ْ
ت َن ًا َ
َجذ َْوٍة ِم َف َّ
الن ِ
وف} [القصص ]ٕٜ :كىي لفظة تكتنز بدالالت عظيمة كاشارات
صَ
طمُ َ
ار لَ َعمَّ ُك ْـ تَ ْ
استعارية رائعة فيستضيفيا في سياؽ الخطبة في صكرة استعارية رائعة ،فتضيء ىذه الجذكة

المشتعمة األفياـ كتدؿ عمى طريؽ اليدل كتحمي مف محذكر العاقبة.

يصكر ابف نباتة أىكاؿ يكـ القيامة في صكر غاية في الجماؿ كالداللة" :حفاة عراة كما بدأكـ

أكؿ مرة ،ي سمعكـ الداعي ،كينفذكـ البصر ،قد ألجمكـ العرؽ كغشيكـ القتر ،كمادت األرض فيي
بما عمييا ترجؼ ،كبست الجباؿ فيي برياح القيامة تينسؼ" (ابف نباتة ،)ِِٓ :َُِِ ،كفي كبلـ
ابف نباتة عف أىكاؿ يكـ القيامة يقتبس مف اآليتيف الكريمتيفُ { :ق ْؿ أَمر رٍّبي ِبا ْل ِق ِ ِ
وى ُك ْـ
يموا ُو ُج َ
ْ
ََ َ
سط َوأَق ُ
ِع ْن َد ُك ٍّؿ مس ِج ٍد و ْادعوه م ْخ ِم ِ
وف} [األعراؼ ]ٕٜ :كقكلو سبحانو{ :إِ َذا
ٍّيف َك َما َب َدأَ ُك ْـ تَ ُع ُ
ود َ
يف لَ ُو الد َ
ص َ
َ ْ َ ُ ُ ُ
اء ُم ْن َبثًّا } [الواقعة ]ٙ - ٗ :كىك يضمف سياقو
س ِت ا ْل ِج َبا ُؿ َب ًّ
ض َرجًّاَ ،وُب َّ
ُر َّج ِت ْاألَ ْر ُ
سا ،فَ َكا َن ْت َى َب ً
بيف اقتباس اآليتيف صكرة استعارية غاية في الجماؿ (قد ألجمكـ العرؽ) ،كىذا تصكير استعارم

يدىش المتمقي كيستكقفو كيمنحو المقدرة عمى إدراؾ داللة التصكير النابض المعبر عف ىذا اليكـ
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العظيـ .يقكؿ ابف نباتة" :ىنالؾ يفر الكلد مف كالديو ،كيعض الظالـ عمى يديو ،كتكضع مكازيف
الحؽ لكزف أعماؿ الخمؽ ،فأما مف ثقمت مكازينو فيك في عيشة راضية ،كأما مف خفت مكازينو فأمو
ىاكية كما أدراؾ ماىي نار حامية" (ابف نباتة ،)ُِّ :َُِِ ،كفي كبلمو اقتباس مف قكلو
ش ٍة ر ِ
ِ ِ
ازي ُن ُو ،فَوُ عم ُو َى ِ
َما َم ْف َخفَّ ْت َم َو ِ
َما َم ْف ثَ ُق َم ْت َم َو ِ
اوَيةٌ،
اض َي ٍةَ ،وأ َّ
سبحانو{ :فَو َّ
ازي ُن ُو ،فَ ُي َو في عي َ َ
اؾ ما ِىي ْوَ ،نار ح ِ
ام َي ٌة } [القارعة ،]ٔٔ - ٙ :كيسند ما بني لمفاعؿ إلى المفعكؿ ،كفييا
ٌ َ
َو َما أ َْد َر َ َ َ
{عي ىش وة ر ً
يسند الفعؿ إلى صيغة اسـ الفاعؿ كالمراد اسـ المفعكؿً :
اضىي وة أم :مرضٌية ،كىك مف
المجاز العقمي الذم فيو إسناد ما بني لمفاعؿ إلى المفعكؿ نحكً { :عي ىش وة ر ً
اضىي وة  ،فقكلو :راضية:
ى
يعني :مرضية ،فأتى باسـ الفاعؿ ،كيراد بو اسـ المفعكؿ ،فقد أسند الرضا إلى العيشة ،كالعيشة ال

رضى ،فأسند ما في معنى الفعؿ إلى غير ما ىك لو عمى كجو المجاز
رضى ،كانما العيشة تي ى
تى ى
صكر مرسكمة باأللكاف غنية في مككناتيا
نا
العقمي .استحضرت تمؾ االستعارات في خطب ابف نباتة
المعنكية ال ارفدة لمنص بشحنة داللية يقتضيو الغرض كالسياؽ ،يقكؿ ابف نباتة ":أييا الناس :اتقكا ا﵀

كحده ،كاعتصمكا بحبمو كاحفظكا عيده ،كشمركا في اكتساب ما يزلفكـ عنده ،كاستديمكا بإدماف شكره
كاحسانو كرفده" (ابف نباتة ،)ّٓٗ :َُِِ ،كتعبير ابف نباتة "كاعتصمكا بحبمو" مقتبس مف قكلو:
اعتى ً
ِ ِ
{و ْ ِ
ص يمكا
يعا َوَال تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َ
ت المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْـ} [آؿ عمراف ]ٖٔٓ :ىك ٍ
اعتَص ُموا ِب َحْب ِؿ المَّو َجم ً
َ
بً ىحٍب ًؿ المَّ ًو استعارة تصريحية ،شبو القرآف أك الديف اإلسبلمي بالحبؿ ،كأستعير اسـ المشبو بو كىك
إف
الحبؿ لممشبو كىك القرآف أك الديف ،بجامع النجاة في كؿ منيما ،كاستعار لو الحبؿ مف حيث ٌ
أف التمسؾ بالحبؿ سبب لمسبلمة مف التردم أك بكتابو كىك
التمسؾ بو سبب لمنجاة مف الردل كما ٌ
القرآف حبؿ ا﵀ المتيف الذم ال تنقضي عجائبو ،كال يتحقؽ ذلؾ إال بالكحدة كعدـ التفرؽ بيف

المسمميف.

الكناية :شكؿ مف أشكاؿ التعبير بالتمميح يجكز أف يجمع بيف الحقيقة كالمجاز ،كمف األسمكب

القرآني التعبير بالكناية عف معاف بألفاظ تميؿ إلى اإلشارة كالتمميح الختيار األسمكب األفضؿ
ض َّ
{وَي ْوَـ َي َع ع
الظ ِال ُـ َع َمى
كالتعبير األلطؼ؛ كيقتبس ابف نباتة التعبير بالكناية مف قكلو سبحانوَ :
س ِ
يبل} [الفرقاف ]ٕٚ :كاف اختمؼ بقكلو" :كبل لتعضف
س ِب ً
َي َد ْي ِو َيقُو ُؿ َيا لَ ْيتَِني اتَّ َخذ ُ
وؿ َ
ْت َم َع ال َّر ُ
األنامؿ عمى التقصير أسفنا ،ك َّ
ليفضف الكتاب عما ال تجدكف عنو منصرفنا ،يكـ عطش األكباد كذبكؿ
كختـ األفكاه" (ابف نباتة ،)ُٖٔ :َُِِ ،كىي ىع ُّ
ض الظَّالً يـ ىعمى ىي ىدٍي ًو كناية
الشفاه ،يكـ ينطؽ الجكارح ٍ
ت
كيقيك يؿ يا لىٍيتىنًي اتَّ ىخ ٍذ ي
عف الندـ كالحسرة فكؿ ظالـ يندـ يكـ القيامة غاية الندـ كيعض عمى يديو ى
الرس ً
يبل أم طريقنا إلى الجنة كالنجاة كىك اإليماف .يقكؿ ابف نباتة " :كنادل
كؿ في الدنيا ىسبً ن
ىم ىع َّ ي
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المنادم بجمع الخصكـ ،كاقتص مف الظالـ لممظمكـ ،كعنت الكجكه ليكـ معمكـ" (ابف نباتة:َُِِ ،
{و َع َن ِت ا ْل ُو ُجوهُ ِل ْم َح ٍّي ا ْل َقي ِ
اب َم ْف َح َم َؿ
عوـ َوقَ ْد َخ َ
ُٖٓ) ككبلـ ابف نباتة مقتبس مف قكلو سبحانوَ :
(عىن ًت) :ذلت كخضعت الكجكه ،كجائز أف يككف ذكر الكجكه ،كناية عف
ظُ ْم ًما} [طو]ٔٔٔ :؛ قيؿ :ى

أنفسيـ؛ لما يظير بالكجكه مف الذلة كالخضكع ،فكنى بيا عنيـ ،فإف كاف ما أخبر مف خضكعيـ
كذليـ في اآلخرة ،فيك عمى ما أخبر مف خضكع الخبلئؽ لو في اآلخرة ،كاف كاف بعضيـ يتكبر في

الدنيا(الماتريدم ،)ُِّ /ََِٓ:ٕ ،كتتداخؿ الصكر البيانية في اآليات القرآنية ،ففي (عنت
ظمما) استعارة.
الكجكه) الكجكه مجاز مرسؿ عبلقتو السببية ،كفي( كقد خاب مف حمؿ ن

ثالثًا -المستوى البديعي لبلقتباس:

مؤثر يشد السامع كيغريو
مكسيقيا نا
بعدا
اعتمد ابف نباتة الفاصمة المسجكعة في نسؽ أضفى ن
ن
باالستماع إلى المزيد ،فيقكـ النص في خطبتو عمى إبداعية التشكيؿ المكسيقي كيتضح ذلؾ عند
كتركيب مختارة مف خبلؿ مكقعيا في النص ،كعبلقتيا بما سبقيا في
عرض المعاني في ألفاظ ا

أسجاع سابقة كالحقة ،فيكشؼ ىذا أثر إيقاع الكممات المقتبسة في النص كجماليتو كتأثيره في نفس
المتمقي ،إف البنية الداخمية لمكممة تؤثر في عبلقاتيا مع الكممات األخرل في السياؽ فيمنح النص

جرسا مكسيقنيا كصفة صكتية تكشؼ عف الجك العاـ لمخطبة كالمعاني المستقاه ،كىذا يعني التبلؤـ
ن
الصكتي بيف المقتبس كالنص الحاضف لو ،كيتضح ذلؾ في مجمكع خطب ابف نباتة في الديكاف:
"فأقبمكا -رحمكـ ا﵀ -عمى جياد العدك يي ًدـ ا﵀ إقبالكـ ،كأخرجكا َّ
حؽ ا﵀ مف األمكاؿ ييثمر لكـ
أمكالكـ ،كأصمحكا فساد األعماؿ ييصمح لكـ أحكالكـ ،كأىينكا النفكس في سبيؿ ا﵀ ييكرـ لكـ مآلكـ،

قكما غيركـ ثـ ال يككنكا أمثالكـ" (ابف
كحصنكا بالصبر الجميؿ يح ىرمكـ كأطفالكـ ،كاف تتكلكا يستبدؿ ن
نباتة )ُّّ :َُِِ ،كفي تأمؿ ىذه الفقرة مف خطبة بعنكاف(:في الحث عمى الجياد) نجد ابف
ستَْب ِد ْؿ قَ ْو ًما َغ ْي َرُك ْـ ثَُّـ َال َي ُكوُنوا أ َْمثَالَ ُك ْـ} [محمد]ٖٛ :
{وِا ْف تَتََولَّ ْوا َي ْ
نباتة يقتبس اآلية الكريمةَ :
لتناسب سياقو المسجكع ،ألف األصؿ في السجع إنما ىك االعتداؿ في مقاطع الكبلـ ،كاالعتداؿ
مطمكب في جميع األشياء ،كالنفس تميؿ إليو بالطبع ،كينبغي أف تككف األلفاظ المسجكعة حمكة
َّ
طنانة رَّنانة ،ال غثَّة كال باردة ،أم أف صاحبيا يصرؼ نظره إلى السجع نفسو مف غير نظر إلى
مفردات األلفاظ المسجكعة ،كال إلى تركيبيا كما يشترط لو مف الحسف ،كىك الذم يأتي بو مف

صفٍّ ىي
األلفاظ المسجكعة كمف ينقش أثك نابا مف الكرسؼ أك ينظـ ن
عقدا مف الخزؼ الممكف ،فإذا ي
الب ٍردَّ ،
ابعا
فإف كراء ذلؾ
ن
الكبلـ المسجكع مف الغثاثة ك ى
مطمكبا آخر ،كىك أف يككف المفظ فيو ت ن
تابعا لمفظ" ( ابف األثير ،د -ت.)ُِّ -ُِِ/ُ :
لممعنى ،ال أف يككف المعنى فيو ن
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لقد قاـ ابف نباتة في جمع اآليات في نسيج فني داؿ أخاذ بمكسيقى يحدثيا السجع فيترؾ األثر
في نفس المتمقي ،كمنو الجناس "ىك تشابو لفظيف في النطؽ ،كاختبلفيما في المعنى" (الياشمي،
د -ت ،)ِّٓ :كالجناس م ف ألكاف الجماؿ المفظي ،لو أثر قكل عمى السامع ،ينبع مف التكرار

كالترديد كتقابؿ األلفاظ المتشابية ،فيطرد السآمة كينشط العقؿ ،كيسيـ في إيضاح المعاني كزيادة
الفائدة ،كالجناس عظيـ المكقع في الببلغة ،جميؿ القدر في الفصاحة ،كلكال ذلؾ لما أنزؿ ا﵀ كتابو

المجيد عمى ىذا األسمكب ،كاختاره لو كغيره مف سائر أساليب الفصاحة (العمكم/ّ :ََِِ ،

أيضا استخدامو لمجناس بأنكاعو ،كمف الجناس
ُٔٗ) ،كما كثر السجع في خطب ابف نباتة كثر ن
الناقص" :كىك ما نقصت فيو حركؼ أحد المفظيف عف اآلخر ،مع اتفاؽ الباقي في النكع كالييئة
كالترتيب" (الميداني.)ِْٗ /ِ :ُٗٗٔ،
يقكؿ ابف نباتة" :كأشيد أف ال إلو إال ا﵀ كحده ال شريؾ لو شيادة اطمأنت بيا الجكارح،

مدا عبده كرسكلو بعثو إلى خير أمة ،ككشؼ بو كؿ غمة كأتـ
كامتؤلت منيا الجكانح ،كأشيد أف مح ن
بو كؿ نعمة ،صمكات ا﵀ كمبلئكتو عميو ،كما أطاع ا﵀ كدعا خمقو إليو كسمـ تسميما" (ابف نباتة،

َُِِ ،)ٖٔ :لك تأممت الكممات الجكارح – الجكانح ،أمة -غمة ،عميو – إليو ،لكجدت في خطبو
ُخ ِر َج ْت لِ َّمن ِ
وف
كثير جمي ،كالتعبير{خير أمة مقتبس مف قكلو سبحانوُ { :ك ْنتُ ْـ َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
اس تَوْ ُم ُر َ
ِبا ْلمعر ِ
وؼ َوتَ ْن َي ْو َف َع ِف ا ْل ُم ْن َك ِر} [آؿ عمراف .]ٔٔٓ :كيقكؿ ابف نباتة ":كأظؿ كرب السياؽ كترادؼ
َ ُْ
ألـ الفراؽ ،كالتفت الساؽ بالساؽ إلى ربؾ يكمئذ المساؽ" (ابف نباتة ،)ّْٗ :َُِِ ،كذلؾ مقتبس
ٍِ
السا ِ
اؽ} [القيامة ]ٖٓ ،ٕٜ :فزيادة الميـ
اؽ ِب َّ
{وا ْلتَفَّ ِت َّ
س ُ
الس ُ
ؽ ،إِ َلى َرٍّب َؾ َي ْو َمئذ ا ْل َم َ
مف قكلو تعالىَ :
ناقصا ،إذا اختمؼ ركنا الجناس في عدد الحركؼ بزيادة
جناسا
في المساؽ ىك الذل أكجب ككنو
ن
ن
حرؼ كاحد ،أك أكثر في أحدىما ،سكاء في أكلو أك كسطو أك آخره ،كيسمي ىذا المكف مف الجناس

بػ (الجناس الناقص) لنقصاف أحد المفظيف عف اآلخر ،أم إذا التفت ساقو بساقو ،كالتكت عمييا عند
المكت.

يقكؿ ابف نباتة ":كاقطعكا مف الدنيا عبلئؽ اآلماؿ ،كاتبعكا الحؽ تسممكا مف حيرة الضبلؿ ،فك

الذم يعمـ خائنة األعيف كما تخفي الصدكر ،لتمكتف ثـ لتبعثف ثـ لتنبؤف بما عممتـ كذلؾ عمى ا﵀
َع ُي ِف َو َما تُ ْخ ِفي
{ي ْعمَ ُـ َخ ِائ َن َة ْاأل ْ
يسير"(ابف نباتة ،)ّٕٔ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف قكلو تعالىَ :
الص ُدو ُر} [غافر ]ٜٔ :كخائنة األعيف :نظر العيف إلى ما نيى ا﵀ عز كجؿ عنو ،نظر كنٌيتو
ع
الخيانة ،كىي مسارقة النظر إلى ما ال يحؿ ،كىذا التركيب مف (فف الفرائد) كىك مف فنكف البديع

كالمختص بالفصاحة دكف الببلغة؛ ألنو عبارة عف إتياف المتكمـ في كبلمو بمفظة تتنزؿ منزلة الفريدة
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مف حب العقد ،كىي الجكىرة التي ال نظير ليا تدؿ عمى جزالة منطقو ،كعظـ فصاحتو ،كقكة
عارضتو ،كأصالة عربية بحيث تككف ىذه المفظة لك سقطت مف الكبلـ عزت عمى الفصحاء غرابتيا
كىي كثيرة في القرآف كقد مر الكثير منيا كىي ىنا في لفظة (خائنة) فإنيا بمفردىا سيمة مستساغة،

كثيرة الجرياف عمى األلسف ،فمما أضيفت إلى األعيف حصؿ ليا مف غرابة التركيب ما جعؿ ليا في

النفكس ىذا الكقع بحيث ال يتاح اإلتياف بمثميا كال يكاد يقع ذك فكر سميـ كذىف مستقيـ عمى شبييا

(دركيش.)ْٕٓ /ٖ :ُْٗٗ ،

يقكؿ ابف نباتة" :سبحاف سامع األصكات ،كباعث األمكات ،كمجيب الدعكات ،كمقدر األقكات،

كالعالـ بما كاف كبما ىك آت ،سبحاف مف عبل فدنا ،كدنا فنأل ،كسمع كرأل ،كعمـ كأحصىَّ ،
كقدر
كأقنى ،كأضحؾ كأبكى ،كأمات كأحيا ،ذم المنظر األعمى ،رب اآلخرة كاألكلى"(ابف نباتة:َُِِ ،

َّ
َح َيا} [النجـ:
{وأ ََّن ُو ُى َو أ ْ
َم َ
ات َوأ ْ
ُّٖ) ،كىذا مقتبس مف قكلو سبحانوَ :
َض َح َؾ َوأ َْب َكىَ ،وأَن ُو ُى َو أ َ
ٖٗ ]ٗٗ ،أما الطباؽ فقد كقع الطباؽ بيف فعميف "أضحؾ كأبكى" كبيف أمات كأحيا" ،كفي ىذيف

الطباقيف معنى يتمثؿ في أف ا﵀ سبحانو أدخؿ السركر كالبيجة كالمرح كالسعادة عمى النفس المؤمنة
أيضا الذم أدخؿ الحسرة كاأللـ كالتعاسة كالشقاء عمى النفس األمارة بالسكء
المطمئنة ،كىك
ن
(األنجرم .)ُٓٔ /ٓ :ُُْٗ /ََِِ ،يجرم القرآف عمى لساف ابف نباتة م ً
متدبر
نا
عط نار خطبو،
ي
معانيو؛ فيجمع في سياؽ كاحد أكثر مف آية؛ ليصؿ بفكرتو لممتمقي ،يقكؿ ابف نباتة" :كالكاقعة قد
كقعت ،كالخميقة قد جمعت ،كالسماء فرجت ،كاألرض بدلت ،كالجباؿ قد نسفت ،كالبحار قد سجرت،
كالجنة قد أزلفت ،كالجحيـ قد أججت ،كالحاكـ قد نصب ميزانو ،كالظالـ قد تبيف خسرانو ،ففاز

بالراحة مف تعب ليا ،كامتاز بالخيبة مف رغب عنيا" (ابف نباتة ،)ّٖٓ-ّٕٓ :َُِِ ،ككبلـ ابف
نباتة مقتبس مف أكثر مف آية كريمة{:إِ َذا وقَع ِت ا ْلو ِاقعةُ ،لَ ْيس لِوقْع ِتيا َك ِاذبةٌَ ،خ ِ
ض ٌة َر ِاف َع ٌة }
اف َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ
ِ
يـ
س ٍّج َر ْت} [التكوير ]ٙ :كقكلو سبحانوَ :
{وِا َذا ا ْل ِب َح ُار ُ
[الواقعة ]ٖ - ٔ :كقكلو سبحانوَ :
{وِا َذا ا ْل َجح ُ

اء فُ ِر َج ْتَ ،وِا َذا ا ْل ِج َبا ُؿ
{وِا َذا َّ
س ٍّع َر ْتَ ،وِا َذا ا ْل َج َّن ُة أ ُْزلِفَ ْت} [التكوير ]ٖٔ -ٕٔ :كقكلو ن
الس َم ُ
أيضاَ :
ُ
ُن ِسفَ ْت} [المرسبلت ]ٔٓ -ٜ:اقتباسات ابف نباتة مف القرآف الكريـ فييا مقاببلت غاية في الداللة،
ِ
س ٍّع َر ْتَ ،وِا َذا ا ْل َج َّن ُة أ ُْزلِفَ ْت} يتبعيا بمقابمة جميمة في سياؽ
يـ ُ
فيقتبس اآلية الكريمةَ :
{وِا َذا ا ْل َجح ُ
خطبتو تعبر عف نتيجة عمؿ الصالحيف المتقيف ،كعاقبة المكذبيف المجرميف ،فيقكؿ" :ففاز بالراحة
مف تعب ليا ،كامتاز بالخيبة مف رغب عنيا" .كبيذا يأتي في كبلمو بمعنييف متكافقيف أك أكثر ليس

بينيما تضاد ،ثـ يأتي بما يقابؿ ذلؾ عمى الترتيب.
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جاءت الكثير مف تعبيرات ابف نباتة زاخرة بأسمكب المبالغة لمتعبير عف فكرتو ،فيجتيد في
الشيء إلى حد االستقصاء؛ ليصؿ إلى غايتو كىدفو مف الكعظ كاإلرشاد ،فيبالغ في األمر
حدا يصؿ بفكرتو مبتغاه إلى ذائقة المتمقي ،يقكؿ ابف نباتة" :مكلج األنكار في الظمـ،
كيستقصي ن
كمخرج المكجكد مف العدـ ،كالجكاد عمى الخمؽ بسكابغ النعـ ،كالعكاد عمييـ بالفضؿ كالكرـ ،الذم ال
تعجزه كثرة اإلنفاؽ ،كال يمسؾ مف خشية اإلمبلؽ ،كال ينقصو إدراؾ األرزاؽ" (ابف نباتة:َُِِ ،

عكاد عمى عباده بالفضؿ كالرزؽ كالخير ،كالسياؽ
ّٕٗ) ،كبيذا يدلؿ عمى عظمة الخالؽ فا﵀ َّ

ش َي َة إِ ْم َبل ٍ
ؽ َن ْح ُف َن ْرُزقُ ُي ْـ َوِايَّا ُك ْـِ } [اإلس ارء:
{وَال تَ ْقتُمُوا أ َْوَال َد ُك ْـ َخ ْ
تطمب اقتباس اآلية الكريمةَ :
ٖٔ].

راب ًعا -التغيير في صياغة االقتباس:

كثير
اقتباسا ،أما إذا كاف التغيير نا
إف التغيير اليسير في المفظ المقتبس ال يخرجو عف ككنو
ن
اقتباسا،
بحيث يبدك أنو شيء آخر ال يشبو القرآف الكريـ أك الحديث الشريؼ في الجممة ،فبل يسمى
ن
اقتباسا،
كما لك قيؿ :في شاىت الكجكه قبحت الكجكه أم جاء بمعناىا دكف لفظيا فإف ذلؾ ال يككف
ن
كما أنو البأس بالتغيير اليسير في االقتباس مف القرآف كالحديث مف الناحية الفنية ،كال بأس بو مف

الجية الشرعية عند جميكر العمماء ،كالببلغيكف بإجازتيـ لمنقؿ كالتغيير بالنص المقتبس يركف أف ال
حرج في كتابة ما كافؽ لفظ اآلية مع تغيير شيء منيا ،ما داـ أنو لـ يقصد أف ما كتبو مف القرآف،
كاألكلىى أف يذكرىا دكف تغيير (ابف األثير ،د -ت( )ِِِ-َِِ-ُُٔ/ُ :ابف أبي اإلصبع ،د-

ت :ص" ،)َُْ:ثـ اعمـ أنو يجكز أف يغير لفظ المقتبس منو ،بزيادة أك نقصاف أك تقديـ أك تأخير"
(ابف حجة الحمكم ،)ْٓٔ /ََِْ:ِ ،كفي التغيير اليسير يطكع االقتباس في سياقو الجديد؛

ليستضيؼ النص القرآني ،كيتـ بيذا التأثير كاإلفياـ كاإلمتاع ،يقكؿ ابف نباتة" :اديمكا في أيامكـ
ىذه كفي سائر األياـ االستغفار ،كجانبكا اإلقامة عمى الذنكب كاإلص ارر كفضمكا يكـ العيد بالتكبير

كالتحميد كالتيميؿ كالتمجيد ،فإنو عيد األبرار ،كمف يخشى ا﵀ مف العمماء كاألخيار" (ابف نباتة،

َُِِ ،)ٗٗ :فبل شؾ أف التغيير يسير كمعمكـ لدل المتمقي أنو اقتباس مف اآلية الكريمة{ :إَِّن َما
ِ ِ ِِ
ور} [فاطر ،]ٕٛ :كيقكؿ ابف نباتة" :قبؿ شخكص
اء إِ َّف المَّ َو َع ِز ٌ
َي ْخ َ
شى المَّ َو م ْف ع َباده ا ْل ُعمَ َم ُ
يز َغفُ ٌ
األبصار في المحاجر ،كبمكغ القمكب إلى الحناجر"(ابف نباتة ،)ُْْ :َُِِ ،كىذا مقتبس مف
ِ ِ
قكلو{ :وَال تَ ْحسب َّف المَّ َو َغ ِ
ص ُار}
وف إَِّن َما ُي َؤ ٍّخ ُرُى ْـ لِ َي ْوٍـ تَ ْ
اف ًبل َع َّما َي ْع َم ُؿ الظَّالِ ُم َ
ََ
ص فيو ا ْأل َْب َ
ش َخ ُ
َ
[إبراىيـ.]ٕٗ :
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تأثر ابف نباتة بالمحفكظ القرآني ،فيقتبس مف القرآف الكريـ دكف أف يمتزـ بمفظيا كتركيبيا

كيستضيفيا في خطبو فتعطي أضكاء مف الداللة ،كيستحضرىا في معرض كبلمو ،يقكؿ ابف نباتة:

" إذا أحاطت بيـ ظممات ذات شعب ،كغشييـ منيا شكاظ نحاس كليب ،كسمعكا ليا جرجرة زفير

مصطخب ،يفصح عف شدة تغيظ كغضب" (ابف نباتة ،)ِّٓ-ِِٓ :َُِِ ،كىذا المعنى يعكد
ار وُنحاس فَ َبل تَْنتَ ِ
ِ
ص َر ِ
اف} [الرحمف ]ٖ٘ :حيث
س ُؿ َعمَ ْي ُك َما ُ
إلى اآلية الكريمةُ :
ش َواظٌ م ْف َن ٍ َ َ ٌ
{ي ْر َ
اس دخاف بصياغة أخرل مع المحافظة عمى المعاني القرآنية
تكررت األلفاظ {:يش ىكاظه ليب { ،ىكين ىح ه
المقتبسة؛ ألف{الشكاظ  :الميب الذم ال دخاف فيو ك{النحاس  :الدخاف ،ككبلىما يتككف مف النار

(األبيارم ،)ّْْ /ْ :ُٖٗٓ ،فبل بأس أف تأتي بآية تكمؿ بيا المعنى شرط أال يتنافى مع معنى

اآلية بحيث يراد باآلية معنى كأنت جعمتيا إلى معنى آخر ،كابف نباتة يغير في تصريؼ األلفاظ
كتسبيا ،كىاف
لتناسب سياؽ خطبتو كنظـ كبلمو ،يقكؿ ابف نباتة ":بمى كا﵀ كلكف راف عمى قمكبيـ يم ى

اف
عمى النفكس يمنقمبيا" (ابف نباتة ،)ِٔٔ :َُِِ ،ككبلمو مقتبس مف اآلية الكريمةَ { :كَّبل َب ْؿ َر َ
وف} [المطففيف ]ٔٗ :كمعناه غمب عمى قمكبيـ ما كانكا يكسبكف مف
َع َمى ُقمُوِب ِي ْـ َما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
ظممات الجحكد كالعناد كسخط ا﵀ كغضبو ،ككذلؾ (طبع عمييا بكفرىـ) ،كابف نباتة يغير بقدر
مناسبة كبلمو سياقو ،يقكؿ ":فاتقكا ا﵀ – عباد ا﵀ -حؽ تقكاه ،كراقبكه م ارقبة مف يعمـ أنو يراه،

كتأىبكا لكثبات المنكف ،فإنيا كامنة في الحركات كالسككف" (ابف نباتة ،)ِِٖ :َُِِ ،كىك مقتبس
يف آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو ح َّ ِ ِ
َّ ِ
وف} [آؿ
س ِم ُم َ
َ
مف قكلو تعالىَ :
ؽ تُ َقاتو َوَال تَ ُموتُ َّف إَِّال َوأَْنتُ ْـ ُم ْ
{يا أَعي َيا الذ َ َ
عمراف ،]ٕٔٓ :كفي مكضع آخر يقتبس دكف تغيير فيقكؿ ":فاتقكا ا﵀ – عباد ا﵀ -حؽ تقاتو،
كشمركا في السعي إلى مرضاتو"(ابف نباتة.)ْٕ :َُِِ ،

نتائج البحث:

 الخطابة ليا التأثير الكبير في نفكس سامعييا بما تتصؼ بو مف اإليجاز كالجزالة ،كخطب رسكلناالكريـ صمكات ا﵀ عميو كسبلمو ،كالخمفاء ال ارشديف كخمفاء بني أمية كبني العباس كخطبائيـ،
كأمراء الدكؿ ،كمف تبعيـ مف الخطباء كالفقياء كالقضاة.

 يعتمد بعض الخطباء عمى دكاكيف الخطب المكتكبة ،فكانكا ينشئكف الخطب أكنال ،ثـ يقكمكفخطبا في
بإلقائيا عمى الناس كما ينشئ الرسالة أك المقالة أك المقامة ،حيث يحكم الديكاف
ن
مناسبات متعددة.

 االقتباس مف المباحث الببلغية كثيقة الصمة بالقرآف كالسنة ،فشكؿ االقتباس القرآني محكر النصكمرتكزه األساسي ،كأمكف الكصكؿ إلى المعنى بيسر كسيكلة ،كتنكعت طرائؽ االقتباس مف

القرآف الكريـ في ديكاف خطب ابف نباتة.
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 حفمت خطب ابف نباتة بكجكد األثر القرآني فييا ابتغاء ما يحممو مف إفاضات داللية كفنية،فالمفردة القرآنية المقتبسة مف القرآف الكريـ بما تحممو مف داللة كاف ليا األثر في إثراء النص
كاضافة معاف مختمفة ،كتكليد دالالت جديدة في سياؽ نص الخطبة.

 تأثر ابف نباتة بالمحفكظ القرآني ،فيقتبس آيات مف القرآف الكريـ دكف أف يمتزـ بمفظيا كتركيبياكيستضيفيا في خطبو فتأتي بعفكية كتعطي أضكاء مف الداللة كالبياف ،كيغير في تصريؼ

األلفاظ لتناسب سياؽ خطبتو كنظـ كبلمو.

 يميز خطب ابف نباتة براعة االستيبلؿ كمناسبة مقدمة الخطبة لمكضكعيا ،كالمقدمة ىي المدخؿكالمفتاح لممكضكع الذم سيختاره الخطيب ،فتجمب انتباه الحاضريف إلى ما كراء المقدمة بما ليا
أثر فعَّاؿ في نجاح الخطبة ،كيقكـ بإجماؿ الخطبة بخاتمة تمخص المضمكف بحسف اقتباس
مناسب مف القرآف الكريـ.

باسا لمفردة
 تنكعت طرائؽ االقتباس مف القرآف الكريـ في ديكاف خطب ابف نباتة ،منيا ما كاف اقت ناقتباسا آلية قرآنية أك بعض منيا ،حيث
قرآنية ،أك لتركيب مف مفردتيف أك أكثر ،أك ما كاف
ن

يتعدل االقتباس إلى التراكيب التي تتألؼ مف مفردتيف أك أكثر في شبو جممة أك جمؿ ،كيجرم
استحضار تمؾ الت اركيب لتكسيع داللة النص.

 يغير ابف نباتة في ترتيب األلفاظ لتناسب سياؽ الخطبة المسجكع ،كتبقى المعاني القرآنيةكالدالالت كما ىي ،كما يضفي كجكد عدد مف االقتباسات مف آية أك أكثر في نص كاحد

معا إضافة كـ ىائؿ مف القداسة كاإليحاء لنص الخطبة؛ فيغدك
متجاكرة أك متفرقة أك بالصكرتيف ن
متكامبل في مبناه كمعناه.
نصا
ن
ن

مقتبسا مف أساليب القرآف الكريـ كاألمر
اضا أخرل لؤلساليب اإلنشائية
 يستدعي ابف نباتة أغر نن
كالنيي كالتمني كاالستفياـ كالنداء.

 -يميؿ ابف نباتة إلى دعـ فكرتة أك تحسينيا بما يحفظ مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ،

فيقتبس بما يناسب مضمكف الخطبة ،كيضعو أماـ صكر كاضحة تيسر كصكؿ الداللة كالمعنى،

فيقتبس مف القرآف الكريـ الصكر البيانية التي تناسب فكرتو كمضمكف خطبتو كالتشبيو كاالستعارة
كالمجاز كالكناية.
مؤثر يشد السامع كيغريو
نا
مكسيقيا
بعدا
 اعتمد ابف نباتة الفاصمة المسجكعة في نسؽ أضفى نن
باالستماع إلى المزيد إلى جانب ألكاف البديع األخرل.
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الخاتمة:
أكثر الخطباء مف االقتباس كاالستشياد بالقرآف الكريـ ،كالحديث النبكم الشريؼ حتى صار
ائعا ،كابف نباتة مف الخطباء الذيف يجرم كبلـ ا﵀ عمى لسانو ،كفي متكف خطبو نجد
ذلؾ عرفنا ش ن
آيات القرآف الكريـ مقتبسة كمستدالن بيا ،كأحاديث رسكلنا الكريـ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كيعني
االقتباس أىف يضـ اٍل يمتى ىكمٌـ إًلىى ىك ىبلمو كممة أىك ىآية مف ىآيات اٍلكتاب اٍل ىع ًزيز مما يدعـ فكرتة أك
يحسنيا بما يحفظ مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،فيقتبس بما يناسب مضمكف الخطبة،
فاالقتباس مف المباحث الببلغية كثيقة الصمة بالقرآف كالسنة ،حيث جعمو البعض ضمف فنكف البديع

نقا كطبلكة ،يجرم القرآف عمى لساف ابف
كبمنزلة الحمية التي تزيف الكبلـ كتزيده حبلكة كتكسبو رك ن
نباتة م ً
كنادر ما انتقؿ االقتباس عف معناه األصمي ،إف لبلقتباس داللة
نا
متدبر معانيو؛
نا
عط نار خطبو،
ي
متكامبل في مبناه كمعناه،
نصا
ن
نصا قر ن
آنيا لو التأثير النفسي في ذىف المتمقي ،فيغدك ن
متميزة باعتباره ن
كلو القدرة عمى تثبيت المعنى كتككيده كدعـ فكرتة أك تحسينيا ،فيقتبس ابف نباتة ما يناسب
مضمكف الخطبة مف آيات القرآف الكريـ األساليب اإلنشائية مف أمر كنيي كتمني كاستفياـ كنداء،

كمف الصكر البيانية المتنكعة التي تناسب فكرتو كمضمكف خطبتو ،كيعتمد الفاصمة المسجكعة في

مؤثر يشد السامع كيغريو باالستماع إلى مزيد مف الكبلـ ،فيقكـ
مكسيقيا نا
بعدا
نسؽ جميؿ ،أضفى ن
ن
النص في خطبتو عمى إبداعية التشكيؿ الفني المؤثر ،كقد قاـ ابف نباتة في جمع اآليات في نسيج
متأثر بالمحفكظ القرآني؛ فيقتبس مف آيات القرآف الكريـ دكف
فني داؿ أخاذ بمكسيقى يحدثيا السجع نا
أف يمتزـ بمفظيا كتركيبيا في بعض األحياف ،كيستضيفيا في خطبو فتعطي أضكاء مف الداللة،
كيستحضرىا في معرض كبلمو دكنما إعداد ،لقد اتفؽ عمماء األدب األقدمكف عمى قكة الخطابة
كتأثيرىا الكعظي كاإلرشادم بالسامعيف كدكرىا في إلياـ حماسة المجاىديف في سبيؿ ا﵀ كاحقاؽ

الحؽ كرد الظالميف كالمعتديف كتكجيو األمة كىدايتيا لصراط مستقيـ.
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المصادر والمراجع:

ُ .ابف أبي اإلصبع العدكاني البغدادم ثـ المصرم عبد العظيـ بف الكاحد بف ظافر ،تحرير التحبير في
صناعة الشعر والنثر ،تحقيؽ :حفني محمد شرؼ( ،الجميكرية العربية المتحدة ،المجمس األعمى لمشئكف

اإلسبلمية ،لجنة إحياء التراث اإلسبلميفُّّٖ ،ىػُّٗٔ -ـ).

ِ .ابف األثير ،ضياء الديف ،المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيؽ :المحقؽ :أحمد الحكفي
(القاىرة ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،د -ط ،د -ت).

ّ .ابف حجة الحمكم ،تقي الديف أبك بكر بف عمي بف عبد ا﵀ الحمكم األزرار ،خزانة األدب وغاية األرب،
تحقيؽ :عصاـ شقيك( ،بيركت ،دار كمكتبة اليبلؿ -دار البحارََِْ،ـ).

ْ .ابف حنبؿ ،أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ،مسند اإلماـ أحمد بف
حنبؿ ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :عبد ا﵀ بف عبد المحسف التركي،
(مؤسسة الرسالة ،ط ُُِْ ،ُ.ىػ  ََُِ -ـ).

ٓ .ابف خمكاف البرمكي اإلربمي ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ،وفيات
األعياف وأنباء أبناء الزماف ،تحقيؽ :إحساف عباس( ،بيركت ،دار صادر ،د .ط ،د -ت).

ٔ .ابف رشيؽ القيركاني ،أبك عمى الحسف األزدم ،العمدة في محاسف الشعر وآدابو ،تحقيؽ :محمد محيي
الديف عبد الحميد( ،دار الجيؿ ،ط َُُْ ،ٓ.ىػ  ُُٖٗ -ـ).

ٕ .ابف فارس ،أحمد القزكيني الرازم ،أبك الحسيف ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف،
(دمشؽ ،دار الفكرُّٗٗ،ىػ ُٕٗٗ -ـ).

ٖ .ابف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ،تفسير القرآف العظيـ ،تحقيؽ:
سامي بف محمد سبلمة( ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،طَُِْ ،ِ.ىػ ُٗٗٗ -ـ).

ٗ .ابف ماجة ،أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني ،سنف ابف ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي( ،دار
إحياء الكتب العربية ،د – ط ،د -ت).

َُ .ابف نباتة ،أبك يحيى عبد الرحيـ بف محمد بف إسماعيؿ ،ديواف خطب ابف نباتة ،تحقيؽ :ياسر المقداد،
(الككيت ،الكعي اإلسبلمي ،طُّّْ ،ُ .قَُِِ -ـ).

ُُ .أبك البقاء الحنفي ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم ،الكميات ،معجـ في المصطمحات

والفروؽ المغوية ،تحقيؽ :عدناف دركيش  -محمد المصرم( ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،د – ط ،د-

ت).

ُِ .أبك زىرة ،محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد ،زىرة التفاسير( .بيركت ،دار الفكر العربي ،د – ط،
د -ت).

ُّ .األبيارم ،إبراىيـ بف إسماعيؿ ،الموسوعة القرآنية( ،مؤسسة سجؿ العرب ،ط َُْٓ ،ُ .ق)
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ُْ .اإلستانبكلي ،إسماعيؿ حقي بف مصطفى الحنفي الخمكتي ،روح البياف( ،بيركت ،دار الفكر ،د -ط،
د -ت).

ُٓ .األنجرم ،الفاسي أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني ،البحر المديد في تفسير
القرآف المجيد ،تحقيؽ :أحمد عبد ا﵀ القرشي رسبلف( ،القاىرة ،بيركت ،دار الكتب العممية ،د -ط،

ُُْٗ ىػ).

ُٔ .البخارم ،أبك عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ،صحيح البخاري ،تحقيؽ :محمد زىير
بف ناصر الناصر( ،دار طكؽ النجاة ،طُِِْ ،ُ .ق).

ُٕ .الجرجاني ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي ،دالئؿ اإلعجاز ،تحقيؽ :محمكد
شاكر( ،مصر ،مطبعة المدني ،طُُّْ،ّ.ىػُِٗٗ -ـ).

ُٖ .الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ،التعريفات( ،بيركت – لبناف ،دار الكتب العممية
طَُّْ ،ُ.ىػ ُّٖٗ-ـ).

ُٗ .الجكىرم ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد
عبد الغفكر عطار (بيركت ،دار العمـ لممبلييف ،ط َُْٕ ،ْ .ىػ  ُٖٕٗ -ـ).

َِ .الحمكم ،شياب الديف أبك عبد ا﵀ ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي ،معجـ األدباء ،تحقيؽ :إحساف عباس،
(بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي ،طُُْْ ،ُ.ىػ ُّٗٗ -ـ).

ُِ .دركيش ،محيي الديف بف أحمد مصطفى ،إعراب القرآف وبيانو( ،حمص – سكرية ،دار اإلرشاد

لمشئكف الجامعية ،دمشؽ  -بيركت ،دار اليمامة دمشؽ – بيركت ،دار ابف كثير ،طُُْٓ ،ْ.ىػ-
ُْٗٗـ).

ِِ .الذىبي ،شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز ،تاريخ اإلسبلـ َو َوفيات
المشاىير َواألعبلـ ،تحقيؽ :الدكتكر بشار ع ٌكاد معركؼ (دار الغرب اإلسبلمي ،ط ََِّ ،ُ.ـ)
ِّ .الزجاج ،إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ ،معاني القرآف واعرابو ،تحقيؽ :عبد الجميؿ عبده
شمبي (بيركت ،عالـ الكتب ،طَُْٖ ،ُ.ىػ ُٖٖٗ -ـ)

ِْ .الزركمي ،الدمشقي ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،األعبلـ( ،بيركت ،دار العمـ
لممبلييف .طََِِ ،ُٓ.ـ).

ِٓ .السمعاني ،أبك المظفر ،منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل التميمي الحنفي الشافعي،
تفسير السمعاني ،تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ( ،الرياض ،دار الكطف ،ط،ُ.
ُُْٖىػُٕٗٗ -ـ).

ِٔ .السميف الحمبي .أبك العباس ،شياب الديف ،أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ ،الدر المصوف في عموـ
الكتاب المكنوف ،تحقيؽ :الدكتكر أحمد محمد الخراط( ،دمشؽ ،دار القمـ ،د  -ت).
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ِٕ .السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف ،اإلتقاف في عموـ القرآف ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ( ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتابُّْٗ ،ىػُْٕٗ /ـ).

ِٖ .الشافعي ،أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ

المطمبي القرشي المكي ،الرسالة ،تحقيؽ :أحمد شاكر (مصر ،مكتبو الحمبي ،طُّٖٓ ،ُ .ىػ-
َُْٗـ).

ِٗ .الشنقيطي ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني ،أضواء البياف في إيضاح القرآف
بالقرآف( ،بيركت – لبناف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُُْٓ ،ىػ  ُٗٗٓ -ـ).

َّ .الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ اليمني ،فتح القدير( ،دمشؽ ،بيركت ،دار ابف كثير،
دار الكمـ الطيب ،طُُْْ ،ُ .ىػػ).

ُّ .الصعيدم ،عبد المتعاؿ ،بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموـ الببلغة( ،مكتبة اآلداب ،ط،ُٕ.
ُِْٔىػََِٓ-ـ).

ِّ .الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا﵀ ،الكافي بالكفيات ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط كتركي
مصطفى ،بيركت ،دار إحياء التراثَُِْ،ىػَََِ -ـ).

ّّ .الطبرم ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي أبك جعفر ،جامع البياف في تووؿ القرآف.
تحقيؽ :أحمد محمد شاكر( ،مؤسسة الرسالة ،طَُِْ ،ُ.ىػ َََِ -ـ).

ّْ .عبد الجبار ،عبد ا﵀  -خفاجى ،محمد عبد المنعـ ،قصة األدب في الحجاز( ،مكتبة الكميات األزىرية،
د– ط ،د -ت).

ّٓ .عبد العاطي محمد ،الخطابة اإلسبلمية( ،المكتب الجامعي الحديث ،د – طََِٔ ،ـ).

ّٔ .العثيميف ،محمد ابف صالح ،شرح دروس الببلغة( ،الككيت ،مكتبة أىؿ األثر ،طُِْٓ ،ُ .ىػ -
ََِْـ).

ّٕ .العسكر ،عبد المحسف ،االقتباس أنواعو وأحكامو( ،الرياض ،مكتبة دار المنياج ،طُِْٓ ،ُ.ىػ-
ََِْ)

ّٖ .العمكم الطالبي ،يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ،الحسيني ،الطراز ألسرار الببلغة وعموـ حقائؽ
اإلعجاز( ،بيركت :المكتبة العصرية ،طُِّْ،ُ.ىػ).

ّٗ .عكني ،حامد ،المنياج الواضح لمببلغة( ،المكتبة األزىرية لمتراث ،د -ط ،د -ت)

َْ .القاسمي ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ .محاسف التوويؿ ،تحقيؽ :محمد باسؿ
عيكف السكد( ،بيركت ،دار الكتب العممية ،د -طُُْٖ ،ىػ).

ُْ .القزكيني ،محمد بف عبد الرحمف بف عمر ،أبك المعالي ،جبلؿ الديف ،اإليضاح في عموـ الببلغة،
تحقيؽ :محمد عبد المنعـ خفاجي( ،بيركت ،دار الجيؿ ،ط ،ّ.د -ت).
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الحصرم ،زىر اآلداب وثمر األلباب،
ِْ .القيركاني ،إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصارم ،أبك إسحاؽ ي
(بيركت ،دار الجيؿ ،د -ط ،د -ت).

ّْ .الماتريدم ،محمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر ،توويبلت أىؿ السنة( ،بيركت ،دار الكتب العممية،
ط ُِْٔ ،ُ.ىػ  ََِٓ -ـ).

ْْ .مسمـ ،ابف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي،
(بيركت شمبي ،دار إحياء التراث العربي ،د – ط ،د -ت)

ْٓ .المقدسي ،أنيس ،الفنوف األدبية وأعبلميا في النيضة العربية الحديثة( ،بيركت ،دار العمـ لممبلييف،
طَََِ ،ٔ/ـ).

ْٔ .الميداني ،عبد الرحمف بف حسف ىحىبَّن ىكة الدمشقي ،الببلغة العربية( ،دمشؽ ،دار القمـ ،بيركت ،الدار
الشامية ،طُُْٔ ،ُ.ىػ ُٗٗٔ -ـ)
ْٕ .النعماني ،أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي ،المباب في عموـ الكتاب،
(بيركت ،دار الكتب العممية ،ط ُُْٗ ،ُ.ىػ ُٖٗٗ-ـ).

ْٖ .الياشمي ،أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى ،جكاىر ،الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،تدقيؽ كتكثيؽ:
يكسؼ الصميمي( ،بيركت ،المكتبة العصرية ،د -ت)

ْٗ .ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ،الموسوعة الفقيية( ،الككيت ،طبعة أكقاؼ الككيت ،طَُْْ ،ِ .
ىػُّٖٗ -ـ).
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وحيدا"
توصيؿ الكينونة في ديواف "لماذا تركت الحصاف
ً
لمشاعر محمود درويش
إعداد:
أ .اسماعيؿ محمود محمد إحطوب
وزارة التربية والتعميـ – األردف

د .أمؿ طاىر نصير
عميد شؤوف الطمبة

جامعة اليرموؾ  -األردف
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ممخص الدراسة:
تقكـ ىذه الدراسة عمى تحميؿ نزعة محمكد دركيش نحك التأصيؿ في ديكاف "لماذا تركت
تحكلية ىامةن في مسيرتو الفنية .فمقد
الحصاف كحيدا ُٓٗٗ" .كالكاقع أف ىذا الديكاف يش ٌكؿ نقطة ُّ
عانى محمكد دركيش مف عقدة اليكية كتحقيؽ كينكنتو الشخصية كالشعرية معا ،كلذلؾ اتجو ،في

بداية مسيرتو ،إلى االلتزاـ بقضية الشعب الفمسطيني حتى أصبح شاعرىا األكؿ ،كلكف التغيرات
التي طرأت عمى محكر المقاكمة بعد تكقيع اتفاقية السبلـ مع العدك الصييكني ،أشعرتو بالخكؼ
عمى المكاف الفمسطيني مف سياسة التيكيد كتدمير اليكية .كمف الناحية الفنية :فمعؿ أبرز ما اتَّسـ

الصبغة الممحمية كالنزعة السردية ،كقد عمد محمكد دركيش إلى تكظيؼ تقنيات
بو الديكاف ىك ٍّ

السرد ،كالحكار ،كالحكار الجدلي المسرحي ،كالى استدرار التراث كاجترار الحدث التاريخي ،لتخميد
عصيا عمى التَّطبيع ،كخمصت
المكاف الفمسطيني كترسيخو في ذاكرة األجياؿ القادمة ،كجعمو
ٌ
الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :أف محمكد دركيش لـ يتخ َّؿ عف االلتزاـ بالقضية
كحيدا ُٓٗٗـ" كرد فعؿ عمى سياسة التيكيد،
الفمسطينية ،كقد جاء ديكاف "لماذا تركت الحصاف
ن
كأنو ك ٌرس سيرتو الذاتية ،كثقافتو الكاسعة في الحقؿ التاريخي كاألسطكرم في بناء الممحمة
تأصيبل لمكينكنة الشخصية كالعربية ،كاعتزاز محمكد دركيش بالثقافة الكنعانية ،كدعكتو
الفمسطينية
ن
الفنية فقد أفسح
إلى التمسؾ بالجذكر ،لمحفاظ عمى المكاف الفمسطيني مف االندثار ،كمف الناحية ٌ
محمكد دركيش مساحة كاسعة لؤلساليب النثرية كالسردية لتمد بساطيا في ىذا الديكاف.
كممات مفتاحية( :كينونة ،الحصاف ،درويش)

Abstract:

This study aim to analyze Mahmoud Darwish's tendency towards

rooting in Diawan " Lemada Tarakta Al-Hisan Wahidan- Why did live the

horse alone"1995. In fact this Diwan forms a turning point in his Artistic
journey. Darwish had suffered of identity complexity and achieving poetic
and personal entity. Therefore, in the beginning of journey to commit
himself to the cause of the Palestinian people, which made him the

pioneer poet of it. However, changes that had taken place on the

resistance axis after signing the peace agreement with the Zionist enemy,
made him worried about the Palestinian' place from the judaization and
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identity destruction. From an artistic way, It might be clear that the most
important element is the ebic dye and narrative trend. Darwish tended to
apply the narration's techniques, Dialogue and theatrical discourse, turn
back to the heritage and ruminate the historical event in order to

perpetuate the Palestinian place and to consolidate it in the memory of
future generations, in addition to harden the normalization process. The

study found the most important result: Darwish had not abandoned the
Palestinian cause and the Diwan of " why did you leave the horse alone"
was a reaction toward judaization policy, Mahmoud Darwish had dedicated
his life and his broad education on legendarily and historical perspectives
in rooting an epic that would be rooted in the personality of Arab being,

Mahmoud Darwish pride of the Canaanite Culture, and his call to adhere
to the roots in order to preserve the Palestinians place from extinction, and

Artistically, Mahmoud Darwish had left a wide area full of prose and
narrative methods to extend its simplicity in this Diwan.
key words: (entity, Horse, Darwish)

:مقدمة

 فبل يمكف فصؿ النتاج األدبي عف سياؽ األحداث،ثمة ارتباط كثيؽ بيف األدب كاألديب
 كفي السياؽ ذاتو تتجو ىذه الدراسة إلى القياـ بتجربة. فصبل كميًّا،التاريخية كالظركؼ االجتماعية
تحميمية لبنية النص في ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدا ُٓٗٗ" كبياف أثرىا عمى تأصيؿ كينكنة
َّ  كحماية ركحو مف االنكسار جراء الصدمة التي،الشاعر الشخصية كالقكمية
خمفتيا األحداث التي

 فالكاضح أف.السبلـ
ٌ  كتكقيع معاىدة،عصفت بالساحة الفمسطينية بعد انحدار محكر المقاكمة
 حيث لجأ إلى سبلح،طكر تقنياتو عمى الصعيديف الفني كالنضالي
ٌ محمكد دركيش في ىذا الديكاف

 الذم بات، كي يحافظ عمى ذكرل المكاف، كالى تكظيؼ الفف السردم الممحمي،المقاكمة الثقافية
 سؤاؿ اليكية: كثبلثة محاكر رئيسية ىي، كتظير ىذه الدراسة في مقدمة.كما بخطر التي كيد
مدى ن
 كسائؿ محمكد دركيش، تأصيؿ الكينكنة كالخكؼ عمى ىكية المكاف،كتحقيؽ الكينكنة الفمسطينية

. كمف ثـ خاتمة البحث،الفنية كتقنياتو لمتأصيؿ
38

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

أوًال -توطئة:

الشعر في جميع أحكالو ىك "كتابة عف الذات في العالـ ،كعف العالـ في الذات ،كىك بيذا

ينـ في جكىره عف حراؾ جدلي بيف قطبيف :خبرة االنفعاؿ كالرؤية" (منير:ََِّ ،
كعي ُّ
التعبير ه
ٗ) .كلعؿ أبرز فكرة يمكف أف تيطرح في ىذه التكطئة ىي فكرة تكتنييا عبارة ىاممت الشييرة "أككف
أك ال أككف" (شكسبير ،د.ت) .كال يندحة مف االدعاء بأنيا عبارة مركزية في أشعار محمكد دركيش،

ص ً
مب تفكيره ،كىك ما يجعميا الزمة دكرية تنتظـ جميع دكاكينو ،حيث
كفكرة جكىرية قائمة في ي
تتكرر بالمفظ نفسو ،أك بألفاظ يمشاكم وة ليا تكحي بالمعنى ذاتو ،مثؿ :أعكد أك ال أعكد ،سأصير
يكما ،مف أنا؟ مف أككف؟ فمقد عانى محمكد دركيش مف عقدة اليكية (يعقكب.)ِِٔ :ََُِ ،
ىـ االنعتاؽ مف قبضة دكلة الكياف الصييكني ىك أكؿ اليكاجس في سعيو لتحقيؽ كينكنتو.
ككاف ُّ
كليس في بكاكير شعره ُّ
تزمو باليكية الفمسطينية مف قصيدة "بطاقة ىكية" مف ديكانو
أدؿ عمى ال ا
"سجؿ أنا
"أكراؽ الزيتكفُْٔٗـ" ،التي خاطب فييا مكظؼ التسجيؿ اإلسرائيمي بجممتو الشييرة ٌ
عربي" إذ لـ تقؼ حدكدىا عند تأصيؿ الكينكنة الفمسطينية ،بؿ تحكلت إلى صرخة ٍّ
تحد جماعي
لمعدكاف اإلسرائيمي ،كالى عنكاف لمرحمة بأكمميا ،لما فييا مف شعكر قكم باالنتماء ،كبما اشتممت
عميو مف عناصر تتعمؽ بالقضية الفمسطينية (حاج يحيى .)َُٕ-َُٔ :َُِّ،كفي السياؽ ذاتو

فقد ذىب إلياس خكرم إلى الربط بيف تطكر محمكد دركيش ًّ
فنيا ،كبيف اليكية الفمسطينية ،إذ يرل
أف التطكر الذم مر بو دركيش كاف مرتبطنا بتعاممو مع اليكية (خكرم.)ِِّ - َِِ :َُٗٗ،

جدلية ُّ
جد قكية ،بيف ما
كبخصكص المنيج النقدم ،فيرل عدناف حسيف قاسـ كجكد عبلقة
ٌ
النفس البشرية مف عكاطؼ كانفعاالت ،كبيف األلفاظ كتشكيبلتيا الفنية ،كبيذا فإف
تحتكيو أعماؽ ٌ

البنية َّ
انعكاسا لمداخؿ النفسي العميؽ ،كلمحالة التي يعانييا األديب،
النصية ال تعدك إال أف تككف
ن
كعبرىا يمكف لمناقد الكصكؿ إلى مبتغاه (قاسـ .)ُُِ :ُٕٗٗ ،كلذلؾ ،كفي نياية ىذه التكطئة،
ٍ
يكد الباحث اإلشارة إلى أنو سكؼ يمتمس المنيج التحميمي كسيمةن لسبر أغكار النصكص الشعرية،
ٌ
بصفتيا كثيقة دالة عمى مقصدية الشاعر في تأصيؿ الكينكنة.

ثانيا  -توصيؿ الكينونة والخوؼ عمى ىوية المكاف:

لقد ربط محمكد دركيش نفسو ،في أغمب قصائده ،باألرض ،كبالمقاكمة ،كلذلؾ رفض مبدأ

الدخكؿ في اتفاقية سبلـ مع العدك الصييكني ،حيث أشار إلى أف آثارىا ستككف محزنة كسمبية عمى
الشعب الفمسطيني (أنطكف .)ُُٓ :ََِِ ،كفي ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدا ُٓٗٗـ" كبعد
ما يقارب أربع سنكات مف دخكؿ االتفاقية حيز التنفيذ ،حيث بدأت عكاقبيا بالظيكر كما تنبأ ،يظير
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كيؼ ىع ًمؿ عمى التأقمـ مع تبعاتيا ،كعمى كسائمو الجديدة لمتَّصدم لمحاكلة دكلة الكياف الصييكني
تيكيد المكاف ،كطمس معالـ اليكية الفمسطينية كاستبداليا بيكية صييكنية .يقكؿ في قصيدة "عندما
يبتعد":

البندقيَّة،
الع يد ُّك مف ي
" ...في ككخنا يستر ي
يح ى
رسي ىج ٍّدم ،كيأ يك يؿ مف خبزنا
يتريكيا فكؽ يك ٍّ
ي
قميبل عمى
لضيؼ .يغفك ن
يفع يؿ ا ي
مثمما ى
الخٍي ىزر ً
اف .كيحينك عمى فى ٍرًك
مقعد ى

ًقطَّتنا".
...

"كيحفىظي أىمثالىنا ًم ٍثمىنا،

عيد أىناشي ىدنا ذاتيا"
كي ي
ي
...

الخشبي،
"ثـ يخريج مف ككخنا
ٍّ
متر إلى
ثمانيف نا
كيمشي
ى

ً
َّي ًؿ...
بيتنا الحجر ٍّ
م ىناؾ عمى طى ىرؼ الس ٍ
يب.
ىسمٍّ ٍـ عمى بيتنا يا غر ي

يف
فناج ي
قيكتنا ال تزاؿ عمى حاليا .ىؿ تى يش ُّـ
ىصابعىنا فكقيا؟" (دركيش)ّّْ -ُّْ :ََُِ ،
أ ى

تتضح مف ىذه المقتطفات أىـ ن تائج اتفاقية السبلـ كىي :تدمير اليكية الفمسطينية ،كاستبداليا

بكجو صييكني يمشرعف ،فما كاف يخشاه محمكد دركيش ،كح ٌذر منو في قصيدة "حجر كنعاني في
اقعا.
البحر ٌ
الميت" كفي عدد مف قصائد ديكاف "أحد عشر كككبا ُِٗٗـ" أصبح ك ن

مف البيت الفمسطيني كمف ذاكرة المكاف ،انطمؽ محمكد دركيش لمتنبيو عمى الحاجة إلى تغيير

أسمكب المقاكمة ،مف المكاجية العسكرية المباشرة إلى المقاكمة الثقافية ،كذلؾ عبر تأصيؿ المكاف،
كتخميده في األدب كفي ذاكرة األجياؿ القادمة ،كىي ردة فعؿ عمى سياسة التيكيد بعد أف تع َّ
طؿ
سبلح المقاكمة العسكرم.
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كف ي المكضكع ذاتو ،فقد رأت صفاء الميداكم بأف "محمكد دركيش" أصبح في أعمالو األخيرة
صغاء إلى صكتو الداخمي ،كتمثبل لذاتو كفرديتو (ميداكم،
رجكعا إلى نفسو ،كا
مف أشد الشعراء
ن
ن
َُِّ .)ُُ :كذلؾ بسبب كقع اتفاقية أكسمك القاسي عميو ،كالذم شكؿ خيبة و
أمؿ كانكسار

تـ
لممقاكمة الفمسطينية ،حيث انيار الحمـ الفمسطيني بعدىا (ميداكم .)َٔ - ٕٓ :َُِّ ،كلك ٌ
االحتكاـ إلى القبيسة الشعرية السَّابقة مف أبيات قصيدة "عندما يبتعد" ،أك العكدة إلى قراءة القصيدة
كاممة بصفتيا كاحدة مف القصائد الدالٌة عمى مفردات المكاف الفمسطيني ،فإنيا تؤكد عمى تكجيات
و
بشكؿ
بعيدا عف إطار ذاتو الشخصية ،كتأثير األحداث عمييا
محمكد دركيش لتأصيؿ الكينكنة ن
مباشر ،ففي قكلو ..." :في ككخنا يستريح العدك مف البندقية "،إشارة كاضحة إلى تبعات مرحمة ما

بعد االتفاقية ،فيك ال يتحدث عف إطار الذات الشخصية كحنينيا لمبيت فقط ،إنما يكتب في إطار
أكسع ،كىك إطار ىكية المكاف ككينكنتو ،التي ىي ،في المحصمة النيائية ،جزء مف كينكنتو
الجد ،ىنا ،ىي داللة مركزية كعامة ،ال
الشخصية .كلذلؾ فإف داللة استراحة العدك عمى كرسي ٌ
فردية خاصة ،ككأنو يقكؿ :لقد حصؿ العدك عمى ما تمَّنى ،كاليكـ جمس كاستراح ،لكف كعمى العكس
مف ذلؾ ،فإف الذم سيزعجو ىك أسئمة محمكد دركيش الضميرية التَّذكيرية التي ستقض مضجعو،
ٍّ
ستذكره بأنو ليس صاحب المكاف ،ألف رائحة أصابع أصحاب البيت كأىمًو ما تزاؿ
كىي التي

مكجكدة عمى فناجيف القيكة حتى بعد ردح طكيؿ مف مغادرتيـ لبيتيـ مجبريف ،كأف ىذا البيت
شبر شب نرا ،ميما حاكؿ الغريب تخيُّؿ نفسو صاحب
كمكجكداتو ليـ ،فما يزاؿ محمكد دركيش يتذ ٌكره نا
البيت كالتَّصرؼ مثمو.

ثالثا -وسائؿ محمود درويش الفنية وتقنياتو لمتوصيؿ:

أ -تقنية االسترجاع الزمني والعودة لممكاف القديـ:

صرح رمضاف عمر ىك "المكاف النيائي الذم تقع عميو عيكف المرتحميف ،كىـ
البيت كما ٌ
ينتظركف لحظة الرجكع" (عمر .)ُُٓ :َُِٖ ،كقد تعددت آراء النقاد حكؿ دكافع محمكد دركيش

نحك كتابة جزء مف سيرتو الذاتية شعريا كالتعبير عف كينكنتو بتأصيمو الممحمي لبيتيـ القديـ ،فمنيـ
مف أشار إلى أنو يطمح إلى تشكيؿ عالـ سيرتو الذاتية عبر كتابة أسطكرة الذكرل األكلى (الشيخ،
د.ت .) ُٕٓ :كمنيـ ع از ذلؾ إلى مفارقة استمرار شعكره بالغربة بعد عكدتو إلى الكطف ،كقد تتبعت
ليانة عبد الرحيـ خط تطكر ىكية محمكد دركيش مع المكاف ،الداخمي كالخارجي ،فتكصمت إلى أنو
تغير ،ككذلؾ
ظؿ يشعر با َّلنفي حتى بعدما عاد إلى فمسطيف ،كذلؾ ألنو كجد المكاف الذم تركو قد ٌ
بسبب الفشؿ السياسي الذم صار يشعر بو ،مما جعمو في تمؾ المرحمة ينحك نحك التحرر مف
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تككف الحدث الرئيسي في
السياسي المباشر ،كينزاح نحك تفاصيؿ المكاف الصغيرة ،التي صارت ٍّ

ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدا ُٓٗٗـ" (عبد ربو.)ُْٖ :َُِِ ،

كفي المقاـ ذاتو يمكف الدخكؿ إلى بيت محمكد دركيش القديـ مف منظكر نفسي مكاني عبر

كتاب جاستكف باشبلر "جمالية المكاف" الذم يرل مؤلفو ،أف بيت الطفكلة القديـ ،ىك ركح كجسد،

كىك عالـ اإلنساف األكؿ ،كركننا في ىذا العالـ ،كككننا األكؿ ،كىك الذم يحمي أحبلـ اليقظة

كالحالـ عمى حد سكاء ،ككذلؾ فإن و يتيح لئلنساف أف يحمـ بيدكء .كبغض النظر عف ذكرياتنا ،فإف
البيت الذم كلدنا فيو محفكر ،بشكؿ مادم في داخمنا ،حتى أنو أصبح َّ
يشكؿ فينا مجمكعة مف
العادات العضكية (باشبلر.)ٔ - ٓ :ُْٖٗ ،
كمف أنكاع البيكت ما أطمؽ عميو باشبلر البيت األليؼ ،كىذا النكع ىك مف البيكت التي تركز
الكجكد داخؿ حدكد تمنح الحماية لئلنساف بما تكفره مف ىناءة في أحبلـ اليقظة .كمف الناحية

األدبية فقد التفت باشبلر إلى دكر المكاف األليؼ الذم يكلد فيو اإلنساف ،كيمارس فيو أحبلـ
عنصر أساسيا في بناء العمؿ الفني كليس األنا فقط (باشبلر.)ُْٖٗ ،
نا
اليقظة ،فكجد أنو يشكؿ
الباحثيف عمى التكسؿ بيذا الكتاب ،لتصييره مفتاحا لق ارءة جزء مف
كلعؿ ىذا ىك السبب الذم حمؿ
ٍ
تأصيؿ المكاف في ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدآُٗٗـ" كذلؾ ألف حمـ يقظة محمكد دركيش
كحنينو إلى بيتيـ القديـ ،عاد بو إلى بيت الطفكلة في َّ
اح يتذكر األىؿ كاألحبة كقصصيـ
عكا ،فر ى
كأحاديثيـ ،كخصكصية بيتيـ اليندسية ،كمفرداتو بما فيو :الحصاف ،البشر ،شجر الحكر،

طـ كالسندياف ،طبؽ ال َّ
عمو
الب ي
الزنزلخت ،البقر ،الحظائر ،نباح الكبلب ،الشاحنات ،غابة ي
قشٌ ،
جميؿ ،تعاليـ كالدتو حكرية ،العادات كالتقاليد الريفية ،الزىكر البي ٌتية كنباتات الزينة ،رحمتو مع كالده
في ظؿ الحرب.

جده حسيفَّ ،
استيؿ محمكد دركيش مطمع الديكاف بإىداء بسيط إلى الغائبيفٍّ :
كجدتو آمنة،
لقد
ٌ
كأبيو ،كالى الحاضرة أمو ،ككأنو يستشعر دؼء المكاف القديـ ،كرغبتو باحتضاف أىمو لمعكدة إلى
الحياة الجميمة مف جديد في ظؿ اغترابو الداخمي .يقكؿ في قصيدة أبد الصُّبٍّار:
ؼ .ال
ىب البًنًو :ال تى ىخ ٍ
"يقك يؿ أ ه

ؼ مف أىزيز الرصاص! ال ً
تص ٍؽ
تى ىخ ٍ
بالتراب لتنجك! سننجك كنعمك عمى
جبؿ في الشماؿ ،كنرجعي حيف
نكد إلى أىميـ في البعيد
يعكد الج ي
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ت مف بعدنا
البٍي ى
 كمف يس يك يف ىيا أىبي؟"
.........

كحيدا؟
" -لماذا
تركت الحصاف ن
ى
البيت ،يا كلدم،
نس
ى
 لكي يي ٍؤ ىتمكت إذا غاب يس َّك يانيا("...دركيش)ََّ -ِٗٗ :ََُِ ،
فالبيكت
ي
ي
كليست البيكت تمكت إذا غاب س ٌكانيا ،كما يزعـ كالد محمكد دركيش فقط ،فعند الركائي
الع ارقي فؤاد التَّكرلي أف اإلنساف قد يمكت إذا غاب المكاف عنو ،ألف المكاف ىك الذم يشكؿ
الكينكنة الشخصية إباف عيدىا الطفكلي األكؿ ،ففي ركايتو "خاتـ الرمؿ" مثاؿ تطبيقي حي عمى
تنظيرات جاستكف باشبلر ،فإف كانت كصية كالد محمكد دركيش البنو بااللتصاؽ بالتراب كي ينجك،

حيث ربط النجاة بالتعمؽ بتراب الكطف ،فإف فؤاد التَّكرلي لـ يبرح المكاف ذاتو عندما جعؿ حياة بطؿ
ركايتو الميندس ىاشـ سميـ رىينة ببقاء بيتيـ القديـ الميدد باإل ازلة مف ًقبؿ البمدية ،كلطالما تمٌنى

فمما
الميندس ىاشـ العكدة إليو كالى حضف أمو المتكفاة ،لكف البمدية قامت بجرؼ
ٍّ
الحي بأكمموٌ ،
سمع بالخبر ذىب إلى المقبرة ،كزار قبرىا ،كمف ثـ أنيى حياتو(التكرلي .)ُٗٗٓ ،كاليكـ يعكد
محمكد دركيش كيطٍّؿ عمى ذكريات المكاف ،كيجده قد تغير فيؿ سينتحر بشكؿ أك بآخر؟
إف ارتباط محمكد دركيش األمكمي بالمكاف ال يقؿ أصالةن عف ارتباط بطؿ ركاية "خاتـ الرمؿ"
إال أف الظرؼ االجتماعي كالتاريخي متبايف بيف الحالتيف ،كىك ما يعطي لكؿ مف التَّكرلي كلدركيش

الحبكة كما يشاء ،كمف ثـ تكجيو شخصياتو إلى الخبلص المنشكد .كبالنسبة لمحمكد
يحٌرية تصريؼ ي
دركيش فقد كاف يعيش مرحمة صراع كجكدم ال يسمح لمبطؿ باالنتحار فتنتيي قضيتو ،كلذلؾ ظير
عمى الساحة ،كشرع يطؿ عمى الذكريات كشرفة بيت ،كناية عف الثبات كالعمٌك ،ككأنو في عممية

سرده ىذه يكاجو خراب المكاف الحالي ،بإعادة إحياء المكاف القديـ ،كاعماره بالكممات بيف السطكر.

صٍّبار":
يقكؿ في قصيدة "أبد ال ُّ

ذئاب
"تعكم ي
و
خائؼ .كيقك يؿ
قم ور
البرارم عمى ى
قكيا ٍّ
كجدؾ!
أه
ىب البنو :يك ٍف ن
اصع ٍد معي تمَّة السندياف األخيرةى
ك ى
يا ابنيَّ ،
م
تذك ٍر :ىنا كقع اإلنكشار ُّ
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عف ىب ٍغمى ًة الحرب ،فاص يم ٍد معي
لنعكد( ".دركيش)ََّ :ََُِ ،
كيقكؿ أيضا:

حس يس
"تى ىح ٌس ىس
مفتاحوي مثمما يت َّ
ى
أىعضاءه ،ك َّ
اطمأف .كقاؿ لىوي
ً
الشكؾ:
سياجا مف
كىما يعبراف
ن
َّ
اإلنجميز
ب
ي
صىم ى
يا ابني تذك ٍر! ىنا ى

صبَّارة ليمتيف،
أىباؾ عمى ىش ٍكؾ ي
ىبدا .سكؼ تكبر يا
كلـ يعترؼ أ ن
ابني ،كتركم لمف ي ًرثيكف ً
بنادقىيي ٍـ
ى ى
سيرةى الدـ فكؽ الحديد( "...دركيش)ِٗٗ :ََُِ ،

يقر المقطكع ة السابقة ال يشعر بكجكد أم انفصاؿ لذات الشاعر عف المكاف،
بالتأكيد فإف مف أ

كما أف عكدتو لذكريات الطفكلة ال تخضع لمتصنيؼ تحت خانة اليكمي العادم ،فما يظير في

المقطكعة السابقة ليس سكل تأصيؿ لمكينكنة ،كدعكة صريحة ال رمزية لمكقكؼ كعدـ االنكسار،
كلعؿ كالده كاف يستشرؼ قساكة المرحمة القادمة ،كليس صدفة أف تأتي كصيتو في
كمقاكمة الخيبة.
ٌ
المكاف الذم ش ًيد عمى ىزيمة الفرس كجنكد ييكشع كالتَّتَّار كالصميبييف كاالنكشارييف ،فيزيده ثقة
بنفسو كبسبللتو كبتاريخ أىمو المتج ٌذر في الصمكد .كيرل رمضاف عمر بأف البناء السردم ىنا

ينطمؽ مف رؤية فكرية تحا كؿ تحكيـ التاريخ ،ألف ىذا المشيد يكتنز بدالالت إيحائية عميقة ،تكشؼ
عف رؤية سردية تحيؿ النص إلى كثيقة تاريخية تتجاكز حدكد السرد التقريرم إلى تفسير حقائؽ
التاريخ ،كما أف الحكار الثنائي فييا يأخذ شكؿ الكصايا ،كعمى المنكاؿ نفسو تكشؼ أسئمة الطفؿ
عف ق ارءة كاعية لمتاريخ (عمر.)ُْٕ - ُْٔ :َُِٖ ،

ب -تقنية السرد:

في الكاقع ،ال تقكـ البنية السردية في ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدا ُٓٗٗـ" عمى سيرة

محمكد دركيش الخاصة ،أك سرد حكاية طفكلتو كما ىك الحاؿ في قصيدة "أبد الصُّبٍّار" كقصيدة
"تعاليـ حكرية" ،إنما يتكزع بيف سرد سيرتو في المكاف الفمسطيني كبيف استحضار تاريخ المكاف
كارث المنطقة التراثي المجيد ،أم بيف ماضي محمكد دركيش القريب كماضي المكاف العتيد،

كيكف ،مف غير سكء"..
المكغؿ في تاريخو األسطكرم ،كلكؿ منيما لغتو الخاصة ،كفي قصيدة "قر ٌ
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اعتمادا عمى التذ ٌكر،
حي عمى دؼء المغة السردية عف طريؽ الحكاية كاالرتداد الزمني
نمكذج ٌّ
ن
المشبع بأجكاء األمكمة كرائحة التبغ كالقيكة ،كسيرة
كالعكدة إلى ذكريات الطفكلة ،كالى المكاف
ٌ
األجداد ،يقكؿ:

ً
يمي ،كال أىىمىيا
"لـ أى يك ٍف ىب ٍع يد أىعرؼ
عادات أ ٍّ
ً
لكنني
جاءت
عندما
الشاحنات مف البحرٌ ،
ي
ىعرؼ التبغ حكؿ عباءة ٍّ
جدم
تأ ي
يكٍن ي
لدت
كرائحةى القيكًة
األبدية ،منذ يك ي
ٌ

األليؼ يىنا
اف
ي
كما ييكلى يد ى
الحىيك ي
احدة!" (دركيش)َِٗ :ََُِ ،
دفعةن ك ٍ

تحؿ مكانيا فخامة
كأما في قصيدة "قافية مف أجؿ المعمقات" في ٌ
تبدؿ دؼء المغة الحميمية ،ل ي
الحضكر الطَّممي الممتد مف خ ارئب بابؿ القديمة إلى ديار الجاىمية ،ككيؼ ال ،كىذه المغة ىي التي
تعمدت المبلحـ
جسَّدت فخامة االنتصار البطكلي لمفارس العربي عمى دائرية الزمف؟ أما إذا ما ٌ
بالصراع بيف األبطاؿ األسطكرييف ،فإف الممحمة العربية استظمت في ظبلؿ الرحمة اإلليية ،التي

أنزلت كحيا سماكيا كيما ينتصر رسكؿ البشرية .يقكؿ:
"ال ىغ هد في
ىذه الصحراء إالٌ ما رأينا أىمس
م
لينكسر
فؤلرفع يم ىعمَّقتي
الزماف الدائر ُّ
ي
ٍ
ى
الجميؿ!
الكقت
كيكلى ىد
ي
ي
ي

ما أ ٍكثىىر الماضي يجيء غ ندا
امتؤلت بحاضرىا
تركت لنفسيا نفسي التي
ٍ
ي

الرحيؿ
كأىفزعني
ي
.... .... ...
ًً
كم ٍع ًج ىزتي .عصا ًس ٍحرم.
ىذه لي ىغتي ي
حدائؽ بابمي ً
كمسمَّتي ،كىكيتي األكلى،
ي
الصقيؿ
كمعدنًي
ي
ى
بي في الصحر ً
َّ
اء،
كمقد يس العر ٍّ
... ... ...
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ال يب َّد مف و
نثر إ نذا،
ً
الر يسك يؿ( "...دركيش)ّْٖ -ّّٖ :ََُِ ،
إليي
لينتصر َّ
ال يب َّد مف ىنثٍ ور ٍّ
كفي السياؽ ذاتو فقد استخدـ محمكد دركيش تقنية سردية جديدة الستحضار الماضي مف حقؿ

َّ
قادما مف بعيد" التي
الذكريات ،أال كىي الشبح ،خاصة في قصيدتي "حبر الغراب" ك"أىرل ىشىبحي ن
يقكؿ فييا:
ً
تصع يد
الفارسيَّة
"أي ًط ُّؿ عمى ال ًكٍرىد ًة
ى
فكؽ سياج الحدي ٍد
أً
يد
يط ُّؿ ك يشرفة ىبٍي وت ،عمى ما أير ٍ
ً ُّ
يحر يس الميؿ مف ىن ٍف ًس ًو
أيطؿ عمى ىش ىج ور ي

كيحرس ىن ٍكىـ الذيف ييحبُّكنني ىميٍّتنا ...
ً
طف الريح
ث عف ىك ى
تبح ي
أيط ُّؿ عمى الريح ى
في نفسيا ...
أً
يط ُّؿ عمى امروأة تىتى ىش َّم يس في نفسيا ( "...دركيش)ِٕٗ -ِٕٖ :ََُِ ،
كلتفسير ظاىرة َّ
الشبح ذىبت الباحثة صفاء الميداكم إلى القكؿ بأف ال ٌشبح ىك تجمي انشطار
األنا نصفيف لدل محمكد دركيش ،كانو ليس مف المستبعد بعد أكسمك أف تصبح السيرة الفمسطينية

شبحا ،أيضا (ميداكم .)َُّ - ُِٖ :َُِّ ،كمف الناحية البنيكية فالذم يبدك أف َّ
الشبح ال
ن
يعدك إال أف يككف تقنية سردية شأنيا شأف المرايا ،كالقناع ،كالتناص ،كالمكنكلكج ،ككسائؿ التعبير
عف دكاخؿ النفس عبر حاالت ال فصاـ كاليذياف كاألحبلـ .كالبلفت لبلنتباه أف محمكد دركيش عندما
يطؿ كشرفة بيت و
يطؿ ،فإنو ُّ
ُّ
عاؿ فيستحضر ذكرياتو ،كفي نياية األمر يرل شبحو قادما ،فإنو ال
يشعر بالخكؼ مف الماضي ،أك مف شبح الذكريات ،إنما يشعر بالخكؼ مف المستقبؿ عمى ماضي

المكاف ،الذم سيصبح كال ٌشبح .فال ٌشبح ىنا مف ناحية زمنية ،ال يحمؿ في طياتو داللة الزمف

الماضي ،ألف رؤية محمكد دركيش ىي رؤية استشرافية لممستقبؿ ،فبدال مف أف يقكـ الشبح بدكر
سيبل مف الذكريات.
اإلعماء كاإلخافة يقكـ باإلفصاح كاإلبانةُّ ،
فيجر كراءه ن

ت -الحوار الجدلي والمحاكمة المسرحية:

كميا
تختمؼ التقنية السردية في قصيدة "شيادة مف برتكلد برخت أماـ محكمة عسكرية" اختبلفا ٌ

عف باقي القصائد؛ ألف محمكد دركيش استخدـ فييا تقنية المشيد المسرحي ،حيث تقتصر عمى
مكقؼ مكاني كاحد بأبعاده المختمف ة .كيظير المشيد عمى شكؿ محاكمة لمكاتب كالمسرحي األلماني
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"برتكلد بريخت" ،لكف المفارقة أنيا ال تسير حسب قكانيف القاضي ،إنما عمى طريقة مسرح برخت
متقنعا ببرتكلد بريخت.
الممحمي .كفي ىذه المحاكمة يغيب كجو دركيش الطفؿ ،ليظير عمى الخشبة
ن
تتميز بالحكار فقط ،كذلؾ
كالكاقع أف قصيدة "شيادة مف برتكلد برخت أماـ محكمة عسكرية" لـ ٌ

ألنو جاء عمى لساف أحد أىـ مؤسسي المذىب الجدلي ،أال كىك بريخت ،كبيف دركيش كبريخت

قكاسـ مشتركة ،إف لـ تكف عبلقة إليامية ،فقد يعرؼ بريخت بمكاقفو الثكرية عمى الصعيد السياسي
كاألدبي معا (رشيد .)ُٗ - ُٖ :ُٖٖٗ ،كذلؾ ألنو دعا إلى تقكيض تعاليـ أرسطك كأصكؿ كتابو
"فف الشعر" ،كمف ثـ اتٍّباع تعاليـ جديدة أسماىا بأصكؿ المسرح الممحمي (إحطكب:َُِْ ،

َُِ) .كلعؿ ىذا المقطع مف القصيدة خير شاىد عمى حسف تكظيؼ الحكار ،كعمى بياف أثر
بيرتكلد بريخت في محمكد دركيش نفسو .يقكؿ:
"سيدم القاضي!

بجندم،
أنا لست
ٍّ

فماذا تطمبكف مني اآلف؟

...

يجركف سمائي خمفيـ ...مبتيجيف
لكف رعاياؾ ٌ
كيطمٌكف عمى قمبي ،كيرمكف قشكر المكز
في البئر

...

كيعيدكف منامي نفسو،

بدال مني،
مزمير الحنيف
بعيني ا
كيبككف
َّ

يت لمزيتكف كالتيف
كيغنكف كما ٌ
ٌ
غن ي
...
كيقكلكف :لنا ا﵀
كأرض ا﵀

ال لآلخريف!
ما الذم تطمبو ،يا سيدم القاضي.
مف العابر بيف العابريف؟
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في ببلد يطمب الجبلد فييا
مف ضحاياه مديح األكسمة!
آف لي أف أصرخ اآلف

كأف أسقط عف صكتي قناع الكممة:
ىذه زنزانة ،يا سيدم ،ال محكمة( ".دركيش)َِّ -ُّٕ :ََُِ ،

ٍّر عف غضبو ،ليس شبح بريخت
ىذا الشخص الذم يقؼ في قفص االتياـ ،كيصيح معب نا
األلماني ،إنما بريخت الفمسطيني ،أك المعادؿ المكضكعي لمحمكد دركيش .كال يخفى أف جأرتو

الشجاعة ىذه ،كىذا التعبير الصارخ عف األلـ ،كفي ىذا التكقيت ،يحمبلف المضمكف ذاتو الذم
حممتو قصيدة "عندما يبتعد " ،ككذلؾ يشي بو ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدآُٗٗـ" ،كىك
التذكير بسرقة الصياينة لممكاف ،كمحاكالتيـ تزكير التراث ،كامعانيـ في محاكلة إذالؿ اإلنساف

الفمسطيني.

ث -استدرار التراث الفمسطيني والمشرقي:

صدل لدل األمة العربية ،ككأنيا ماتت بعد تكقيع
لـ تجد صرخة بريخت في كجو القاضي ن
معاىدة السبلـ ،فغدا حاليا حاؿ ال ػ "بعؿ" الذم سمَّـ ركحو طكاعية لمػ (مكت) كما كرد في األساطير

لسكاح .)ُِّ :ُٖٖٗ ،كلذلؾ ،كرغبةن في تأصيؿ الكينكنة كالعكدة إلى الحياة مف جديد
المشرقية (ا ٌ
شبحا كما فيـ بعض النقاد مف قصيدتو "أرل شبحي قادما
كخكفا مف مكت القضية ،أك أف تصبح ن

مف بعيد" ،اتجو محمكد دركيش إلى استحضار شخصية أسطكرية ذات سكابؽ في التصميـ عمى

كسبلت ،كما أنيا تنتزع حقٌيا رغ نما عف أنؼ
العكدة إلى الحياة كالخصب ،كسيمتيا القكة ال الت ٌ
المعتدم ،كىي األـ الكبرل "عناة".
أما قضية العكدة إلى المكركث األسطكرم لدل الشعراء فيي أحدل أىـ قضايا الشعر الحديث،
صرح عز الديف إسماعيؿ في كتابو "قضايا الشعر المعاصر"(إسماعيؿ ،د.ت.)ِِِ - ُٗٓ :
كما ٌ
ككذلؾ يرل عمي عشرم زايد أف الت ارث كاف خير يمعيف لمشعراء المعاصريف ،فكثي ار ما ارتدكا إليو

فما خذليـ ،ألنيـ كجدكا فيو ما ييدىد ىمكميـ كما يجسد سركرىـ ،كما يكاسييـ عند شعكرىـ

باليزيمة (زايد .)ٕ :ُٕٗٗ ،كبالنسبة لمحمكد دركيش فقد بات في حاجة الستمياـ التراث
افدا مف ركافد الشعر الفنية
األسطكرم الفمسطيني خ
صكصا ،كالكنعاني بعمكميتو ال باعتباره ر ن
ن
كحسب ،إنما لدكاع قكمية ،سبَّبتيا الحاج ة ،ككأف التراث أصبح بالنسبة إليو مفتاح األماف ،كىك
البديؿ لسبلح المقاكمة ،كغدت حياة األسطكرة نائبة عف حياة العربي كالفمسطيني المغيَّب.
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كلعؿ أبرز الرمكز الت ارثية التي استحضرىا محمكد دركيش لتأصيؿ الكينكنة في ىذا الديكاف
ىي "عناة" ،كقد أفرد ليا قصيدة كاممة كردت بعنكاف "آطكات آنات" ،كىذا ال يعني أنيا الرمز الكحيد
لصديؽ ،إسماعيؿ،
الذم استيح ضر ،فينالؾ شخصيات تراثية كدينية كثيرة كردت مثؿ :يكسؼ ا ٌ
البئر ،زكريا ،ىابيؿ ،الغراب ،العنقاء ،الفينيؽ ،جمجامش ،امرئ القيس ،ىيميف ،إسخكليكس ،كغيرىـ.
ات تىقتي يؿ ىن ٍف ىسيا
يقكؿ" :كأىن ي
في ىن ٍفسيا

ك ً
لنفسيا

الكائنات
تمر
عيد
تككيف المسافة كي َّ
كتي ي
ي
ى
ً
أرض الر ً
افديف
ىماـ صكرتيا البعيدة فكؽ
أ ى
يات
أتمر الج ي
كفكؽ يسكرٌيا .كت ي
البلزكرًد كخاتىًـ العذر ً
بص ٍكل ً
اء :ال
ى
جاف ى ى ٍ
اؾ
تتأ َّخرم في العالـ السُّفم ٍّي .يعكدم مف ىن ى
ً
ىنات!
إلى
الطبيعة كالطبائع يا أ ي
ت مياهي البئر ىب ٍع ىد ًؾٌ ،جفَّ ًت األىغك يار
ىجفَّ ٍ
ً
مكتؾ .كالدمكع
ت بعد
ىنيار ىجفَّ ٍ
كاأل ي

الفخار( ".دركيش)ّٓٓ -ّْٓ :ََُِ ،
ت مف ىجَّرة ٌ
تىىب َّخ ىر ٍ
كفي باب التعميؽ عمى المقطكعة السابقة ،فإف أكؿ مبلحظة يمكف تدكينيا ،ىي طريقة الخطاب

التي يناجي فييا الشاعر "عناة" طالبا منيا العكدة .فالخطاب كما ىك كاضح أحادم الجانب ،مف
مرسؿ يتكسؿ إلى مستقبًؿ غائب ،كما أنو يخمك مف الحكار كمف االلتفات ،مما يقمؿ مف قيمة

الصكرة الفنية لصالح تكريس صفات المكصكؼ .كلعؿ جفاؼ الصكرة يدفع إلى قراءتيا ق ارءة

أنثركبيكلكجية ،فمف ىي "عناة"؟ كلماذا يتكسؿ إلييا محمكد دركيش ،تكسُّؿ الحبيب إلى محبكبتو؟

السكاح في كتابو "لغز عشتار" :تعكد األسطكرة العشتارية إلى بداية ت ُّ
حضر
يقكؿ فراس َّ

اإلنساف ،حيث أخذ يدرؾ إمكانيات بيئتو الطبيعية ،كىي مرحمة حاسمة في تاريخ اإلنسانية ،كذلؾ
الصيد كااللتقاط إلى مرحمة
تمت آنذاؾ بانتقاؿ اإلنساف مف مرحمة َّ
بسبب التحكالت الجذرية التي َّ

االستقرار كالزراعة كتربية المكاشي .كقد كانت نقطة انطبلؽ ىذه التحكالت مجمكعة مف الصياديف،

كالتي بدأت تدريجيا بالخركج مف كيكفيا كالتجمع في كحدات قركية صغيرة شبو مستقرة أخذت
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لسكاح،
شك ميا الثابت مع مطمع األلؼ التاسع قبؿ الميبلد في منطقة غكر األردف كفمسطيف (ا ٌ
ُٖٖٗ.)ُٔ :

كال غرابة أف َّ
يعتد محمكد دركيش بالمكاف الذم تؤكد األبحاث األنثركبيكلكجية ،كما كرد في

المصدر السابؽ كغيره مف المصادر التاريخية ،عمى أنو ميد التحضر اإلنساني األكؿ فيستحضره،
حتبل مف قبؿ الصياينة.
رغبة في تأصيؿ كينكنتو كالحفاظ عمى ديمكمة أثر المكاف ،الذم أصبح م ٌ

لكف قد يكمف في استدعائو "عناة" مقصدية أخرل تتضح في درامية االستسبلـ اإل اردم .فكما كرد

في أسطكرة "بعؿ" ك "عناة" أف "مكت" انبرل لبعؿ رمز الخصب كالخضرة كطمب منو تسميـ ركحو،

فاستسمـ ال ػ "بعؿ" طائعا .أما "عناة" فيامت عمى كجييا نادبة حبيبيا الغائب في صرخات َّ
رددت

ىدىا التعب كاإلعياء ،ثـ مضت إلى "مكت" طالبة منو إعادة "بعؿ"
صداىا الجباؿ كالكدياف ،حتى ٌ
إلييا فردىا خائبة متفاخ ار أماميا بما فعؿ ،كلكف "عناة" ال تيأس كتعكد إليو م ار ار كتك ار ار بالطمب
نفسو لتمقى منو المكقؼ المتعنت نفسو ،عندئذ قررت مجابيتو كاسترداد بعميا بالقكة ،فدخمت معو في

كذرتو بالمذراة ،كشكتو
معركة طاحنة انتيت بانتصارىا
المؤزر ،حيث أمسكت بو كقطعتو بالسيؼ َّ
ٌ
بالنار ثـ طحنتو بالطاحكف كدفنتو في الحقؿ .كاستردت إلييا "بعؿ" ،فما لبثت أف عادت بعكدتو
(السكاح.)ُِّ :ُٖٖٗ ،
مظاىر الحياة ،كحينئذ أكرؽ الشجر كنضج الثمر كانتعشت سيقاف القمح
ٌ
كلك أردنا تفكيؾ بنية الحكاية ،ليست حكاية "عناة" ك"بعؿ" كحدىا ،بؿ حكاية ُّ
تقنع محمكد
أف ثمة رسالة تكمف كراء القشرة الصمبة التي تختفي كراء
دركيش ببعؿ كمناجاتو ل ػ "عناة" ،فسيتضح ٍ
فحكل األسطكرة ككراء حكاية مناجاة محمكد دركيش ،كىي أف التَّفاكض مع العدك غير و
مجد ،كأف ما
أيخذ بالقكة ال يسترد بالمفاكضات ،إنما بالقكة ،كخير مثاؿ ىك تجربة "عناة" مع "مكت" الذم لـ ً
يجد

كرا ،مما اضطرىا إلى استخداـ القكة المفرطة لمقضاء
معو التفاكض ن
نفعا ،بؿ ازداد غطرسة كغر ن
عميو كتدميره .كبيذا الت أكيؿ يمكف الربط بيف صرخة بريخت الثكرية ضد ظمـ القاضي كالمحتميف

كبيف استدعاء محمكد دركيش لشخصية "عناة" األسطكرية ،التي حممت في فحكاىا دعكة تمكزية
جديدة لمحياة كالخصب كتأصيؿ الكينكنة بالثكرة كالقكة ال بالتكسؿ كالمفاكضات.
ج -التناص التاريخي والتوصيؿ:

كحيدا ُٓٗٗـ" ىك عبارة عف مشركع
يرم فخرم صالح بأف ديكاف "لماذا تركت الحصاف
ن
متكامؿ ،ينطمؽ مف النزعة اإلرادية لمحمكد دركيش ،كالتي تيدؼ إلى إعادة ترتيب المكاف كالزماف

الغائميف مف منظكر الكاقع الراىف ،كقدرتو عمى تشكيؿ الماضي ،كاعادة ترتيب عناصره ،كقد عمؿ

محمكد دركيش ع مى إعادة ترتيب سيرة الذات كالجماعة مف منظكر الزماف الحاضر( .صالح،
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التناصات التاريخية
ُٔٗٗ )ُٕٓ :كفي السياؽ ذاتو .فقد أ ٌكد رمضاف عمر بأف الحشد اليائؿ مف
َّ

في ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدا ُٓٗٗـ" لـ يكف يسدل ،بؿ إنو يخفي دالالت رمزية ذات قيـ
سياسية كأيديكلكجية ىامة ،تفتح النص عمى تفسيرات بعيدة مف خبلؿ الكقكؼ عمى تداعيات

الماضي ،كربطو بإمكانات الحاضر ،كمف ثـ قراءة المستقبؿ ،كقد كظفت كميا لغاية كاحدة تؤكد
حقيقة االحتبلؿ ككحشيتو ،كحتمية زكالو كما زاؿ المستعمركف القدامى (عمر- ُٖٓ :َُِٖ ،
َُٔ).

َّ
المكجو لبلبف الطفؿ (محمكد دركيش) ،كما يرل
كفي قصائد الديكاف نفسو ،فإف كصايا األب
إبراىيـ مكسى ،تمخص أبعاد المأساة التاريخية التي حمَّت بالشعب الفمسطيني منذ زمف اإلمبراطكرية
مركر بفترات تاريخية فاصمة في حياة فمسطيف
نا
الركمانية إلى زمف االحتبلؿ الصييكني الحديث،
كأىميا :فترة "يشكع" ،كفترة الحركب "الصميبية" ،كلكف في جميع الحاالت فقد زالت اإلمبراطكريات
االحتبللية ،كزاؿ كجكدىا عف أرض فمسطيف ،كقد أراد األب أف تبقى ىذه المعمكمات التاريخية كثيقة

جيبل بعد جيؿ (مكسى.)ٗٗ :ََُِ ،
يتداكليا األجياؿ ،ن
كال َّ
كحيدا ُٓٗٗـ" حتٌـ عمى
شؾ بأف طكؿ الحقبة الزمنية في ممحمة "لماذا تركت الحصاف
ن
محمكد دركيش فتح باب التاريخ الكنعاني عمى مص ارعيو ،كاستدعاء الكثير مف الرمكز التاريخية.
لكف كبشكؿ عاـ ،فقد كانت رغبتو المم ٌحة نحك التأصيؿ تدفعو الستقداـ الشخصيات كاألحداث التي

أخير زكاؿ أثره،
تتفؽ عمى بنية حكاية كاحدة ،فحكاىا التأكيد عمى كحشية المحتؿ كىمجيتو كغدره ،ك نا
كىك ما أشار إليو رمضاف عمر سابقا ،كلعؿ أىـ الشخصيات التي يمكف الكقكؼ عندىا ،لمتَّدليؿ

عمى ىذا األمر ،ىك "يشكع" التممكدم ،كالشاعر العربي امرؤ القيس ،كالغزك التترم.

ُ -يشوع :تتمحكر البنية الداللية النصيَّة في تكظيؼ شخصية "يشكع" التممكدية ،في ديكاف "لماذا

كحيدا ُٓٗٗـ" ،كفي عمكـ ٍّ
الشعر الفمسطيني حكؿ داللة محددة ،أال كىي :القتؿ
تركت الحصاف
ن
الكمية لمبعد التَّدميرم ،الذم نسجو
كالتدمير كالتحريؽ ،كبصيَّغ مختمفةٌ ،
لكنيا تدكر في إطار الداللة ٌ

بعد يتطابؽ مع ما كرد في نصكص العيد القديـ (العيد القديـ ،سفر
التممكد لشخصية "يشكع" ،كىك ه
حد السيؼ في
التثنية ،اإلصحاح َِ) .كلذلؾ لـ يكف األمر
ن
أف تيعمؿ الحككمات الصييكنية ٌ
مفاجئا ٍ
بناء عمى مرجعية عنيفة
رقاب أصحاب المدف التي استكلت عمييا ،أك حرقيا بالنار ،فيي تتصرؼ ن
الصبار" أبشع صكر القتؿ
متأصمة في ثقافتيا ،أال كىك "يشكع" .كتجمك قصيدة محمكد دركيش "أبد
ٌ
كالتدمير ،متمثمةن في ىذه الشخصية (مكسى .)ٖٗ :ََُِ ،يقكؿ:

غد طائش يمضغ الريح
"ككاف ه
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خمفيما في ليالي الشتاء الطكيمة
ككاف جنكد ييكشع بف نكف يبنكف
قمعتيـ مف حجارة بيتيا ،كىما

يميثاف عمى درب "قانا" :ىنا
مر سيدنا ذات يكـ .ىنا
َّ

كبلما
جعؿ الماء ن
خمرا .كقاؿ ن
كثير عف الحب ،يا ابني َّ
تذكر
نا
غداَّ .
كتذكر قبل نعا صميبية
ن
قضمتيا حشائش نيساف بعد

رحيؿ الجنكد( "...دركيش)ّٓ - ّْ :ُٗٗٓ ،
ِ -التتار :كمف الشخصيات التراثية التي َّ
تعمد محمكد دركيش تسميط الضكء عمييا شخصيةي
“التتار” ،ففي قصيدة "سنكنك التتار" ييبرز صكرة جماعية لمتتار ،ارتبط دالُّيا في الكجداف العربي
مدمرة ،كذلؾ في سبيؿ الكشؼ عف معاناة
كاإلسبلمي بحسبانيـ نا
رمز مف رمكز القتؿ ،كقكة غاشمة ٍّ
الشعب الفمسطيني ،كىمكمو في ظؿ االحتبلؿ الصييكني ،حيث عمد إلى رسـ صكرة الغرباء

أف اكتممت قكتيـ طردكه كأسممكه إلى
(التتار) ،الذيف كانكا ينامكف بيف سنابؿ أرضو ،كلكنيـ بعد ٍ
عينو يتكرر مرة ثانية ،كلكف عمى أيدم الصياينة ،بالتالي تنتقؿ صكرة التتار
الشتات ،كىذا الفعؿ ي
العدك
مف الماضي ،لتعكد إلى الحياة مف جديد ،كلكف بمعادؿ مكضكعي ليا كىك
ُّ

الصييكني(حمداف .)َُِّ ،يقكؿ:

"كاف التتار

يسيركف تحتي كتحت السماء ،كال يحممكف
بشيء كراء الخياـ التي نصبكىا .كال يعرفكف

يب الشتاء القريب.
مصائر ماعزنا في م ٌ
ككاف التتار

يدسُّكف أسماءىـ في سقكؼ القرل كالسنكنك،
ي
ككانكا ينامكف بيف سنابمنا آمنيف،
كال يحممكف بما سكؼ يحدث بعد الظييرة ،حيف

تعكد السماء ،ركيدان ركيدان،
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إلى أىميا في المساء( ".دركيش)ٖٓ :ُٗٗٓ ،
ّ -امرؤ القيس :ىك شخصية جدلية ،لـ يتفؽ الركاة عمى اسمو ،كال عمى صفاتو لكثرة ما ينسب
عده الباحث التاريخي فاضؿ الربيعي أنمكذجا أعمى مف الشخصيات
إليو مف قصص كحكايات ،كقد ٌ
عدة جكانب ،كمف ث َّـ
التي يصنعيا العقؿ الجمعي ال ٌشعبي ،كقد قاـ الربيعي بتناكؿ شخصيتو مف ٌ

َّ
تيمنا في ىذا
تفكيكيا كاعادة بنائيا لمكصكؿ إلى حقيقتيا،
كلعؿ أكؿ صكرة قاـ بتناكليا ،كىي ما ُّ

طمبا لمساعدة بيزنطة
المطمب ،ىي صكرة "الشاعر الذم ذىب لمقاء القيصر جستنياف الثاني ن
العسكرية كالسياسية السترداد عرشو السميب ،إذ يزعـ أنو كقع في غراـ ابنة القيصر ىناؾ ،كىك أمر

أدل ...إلى تدبير مؤامرة لقتمو حيث أىداه القيصر ثكبا مسمكما ارتداه في طريؽ عكدتو( ".الربيعي،
ِِٓ .)ِّٕ -

أف محمكد دركيش يتكاشج مع امرئ القيس في أف ًّ
كفي السياؽ ذاتو ،يرل سناف أنطكف َّ
كبل

منيما يتجسد فيو التكتر بيف السياسي كالشاعرم ،كبالرغـ مف أ َّف ام أر القيس ىك رمز متعدد

الدالالت ،إال أنو ،في ىذه المرة ،جاء ليؤك د عمى داللة محددة ،قصد إلييا محمكد دركيش ،كىي
رفض التعامؿ مع العدك ،حتى في ٍّ
تخمي اإلخكة كتخاذليـ عف النصرة (أنطكف:ََِِ ،
ظؿ
ٌ
تكصؿ ىذا الباحث ،عبر دراستو لبنية حكاية امرئ
ُُٓ) .كبالعكدة إلى الربيعي مرة أخرل ،فقد
ٌ
أف القصة تحكم في فحكاىا عمى رسالة خبيئةٍّ ،
القيس كالقيصر جستنياف ،إلى َّ
تحذر مف التعامؿ مع
العدك ،أك طمب العكف مف األجنبي ،ك َّ
أف مصير مف يقكـ بيذا العمؿ ىك المكت كاليبلؾ (الربيعي،

ِِٓ .)ِّٕ -

كحيدا ُٓٗٗـ" تظير شخصية امرئ القيس في
كباالنتقاؿ إلى ديكاف "لماذا تركت الحصاف
ن
قصيدة "خبلؼ ،غير لغكم مع امرئ القيس" ،كيرل سناف أنطكف َّ
بأف أىمية ىذه القصيدة ال تنبع
مف جماليتيا فقط ،بؿ ألف باإلمكاف قراءتيا كتفسير الستقالة محمكد دركيش مف منظمة التحرير
الفمسطينية بعد رفضو تأييد مبادئ أكسمك ،كبيذا فقد تـ عممية معادلة بيف الممؾ الضمٍّيؿ كبيف القائد
الفمسطيني ياسر عرفات نفسو .كمف المعاني المحتممة التي يقصدىا محمكد دركيش بإعادة فتح
طمبا لمعكف ،يمكف ق ارءة المشيد بمثابة تكرية
مشيد رحمة امرئ القيس إلى جستنياف ممؾ الركـ ،ن
رمزية لتكقيع اتفاؽ أكسمك .كلذلؾ َّ
أدل في النياية إلى تأكيد
فإف الخبلؼ في القصيدة ،كالذم َّ

لغكيا ،كال المقصكد ىك امرؤ القيس الشاعر ،كانما
الرفض مف قبؿ محمكد دركيش ،ليس خبلفنا ن
ضؿ ،كىنا يمكف قراءتو باعتباره السياسي ،الذم اختار الدرب المأساكم ،الذم
الممؾ التائو الذم ٌ
أكدل بو إلى المكت (أنطكف.)ٕ :ََِِ ،
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الممكف،
يقكؿ" :التفتنا إلى دكرنا في الشريط َّ

لكننا لـ نجد نجمةن لمشماؿ كال خيمةن

ىبدا.
لمجنكب .كلـ َّ
نتعرؼ عمى صكتنا أ ن
لـ يكف ىدمنا َّ
يتكمـ في الميكركفكنات في
ي
َّ
ذلؾ اليكـ ،يكـ اتكأنا عمى لي ىغة

َّرت ىد ٍرىبيا .لـ
ت قمبيا عندما غي ٍ
ىب ٍعثىىر ٍ
حد المرئ القي ً
س :ماذا صنعت
ىي يق ٍؿ أى ه
سؾ؟ فاذىب عمى درب
بنا كبنف ى

ص ىر ،ىك ٍح ىد ىؾ ،ىك ٍح ىد ىؾ ،ىك ٍح ىد ىؾ،
قىٍي ى
اترؾ لنا ،ىينا ،لي ىغتى ٍؾ( ".دركيش)ُُّ :ُٗٗٓ ،
ك ٍ

نتائج الدراسة:

خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
ُ.لـ يتخ َّؿ محمكد دركيش عف االلتزاـ بالقضية الفمسطينية ،كقد جاء ديكاف "لماذا تركت الحصاف
حيدا ُٓٗٗـ" كرد فعؿ عمى سياسة التيكيد.
ك ن

كرس محمكد دركيش سيرتو الذاتية ،كثقافتو الكاسعة في الحقؿ التاريخي كاألسطكرم في بناء
ِ.لقد ٌ
تأصيبل لمكينكنة الشخصية كالعربية.
الممحمة الفمسطينية
ن
ّ.اعتزاز محمكد دركيش بالثقافة الكنعانية ،كدعكتو إلى التمسؾ بالجذكر ،لمحفاظ عمى المكاف
الفمسطيني مف االندثار.

الفنية فقد أفسح محمكد دركيش مساحة كاسعة لؤلساليب النثرية كالسردية لتمد
ْ.كمف الناحية ٌ
بساطيا في ىذا الديكاف.

الخاتمة

كعي ٍّ
جدم لدل محمكد دركيش بضركرة
ينبئ ديكاف "لماذا تركت الحصاف كحيدا ُٓٗٗـ" عف و

الحفاظ عمى الكينكنة الشخصية كالعربية في مكاجية حممة التطبيع ،كتيكيد المكاف الفمسطيني .كقد
اتضح عبر ىذه الدراسة أنو استشعر الخطر الذم بات يحدؽ بالمكاف الفمسطيني ،يبعيد سرياف
اتفاقية السبلـ بيف الفمسطينيي ف كدكلة الكياف الصييكني في تسعينيات القرف المنصرـ .فالديكاف كمو

يحكم عمى رسالة رمزية تأصيمية عميقة ممؤىا االرتباط باألرض ،كاعادة إحياء المكاف الفمسطيني

شبحا ال يقكل عمى
في ذاكرة الكعي الفردم كالجماعي ،كي ال تصبح اليكية الفمسطينية كالعربية ن
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مقاكمة كاقع التيكيد العنيد الذم تفرضو قكة الييمنة الصييكنية .أما إذا ما انيار محكر المقاكمة
العسكرم كاستسمـ ال بعض ،فإف محمكد دركيش ،الذم بدأ حياتو ممتزما بقضية كطنو كشعبو ،ال
يعدـ الكسيمة ،فقد لجأ إلى سبلح المقاكمة الثقافية ،كالتمسؾ بالجذكر العربية كالكنعانية ،كترؾ

كح ىك نما عمى اندحار الغزاة عمى مر العصكر .أما مف الناحية الفنية
ألحداث التاريخ أف تككف
ن
شاىدا ى
مسار ممحميا أفسح فيو
نا
فيعد ىذا الديكاف نقطةن تحكليةن جديدةن في مسيرة محمكد دركيش ،ألنو التمس
اسعا لؤلساليب النثرية كالسردية لتفرض نفسيا ،كما أنو استثمر ثقافتو ككعيو الحاد الجاد
ن
مجاال ك ن
بتفاصيؿ التاريخ األسطكرم الكنعاني كالعربي لربط الحاضر بالماضي ،كليككف التاريخ خير معيف
لؤلجياؿ القادمة عمى الصمكد كالعكدة مف جديد.

المصادر والمراجع

 إحطكب ،إسماعيؿَُِْ( .ـ) .النزعة الدرامية في ديكاف بمند الحيدرم "حكار عبر األبعاد الثبلثة" .طُ.إربد :عالـ الكتب الحديث.
 إسماعيؿ ،عز الديف( .دت) .الشعر العربي المعاصر ،قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية .طِ .دـ :دارالفكر العربي.

 باشبلر ،جاستكفُْٖٗ( .ـ) .جماليات المكاف .ترجمة :غالب ىمسا .طِ .بيركت :المؤسسة الجامعيةلمدراسات كالنشر كالتكزيع.
 -التكرلي ،فؤادُٗٗٓ( .ـ) .خاتـ الرمؿ .طُ .بيركت :دار اآلداب.

 خكرم ،إلياسَُٗٗ( .ـ) .الذاكرة المفقكدة ،دراسات نقدية .طِ .بيركت :دار اآلداب. دركيش ،محمكدََُِ( .ـ) .األعماؿ الشعرية الكاممة (ْ) .طبعة ك ازرة الثقافة األردنية الجزائرية:المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية.

كحيدا ،لندف :دار رياض الرٍّيس.
 ُٗٗٓ( ....... ،......ـ) .لماذا تركت الحصاف ن -رشيد ،عدنافُٖٖٗ( .ـ) .مسرح برشت .دط .بيركت :دار النيضة العربية.

 زايد ،عمي عشرمُٕٗٗ( .ـ) .استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر .طُ .القاىرة:دار الفكر العربي.
 السكاح ،فراسُٖٖٗ( .ـ) .لغز عشتار .دط .دمشؽ :مكتب الفيحاء. شكسبير ،كليـ( .دت) .ىاممت أمير دانمركة .طّ .إصدارات جامعة الدكؿ العربية ،المنظمة العربيةلمتربية كالثقافة كالعمكـ ،القاىرة :دار المعارؼ.

 الشيخ ،خميؿ( .دت) .السيرة كالمتخيؿ ،قراءات في نماذج عربية معاصرة .طُ .عماف :دار أزمنو. -عمر ،رمضافَُِٖ( .ـ) .البنية الدرامية في شعر محمكد دركيش .طُ .عماف :دار المأمكف ،عماف.
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 الربيعي ،فاضؿََُِ( ،ـ) .أبطاؿ ببل تاريخ ،مف أساطير اإلغريؽ إلى أساطير العرب القدماء ،طِ،دمشؽ :دار الفرقد.
 منير ،كليدََِّ( .ـ) .ق ارءة في محمكد دركيش .طُ .القاىرة :الييئة العامة لقصكر الثقافة. ميداكم ،صفاء عبد الفتاحَُِّ( .ـ) .األنا في شعر محمكد دركيش دراسة سكسيكثقافية في دكاكينو مفُٓٗٗ ،ََِٖ -طُ ،إربد :عالـ الكتب الحديث.

المقدس في الشعر الفمسطيني المعاصر ،عماف :دركب لمنشر.
 -مكسى ،إبراىيـ نمرََُِ( .ـ) .شعرية ٌ

 يعقكب ،أكس داككدََُِ( .ـ) .محمكد دركيش ،مختارات شعرية كنثرية .طُ .دمشؽ :دار صفحاتلمدراسات كالنشر.
الدوريات والمجبلت

 أنطكف ،سنافََِِ( .ـ) .النقد الرمزم التفاقية أسمك عند محمكد دركيش .مجمة الدراسات الفمسطينية.ُّ (ٓ).ُُْ ،

 حاج يحيى ،آثارَُِّ( .ـ) .الصكرة الشعرية في شعر محمكد دركيش كأمجد ناصر :مبلمحيا كتطكرىا.(أطركحة دكتكراه) .جامعة بار إيبلف -فمسطيف المحتمة.
كحيدا .مجمة الدراسات الفمسطينية،)ِٓ( ٕ ،
 صالح ،فخرمُٗٗٔ( .ـ) .قراءات لماذا تركت الحصافن
ُٕٓ.

 عبد ربو ،ليانة عبد الرحيـَُِِ( .ـ) .المكاف كتحكالت اليكية عند محمكد دركيش( .رسالة ماجستير).جامعة بير زيت  -نابمس ،فمسطيف.
 قاسـ ،عدناف حسيفُٕٗٗ( .ـ) .المدخؿ النفسي بيف النقد األدبي كعمـ النفس التحميمي .مجمة كمية التربيةغزة.ُّْ -ُُُ ،)ِ( ُ ،
جامعة ٌ

اإلنترنت:

 حمداف ،عبد الرحيـ ِٗ ،َُِّ( ،مارس) .البنية السردية في ديكاف ""لماذا تركت الحصاف كحي ندا"لمشاعر محمكد دركيش .تاريخ االطبلع َُُِٖٔ /ُِ /ـ .المكقع:

https://drabedhamdan.wordpress.com/2013/03/29/%D8%A7%D9%84%D8%A8
%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD/
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الرحمف بارود
المقاومة في شعر عبد َّ
إعداد:
د .مجدي عايش عودة أبو لحية
أستاذ الببلغة واألدب والنقد المساعد
جامعة األقصى -غزة -فمسطيف

كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية -قسـ المغة العربيَّة
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الرحمف بارود
َّ المقاومة في شعر عبد

:الممخص

ٍّ
،المقى ًاكـ
َّ يتناكؿ ىذا البحث المكسكـ بػ "المقاومة في شعر عبد
 دكر الشعر ي،" الرحمف بارود

 كما فيو مف إبداعات أيقكنةن اندفع مف، فقد غدا شعر باركد،كأثره في تأجيج مشاعر المكاطنيف

 كأضحت أعمالو شفرة استعمميا المجاىدكف كسبلح لسحب،خبلليا المجاىدكف لمقاكمة المحتؿ

،الرحمف باركد المقاكـ
َّ  فشعر عبد، كالخبلص منو إلى ما ال نياية،بساط الراحة مف تحت أقدامو
و
ٍّ  كما في أعمالو،كقصائده التي حممت في ثناياىا معجـ األلفاظ الثائرة
،لكحات مقاكمة
الشعريَّة مف
و
َّ رمكز مقاكمة جعمت قصائده معجمان
، كمقاكمة االحتبلؿ،حيان مف معاجـ الجياد
كما قدـ فييا مف
 كما أضحت،كمنيبلن َّفياضان يرده المجاىدكف الفمسطينيكف كمَّما دعت الحاجة إلى ذلؾ ىذا مف ناحية
Abstract

َّ  ك،أعمالو مرآةن لمكاقع الفمسطين ٍّي المقاكـ في الكطف
.الشتات مف ناحية أخرل

Resistance in Abdelrahman Baroud's poetry
This research which is titled "Resistance in Abdelrahman Baroud's
poetry" discusses the role of resistant poetry and its impact in inflaming

the feelings of the citizens, As his poetry with the creativity it inclusives

has became a motive by which Al-Mujahidoon rushed into resisting the
occupation. So as his works became a code that Al-Mujahidoon used to
tame the occupation's life into hell and to uproot it forever. Abdelrahman
Baroud's resistant poetry with its inclusive aspects from the revolutionary
dictionary, to the revolutionary paintaings which were included in his
literary works and to the revolting symbols he represented through his
works all has made from his poem a living dictionary of resistance and a

spring that Al Mujahidoon use whenever needed. As well his works turned
out to be a mirror that reflects the current resistant Palestinian reality in
home and diaspora.
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مقدمة
الحمد ﵀ الذم خمؽ اإلنساف ،عممو البياف ،كأطمؽ لفصاحتو العناف ،كالصبلة كالسبلـ عمى

أفصح مف نطؽ بالضاد ،كعمى آلو كصحبو األبرار ،كعمى مف اتَّػبع ىديو ،كاستف سنتو ،كسار عمى
دربو إلى يكـ الديف ،كبعد.

فالمقاكمة مف المصطمحات التي تداكليا كثير مف األدباء الفمسطينييف في أعماليـ ،كطاؿ

حكليا الحديث في ركائعيـ ،فقد أخذ ٌّ
كؿ يدلي بدلكه محاكليف جاديف الكقكؼ جنب نا إلى جنب مع
المجاىديف في مياديف القتاؿ ،فقد انصيرت الكممة المقاكمة ،كالرصاصة القاتمة ،كالسٍّبلح الفتٍّاؾ في
بكتقة كاحدة لمجابية المحتؿ الغاصب في ساحات الكغى ،كجبيات النضاؿ لرسـ دركب الحرية،
ككتابة تاريخ الخبلص.
كقد تصدر البحث مقدمة معتمدان عمى المنيج الكصفي التحميمي؛ لمكشؼ عف أبرز المشاىد

الصكرة الحقيقية لممقاكمة مف ناحية ،كرسـ الكجو القبيح
التي تتعمؽ بمكضكع المقاكمة ،كنقؿ ُّ
لممغتصب المحتؿ مف ناحية أخرل ،كانتيى ىذا البحث بخاتمة بيا أىـ النتائج ،تبعيا قائمة

المصادر كالمراجع.

أما السَّبب في اختيار ىذا المكضكع فيرجع إلى أف القضيَّة الفمسطينيَّة أكالن ،كالمقاكمة ثانيان
تمثٍّؿ أىـ المكضكعات ٍّ
الرحمف باركد ،ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل
الشعرية عند الشاعر عبد َّ

تغكؿ المحتؿ الصييكني
أف الباب اآلف غدا مفتكحان لرسـ صكر المقاكمة في فمسطيف خاصة بعد ُّ
في استبلب األراضي ،كما يصاحبيا مف عمميات التَّقتيؿ كالتَّشريد ،كالقير كاإلذالؿ .أضؼ إلى ذلؾ

عدـ كجكد دراسات سابقة تتناكؿ عنكاف المقاكمة في شعر عبد َّ
الرحمف باركد ،كالذم يع ُّد مفتاحان
كثير مف ُّ
رئيسان لمكلكج إلى آفاؽ القضيَّة الفمسطينيَّة عند و
الرحمف باركد.
الشعراء ،كفي مقدمتيـ عبد َّ

دراسات سابقة:

ُ .شاعرية باركد ،كخصائصيا الفنية ،عبد الفتاح كاؾ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
َُُِـ.

الرحمف باركد ،عبد العزيز األسمرم ،رسالة ماجستير ،كمية
ِ .القضيَّة الفمسطينيَّة في شعر عبد َّ
المغة العربيَّة ،جامعة أـ القرل ،السعكديةُّْٓ ،قَُِْ-ـ.

الرحمف باركد ،إبراىيـ الككفجي ،مجمة جامعة أـ القرل
ّ .مف ظكاىر التَّشكيؿ الفني في شعر عبد َّ
لعمكـ المغات كآدابيا ،العدد الثامف ،رجب ُّّْق/مايكَُِِـ.
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ٍّْ .
الشعر الفمسطيني المقاكـ في جيمو الثاني -مف قصيدة الثَّبات إلى قصيدة االنتفاضة في الكطف
المحتؿ ،طمعت سقيرؽ ،اتٍّحاد الكتاب العرب ،دمشؽ – سكرياُّٗٗ ،ـ.

الفمسطيني المقاكـ تحت االحتبلؿ ُْٖٗ ،ُٖٗٔ-غساف كنفاني ،سمسمة الدراسات ُِ،
ٓ .األدب
ٌ
بيركت -لبناف ،الطٍَّبعة األكلىُٖٗٔ ،ـ.

تمييد

ُّ
تعد القضيَّة الفمسطينيَّة قضية المسمميف كالعرب األكلى في العصر الحديث ،كاف اختمفت

كجيات النظر اآلف؛ كذلؾ لقداسة ىذه البقعة كطيرىا؛ فيي أرض اإلسراء كالمعراج ،كمسجدىا

األقصى أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف ،كمف بيف ىذا كذاؾ انطمؽ ُّ
الشعراء ينظمكف الشعر
في مكضكعات شتى تخض القضيَّة الفمسطينيَّة ،كمف أىـ ىذه المكضكعات ،شعر المقاكمة كأثر
ىذا الشعر في تأجيج مشاعر المجاىديف.
الرحمف باركد لنا داللة ربما ترسـ لنا دركب الشيادة التي تنقمنا
حمؿ الجياد في أعماؿ عبد َّ

إلى فسيح الجناف ..كما يحمؿ لنا أيضان داللة الشدة كالقسكة التي ترىبنا مف جحيـ األعداء كالنيراف.
كما أنيا تحمؿ بيف جنباتيا باقات متنكعة مف لكحات المقاكمة التي تبير ألبابنا بما فييا مف قصائد
كانت بمثابة السيكؼ المشرعة في كجكه المحتؿ ،كتسعد قمكبنا بما تحكم مف ركائع غدت رصاصات

قاتمة تصيب كؿ مف كقؼ أماميا.

تمؾ القصائد التي نسجيا باركد ،كبارل فييا ُّ
الشعراء ،فأضحت كممة الفصؿ في الميداف،

ُّ
تقض مضاجع
كارتدت مفرداتيا مشاعؿ تنير الدركب لممجاىديف ،كغدت ألفاظيا سيكالن جارفة
أشد عمى األعداء مف ٍّ
حد السيؼ.
المحتميف ،فكاف كقع ركائعو – حقيقة ٌ -
الرحمف باركد كاف مف األصكات المجمجمة التي انطمقت لتعبر عف
كال أبالغ إذا قمت إف عبد َّ

ىكؿ الفاجعة مف ناحية  ،كرصد مشاىد الذؿ كاليكاف مف ناحية أخرل ،كما لـ يبخؿ باستخداـ ريشتو
لرسـ دركب الجياد كالمقاكمة ،كسبؿ تكظيؼ شعره في تأجيج مشاعر المجاىديف ،كالياب حماسيـ

مف ناحية ثالثة ،فمعؿ ىذا الشعر يككف سبلحان فتاكان يضرب المحتميف ،كتككف تمؾ القصائد سيفان أشد

عمى المغتصبيف مف كقع السبلح.

الرحمف بارود المولد والنشوة( :مكقع إخكاف أكف اليف.)ََُِ/ْ/ُٕ ،
الشاعر عبد َّ

كلد الشاعر سنة ُّٕٗـ ،في قرية بيت دراس ،كىاجر مع أسرتو ،كىك في الحادية عشرة مف

شمالي القطاع.
عمره ،إلى قطاع غزة ،حيث استقركا في معسكر جباليا لبلجئيف،
َّ
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تعمَّـ في مدرسة قريتو بيت دراس شيئان مف التعميـ االبتدائي ،ثـ أكمؿ تعميمو االبتدائي في

مدارس ككالة غكث البلجئيف الفمسطينييف االبتدائية بالقطاع ،ثـ أكمؿ دراستو الثانكية في مدرسة

فمسطيف الثان كية بغزة ،حيث حصؿ عمى الشيادة الثانكية العامة القسـ األدبي ،في أكاخر العاـ

الدراسي ُُْٓٗٗٓٓ -ـ .ككاف طيمة مراحؿ الدراسة مف أكائؿ الطبلب( .باركد،ُِ ،ََِٗ ،
ِِ).

عمؿ باركد ،بعد حصكلو عمى شيادة الثانكية العامة ،مدرسان في مدارس البلجئيف بقطاع غزة

لعدة أشير ،ثـ يبعث عمى حساب ككالة األكنركا إلى مصر ،ليكمؿ دراستو الجامعية ،في كمية
اآلداب بجامعة القاىرة ،حيث حصؿ منيا سنة ُٗٓٗـ ،عمى درجة الميسانس في المغة العربيَّة
كآدابيا ،ككاف ترتيبو األكؿ عمى الدفعة ببل منازع .كبدأ دراسة الماجستير في ذات التخصص ،فناؿ
درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرؼ األكلى ،في أكاخر عاـ ُِٔٗـ .حصؿ عمى

شيادة الدكتكراه في األدب العربي سنة ُِٕٗـ .ثـ تعاقد ،في نفس السنة ،لمعمؿ في التدريس
بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة ،كبقي فييا إلى أف تقاعد في سنة ََِِـ.

أما قكلو الشعر ،فقد بدأ في مرحمة متقدمة مف صباه ،كلقد تأثر باركد بقضية ببلده فمسطيف

أيَّما تأثر ،كتفاعؿ معيا أيما تفاعؿ ،كقد ظير ذلؾ جميًّا في أشعاره ،كبرز كاضحان فيما ييستقى مف
جمة ،ليس ىنا مجاؿ الحديث عنيا.
صكره كأفكاره ،كقد َّ
جر ىذا المسمؾ عميو متاعب َّ
الرحمف باركد شع انر كثي انر ،كأنتج إنتاجان كفي انر ،كلكنو كاف ضنينان بالنشر ،فقد
نظـ الشاعر عبد َّ

كاف شعره أسي انر عنده ،كلـ يتح االطبلع عميو إال ألصدقائو ،كخاصتو الذيف كاف ليـ الفضؿ في

نشر أعمالو فيما بعد.

كعف نتاجو الشعرم كعزكفو عف النشر يقكؿ إبراىيـ الككفجي" :كعمى الرغـ مف امتداد مسيرة
باركد الشعرية ،كغناىا عمى المستكل الفني ،فإف نتاجو الشعرم – عمى كفرتو – لـ يجمع في خطير
كاحد ،كينشر عمى الناس إال غب كفاتو ،كذلؾ فيما صدر تحت عنكاف (األعماؿ الشعرية الكاممة

لمشاعر الدكتكر عيد الرحمف باركد) دمشؽ ُُّْقََُِ/ـ أما قبؿ ذلؾ فمـ ينشر باركد إال
مجمكعة منتقاة مف قصائده بمغت أربع عشرة قصيدة ،كىي التي انضـ عمييا ديكانو الكحيد (غريب
الديار) عماف ُٖٖٗـ" (الككفجيَُِِ ،ـ.)ٖٕ:

الرحمف باركد صباح يكـ السبت ََُُِٕ/ْ/ـ بعد إصابتو بجمطة قمبيَّة
تكفي الشاعر عبد َّ

دخؿ عمى إثرىا إحدل المستشفيات السعكدية؛ إلجراء عممية جراحيَّة ،إال أنو فارؽ الحياة أثناء
العممية بسبب نزيؼ حاد لـ يستطع األطباء إيقافو.
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مفيوـ المقاومة في المغة واصطبلح النقاد
المقاومة في المغة

ً
ً
قاكـ،
قاكـ يقاكـ ،يمقاكمةن كقك ن
قاكىـ ،مأخكذ مف الفعؿ الثبلثي )قى ىكىـ) ،ى
اما ،فيك يمقاكـ ،كالمفعكؿ يم ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ض ،يي ىكاجييوي،
قى ىاكىـ أ ٍ
صارعي اٍل ىم ىر ى
ضيي ٍـ باٍلقيَّكة ،ظىؿ ييقىاكيـ اٍل ىم ىر ى
اض ىؿ ضد يى ٍـ ،ىع ىار ى
اء ببلىده :ىن ى
ض :يي ى
ىع ىد ى
ً
ص ىارىع ًة :ىغاىلىبوي( .الجكىرم ،َُِٕ ،َُِٔ/ٓ :ُٖٕٗ ،ابف منظكر:َََِ ،
قى ىاك ىموي في اٍل يم ى
ُِ)ََٓ/
اسَّيةه لىيا مب ًادئ ،عن ً
اضمىةه ًسي ً
لشع ِب َّيةُ :حرىكةه ىشعبًَّيةه من ً
اص يرىىا يم ىسمَّ ىحةه ،تيقى ًاكيـ ُّ
السٍمطىةى
ى ىى ي ىى
يى
ى
ٍ
ا ْل ُمقَا َو َم ُة ا َّ ْ
ىى
اكمةى أىك قيَّك ً
ً
ات ٍ ً ً
ً
طنًَّيةي اٍل يمقى ىاك ىمةي الفمسطينيَّة.
الك ى
اٍل ىح ى ٍ
االحتبلؿ اٍل يم ىقاك ىمةي ى

شعر المقاومة في اصطبلح ال ّنقاد

عرؼ أحد النقاد أدب المقاكمة – كمنو الشعر -بأنو نتاج فكرم يقكـ بدكر الرفض كالتَّمرد عمى

االحتبلؿ ،كتكجيو الجماىير عمى كجكدىا الحضارم ،ثـ تطكرت التَّسمية ،كاتخذت مدلكالن آخر يعني
(أدب الثَّكرة).

كاتجو بعض النقاد اتجاىان آخر في تقديـ أدب المقاكمة ،فجمع بينو كبيف الكفاح المسمح،

فالشعر مف كجية نظر ىؤالء ىك الذم "يصدر عف كعي كامؿ بضركرة خمؽ المعادؿ الثقافي لمكفاح

المسمح ...،كىذه النظرة ىي التي تصؼ ىذا الشعر بأنو شعر احتجاج ،كدفاع عف الحرية
المغتصبة أك المضطيدة ،كبأنو نكع مف اليجكـ الثقافي المضاد لثقافة االحتبلؿ"( .أدكنيس،
ُٖٕٗ.)َُٗ ،َُٖ :

كمف ىنا فقد ركز أصحاب ىذه النظرة عمى المكاجية كتغذية الرفض العربي لكاقع إسرائيؿ

االستعمارم ،كتقكية شعكر التبلحـ بيف سكاف األرض المحتمة ،كىذا يساعد في أف تقترف العاطفة

ضد المغتصب المحتؿ بكعي فكرم تحمؿ في ثناياىا ثكرة عارمة لمخبلص مف المستعمر ،كتحرير

الديار كافة مف براثف المحتؿ الغاصب .أضؼ إلى ذلؾ كمف زاكية أخرل اعتماد ُّ
الشعراء ،كفي
الرحمف باركد عمى األسمكب الخطابي المباشر مف أجؿ إلياب حمية المجاىديف،
مقدمتيـ عبد َّ
خاصة بعد فشؿ كؿ الطُّركحات التي كانت تنادم بتحرير فمسطيف ،كتحطـ الحمـ ،كانكشاؼ الحقيقة
أماـ الناس ،كمف ىنا كاف الجياد بديبلن يتفؽ كركح المجتمع المتطمع إلى تحرير األراضي المحتمة.

(الجنباز.)ُٓٓ :ُْٖٗ ،

كمما ال شؾ فيو أف الشعر أكثر األنكاع األدبية استجابة لمتحكالت التاريخية ،كاألحداث

المفصمية التي تمر بيا أمة مف األمـ ،فا ُّ
لشعراء أرىؼ حسان مف غيرىـ بيمكـ أمتيـ كمعاناتيا،
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كأعمؽ رؤية لمحاضر ،كأقكل استشرافان لممستقبؿ .كقد اخذ ُّ
الشعراء دكرىـ الريادم في مجابية

يحرض
المحتميف ،كمقاكمتيـ ،فقد ظؿ الشعر سبلح نا مشرعان طكاؿ الكقت في كجو المحتميفٍّ ،
الجماىير ،كيسجؿ نضاالتيا ،كيخمٍّد سير أبطاليا.

كشعر المقاكمة في فمسطيف لـ يكلد مف فراغ ،فيك امتداد طبيعي لمشعر العربي القديـ ،الذم

كاف ٍّ
يقدس البطكلة كالفركسية ،كيتغنى بالفتكحات اإلسبلمية التي انطمقت في مشارؽ األرض
كمغاربيا ،كىك أيضان جزء مف الشعر العربي المعاصر ،الذم خمَّد ذكرل األبطاؿ كالقادة كالثكار في
مختمؼ أرجاء الكطف ،كيؼ ال كأعبلمو يعيشكف في فمسطيف ،أرض الرباط كالجياد ،كممتقى

مر التاريخ.
الجيكش كالغزاة ،كمنبت القادة كالثكار عمى ٌ
كقد أدرؾ شعراء المقاكمة دكر المقاكمة في تأجيج مشاعر الجماىير ،كتحريؾ ىمميـ نحك
النضاؿ كالتحرر ،كما مف حدث مرت بو األمة العربيَّة بعامة ،كالقضيَّة الفمسطينيَّة بخاصة إال َّ
كىب

شعراء المقاكمة الفمسطينيَّة لتأريخو ،كرصد أبعاده كمخاطره.

كلعؿ مف أبرز مياـ شعر المقاكمة رصد أشكاؿ النضاؿ التي تتصؿ بالقضيَّة الفمسطينيَّة أنو
كاف بمنزلة البكصمة التي تكجو قادة الثَّكرة كرجاليا ،كالحامي لمنجزاتيا ،كالمحرؾ لمشاعر العالـ
نحك التفاعؿ معيا ،كالكقكؼ إلى جانب رجاليا كأبطاليا"( .المعكش.)َُٖ :ُٗٗٓ،

ٍّ
المقى ًاكـ في فمسطيف ،كما زاؿ يؤدم ،دك انر رياديان في تعبئة الجماىير،
ىكذا أدل الشعر ي
كتحريضيا ،كتبصيرىا بالمكائد ك َّ
الدسائس التي تحيط بيا؛ كي تنظـ صفكفيا ،كتشحذ ىمميا،
كطاقاتيا المادية كالركحية التي تقكد إلى الحرية كاالستقبلؿ.
َّ
لعؿ مف أحد أىـ أنماط األدب المعاصر كالذم ساىمت القضيَّة الفمسطينيَّة في إب ارزه لمقارئ
العربي ىك الشعر الذم أطمؽ عميو "شعر المقاكمة" .كىك الشعر الذم تسمؿ إلى القارئ العربي عبر
العديد مف النكافذ التي كانت متاحة في عقكد الخمسينات كالستينات كالسبعينات مف القرف الماضي.
كقد كاف لشعراء فمسطيف مف أمثاؿ محمكد دركيش ،كسميح القاسـ ،كىاركف ىاشـ رشيد ،كفدكل

طكقاف ،كالعديد غيرىـ قصب السَّبؽ في تأسيس ىذا النكع الجديد مف "القصيد".
كخبلؿ ىذه الفترة اكتظَّت السُّجكف بالمقاكميف الذيف أخذكا يصكغكف تجربة جديدة كراء القضباف
يصنعكف بيا إرثان جديدان لممقاكمة كيسطٍّركف أركع مبلحـ المكاجية بيف "السَّجاف" ك"السَّجيف" المقاكـ.

كلقد أخذت الكثير مف األشعار بؿ كاألعماؿ الفنية المقاكمة تخرج إلى النكر مف ظبلـ السجف كذلؾ

ييربكف أعماليـ بالعديد مف الكسائؿ التي
قبؿ خركج "المقاكـ" .كلقد كاف المقاكمكف في ذلؾ الكقت ٍّ

كانت تتحدل كؿ جبركت السجف كالسجاف مما يصيب المحتؿ بحالة مف الرعب عف كيفية تكاصؿ
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السجيف مع مجتمعو .كلقد أطمؽ عمى ىذا النكع مف االبداعات األدبية "أدب السُّجكف" كالتي بإمكاننا

أف نصنؼ ج أز منيا ىنا تحت اسـ "شعر السُّجكف" كالذم أطؿ عمينا قبؿ أياـ شاعرنا "باسـ

الييجاكم" بقصيدة جميمة يبدك انو قد رسـ لكحتيا أثناء تكاجده كراء القضباف (قرية حزيراف القتيؿ ػ

مف أدب المعتقبلت ،دنيا الكطف).

كيمكننا تعريؼ شع ر المقاكمة بأنو تمؾ الحالة التي يعبر فييا الشاعر كبعمؽ كأصالة عف ذاتو

الكاعية ليكيتيا الثقافية كالمتطمعة إلى حريتيا الحقيقية في مكاجية المعتدم في أم صكرة مف

صكره ،منطمقا مف مكركثو الحضارم كقيمو المجتمعية العميا التي ي كد الحياة في ظميا كالعيش مف

أجميا.

فالمقاكمة ىي مشركع حضارم أصيؿ ال يستطيع أحد ميما كاف سمطانو كجبركتو الكقكؼ أماـ

سيؿ ىادر مف إرادة شعب ،أك أمة ليمنعيـ مف تحقيؽ أىدافيـ المشركعة كالتي تكفميا شرائع

السماء ،كمكاثيؽ األرض بكؿ أنكاعيا كمشاربيا .كمف ىنا استمدت المقاكمة الفمسطينيَّة شرعيتيا

ٍّ
المقى ًاكـ،
الككنية؛ كذلؾ بتعاطؼ كؿ شعكب األرض معيا .كفي ىذا المجاؿ تبرز أىمية الشعر ي

كدكره كشعر رسالي أحد أىـ أىدافو العمؿ عمى استم اررية شحف الحس المقاكـ ليس فقط في شراييف

الشعب صاحب القضيَّة ،بؿ كأكثر مف ذلؾ في اتجاه نحك دائرة "العالمية" بؿ كاف شئت "دائرة

الككنية".

ٍّ
المقى ًاكـ باىتماـ العديد مف دكر النشر العالمية كبمغات متعددة ،ككاف الشاعر
لقد حظي الشعر ي
الفمسطيني الرائد محمكد دركيش مف بيف أكلئؾ الذيف تمت ترجمة العديد مف أعمالو الى لغات

مختمفة .كدركيش نفسو يقكؿ لقد حظيت بعض أعمالي بالتَّرجمة بأكثر مما تستحؽ في بعض

المغات ،بينما القت أقؿ مما تستحؽ في لغات أخرل.
كلعؿ جزءنا ىامان مف "رسالة" َّ
الشاعر الفمسطيني ىك تعميؽ كتجذير "االنتماء المقاكـ" في ذات
المكاطف الفمسطيني كالعربي ،كالكصكؿ بو الى حالة اإلحساس الدائـ ب ػ "كجكدية" المقاكمة عمى

األرض أك حتى تحت األرض .كمف ىنا كانت الكممات المشيكرة عف مكشيو دياف بعد حرب

ُٕٔٗ ـ كىك يعمف بكؿ كضكح أف قصيدة يكتبيا "شاعر مقاكـ" تعادؿ عنده عشريف "فدائيا" .بينما
يقكؿ محمكد دركيش بأنو قد تمقى تيديدان بعدـ قرض الشعر أك إلقائو عندما ألقى أكؿ قصيدة لو في

المدرسة.

ٍّ
لمقى ًاكـ" ىك الذم يستنيض األمة مف سباتيا ،كيكقظيا مف نكميا العميؽ،
إذف ف ػ "الشعر ا ي
كيعمؿ عمى تحريؾ المشاعر كاألحاسيس ،كىي مخرجات ال تتأتى إال بكجكد عكامؿ تحفيز

كاالحتبلؿ كالغزك كاالضطياد الذم تتعرض لو الدكؿ كالشعكب.
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انطمؽ ىذلً ىؾ ً
إف ً
و
الفمسطيني لـ يرتبطي بزم و
َّ
يغريد ًف ٍي يك ٍّؿ
بمكاف ،ىب ًؿ
اف أك
بي
اإلٍب ىداعي ٍّ
َّ
اع األ ىىد َّ
ى
اإل ٍب ىد ى
ً
الشتات ،كبًح ًري و
الفضاء ً
ات ،في الكطف ك َّ
حممت
كد لىيىا في شتَّى أنحاء الكطف العربي .فقد
َّة ىال يح يد ى
ى ي
ى ى ى
تنفصؿ عنو تىمامان ،فقد حفمت بًما يبلئـ العصر ًمف ن ً
عبؽ التُّر ً
احىي وة ،ىك ىما
اث ،ىفمى ٍـ
أعماؿ باركد
ٍ
ي ى ٍى ٍ ى
ى ى
ى
ى ى
سطيني ًمف ن ً
يخ ىرل .كعكست أعمالو أيضان األحكاؿ السياسية ،فمـ تكف بمنأل
يتطمَّبو اٍل ىك ًاق يع الفم
احىي وة أ ٍ
ُّ ٍ ى
عنيا ،فقد استكعبت مساحة شاسعة مف ىذا المكضكع خاصة االحتبلؿ ،كالمقاكمة.
أنات شعب
فمسطيف قصيدةه طكيمة كتبت بالحبر كالدماء ،كمماتيا
طمقات ،ك ي
ه
قذائؼ ،كايقاعاتيا ي
يعاني منذ عقكد أسكأ استعمار استيطاني عرفو التاريخ المعاصر.
كبقدر ما أنجبت فمسطيف شيداء كفدائييف منذ كعد بمفكر المشؤكـ ،ككصكالن الى النكبة ثـ

النكسة ،كاليزائـ العربيَّة المتكررة التي خمقت خيبة كم اررة في النفكس ،بقدر ما أنجبت قبيمة مف
ُّ
الشعراء الذيف حممكا صكرتيا إلى العالـ الخارجي ،كقدمكا لئلنسانية ممحمةن مف أرقى المبلحـ.
كمف محنة فمسطيف ،كمف رحميا المثخف بالجراح ،كلد نخبة مف ُّ
الشعراء الذيف امتشقكا القمـ

كالبندقية ،ككتبكا بالحبر ك َّ
الدـ ،فجاء شعرىـ مؤث انر ،كثائ نار ،كداعي نا إلى تحطيـ األغبلؿ كالقيكد التي

فرضيا االستيطاف الصييكني الغاشـ.

كبقدر ما أمعف ىذا العدك في دمكيتو ،كتكحشو ،كقاـ بالتَّصعيد في كسائؿ الترىيب كالتقتيؿ،

أمعف شعراء فمسطيف في اإلبداع ،كالتَّدفؽ الشعرم ،كمف جراحيـ النازفة كتبكا أجمؿ القصائد،
كأصدقيا مخمصيف لقضيتيـ ،كمتَّخذيف مف الشعر سبلحان مقاكمان ،كداعمان لصمكد الشعب الفمسطيني
كنضالو .كمف ىنا اكتسبكا ىكيتيـ ،كتسميتيـ بشعراء المقاكمة.

كتقفز الى األذىاف في ىذا الميداف أسماء كثيرة أمثاؿ تكفيؽ زياد ،كمحمكد دركيش ،كسميح

القاسـ عندما يذكر شعراء المقاكمة باعتبار أنيـ األغزر إنتاجان ،كاألكثر تجديدان كنضجان عمى
مستكل البناء الفني لمقصيدة ،كجمالياتيا.

كاذا رمنا البحث في مدكنتيـ التي تحضر فمسطيف في كؿ مضامينيا ندرؾ دكف بالغ عناء

أىمية تجاربيـ شعري نا ،كانساني نا.

ثـ تمت ىذه الفترات الممتيبة فترة الستينيات ،كالسبعينيات التي ازدحمت باليزائـ المستمرة،

كأكجدت جيبلن مف ُّ
الشعراء الشباب أمثاؿ ىاشـ الرفاعي ،كشاعرنا عبد الرحمف باركد ،ككأف األدب
استحاؿ ٍّ
مستمر ،حتى كاف غابت شمس االنتصارات.
تحديان لميزيمة ،كاص ار انر عمى أف الكفاح
ه

ثـ فترة الثمانينات ،كالتسعينات مرك انر بجيؿ االنتفاضة األكلى ،كبعدىا انتفاضة األقصى حيث
برزت مجمكعة مف ُّ
الشعراء الذيف اتخذكا مف األدب المقاكـ منيج نا يسيركف عميو ،كمما يميز ىذا
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العصر أف ُّ
الشعراء فيو مف داخؿ فمسطيف كخارجيا في الشتات ،األمر الذم جعؿ فيو خميطان فريدان
مف ٍّ
الشعر الراقي.

إف إبداعات ُّ
الشعراء الفمسطينييف في ىذا الميداف ال حدكد ليا؛ كليذا فإف "نتاج شعرائنا في
شعر – تظاىرة  -يعتبر الثَّكرة حدثان
األرض المحتمة ،شأنو في ذلؾ شأف شعراء آخريف خارجيا ،ه
خارجيان ،يتخذىا مكضكعان فيصفيا كييتؼ ليا ،كيغنٍّييا"( .أدكنيس)َُٓ :ُٕٖٗ ،
ٍّ
ٍّ
كلـ يقؼ أدكنيس عند ىذا ٍّ
المقى ًاكـ مف كجية نظره
المقى ًاكـ ،فالشعر ي
الحد في حديثو عف الشعر ي
ىك "الشعر الذم يصدر عف كعي كامؿ بضركرة خمؽ المعادؿ الثقافي لمكفاح المسمح ...،كىذه

النظرة ىي التي تصؼ ىذا الشعر بأنو شعر احتجاج كدفاع عف الحرية المغتصبة أك المضطيدة،
كبأنو نكع مف اليجكـ الثقافي المضاد لثقافة االحتبلؿ"( .أدكنيس.)َُٗ ،َُٖ :ُٕٖٗ ،
الفمسطيني،
طكيؿ بطكؿ عمر الجياد
يخ
كىنا يمكف القكؿ إف أدب المقاكمة
ه
الفمسطيني تار ه
ٌ
ٌ
كبطكالتو ،ىذا األدب الذم أكجدتو الظُّركؼ ،كأكجدتو نيراف الحركب الممتيبة في أرض أكلى
القبمتيف ..ىك أدب المعارؾ كالحركب ،أدب رثاء ُّ
الشيداء كمكاساة الجرحى كالثَّكالى ،أدب قديـ

مستقبمي سيبقى ماداـ االحتبلؿ
عاشتو األجياؿ السَّابقة ،كأدب حديث تحياه األجياؿ اليكـ ،كأدب
ٌّ
باقيان .كسيظؿ ما بقي الظُّمـ جاثمان عمى ظير ىذه البسيطة.

ىذه ىي المقاكمة في ٍّ
الشعر ،كىذه ىي آراء بعض النقاد حكليا ،كلكف البد ىنا مف نظرة

ٍّ
المقى ًاكـ في األدب الفمسطيني ،كالذم يتبكأ مكقعان
صائبة ،ىذه النظرة تفتح العيكف عمى عكالـ الشعر ي
ممي انز بيف اآلداب األخرل ،كيرجع ذلؾ إلى مكانة القضيَّة الفمسطينيَّة في قمكب كثير مف ُّ
الشعراء
كعقكليـ في شتى بقاع المعمكرة.

الرحمف بارود ،وأثرىا في توجيج مشاعر المجاىديف
صور المقاومة في شعر عبد َّ

الرحمف باركد الذم لـ تقؼ الحدكد أمامو ،فقد كظَّؼ جيده كجياده في سبيؿ
كعكدة إلى عبد َّ

ا﵀ كنصرة القضيَّة الفمسطينيَّة ،كما شرع قممو يرسـ لكحات الجياد كالمقاكمة ،فمـ تكف غربتو حاج انز
العز التي َّ
لئلبداع ،بؿ كانت دافعان قكيان لرسـ لكحات المقاكمة ،كتسطير صفحات ٍّ
قدميا المجاىدكف
عمى مستكل األحداث.

الرحمف باركد الذم نسج فأبدع ،كنظـ فأحسف َّ
يأؿ
كنذكر ىنا الدكتكر عبد َّ
النظـ ،كاجتيد فمـ ي
جيدان في سبيؿ نصرة القضيَّة الفمسطينيَّة .فقد لمع نجـ ىذا ال َّشاعر الذم كظَّؼ قممو لمحديث عف

الكطف ،ك ٍّ
الد فاع عنو ،كخير مف يدافع كيكتب بقكة كحماسو ىك مف عاش ىذه المشاىد ،كتكاجد في
قمب الحدث.
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إف أدب المقاكمة الجميؿ الذم رسـ التاريخ الجيادم في فمسطيف الحبيبة سيبقى منقكشان بالدـ،

كزخات الرصاص؛ ألنو حفر بالنضاؿ كالكفاح ،كما سيظؿ شاىدان كحاض انر ،كبقكة في الميداف عمى
الصامدة أيقكنةن ثابتةن لرفض المحتؿٍّ ،
كرد كيده إلى
مدل العصكر ،كسيغدك في قمكب الجماىير َّ

نحره.

لقد احتفظ باركد في جعبتو بمكسكعة مف لكحات المقاكمة المتنكعة ،فانطمؽ يبحر في عكالـ
الجماؿ يرسـ بريشتو أجمؿ المكحات ،كيسطٍّر بكمماتو ركائع المشاىدات التي تجذب العيف فتقَّر بيا،
كتخمب األلباب فتتفاعؿ معيا ،كتبير األفئدة فتكتسب مزيدان مف السكينة كالثبات .كلؾ أف تبحر مع

ركائعو ،ثـ ترسك عمى شكاطئ كمماتو التي تزيٍّف أعمالو؛ لتبصر ركعة الرسـ ،كتشاىد المكحات

َّ
النابضة بالحياة بما انتظـ فييا مف ألكاف يكجب النظر إلييا راحة النفس ،كلذة القمب ،كسركر العقؿ،
كنشاط الذىف ،كتكفر القكل ،كانبساط الركح.

كمف ركائع استخداـ باركد لممقاكمة ،كتنقمو بيف مدلكالتيا ،رسمو صكر ُّ
الظمـ الذم يعيشو

الفمسطيني ،كيبدك ذلؾ في قصيدتو
اإلنساف
ٌ
شػ ِ
ػػػػػػػو ِاد
ػػػػػػػد ْي ُد َّ
عجى َ
َغ ٍّن َنػػػػػػػػا فالػػػػػػػػد َ
السػ َ

(فمسطيف)( :باركد.)ُِٖ :ََِٗ ،
ػػػػػػػػر حػ ِ
الرِق ْيػػػػػػػػػ ِ
ػػػػػػػػاد
وقَ ِط ْيػػػػػػػػػعُ َّ
ؽ ِمػ ْ
ػػػػػػػػف َغ ْيػ ِ َ

ػػػػػػػػػممو َف جر ِ
ِ ِ
وحػػػػػػػػػي
أ ْ
َصػػػػػػػػػدقَائي ُي َ
ُُ
س ٍّ ُ

ػػػػػػػوف حص ِ
َم ْنػ ِػػػػػػ ُذ قَػػػػػػػر ٍ
ػػػػػػػػادي
وي ْح ِرقُ
ف َِ
ػػػػػػػػػػػػح ِاد َ َ َ
الرِقْْي ِ
وقَط ْيعُ َّ
ؽ م ْف َغ ْي ِر َ
ِ
َزَّوُدوِنػػػػػػػػػػػػػي ِب ِح ْف َنػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػػػػف َرَمػ
ػػػػػػػػػػػػة ِمػ
ْ

ِم ْف ِ ِ
ت الَ ِم ْف َع ُد ٍّو
ص َر ْخ ُ
صد ْيق ْي َ
َ

ػػػػػػػػدى األَعػ ِ
ػػػػػػػػادي
َعػ َ
و ِمػ َ
ص ِدقَػػػػػػػػػػا ِء أ ْ
َ
ػػػػػػػػف األَ ْ

أَصػ ِ
ػػػػػػػػي ٍء
ػػػػػػػػدقَ ِائي إِ ْف َزَّوُدوِنػػػػػػػػػي ِب َ
ْ
شػ ْ

ػػػػػػػػػػػػػوتـ ِ
ٍ
وحػػػػػػػػػػػػػػداد
فيػػػػػػػػػػػػػػو مميػػػػػػػػػػػػػػوف مػ

غربتػػػػػػػػػي ليميػػػػػػػػػا جحػػػػػػػػػيـ تمظَّػػػػػػػػػى

كل َّ
عؿ البراعة تظير ىنا في تصكير الشاعر شدة الظممة التي اكتست أثكاب السكادُّ ،
فالدجى
الس َو ِاد ،ككأف الشاعر أضاؼ
ش ِد ْي ُد َّ
يحمؿ في ثناياه الظبلـ الدامس ،كقد زادت شدة الظممة بتأثير َ
ُّ
"فالظمـ
جماالن إلى جماؿ؛ ليؤكد لنا داللة الظُّمىـ مف خبلؿ الظممات التي رسمتيا تمؾ الكممات،
ظممات يكـ القيامة "،ككما صكر ُّ
الظمـ الذم يعانيو الفمسطيني مف األصدقاء قبؿ األعداء؛ ليرسـ لنا
أشد مضاضةن" ،كالذم بانت خطكطو في قكلو" :أ ِ ِ
لكحة عنكانيا "كظمـ ذكم القربى ُّ
وف
س ٍّم ُم َ
ْ
َصدقَائي ُي َ
وح ِ
موتـ ِ
ػػػػػػػػػػػػوف حص ِ
ِ
ػادي ،فيو مميوف ٍ
داد ....غربتي ليميا جحيـ" مع ما في
وي ْح ِرقُ
ُج ُروحي َ
َ َ َ

المفردات الثبلث مف شدة القير ،كظمـ االستعمار.

الحد ،بؿ تجاكز ذلؾ كظيرت خطكطو في التَّصكير التَّشبييي
كلـ يقؼ الجماؿ ىنا عند ىذا ٌ
الفمسطيني
صكر الغربة التي يعيشيا
الذم كظفَّو الشاعر في قكلو( :غربتي ليميا جحيـ تمظَّى) لما َّ
ٌ
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بجحيـ تمظَّى مع ما يحممو ىذا التَّصكير مف عمؽ المأساة ،كىكؿ المعاناة التي تتجاكز حدكد

ػػػػػػػػػػػػوف) بما يحمؿ
و(ي ْح ِرقُ
َ
س ٍّم ُم َ
وف)َ ،
المقدرة ،كزاد ىذا المشيد ركعةن تكظيؼ الفعميف المضارعيف ( ُي َ
ىذاف الفعبلف مف و
و
استحضار لصكرة القير.
تجدد ،كاستمر وار ،ك
َّ
المغمقةى عبر بكابة اإلبداع في
كيقتحـ باركد بكابات الجماؿ المؤصدة ،كيفتح أبكاب الحسف
رائعتو (المارد)؛ ٍّ
السكاد الحسي كالنفسي الذم يييمف
ليقدـ لنا لكحة فنيَّة رائعةن رغـ جكر الميؿ ،كظيمىـ َّ

عمى الشاعر ،فينقؿ ما يعاني الشعب الفمسطيني مف كيبلت ،ككأني بو يستنفر ىمـ المجاىديف،

كيرسـ ليـ دركب المقاكمة ،فيا ىك يترنـ قائبلن( :باركد.)ّٖ :ََِٗ ،
خػػػػػػػػػػػػػػػػيَّـ الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػا

أحبلمػػػػػػػػػػػػػػػػي ويوسػػػػػػػػػػػػػػػػي

وخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتي وترنيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة موتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ورمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػردى توكػػػػػػػػػػؿ غرسػػػػػػػػػػي
رب نيػػػػػػػػػػراف الػ َّ
مػػػػػػػػػػوطني يػػػػػػػػػػا ُ
أنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتنقع األسػػػػػػػػود يػػػػػػػػومي مثػػػػػػػػ ُؿ أمسػػػػػػػػي
أنػػػػػػػػا ليػػػػػػػػ ٌؿ تعصػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػورات فػػػػػػػػي أرجػػػػػػػػاء نفسػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػـ وال أعػػػػػػػػػػػرؼ فجػػػػػػػػػػػري
ػػػػػػػػػػو ِم ُ
أنػػػػػػػػػػػا ال ُيػ ْ
ض لػػػػػػػػػػػي نجػ ٌ
لؾ أف تتحرؾ بيف مفردات الشاعر؛ لتصدر حكمان دقيقان عمى براعتو في شحذ اليمـ ،ال لمجرد

َّـ" الذم يكحي بثبات
االستخداـ ،حيث استخدـ الميؿ كما فيو مف ظبلـ مع ركعة استعماؿ الفعؿ "خي َ
الميؿ عمى حالو مف ناحية ،كامتداده ليشمؿ عمكـ المكاف مف ناحية أخرل ،كزٌيف ىذه المكحة قكلو:

السكاد كالظبلـ بداللة المضارع
نجـ وال أعرؼ فجري ،كما في العبارة مف سيطرة َّ
أنا ال ُي ْو ِم ُ
ض لي ٌ
(يومض) ،كما في ثناياه مف تجدد ،كاستمرار ،كاستحضار لمصكرة التي ذيَّميا بعبلقة حميمة تربطو

مع الميؿ الذم أجبره عمى نسياف فجره ،كحذفو مف قامكس عيشو .كمف ىنا فبل متسع لمسككت ،كال
سبيؿ لقبكؿ ُّ
الرضا باليكاف ،فالسَّبيؿ الكحيد لمخبلص ىك الجياد ،كالطريؽ األقصر السترداد
الذؿ ،ك ٍّ
الحقكؽ المسمكبة لمشعب الفمسطيني ىي المقاكمة.
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الردى توكؿ غرسي) مع ما يحممو ىذا
كتتزيف المكحة بمشاىد البياف الفريدة ،أكليا( :نيراف َّ

كحكش ضارية تأتي عمى
م مف ظمـ المحتميف ،كجكر المغتصبيف ،فالنيراف
ه
التَّصكير االستعار ٌ
األخضر كاليابس ،كثانييا( :أنا في المستنقع األسود) مع ما يحممو ىذا التَّصكير الكنائي مف قير
لسكاد ،كثالثيا( :أنا ليؿ) مع ما يحممو ىذا التَّصكير التَّشبييي مف ر و
عب ،كخكؼ
المستقبؿ المجمٌؿ با َّ
يسيطراف عمى الشاعر ،كيزيد المشيد جماالن تنكير كممة (ليؿ) ،مع ما تحممو َّ
النكرة مف التَّيكيؿ.

كفي رائعتو (شموس اإليماف) يرسـ الشاعر أمامنا صكرةن نابضةن بالحياة ،يسيطر عمى ألكانيا
السكاد الذم يحمؿ في ثناياه الظمـ كالقير ،كمف خمفيما يرسـ الطريؽ لمقاكمة المحتؿ ،يقكؿ:
َّ

(باركد.)ٕٗ -ٗٓ :ََِٗ ،

ػػػػػػاء بػػػػػػػيف اليضػ ِ
ػػػػػػاب .
وتنػػػػػػوح النكبػ ُ

َي ْعػ ِ
ػػػػػػػو ُؿ الميػػػػػػػػ ُؿ فػػػػػػػػي دروب بػػػػػػػػبلدي

ػػػػػوف ِ
الع ِ
المح ِ
ػػػػػذاب
ػػػػػػـ يطغػػػػػى عمػػػػػى ُ

وتسػػػػػػػيؿ الجػػػػػػػراح والمطػػػػػػػر المظمػػػػػػػػػػ

ٍ
ػػػػػػػػػػاب
لػػػػػػػػػػػـ أقواتنػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدوف حسػ

الميػػػػػػػػالي تتػػػػػػػػرى وقػػػػػػػػد أخػػػػػػػػذ الظػػػػػػػػا

َّ
فتشؽ طريقيا نحك القمة بريشة فناف بارع ،أك قمـ شاعر
كاإلبداع فنكف كألكاف تسمك كتسمك

مبدع ،بصحبة انتقاء الكممات ،كتتراءل المكحات أماـ القارئ المتشكؽ لمجماؿ ،المتميؼ لمجبلؿ،

يع ِو ُؿ المي ُؿ في دروب ببلدي" إلى لكحة "والمطر المظمـ" ،تمييا لكحة " الميالي تترى"،
فمف لكحة " ْ
كفي كؿ لكحة أحداث قصة ظمـ ال تنتيي صفحاتيا ،ففي أكليما انصير الميؿ في بكتقة ( َي ْع ِوؿ)
كرفع الصكت بالبكاء ،كفي ثانيتيما التصؽ المطر بصفة الدياجي ،كسيكؿ الظمـ السكداء ،كفي

السكاد في الميمة الظمماء ،كتمطر
ثالثتيما عشقت الميالي حركؼ (تترى) ليكتمؿ بيف الحبيبيف مشيد َّ

السماء الظبلـ ،كتترل الميالي صحبة اليأس ،كترسـ المكحات مشيد النياية البائس الحزيف.

كاذا عدنا إلى المكحة السابقة فإننا نجد أف التمازج المكني زادىا تأثي انر ،كبعدنا جماليان كدالليان ،فقد

"تباعدت تكزيعات األلكاف في النص ،فاألسكد كاألحمر متبلزماف تبلزـ االحتبلؿ كالمقاكمة ،كتردد
المكف األحمر في ىيئة أخرل أكثر كضكحان عندما اقترف بالثَّكرة ،كاألحمر لكف ىجكمي انتقامي
صاخب غاضب غضب الثكار ،كصخب الثَّكرة"( .العؼ.)ِِِ :َََِ ،
الرحمف باركد عند حدكد األلفاظ المباشرة ،بؿ شرع ينتقي ما يميد السَّبيؿ
لـ يقؼ الشاعر عبد َّ

لرسـ دركب الجياد ،كسبؿ المقاكمة مف خبلؿ تصكير مدل الظمـ الذم يعانيو الفمسطيني ،فقد لجأ
إلى رسـ صكرة الدـ ،معتمدان عمى المكف األحمر الذم ُّ
يعد مف أكائؿ األلكاف التي عرفيا اإلنساف في

الطبيعة" ،فيك مف األلكاف الساخنة المستمدة مف كىج الشمس كاشتعاؿ النار كالح اررة الشديدة ،كىك
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مف أطكؿ المكجات الصكتية ،كأكثرىا تضاربان ،فيك لكف البيجة كالحزف ،كىك لكف العنؼ كلكف

المرح"( .عمر ،ُُُ :ُٕٗٗ ،الصَّفارُُّْ ،ق– ََُِ .)ُِِ :أما أكثر سمات ىذا المكف
فيك ارتباطو بالدـ ،ككثرة القتمى كالج ارحات.

الشيداء العطرة ،كما تعرض لو ىؤالء ُّ
لجأ باركد أحيانان إلى سرد سير ُّ
الشيداء مف تعذيب
كتنكيؿ؛ ليشحذ ىمـ المجاىديف ،كيفتح سبؿ الجياد أماميـ ،فبالدـ خطَّ باركد سير ُّ
الشيداء ،كرسـ

شبلالت ٍّ
ىمـ جادة تبحث عف الحرية ،كتفتٍّش عف الخبلص،
الدماء ،كمف خمؼ الدماء الطاىرة ه
كيبدك ذلؾ في قصيدتو "في رثاء الدكتور عبد العزيز الرنتيسي" ،يقكؿ( :باركد.)ِّٖ :ََِٗ ،
ػػػػػػػػػػد يجمجػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي الفضػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء
اكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الػ
رعػ ٌ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػود نخػػػػػػػػػػػػػػط ممػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػدـ األسػ
بػ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػداء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػحمة البطولػػػػػػػػػػػػػػػػة والفػ

أرض الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفين ٌة

ِ
ػػػػػػػػػػدماء
اء تبحػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي الػ
حمػػػػػػػػػػػر ُ

لقد رسـ باركد في األبيات بكمماتو لكحة دمكيَّة تبدك فييا خطكط الحزف ،كحركؼ اليأس التي

حركت الجمادات بما تحكيو مف مؤثرات شديدة ،ثـ إضافة الدماء إلى شبلؿ ليصكر مشيد العنؼ
المتكاصؿ ،كيرسـ مبلمح الجرح النازؼ ،كالقير المتجدد ،ثـ يتبعيا بحجـ المعاناة التي تحمميا
سفين ة حمراء ال تبحر في المياه ،لكف في أمكاج الدماء التي ترسـ دركب الخبلص ،كتفتح باب
اعد مضرجة بالدماء .كىذه السكاعد ىي سكاعد المجاىديف.
الحرية بسك ى
إف ىذه المكحة الدمكيَّة التي رسميا الشاعر لـ تقؼ عند حدكد ركعة اختيار األلفاظ ،كجماؿ

و
بأسمكب
الصكر البيانية التي مزجيا الشاعر
العبارات ،بؿ تجاكزت حدكد الجماؿ عف طريؽ مشاىد ُّ
أخا وذ استيمو بتشبيييف بارعيف في قكلو( :شبلؿ ا ِ
فالدماء شبلؿ ،ك َّ
عد) ٍّ
عد ،بما يحممو
الشبلؿ ر ه
لدماء ر ٌ

ىذاف التَّشبيياف مف
و
تكضيح لمشاىد التنكيؿ ،كالتَّقتيؿ التي يحياىا الفمسطيني ،كزاد المشيد جماالن
الرباط سفينة حمراء تبحر في الدماء) مع ما يحممو التشبيو مف
في التَّصكير التَّشبييي (أرض ٍّ
تكضيح لصعكبة المناؿ الذم يركـ لو الفمسطيني .كيكتمؿ مشيد الجماؿ بالتَّصكير االستعارم في

قكلو( :بدـ األسود نخط ممحمة البطولة والفداء) فتصكير المجاىديف باألسكد مف باب االستعارة

التصريحية التي َّ
تقدـ صكرة المجاىد الفمسطيني في أبيى مشاىد القكة كاألنفة .كيمتقي ىذا المشيد
مع قكؿ ابف ىانئ األندلسي في كصؼ السفف( :األندلسي.)َُِ :ُٖٖٗ ،
ػػػػػػوُد
ولكػػػػػػػف مػػػػػػػف ضػ َّ
ُسػ ْ
ػػػػػػمت عميػػػػػػػو أ ُ

ػػاب لمػػػا تزجػػػي القبػػػاب عمػػػى الميػػػا
قبػ ٌ
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كفي قصيدة (أزؼ الرحيؿ) يرسـ با ركد مجمكعة مف المشاىد الدمكية أبطاليا الييكد ،يقكؿ:
(باركد.)ّْٗ -ّْٖ :ََِٗ ،

ِ
غسػػػػػػػػػػؿ
وحػػػػػػػػػػرابيـ وثيػػػػػػػػػػابيـ لػػػػػػػػػػـ تُ

دـ
ػػػػبلـ "...وكػػػػػؿ أيػػػػػدييـ ٌ
قػػػػػالوا" :السػ ُ

دـ أحمػ ٍ
عػػػػػػػػػػف ِ
ػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػـ يغفػ ِ
ػػػػػػػػػؿ

ػػػػػػاؿ عنػػػػػػػدنا دـ أحمػ ٍ
ػػػػػػاروفع غػ ٍ
ػػػػػػد
شػ
ُ

وا

أبشػ ْػػر .ستصػػػرخ" :ليػػػت امػػػي لػػػـ تمػػػد

ِ
ػػػػػػػػػػزؿ)
ممعونػػػػػػػػػػػ ٌة (جانيػػػػػػػػػػػت) أُ عـ (ىرتػ

كأحيانان يغدك َّ
الدـ سيكفان مشرعةن ،كحينان يصير أسمحة مكجيةن ،كقنابؿ مكقكتة تحيؿ جناف الظمـ
جحيمانُّ ،
كترد فردكسو جينمان ،فبل تجدم األمنيات ،كال تنفع اآلىات حيف تصبح الدماء مشاعؿ نكر
تجمك الظبلـ ،كنيراف يصطمي األعداء بكىجيا ،كيحترقكف بمييبيا َّأنى ذىبكا ،كمتى شاءكا .كما ترسـ

ىذه الدماء لممقاكمة دركب العزة كالخبلص ،فقد تغدك الكممات رصاصات قاتمة ،كسيامان حادة تفتؾ
باألعداء ،كترسـ نياية المحتميف.

الرحمف باركد أحيانان إلى تصكير المجازر التي ارتكبيا المحتؿ ليشحذ ىمـ
لجأ عبد َّ
كيقكم عزائميـ ،فقد انبرل في كؿ حدث و
المجاىديفٍّ ،
جمؿ ينظـ ،كينسج ركائع تحمؿ
كيثبت خطاىـٍّ ،

في ثناياىا خرائط لمجياد ،ففي رائعتو (ذكرى الخميؿ) يرسـ باركد أحداثان ساخنةن ،كيعزؼ ألحانان

حزينة ،ف يجبر المآقي لتذرؼ دمكع ،كيرغـ القمكب لتعمي صكتيا ببكاء كنحيب ،كمف خمؼ ىذا كذاؾ
يكجو رسالة كاضحة لممقاكمة لترد الصاع بصاعيف.....يقكؿ( :باركد.)ُٕٗ :ََِٗ ،
ػػػػػػػػت لوعػػػػػػػػػ َة القمػ ِ
ػػػػػػػػوب الخميػػػػػػػػػ ُؿ
أليبػ ْ

ػػػػػػار مػػػػػػػف المػػػػػػػ قي تسػػػػػػػي ُؿ
فيػػػػػػػي نػ ٌ

ػػػػػجاجيد غرقػػػػػػى
ػػػػػاروخ) والسػ
ػػػػػوـ (بػ
َ
ُ
يػ ُ

ػػػػػػػوـ ميػػػػػػػػو ُؿ
فػػػػػػػػي دـ السػ
َ
ػػػػػػػاجديف يػ ٌ
وأ ِ
ػػػػػػػػخ لموجػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػاذا يقػػػػػػػػػوؿ:
َصػ ْ

ػػػػػج عمػػػػػػى مسػ ٍ
ػػػػػد َمى
ػػػػػجد حنايػػػػػػاه تَػ ْ
ُعػ ْ

لـ تكف َّ
النكبة ككيبلتيا بمنأل عف أعماؿ باركد ،فقد استنفر في قصيدتو (وطني) حكاسو ك َّؿ

حكاسو عمى َّأنات مشاىد الحزف حيف ينيض عمى أنيف النكبة ،كيستفيؽ عمى كقع نحيب التقسيـ،
فيمزج ظبلـ النكبة المتكاصؿ بحمرة الجراحات الغائرة التي لـ تندمؿ ،كلف تمتئـ ،كالتي سافرت بو

بعيدان تمقاء األندلس ،فنممح دكامة االنفعاؿ الحاد في قكلو( :باركد.)ٕٔ :ََِٗ ،
يػػػػػػا مػػػػػػف بشػػػػػػػعبؾ حمَّػػػػػػت األسػػػػػػػقاـ
سػػػػػػبلـ
ػػػػػف اليػػػػػػدى منػػػػػػي إليػػػػػػؾ
وطػ َ
ُ
ِ
ػػػػػػاـ
غيػػػػػػػر العػػػػػػػدا أ َ
َعمَػػػػػػػى العػػػػػػػدو ذ َمػ ُ

ػػػػائع
بيعػػػػػت بػػػػػبلدي مػػػػػا ليػػػػػا مػػػػػف بػ ٍ
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فجروحنػػػػػػػػػا الكبػػػػػػػػػرى متػػػػػػػػػى تمتػػػػػػػػػا ُـ
ُ

ػػػػػػػع
إنػػػػػػػػي َأئػ ع
ػػػػػػػف أنػػػػػػػػيف ثكمػػػػػػػػى مفجػ ٍ
تضػػػػػػػػحى بػػػػػػػػبلدي سػػػػػػػػمعة يبتاعيػػػػػػػػا

ِ
اـ
ػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػماه الظمػػػػػػػػػـ واإلجػػػػػػػػػر ُ
خصػ ٌ

مػػػػػػػػػرت جراحػػػػػػػػػؾ كميػػػػػػػػػا وتتابعػػػػػػػػػت

ػػػػػػػػػػػبلـ
دو ُؿ الخطػػػػػػػػػػػػوب كونيػػػػػػػػػػػػا أحػ
ُ

ذمػػػػػػة التَّػػػػػػاريخ نكبػػػػػػة مػػػػػػوطني
فػػػػػػي َّ

ػػػػػػػػػاـ
ىػػػػػػػػػػي لمقيامػػػػػػػػػػة لمعظػػػػػػػػػػات إمػ ُ

تأثر باركد باألندلس الجديدة لشكقي ،كعمى كقعيا شرع يرسـ مشاىد النكبة مف خبلؿ إشارات

كاضحة ُّ
تيز المشاعر ،كتحرؾ األحاسيس مف خبلؿ بكاعث ىذا الحراؾ" ،إني َأئ عف أنيف ثكمى
فجع" فجروحنا الكبرى متى تمتاـ"" ،مرت جراحؾ كميا وتتابعت" ،فغدت ىذه البكاعث ثكرة تشتعؿ
م ٍ
في نفكس السامعيف ،كنا انر تحرؽ أحبلـ الغاصبيف .كاستحالت شمكسان مشرقة تجكد عمى الكطف

بالدؼء كالضياء.

كلـ يغب الجياد عف سماء باركد ،كلـ تأفؿ نجكـ المقاكمة عف ليمو ،فقد أشرقت شمسو كثي نار

في قصائده ،تؤلألت نجكمو في لياليو ،كبزغت أقماره كسط ظمماتو ،كمف ىذه النجكـ ،أك تمؾ

األقمار ،كيصير باركد كؿ ىذه المعاني في بكتقتو (عشؽ الفداء) ،فيق ٍّدـ صكرة َّ
أخاذة يصمح أف
تككف منارة لممقاكميف( :باركد.)ّّْ -ِّْ :ََِٗ ،
ت جيػػػػػػػػػػاد
الب ْمػ ُ
ػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػافنا ٌ
خيمُنػػػػػػػػػػا ُ

ِ
ػػػػػػػػماء
ػػػػػػػػدعٌ فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػفات واألسػ
ِبػ َ

نحػػػػػف كػػػػػالبحر ،موجػػػػػ ٌة بعػػػػػد أخػػػػػرى

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػدار لمعميػ
َذ َخ َرتنػػػػػػػػػػػػػػػػا األقػ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أخػ ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
قوةموجػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٌة بعػ ِ
ػػػػػاألعور الكمػ
ثػػػػػػـ يرمػػػػػػي
ػػػػػب رميػػػػػػاً

يػػػػػػػػػػنـ السػػػػػػػػػػ ِ
َّ
وداء
مالػػػػػػػػػػ ٌؾ فػػػػػػػػػػي ج
َ

كؿ متذكؽ ببراعة األلكاف التي ينتقييا ليرسـ مبلمح أصالة العربي ،كعشقو لكطنو،
كيقنع باركد ٌ
كدفاعو عف حدكده بكؿ ما أكتي مف قكة ،ك"ىذا التمازج المكني زاد التككيف الصكرم المجازم تأثي انر

كبعدان جماليان دالليان ،كقد تباعدت تكزيعات األلكاف في النص ،فاألزرؽ رمز اليدكء كالسكينة

كاالرتياح النفسي ،لكنو أصبح طبيعة شكمية مبلزمة لبلجئيف ،كمخيمات الشتات ،كمف خمؼ ىذه
الشكمية تيرسـ لكحات التشرد ،كتيخطُّ عناكيف الضياع ،كيصعد باركد إلى قمـ اإلبداع فيمزج األسكد

ِ
السوداء" ليستحضر مشاىد الذعر كالرعب مع ما تضفيو "ثـ يرمي باألعور الكمب
باألسكد "جينـ
رمياً" مف سكء العاقبة ،كعاقبة السكء.

الرحمف باركد لنبحر قميبلن في كسائؿ تعبيره،
كنعكد إلى عكالـ قصائد المقاكمة عند عبد َّ

كنغكص في دالالت ألكانو ،حينيا ندرؾ أف ركائعو ما تزاؿ رسكمان تزينيية تمتصؽ عمى ساحات ىذا
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الكطف ،كتزيف جدرانو ،كلكحات تعبيرية غرست في أعماؽ ىذا الشعب تحفظ كيانو ،كنقشت في
قمكب أبنائو ،كما تزاؿ قصائده متكىجة كشمس الصباح ،بازغة كبدر التَّماـ ،متؤللئة كنجكـ تمؤل
كضياء ينير دركب المجاىديف،
سماء الفيافي كاألكماـ ،كستظؿ ألكانو نك انر يرسـ خطى الثَّائريف،
ن
بل
بل ي ػركم ظم ػأ المػ ػظمكميف ،كسػ ػتبقى كمماتو – دكم ػ ػان-
دجى ييظمـ نيار المحتميف ،كلي ن
اء سمػ ػسبي ن
كم ن
ن

سرمدان يغشى جمكع المتآمريف ،كنا انر تصطمي بمييبيا شرذمة الغاصبيف.

الصكرة الشعرٌية عند باركد كما تحممو مف حركة متتابعة متكاصمة ،جعميا في استحضار
إف ُّ
الصكرة تتنكع في معطيات حركتيا بيف البطء كالسُّرعة تارة ،كاليدكء كالتَّكتُّر
دائـ في الذاكرة ،كىذه ُّ

تارة أخرل ،بحسب المكقؼ ٍّ
الشعرم ،كثمة نتيجة أخيرة َّ
البد مف الحديث عنيا ،ىي تعانؽ المحكريف
الصكرة سريعة كانت متكترة ،كمتى ما كانت بطيئة كانت ىادئة .ففي
تعانقان بنائيان ،فمتى ما كانت ُّ

قصيدة (عواصؼ) التي تحمؿ في ثناياىا كؿ مقكمات الحيكية كاالضط ارب ،كالحركة المتكثبة التي

مغردان( :باركد.)ُٖ :ََِٗ ،
يختفي خمفيا ثكرة عارمة تتدفؽ مف العركؽ ،يشدك ٍّ
ػػػػػػػػػػريح التػػػػػػػػػػػي ال تنػػػػػػػػػػػاـ
أيتيػػػػػػػػػػػا الػ ٍّ

أي أرض ديػػػػػػػػػار
ومػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ّ

دائمػػػػػػػػػة الترحػػػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػبلـ

السػػػػوداء عبػػػػر البحػػػػار
عبػػػػر القػػػػرى َّ

ولمثػػػػػػػػرى الميػػػػػػػػت تسػػػػػػػػوؽ الغمػػػػػػػػاـ

منشػػػػػػػػػػػػػػدة لمعػػػػػػػػػػػػػػزـ واال نتصػػػػػػػػػػػػػػار

ػػػػػػػت روحػػػػػػػػاً تتحػػػػػػػػدى ِ
الح َمػػػػػػػػاـ
ُب ْو ِرْكػ َ

كػػػػػي ينبػػػػػت الػػػػػزرع وتػػػػػروى القفػػػػػار

تنسجـ األفعاؿ كتتبلحـ مع األسماء ،كقؿ إف شئت تنصير في بكتقة كاحدة لترسـ صك انر بارعة

تبدك مشاىدة لمقارئ مع الفعميف "تسوؽ ،وتتحدى" كاألسماء التي تتدفؽ حركة بكؿ مستكياتيا ىادئة

كانت أـ متكترة ،فالريح ،كالترحاؿ ،كالغماـ تصكر محاكر السُّرعة كالبطء ،اليدكء كالتَّكتُّر.
كمف رائعة باركد (انتفاضة الحياة) ،تبدك شكاجر الحركة( :باركد.)ٖٓ :ََِٗ ،

الر َجػ ِ
واألرض ظمػػػػػػػػوى َّ
ػػػػػػػاؿ
لمنػػػػػػػػدى و ٍّ

ػػػػػػػؤلَى بػػػػػػػػالغيوـ الثقػ ِ
ػػػػػػػاؿ
سػػػػػػػػمائي َمػ ْ

النعػػػػػػػ ِ
يسػػػػػػػحقيا المػػػػػػػارد تحػػػػػػػت ٍّ
اؿ

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػػػػػػوديتي
متػػػػػػػػػػػػػػػػى أرى ُكػ

الرمػ ِ
ػػػػػاؿ
مػػػػػػف القبػػػػػػور السػػػػػػود بػػػػػػيف ٍّ َ

ػػػػػػػػػػر رجمَػػػػػػػػػػػ َّي جػػػػػػػػػػػديب الػػػػػػػػػػػرؤى
أجػ ع
ػػػػػػػػػرداً أتمػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػطور ال ِبمػػػػػػػػػػى
مشػ َّ

صػػػػػػػارخة مػػػػػػػؿء الػػػػػػػدعروب الطٍّػػػػػػػو ِاؿ

ٍ
الم َنػػػػػػػػػػػػى
َ
مضػػػػػػػػػػػػيَّعٌ  ..داـ شػػػػػػػػػػػػرود ُ

وخػػػػػػػػػػاطري يجػػػػػػػػػػري و ارء الم َحػ ِ
ػػػػػػػػػاؿ
ُ
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ِ
ع
تيػػػػػػػػػػػػزه فػػػػػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػػػػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػاؿ
ؽ وانفعػ

وكانػػػػػػػػػػػت األحػػػػػػػػػػػزاف تػػػػػػػػػػػودي بػػػػػػػػػػػو

الصكرة
تيزه) مف أجؿ منح ُّ
تستثمر قصيدة (انتفاضة الحياة) األفعاؿ (يسحقيا ،ع
أجر ،يجريّ ،
الشعرية طاقة حركية أكبر تدؿ عمى التَّكتُّر الذم ينسحب عمى العبكدية ،كاألحزاف ،كالضياع ،كلكف

الشاعر استطاع بذكائو كقكتو اإلبداعية الخبلقة نقؿ فعؿ التَّكتُّر الذم يبدك غير كاضح مف حيث
المعالـ مف ذاتو إلى أمكر معنكية .لذلؾ انتقمت صكرة األفعاؿ المتكترة مف أنا /الشاعر "سمائي،
كؿ فمسطيني يتجرع سمكـ
عبوديتي ،رجمي ،وخاطري ،واألحزاف" لترسـ صكرة التَّكتُّر الذم يكتنؼ ٌ
الصكرة المستمرة بيمكميا ،المتجددة بآىاتيا ،كالحاضرة بشجكنيا كآالميا .كلـ
التشرد كالضياع ،تمؾ ُّ
ُّ

"أجر" الذم يستكعب
تقيد الفمسطيني في ثنايا الفعؿ المضارع ع
يغفؿ باركد تصكير كـ المعاناة التي ٌ
بيف حركفو اليدكء القسرم الذم يبلزـ الفمسطيني في شتى أصقاع األرض ،كفي كؿ بقاع ُّ
الدنيا ،مع
ما يحممو الفعؿ المضارع مف و
لصكرم.
تجدد كاستمرار ،كاستحضار لممشيد ا ُّ

لقد برع باركد في تكظيؼ صكره في ىذه المكحة الفنية ،حيث مزج مجمكعةن مف الصكر في
الكنائي الذم يحمؿ في ثناياه التَّكؽ إلى الحرية كالخبلص في قكلو:
بكتقة كاحدة بدأىا بالتَّصكير
ٍّ
م الذم يحمؿ في طيَّاتو األمؿ في كالدة
(سمائي َم ْؤلَى بالغيوـ الثٍّقاؿ) ،كتبعيا بالتَّصكير االستعار ٍّ
فارس جك واد يسحؽ المستعمر تحت نعالو ،في قكلو( :عبوديتي يسحقيا المارد تحت ٍّ
و
النعاؿ) مع ما
يحممو المشيد مف سكء العاقبة ،كتبعيا بتصكير كنائي يحمؿ َّ
(أجر
كؿ معاني التَّعب كالكىف في
ع
و
بتصكير استعارم بديع معتمدان عمى أنسنة المعنكيات في قكلو( :خاطري
رجمي) ،كختـ مشاىد البياف
ال بالتَّمني في
يجري وراء المحاؿ) مع ما يحممو ىذا التَّصكير مف اليأس كالقنكط .ككسا المشيد جما ن
االستفياـ (متى عبوديتي يسحقيا المارد تحت ٍّ
النعاؿ ) .كانعكس مشيد القير َّ
جميان مف خبلؿ
االنتقاء البارع لؤللفاظ (الغيوـٍّ ،
مشرداً ،مضيَّع ،األحزاف ،قمؽ ،واضطراب).
النعاؿ ،القبور ال ع
سودَّ ،

الصكرة ،فيك ٍّ
يفجر
كحينما نرجع إلى (انتفاضة الحياة) مرة أخرل ،نشاىد "ميؿ الشاعر لتشكيؿ ُّ

مف فعؿ الرؤية مشيدان ديناميان يتفاعؿ فيو الجامد مع المتحرؾ ،كالحي مع الميت ،كاآلخر مع األنا،

الضيؽ مع الشاسع ،كالحاضر مع المحتمؿ"( .يحياكم.)ّٔ :ُٖٗٗ ،
ك ٌ
الرحمف باركد بعض المعاني كالتَّشرد ك َّ
الضياع ،كمدخؿ لمحديث عف المقاكمة
استحضر عبد َّ
كالجياد ،كمف النماذج التي تستحضر ىذه الصكر قصيدة (فمسطيف)( :باركد.)ُِٖ :ََِٗ ،
ِ
فػػػػػػػػا ِ
ػػػػػػػيبلد
ؽ مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ ليمػػػػػػػػة المػ
ػػػػػػرد فػػػػػػػي اآل
شػ ع
قػػػػػػػد ورثنػػػػػػػا ىػػػػػػػذا الت ّ
ػػػػػػػػح إلػػػػػػػػى قمقػػػػػػػػـ ..إلػػػػػػػػى إبعػ ِ
ػػػػػػػاد
بػ ٍ

ػػػػػؿ إلػػػػػػى رحيػ ٍ
مػػػػػػف رحيػ ٍ
ػػػػػؿ إلػػػػػػى ذبػػػػػػػ
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ِ
ػػػػػػػػػػػػػػداد
داـ مرسػػػػػػػػػػػػػػػوم ٌة بغيػػػػػػػػػػػػػػػر مػ

َم َع َنػػػػػػػا تولػػػػػػػػد القيػػػػػػػػود عمػػػػػػػػى األقػػػػػػػػػ

رو منػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى ميعػ ِ
ػػػػػػػػػؿ وعمػػػػػػػػ ٍ
ػػػػػػػاد

ٍ
ش َر ْحبيػػػػػػػػ
لػػػػػػػـ تػػػػػػػزؿ خيػػػػػػػؿ
خالػػػػػػػد و ُ

ِ
األجػػػػػػػػػػػػػػداد
وفمػػػػػػػػػػػػػػوؿ األربػػػػػػػػػػػػػػاب و

ٍ
ايػػػػػػػػػػػػات ٍ
وفػػػػػػػػػػػػرس
روـ
وتيػػػػػػػػػػػػاوت ر
ُ

ػػػػػػػػػػرو ِاد
ؼ وبػػػػػػػػػػػاف الطريػػػػػػػػػػػؽ لمػ َّ
ػػػػػػػػػػػػ ُ

فػػػػػػي لييػػػػػػب القنابػػػػػػؿ احتػػػػػػرؽ الزيػػػػػػػ

اع عنيؼ ،كثكروة تبدك عارمة،
كالمتنقؿ بيف بساتيف رائعة باركد (فمسطيف) يييئ نفسو لصر و

كطكفاف ال تتكقؼ ثكرتو مع كؿ مفردة مف مفردات القصيدة.

َّ
إف لحظات التَّكتُّر التي رسمتيا األفعاؿ ،كاألسماء صحبة الحركؼ ،تتشكؿ مف عمؽ الحركة
رحيؿ إلى ٍ
ٍ
ٍ
قمقـ إلى إبعاد" كالمشيد
رحيؿ إلى
التشرد بصكرة حركة "مف
التَّشكيمية المبتكرة "صكرة
ُّ
فيو مف الحركة الشيء الكثير ،فقد حالت ىذه الحركة دكف رسميا أك تصكرىا مف حيث األبعاد،
فظمَّت متحركة في الذاكرة يستحيؿ رسـ حدكد ليا ،بسبب حركتيا المتكاصمة كىبلمية بنائيا ال َّ
خبلؽ

الجر (إلى) الذم تكرر في بيت كاحد أربع مرات ،ككأف الحرؼ ينبئ ىنا بنقمنا
الذم صكره حرؼ ٌ
انتياء بحركة إبعاد في البيت الثاني ليكتمؿ مشيد
مف حركة رحيؿ ،إلى تكتر ذبح ،إلى ىدكء قمقـ ،ك ن
التشاؤـ البلمتناىي الذم يحياه الفمسطيني .كلـ يكتؼ باركد بذلؾ ،بؿ لجأ إلى استمياـ التراث،
كالشخصيات اإلسبلمية التي تبدك في "خيؿ خالد وشرحبيؿ" ،ك"تياوت رايات روـ وفرس" مع معالـ

حركيَّة متتابعة يتصدره ىجكـ خيكؿ الصَّحابة ،كينتيي بتياكم رايات الكفر كالطغياف ،كأرباب الجكر
الريادة كاالنتصار.
ك ُّ
الصمباف إلى رسـ دركب ٍّ

الرحمف باركد في تكظيؼ ُّ
لقد برع عبد َّ
الصكر في رسـ مشاىده ،فمـ يعد التَّشرد مصطمحان
يتداكلو ُّ
الشعراء ،بؿ ار َّ
م في (قد ورثنا ىذا التَّشرد)
تد شيئان ماديان َّ
يكرث مف خبلؿ التَّصكير االستعار ٌ
و
فقداف لؤلمؿ في العكدة ،كزاد ىذا المشيد استخداـ كممة (قد) التي تؤكد حقيقة
مع ما في المشيد مف

ً
يكتؼ باركد بذلؾ ،فقد أبدع في رسـ مشيد استعارم جديد في
لمفمسطيني .كلـ
ىذا التَّشرد المبلزـ
ٌ
(تولد القيود) حيث غدت قيكد الذؿ كائنات تيكلد ،كفي ىذا إشارة إلى طكؿ فترة العبكديَّة التي يحياىا
الفمسطيني مع ما في جمع كممة (القيود) مف إثاروة كتشاؤـ ،ككاصؿ الشاعر رحمتو صحبة تجسيـ
ُّ
و
الزيؼ) ،كىذا المشيد
المعنكيات في
تصكير استعار ٍّ
م جديد أكمؿ مشاىد الجماؿ في قكلو( :احترؽ ّ
يرسـ نياية المحتؿ كأعكانو بكؿ تفاصيمو ،فيك إلى زك و
اؿ رغـ طكؿ البعاد ،كامتداد َّ
الضياع .كحمـ

العكدة بات قريبان بعد أف كاف حممان يمحاؿ.
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ٍ
ٍ
ذبػح إلى
رحيؿ إلى
مفصبلن في( :مف
كيبمغ الجماؿ ذركتو في رسـ مشيد التَّشرد
َّ
رحيؿ إلى ٍ
ِ
إبعاد) حتى لكأني أعيش ىذا َّ
الضياع كالتَّشرد بكؿ تفاصيمو الدقيقة مف خبلؿ التَّرتيب
قمقـ ..إلى

المنطقي البارع الذم َّ
الرحيؿ،
بالرحيؿ ثـ َّ
الرحمف باركد لممعجبيف بشعره ،كالذم استيمو َّ
قدمو عبد َّ
ذبح ثـ و
مَّ .
قمقـ ،كبعد ٍّ
كمع ٍّ
تتفرد بو ىذه القصيدة
كلعؿ أىـ ما َّ
ذؿ َّ
الرحيؿ ه
كؿ ىذه المعاناة إبعاد قسر ٌ
ٍّ
فرد يتأتى بالخياؿ الذم يتكفر لو ،كىك بكصفو ممكة
أنيا تمثؿ عناصر متناسقة متآلفة ،كىذا التَّ ٌ
تختمؼ عف الكىـ" ،كفي الحالة الطبيعية يستعمؿ الفكر القكتيف ،كقد تعمبلف معان ألنيما غير
متضادتيف ،بؿ َّ
البد لمخياؿ مف مرحمة الكىـ ،فالخياؿ ىك القكة المكحدة المركبة ،أما الكىـ فيك القكة
عمى الحشد كالجمع"( .عباس.)َُٓ :ُٗٓٗ ،

كانت صكرة َّ
الشييد ،كال زالت دافعا قكيان النطبلؽ سيكؿ الجياد ،كشبلالت المقاكمة ،ففي
الصكرة صحبة األفعاؿ الماضية ،كأفعاؿ األمر في رسـ صكرة
قصيدة (رسالة) كظَّؼ باركد ىذه ُّ

لمحياة ،كتتتابع الحركات معتمدان عمى التحقيؽ الذم يبلزـ الماضي ،كالتَّجدد ،كاالستمرار،
الصكرة الذم يرافؽ المضارع( :باركد.)ِِّ ،ُِّ :ََِٗ ،
كاستحضار ُّ
قػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػطَّ َرت يػػػػػػػػػػػػػد الشييػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ار
طريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المظفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
فشػ
ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف وانفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ٍّ

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب األحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورنا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ٌّ
ػػػػػػػػػػػػػػػد ُيػػػػػػػػػػػػػػػػرى
لػػػػػػػػػػػػػػػػيس ليػػػػػػػػػػػػػػػػا ِنػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػيض أقمعػػػػػػػػػػػػػػػػػي

وحمٍّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرى

فالصكرة تنبع مف تكظيؼ الشاعر الفعؿ "سطَّر" الداؿ عمى التتابع ،كمما يزيد الفعؿ ح اررة
ُّ

الصكرة تكت انر حادان ينبع
كتكت انر قكؿ الشاعر "سطَّرت يد الشييد بالدماء أسطرا" ،كىذا الكصؼ يمنح ُّ

مف "سطرت بالدما أسطرا" ،فمك اكتفى الشاعر بقكلو" :سطّر" لكاف مف الممكف رسـ حدكد لمصكرة
الصكرة إلى أف تككف متكاترة
ا
صد بػ" سطرت بالدما
أسطر " إحالة ُّ
المتكترة ،كلكف بتشخيص ىذا التر ُّ

ال يمكف لنا رسـ أبعادىا ،ألف فعؿ التسطير مع الفاعؿ "يد الشييد" فيو مف القصيدة الشيء الكثير

في اتجاه الذات الشاعرة.

أشد ضراكة في تكظيؼ الشاعر ألفعاؿ األمر "ىبي ،انفضي ،أقمعي ،وحمّقي"
كيبدك المشيد ٌ
مع ما يرافؽ تمؾ األفعاؿ مف ثكرة عارمة ،كحركة تدميرية نشطة تبدك كاضحة في األفعاؿ .كلـ يغفؿ

و
بياني بارع يقكـ عمى االستعارة التَّصريحية في (نسورنا) حيث
بتصكير
الشاعر أف يزيف مقطكعتو
ٍّ
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كفؽ الشاعر ٌأيما تكفيؽ في تصكير أبناء جنيف ُّ
بالنسكر الجارحة التي تمزؽ العدك إربان معتمدان عمى
الفمسطينيً ،
كح َّدتو عند لقاء العدك ،مع ما في جمع كممة
التَّكضيح الذم يحمؿ في ثناياه قكة
ٍّ

(نسورنا) مف داللة عمى الكثرة.
كيكاصؿ َّ
الصكر في عكالـ المقاكمة ،فقد استحالت جنيف في نظره
تفكقو في تكظيؼ ُّ
الشاعر ُّ
إنسانان فمسطينيان يستجيب لنداء الثَّأر ،كيأتمر بأمر المقاكميف ،كقد تمثَّؿ ىذا في االستعارة المكنية

إنساف مخمص يمبٍّي النٍّداء فييب لمجابية المستعمر،
ىبي جنيف وانفضي) ،فجنيف
في قكلوٍّ ( :
ه
كينتفض ل طرد المحتميف ،مع ما في االستعارة مف جماؿ قائـ عمى أنسنة الجمادات ،كزاد ىذا المشيد

جماالن تكظيؼ باركد المجاز المرسؿ القائـ عمى العبلقة المحميَّة في قكلو (جنيف) ،كيقصد ىنا أبناء
جنيف المخمصيف.

كصحبة دماء ُّ
الشيداء ،كآىات الثَّكالى ،ك َّأنات الجرحى ينير الشاعر ظبلـ ُّ
الدركب أماـ

الصكر المرعبة كانت كال زالت دافعان قكيان أماـ عيكف المقاكميف لتكثيؼ ضرباتيـ مف
المقاكمة ،فيذه ُّ
الظمـ ك َّ
أجؿ كقؼ سيكؿ اإلجراـ كالمجرميف ،كىدـ أبنية ُّ
الظالميف ،كيرسـ باركد ىذه المشاىد في
رائعتو (عبد العزيز) ،يقكؿ( :باركد.)ّّْ ،ّّّ :ََِٗ ،
ورحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت والنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػذؼ بالػػػػػػػػػدخاف إلػػػػػػػػػى الفضػػػػػػػػػاء

غربػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء نولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َّ
رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلً
ُ

ونمػػػػػػػػػػػػػػػػػوت بالػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاء العيػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ُنشػػػػػػػػػػػػػػػػػوى بمحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػة الييػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ٍّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األدعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
د أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كػ

شػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػى كحجػػػػػػػػػػػارة ال ْ
وىمػػػػػػػػػػػوا دمػ ً

شػػػػػػػػػػػطرنج تنظػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي غبػػػػػػػػػػػاء
َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعوا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارمكـ بنػ
َّ
ُ

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتحيف وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيائي

ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػؾ
مػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف دجػػػػػػػػػػػػػػػي حالػ

أال يػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى انتيػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

إف قصص التَّشرد كركايات َّ
الضياع ،كما صحبيا مف دعكة إلى الثَّكرة عمى الظمـ ،فتحت

اآلفاؽ أماـ باركد ليبدع في تقديـ الكممات لتغدك ثكرة كغمياف ،كترسـ صكرة امتداد األلـ كالعناء
انتياء بحركة متكثبة سريعة حمميا األمر "سمعوا
صحبة التجدد كاالستمرار في الفعؿ "نشوى" ،ك ن
سيوفكـ" حتى يؤكؿ القير شيئان فشيئان إلى خبلص كانتياء.
لقد انتقى باركد الجماؿ معتمدان عمى تتابع األفعاؿ "رحمت ،تقذؼ ،نولد ،نموت ،ونشوى" ككميا

"أفعاؿ حركة كدينامية متماكجة متفاكتة األثر شحنت النص بالمزيد مف اإليحاءات" (العؼ:َََِ ،

ُٖٓ) .كيبدع باركد في البيت الرابع حيف يماىي بيف حجارة الشطرنج كالييكد ،كيعطي لحجارة
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و
حاقد شيطاف أك
الشطرنج صفات بشرية مكحشة يحركيا حمؽ ،كيكقفيا غباء ،بؿ يتبلعب بيا
شيطاف و
حاقد.

لقد برع باركد في بياف كىف المحتميف ،كتكضيح ضعفيـ مف خبلؿ التَّصكير التَّشبييي األ َّ
ىخاذ
ٌ
(د َمى ،حجارة َّ
في قكلو( :وىموا دمى كحجارة َّ
الشطرنج)
الشػطرنج) ،كالبراعة في التَّصكير بكممتي
ُ ً
ً
عدك أكىف مف بيت العنكبكت.
يفتح الباب عمى مصراعيو بعد أف كاف مكصدان لمخبلص مف ٍّ
َّ
َّ
الفني،
حسو
كعمك ٌ
إف التصكير الذم كظفو باركد في أبياتو السَّابقة دليؿ عمى شمكلية تفكيرهٌ ،
ٌ
الصكرة القادرة عمى اإليفاء بمتطمباتو ،كقد برع الشاعر في
كنظرتو إلى األمكر نظرة كميَّةَّ ،إنيا ُّ
تشع في
تكظيفيا ،فصارت معادلة لمعمؿ
الفني الجيد ،كىذه "ميزة ُّ
ٍّ
الصكرة الخصبة؛ إنيا تستطيع أف ٌ
ٍّ
بحسؾ ،إنيا صكرة معطاءة
كؿ اتجاه ،كأف تسمح لؾ باستكناه المزيد مف المعاني كمما أكغمت إلييا ٌ

تكشؼ عف الجديد دائمان"( .إسماعيؿ.)ُْٖ :ُٕٗٔ،
لـ يغفؿ عبد الَّرحمف باركد شأنو شأف معظـ ُّ
الشعراء الفمسطينييف عف القدس ،فمع تدفؽ سيكؿ
األشكاؽ ،كانحدار حركات االشتياؽ نحك القدس ٍّ
يقدـ باركد فاصبلن متنكعان يسيطر عمى فقراتو َّأنات
الحزف كاأللـ ،كآىات اليأس كالقسكة ،كلعنات الخكؼ كالرعب ،كمع ىذه َّ
الدكاؿ مف جماليات التَّشكيؿ

الرعب ،كتسيطر ىكاجس الخكؼ في ربكع (القدس)( :باركد.)ُِٗ :ََِٗ ،
الحركي تبدك أحبلـ ُّ
ٍّ
ػػػػػػقع شػػػػػػػرذمة
صػ ٍ
أَ ْغ ِربػػػػػػػ ٌة غريبػػػػػػػ ٌة مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ ُ
سػػػػػػػػممة
الم
َّ
تغػػػػػػػػرز فػػػػػػػػي أفراحنػػػػػػػػا أظفارىػػػػػػػػا ُ
ورمػػػػػة
الم َّ
وطػػػػػار نػػػػػوـ القػػػػػدس مػػػػػف عيونيػػػػػا ُ
مػػػػػػػػػف وقػػػػػػػػػع دبابػػػػػػػػػاتيـ ،ووقػػػػػػػػػع حفَّػػػػػػػػػاراتيـ
ووقػػػػػػػػع جرافػػػػػػػػاتيـ فػػػػػػػػي دورىػػػػػػػػا الميدَّمػػػػػػػػة
سػػػػػػػػػحقاً ألطنػ ٍ
قممػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػوت قُمامػػػػػػػػػة ُم َّ
ٍ
ومػػػػػػػػػػف ُر ٍ
رنانػػػػػػػػػػة وأوسػػػػػػػػػػمة
تػػػػػػػػػػب طنانػػػػػػػػػػة
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ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ُم َّ
خزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
وآ ُنػ
لو تقدر القدس عمى بعض الوجوه المجرمة
صػػػػػػبَّت عميػػػػػػو ألػػػػػػؼ قبقػ ٍ
أعظُ َمػػػػػػو
ػػػػػاب ودقَّػػػػػػت ْ
لما قصد باركد الحديث عف المقاكمة عبر بكابة القدس ،عمد إلى رسـ صكر المعاناة ،كتصكير
َّ
مبلمح الطُّغاة برع في االستيبلؿ ،ككأنو منذ البداية أراد أف يكجو رسالة شديدة الميجة إلى ُّ
الطغاة

يخ َّي– إف شئت -أراد أف ٍّ
يفجر قنبمةن (قبقاب) في كجو
كؿ الطُّغاة ،كالى الظُّبلـ ٌ
ٌ
كؿ الظٌبلـ ،كقؿ أ ى
المتآمريف ككؿ العمبلء ،أك يطمؽ صاركخان في قمكب األكغاد ،كؿ األكغاد ،كيشرع سيفان في كجو
الغرباف ،كؿ الغرباف .فمشكمة القير ليست مشكمة شعب كاحد ،كمعضمة الظمـ ليست معضمة أمة

كاحدة" ،فمف يظمـ في أم أرض كفي أم مكاف ىك ظالـ كاحد ىدفو كاحد ،كأم شعب ،ككؿ شعب،

فقضية التحرر مف االستعمار ىي قضية الشعكب في كؿ زماف كمكاف"( .الجيار.)ِٕٓ :ُْٖٗ ،
لقد مثَّمت رائعة باركد (القدس) معينان ال ينضب لمف أراد سبر أغكارىا ،كمنيبلن ال يجؼ لمف
قصد كركد مياىيا ،فقد حممت الرؤل كالجماليات األخاذة التي ال تستكعبيا إال قريحة كقَّادة ،كال

يدركيا إال عق هؿ متفتح.
إننا حيف ىن ًريد مفردات باركد في النص نصطدـ بالمتمردة حينان ،كمف ىذا التَّمرد ننطمؽ مندفعيف
كن ًخُّر مف العمياء تدفعنا
صحبتيا ،نندفع مع "وقع دباباتيـ ،ووقع حفَّاراتيـ ،ووقع جرافاتيـ" ،ى

و
" ٍ
معاف يصمح أف
أعظُ َمو" .مع ما تحممو ىذه المفردات مف
أطناف ىوت قُمامة ُم َّ
قممة" ك "ودقَّت ْ
تككف معجمان حَّيا يقمٍّب المجاىدكف صفحاتو ،كيرتادكف دالالت كمماتو.

َّ
كلعؿ براعة َّ
الشاعر في رسـ مبلمح القدس الحزينة ،كتصكير عيكنيا
ٍّ
المتكرمة كاف دافعان
لفؾ أسرىا ،كمسح دمكعيا ،كقد اعتمد َّ
لممجاىديف ٍّ
الصكر ،أكليا
الشاعر عمى مجمكعة مف ُّ
صكر المحتؿ باألغربة مع ما يحممو ىذا التَّصكير مف
م في كممة (أغربة) حيث َّ
التَّصكير االستعار ٌ
ثـ زاد المشيد رعبان في استعارة مكنية جديدة رسميا قكلو( :تغرز في أفراحنا أظفارىا
تشاؤـَّ ،

سممة ،مع ما تحممو االستعارة مف تجسيـ لمشيد
سممة) فالمحتمكف
كحكش ضارية ،أضفارىا يم َّ
الم َّ
ه
ُ
و
كنائي يعطي المعنى ،كىك األرؽ ك َّ
بتصكير
الخكؼ كالرعب .كتبع ىذا التَّصكير
النصب مصحكبان
ٍّ
و َّ
و
لما
بدليؿ
ورمة) ،كقد زاد المشيد جماالن َّ
الم َّ
دامغ تمثؿ في قكلو( :وطار نوـ القدس مف عيونيا ُ
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بكتقة ك و
و
صير َّ
فصكر َّ
النكـ طائ انر يحمٍّؽ بجناحيو؛ ليرسـ لكحة
احدة
الشاعر الكناية كاالستعارة في
َّ

المتورمة).
األرؽ كالممؿ الذم اكتممت خطكطيا بكممة (
ٍّ

(الس َياـ) تطرح
لـ يبرح باركد في أعمالو سبؿ مقاكمة المحتميف ،كمجابية المغتصبيف ،فقصيدة ٍّ
داالن يعمف عف انطبلؽ سريع نحك صدكر المغتصبيف مف ناحية ،كانطبلؽ أسرع ٍّ
لفض أغشية القير،
كالتَّسمط ،كالتَّشرد ،ك َّ
الضياع مف ناحية أخرل( :باركد.)ُُٓ ،ُُْ :ََِٗ ،
سػػػػي ُـ مػػػػػف يػػػػػا ُرمػػػػػاةُ والميػػػػػؿ كالقػػػػػا

ػػػػػػػػػػر
ر جثػػػػػػػػػػػا والرمػػػػػػػػػػػاة جػ ٌّ
ػػػػػػػػػػـ غفيػ ُ

ػػػػػياـ تبػػػػػػرؽ فػػػػػػي األجػػػػػػػ
وتظػػػػػػؿ ٍّ
السػ َ

ػػػػػػػفير
ػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػي ليمنػػػػػػػػا ليػ َّ
ػػػػػػػف صػ ُ

ػػػػػر
دىمتػػػػػػؾ الػػػػػػدنيا وقػػػػػػد غػػػػػػرؽ الحػ َّا

ػػػػػػػور
س فػػػػػػػػي البحػػػػػػػػر والنجػػػػػػػػوـ تغػ ُ

ورقيػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػروه مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػوف

ومػػػػػػف ابػػػػػػف السػػػػػػوداء فػػػػػػييـ كثيػػػػػػر

ىريػػػػػػػػػػ ٌة فػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػوت صػػػػػػػػػػفراء ُد َّ
وتمػ َّ

كػػػػػػػػػؿ ٍ
ػػػػػػػػور
دار بػ
ٌ
ػػػػػػػػيض ليػػػػػػػػػا وجحػ ُ

ومضػػػػػػػة تطحػػػػػػػف المغيػػػػػػػريف طحنػػػػػػػاً

ػػػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػػػاد يطيػ
فبقايػػػػػػػػػػػػػػػػػاىمو رمػ
ٌ
ُ

ػػػػود
لػػػػػو تػػػػػ ارىـ فػػػػػي دارىػػػػػـ وقػػػػػد اسػ ْ

ػػػػػػور
َد ْت عمػػػػػػػييـ كػػػػػػػالفحـ وىػػػػػػػي تفػ ُ

ِ
جيػػػػػػػػػر
ت ُي
لػػػػػػػػػيس
لمعنكبػػػػػػػػػوت بيػػػػػػػػػ ٌ
ُ

يػػػػػػػػػػػا ذبابػػػػػػػػػػػاً بػػػػػػػػػػػالعنكبوت َّ
تغنػػػػػػػػػػػى

كتتنافر َّ
(الس َياـ) ،كمع التنافر كالتآلؼ تبدك مظاىر
الدكاؿ حينان ،كتتآلؼ حينان آخر في
ٍّ
الم ٍزف ،كالرقيؽ
الجماؿ ،فالسٍّيىاـ تتآلؼ مع الرماة ،كالبركؽ تتآلؼ مع الممعاف ،كالرياح تتآلؼ مع ي

يتآلؼ مع ابف السكداء ،كالفحـ يتآلؼ مع اس َّ
كدت ،كبيت يتآلؼ مع ييجير ،كفي الجانب اآلخر يتنافر
الذباب مع العنكبكت ،كيبرؽ يتنافر مع الميؿ ،كتطحف يتنافر مع َّ
تغنى ،كمف ىذا التنافر كذلؾ

َّ
تتكشؼ أمامنا حركات متفاكتة بيف اليدكء كالتَّكتُّر ،كبيف السككف كالحركة ،السككف الذم
التآلؼ

يسبؽ العاصفة ،أكقؿ إف شئت التَّكتُّر الذم يميٍّد لمصداـ العنيؼ ،كالمكاجية التي يتبعيا الخبلص

كاالنعتاؽ.

إننا أماـ السٍّيىاـ التي اكتسبت امتداداتيا الداللية بفعؿ ثقافتنا المعاصرة شعريان ككاقعيان ،ثـ أماـ
السٍّيىاـ كىي مف ميراثنا الحضارم القديـ ،كربما ىي رمز لمرصاص كىك مف مستحدثات ىذه

الحضارة الجديدة ،ك"بيف الرصاص كبيف السٍّيىاـ مسافة ترميزية شاسعة ليس أقميا ىذا القتؿ
الجماعي الذم يسببو الرصاص عف قرب كعف بعد ،ظيك انر كخفية ،عف حؽ كعف باطؿ"( .يحياكم،
ُٖٗٗ.)ُّٓ :
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إف إبداعات باركد لـ تنحسر ،بؿ امتدت مف خبلؿ التَّناص ٍّ
الديني المزدكج في المفارقة البارعة
بيف الذباب كالعنكبكت متأث انر بقكلو تعالى ( :مثؿ الذيف اتخذوا مف دوف ا

أولياء كمثؿ العنكبوت

اتخذت بيتا واف أوىف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعمموف( (العنكبكت ،)ُْ :كقكلو تعالى:
عيا َّ
يف تَ ْد ُعو َف ِم ْف ُد ِ
وف المَّ ِو َل ْف َي ْخمُقُوا ُذ َباباً َولَ ِو
استَ ِم ُعوا لَ ُو إِ َّف الَّ ِذ َ
اس ُ
ض ِر َ
ب َمثَ ٌؿ فَ ْ
( َيا أَي َ
الن ُ
ِ
ع
وب) (الحج .)ٖٚ:فقد
اب َ
ض ُع َ
ستَْن ِق ُذوهُ ِم ْن ُو َ
ْ
ب َوا ْل َم ْطمُ ُ
ؼ الطَّال ُ
سمُ ْب ُي ُـ الذ َب ُ
ش ْيئاً ال َي ْ
اجتَ َم ُعوا لَ ُو َوِا ْف َي ْ
الرحمف باركد ىنا كصفان معمكمان ليخمعو عمىى االحتبلؿ كالمحتميف ،كانتقى ٍاألىٍلفىاظى بدقةو
اختار عبد َّ
يى
ىي ى
ى
الء ًمف ن ً
قدر ىؤ ً
اء ،ك ٍّ
يكًـ كاالزدر ً
ً
و
إلضفاء مز ويد مف التَّ ُّ
احىي وة ،بالتَّ ٍعبير بًقى ٍكلً ًو( :ذباباً)،
بالغة
ٍ ى
الحط مف ً ى
ى
الضع ً
ك(العنكبوت) مع ما حممتو الكممتاف ىبٍي ىف حركًفيىما مف َّ
ؼ مف ناحية ثانية ،كز ىاد ال ىم ٍش ىي ىد
شدةى َّ ٍ
آكؿ ًمف ن ً
ً
ترمز لمكى ًف َّ ً
َّ ً
احىي وة ثالثة .كما أف
الشديد ،كالتَّداعي ،كالتَّ ً ٍ ى
الع ْن َك ُبوت) األنثى الت ٍي ي ى ى
ى
ض ٍعفىان دا يؿ ( َ
جمع كممة (ذباباً) تحمؿ بيف طياتيا معاني االزدراء ،كالتَّحقير.
ُّ
يصب جميعيا في
(الس َياـ) كما تحممو الكممة مف مدلكالت متعددة
كنعكد ثانيةن إلى قصيدة
ٍّ
(الس َياـ) عنكانان رمزيان يجعؿ المتمقي حائ انر بيف عدد مف
بكتقة الثَّكرة ،كمعجـ المقاكمة ،فربما تككف ٍّ
التأكيبلت" ،فيؿ السٍّيىاـ رمز ألسمحة العدك الحديثة؟ ،أـ أنيا مكاجع في َّ
النفس تقطٍّعيا كما تقطٍّع
السٍّياـ الجسد؟ أـ ىي رمز لممقاكمة التي بدأت تقمب مكازيف القيكل ،كترسـ سبؿ االنعتاؽ؟ كمع ٍّ
كؿ
ى
َّ
و
ُّ
تصب في صالح
ىائؿ مف األسئمة،
كلمفمسطيني اختيار إجابة عميا تككف قاطعةن
عدد ه
ٍّ
سؤاؿ يتناسؿ ه
الفمسطينييف في أرجاء المعمكرة قاطبة.

إف أقكل مبلمح صكر المقاكمة في شعر باركد؛ ىك مممح التَّحريض عمى المقاكمة ،كاستثارة

اليمـ لقتاؿ العدك ،كمقاكمتو مقاكمة عسكرية ،كاقتبلعو مف األرض بالقكة؛ إذ إنو ال يرل سبيبلن غير
ذلؾ( .فالفجر َّ
البد أف يخمؽ مف لمع الخناجر) :كىذا ما تترجمو قصيدة (المارد)( :باركد:ََِٗ ،
ُِٓ).

ػػػػػػاجر
المعػػػػػػػي يػػػػػػػا أعػ َ
ػػػػػػيف الحػػػػػػػرب وثػػػػػػػوري يػػػػػػػا زمػ ْ
واطرحػػػػي الخيمػػػػة فػػػػي اإلعصػػػػار واجتػػػػاحي المقػػػػابر
ؽ أييػػػػػػػػا الطوفػػػػػػػػاف دمػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػي المغػػػػػػػػاور
وتػػػػػػػػدفَّ ْ
ػػػػػػػد مػػػػػػػػف التػػػػػػػػدمير فالبيتػػػػػػػػاف سػ ِ
مػػػػػػػػا لنػػػػػػػػا بػ ٌّ
ػػػػػػػاف ْر
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فجرنػػػػػػػػا البػ َّ
ػػػػػػػد أف يخمػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف لمػػػػػػػػع الخنػػػػػػػػاجرعع
الصكرة بشتى أنكاعيا تتماىى في األبيات مع مممح التحريض عمى استخداـ القكة السترداد
إف ُّ
ؽ) كىك تحريض
األرض ،كتحمؿ أفعاؿ األمر تمؾ الدالالت (المعي ،ثوري ،اطرحي ،اجتاحي ،تَ َدفَّ ْ

زماجر -واطرحي الخيمة في
أعيف الحرب -وثوري يا
عمى أفعاؿ عنيفة تتضح في (المعي يا
َ
ْ
ؽ أييا الطوفاف َ -د ْم ِد ْـ في المغاور -ما لنا ٌّ
بد مف التدمير-
اإلعصار -اجتاحي المقابر -تدفَّ ْ

مف لمع الخناجر) ،ككأنما ساكر الشاعر إحساس بأنو ال مكاف لمسككف ،فالمكاف غدا فسيحان؛
ُّ
فالحؿ في عيكف ُّ
الشعراء كأدبيـ المقاكـ لـ يقتصر عمى الدعكة
مرد.
ليستكعب كؿ معاني العنؼ كالتَّ ُّ
إلى الثَّكرة فقط ،بؿ تجاكزكا ذلؾ إلى مقاكمة العدك القتبلعو مف األرض بالقكة؛ إذ ال مكاف لقطعانو،
كال متَّسع لعيكنو فكؽ ىذه األرض الطَّاىرة.

التشرد ك َّ
الضياعَّ ،
فإف ىذه
إف صكرة الخيمة التي يرسميا الشاعر ،كينقؿ مف خبلليا مشاىد
ُّ

الصكرة "تصنع مف الجيء ىذه الخيمة مقاكمان ثائ انر عمى قيكد الزماف كالمكاف ،كقدرة اإلنساف عمى
ُّ
خمؽ عالـ خاص بو ،كاف كاف معجكنان بالعذاب كمجبكالن عمى األلـ" (أبك سمطاف.)ُْْ :ََُِ ،

إف ىذه الخيمة التي قدميا الشاعر غدت أيقكنة في ىذا الزماف المطمؽ الذم ال يرتبط بساعة

أك يكـ ،كانما ىك تيار يعكس طبيعة الحياة البشرية ،كيشير إلى اإلحساس العميؽ بيا ،كبأحزانيا
كآالميا ،كما تكفره لئلنساف مف عكامؿ تدفعو إلى السؤاؿ عف غده المجيكؿ( .قميحة،

ّّٓ.)ُُٖٗ:
و
ً
و
متنكعة لرسـ المشيد ،استيميا بالتَّصكير
صكر
يكتؼ باركد بذلؾ ،بؿ برع في تكظيؼ
كلـ
َّ
ؽ أييا الطوفاف) معتمدنا عمى تشخيص عناصر
أعيف الحرب) ،و
م في قكلو( :يا
االستعار ٍّ
(وتدف ْ
َ

الطبيعة ،كختـ باستعارة تصريحَّية حمميا قكلو (فجرنا) مصك انر الحرية ك َّ
النصر بالفجر الصادؽ ،مع
ما تحممو ىذه الكممة مف راحة كطمأنينة.

لـ يغفؿ باركد كذلؾ األماكف المقدسة الستنياض اليمـ ،فتناكؿ في أعمالو القدس ،كما لـ ينس
مكة ،حيث عبؽ النبكة ،كمشرؽ الرسالة ،ففي رائعتو (مكة) أشعؿ بارود نيراف ربما كانت خامدة في
وجو المحتؿ ،وأوقد ش اررة الثَّورة والمقاومة ،يقوؿ( :باركد.)ُٗ :ََِٗ ،
ػػػػػػػػػبلـ يطػػػػػػػػوي اآلبػػػػػػػػاد فػػػػػػػػوؽ األثيػ ِ
ػػػػػػػر

ويػػػػػروح اليػػػػػوى إلػػػػػى مشػػػػػرؽ اإلسػػػػػػ

80

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

ارجعػػػػػػي يػػػػػػا جحافػػػػػػؿ النػػػػػػور واإليػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػماف مشػػػػػػػػػػروعة القنػػػػػػػػػػا ،وأغيػػػػػػػػػػري

ػػػػر
ارجعػػػػػي ف َّ
السػػػػػ ارب يعبػػػػػث فػػػػػوؽ الػ ْ

ػرمؿ في عنجييَّة
وغرور ٍ
ِ
وغػػػػػػػػػػػػرور
َّػػػػػػػػػػػػة
َرمػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي عنجيي

ارجعػػػػي ٍّ
مزقػػػػي الحجػػػػاب عػػػػف القطػػػػػ

ػػػػػػػػػعاف حتػػػػػػػػى يػػػػػػػػرى ظػػػػػػػػبلـ المصػ ِ
ػػػػػػػير

ارجعػػػػػي واطػػػػػردي الػ ٍّ
ػػػػذئاب عػػػػػف األو

طػػػػػاف ،وامشػػػػػي عمػػػػػى حطػػػػػاـ الفجػ ِ
ػػػػورع

ارجعػػػػػػػػي ارجعػػػػػػػػي فػػػػػػػػإف الجماىيػػػػػػػػػ

السػ ِ
ػػػػػػػعير
ػػػػػػػػػر حيػػػػػػػػارى عمػػػػػػػػى ِفجػػػػػػػػاج َّ

ل َّما كاف "باركد يطكؼ في خيالو كىكاه في تاريخ مكة حيث مشرؽ اإلسبلـ ،كيستدعي تمؾ

الصكر اآلسرة مف البطكلة كالعزة ،حضرت في ذىنو صكرة كطنو التي ال تفارؽ خيالو البتة ،فصاح

في تمؾ الجيكش مف أجناد اإلسبلـ"( .األسمرمُّْٓ ،ق.)ِٓ :َُِْ -

كصكر سيطر عمى معظميا رياح الثَّكرة في (ارجعي يا
كقد سيطرت عمى األجكاء ألفاظه،
ه
جحافؿ النور واإليػماف – ارجعي مشروعة القنا وأغيري -ارجعي ٍّ
مزقي الحجاب عف القطعاف -

و
رفض لمخنكع
ارجعي واطردي الذئاب  -ارجعي ارجعي) .مع ما في تكرار األمر (ارجعي) مف
كالخضكع ،كاليكاف كالغفمة كاإلذعاف ،كاال فقد ارتدكا (قطعاف).
ًً
ً ً ً
ًً
ً
ً
اء الَّتً ٍي
أبدع عبد َّ
ص ٍكصو الشعرية ،ىس ىك ه
الم ىشاىد ٍ
االست ىع ًاريَّة ف ٍي ين ي
الرحمف باركد ىك ىذل ىؾ في تقديـ ى
إضفاء الصٍّفى ً
ً
اد ً
ً
استًٍنطىا ً
دت ىعمىى تى ٍش ًخٍي ً
ات
ات ،أك "تمؾ الَّتً ٍي تقكـ ىعمىى
ؽ اٍل ىج ىم ى
اعتى ىم ٍ
ٍ
الم ٍعىن ًكَّيات ،أك ٍ
ص ى
َّ
َّ
االتً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ٍّ
ً
االنف ىع ى
الماديَّة ،كاألى ٍشىياء اٍل ىم ٍعىن ًكيَّة ،كالظ ىكاى ًر الطبيعيَّة ،ك ٍ
ٍاإلٍن ىسانيَّة ىعمىى كؿ مف اٍل ىم ٍح يس ٍك ىسات ى
إنسانيةن تىيب ليذه األى ٍشي ً
الكج ىداني ً
اطؼ
الحىي ًاة فييا ،كالَّتً ٍي قد ترتقي
َّةٌ ،
ي
اء عك ى
فتستحيؿ حياةن
ٍ
ى
َّ ى ي
كبث ى
إنسانيةن" (قطب ،د .ت .)ُٔ :فقد َّ
و
َّ
آ َّ
الصكرة القبيحة
خمجات
دميةن ،ك
كظؼ باركد االستعارة في تقديـ ُّ
السراب يعبث) حيث االستعارة المزدكجة التي َّ
لممحتؿ ،كيظير ذلؾ َّ
قدميا الشاعر
جميان في قكلوَّ ( :

بالسراب ،مع ما
السراب) عند تصكير المحتؿ َّ
بطريقة بارعة ظيرت في االستعارة التصريحية ( َّ

السراب
تحممو االستعارة مف مشاىد التَّبلشي كاالندثار ،كمشيد ماتع بدا في االستعارة المكنية ( َّ
و
و
إبداع تمثَّؿ في أنسنة
خبيث يعبث ،مع ما تحممو االستعارة مف
بإنساف
السراب
صكر َّ
و
يعبث) حيث َّ
و
صكر المحتؿ
السراب ،كأكمؿ الشاعر مشيد الجماؿ
َّ
بتشكيؿ استعار ٍّ
متفرد في قكلو( :ال ٍّذئاب) َّ
م ٍّ
لما َّ
المخيٍّـ
بالذئاب مع ما تحممو ىذه االستعارة مف
تكضيح لصكرة المحتؿ البشعة ،كرسـ لصكرة ُّ
و
الرعب ي

عمى المشيد.

لقد أشعؿ باركد بكمماتو الثَّائرة في قصيدتو َّ
(مكة) نا انر متأججة ،كمف ىنا لـ تعد "الكتابة كقكدان،
بؿ ىي َّ
النار ،كىي نار ال تشتعؿ إال في أعماؽ بش ور امتؤلكا بالشمس .بتعبير أبسط :لف تستطيع
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الكممة كإبداع أف تربح لمثكرة شخصان ال يشكؿ إبداع الحياة كتغييرىا جزءان جكىريان مف كيانو كفكره.
قد تربحو "ككتمة مادية" ،ك"كتراكـ كراثي" لكنو لف يككف في ىذه الحالة لف يككف أكثر مف كقكد.

كاألساسي ،لو كلمثكرة كالمستقبؿ ،أف نجعؿ منو بؤرة مف النار ،ال حطبة يابسة"( .أدكنيس:ُٕٖٗ ،

ُّٔ).

بندقية كقنبمة كصاركخ ،كحجارة كنفؽ‘
كأخي انر يمكف أف نترَّنـ فنقكؿ :إف لممجاىد أسمحتو مف
ٌ
َّ
يقرب لمجناف ،كالى جانب الحجر كالبندقية ،فإف ساحة
كعدة كعتاد ،كقكة إيماف ،كقكة إيماف كعمؿ ٍّ

كمماتو ىي ذاتيا ساحة المقاتؿ ،مع اختبلؼ العتَّاد ،فكقع قمـ ُّ
الشعراء ربَّما يككف َّ
أشد مف أزيز
الرصاص؛ لذا َّ
فإف "الثَّقافة التي تزداف بااللتزاـ ،كالثَّبات ،كالمقاكمة ،كبكحدة الفاعميف فييا ،ال يمكف
َّ

إال كأف تؤسس و
لفجر سياسي ينبع مف كىج صدقيا ،كمف عريف بأسيا ،كمف مستكدع حكمتيا التي
الزيؼ كاالرتياف ،كعند ىذا ٍّ
ال تعرؼ الخكاء ك ٍّ
الحد تككف مفاعيميا عميقة في دماء أىمييـ ،كعقكليـ،

ككجدانيـ"( .الخطيب.)ُٗ :ََِْ ،
ىكذا كاف َّ
الشاعر عبد َّ
الرحمف باركد أيقكنةن لممقاكمة ،كىكذا كاف شعره مقاببلن مكضكعَّيان
لمسٍّبلح ،فأضحى بندقيةن فتاكةن ،كار َّ
مدم انر أصاب االحتبلؿ ُّ
تد صاركخان ٍّ
بالرعب ،كبات نبراسان مضيئان
ُّ
يرسـ لممجاىديف دركب َّ
كيخط لممقاكميف سبؿ التَّحرير .فقد حممت كمماتو طمكحات اإلنساف
العزة،
عزة ،كا ُّ
الفمسطيني ،كآمالو ،كأحبلمو ،كنقمت قصائده في ثناياىا معاني ال َّ
لشمكخ ،كالكبرياء التي شرع
ٍّ
الراغبكف في كنس االحتبلؿ في شتَّى أصقاع المعمكرة.
يتممس دركبيا التَّكاقكف إلى الحرية ،ك َّ
الجيادم في فمسطيف
كستبقى أعماؿ ىذا ال َّشاعر المبدع مف األدب الجميؿ الذم رسـ التَّاريخ
ٍّ
الحبيبة ،سيبقى منقكشان َّ
بالدـَّ ،
كزخات الَّرصاص؛ ألَّنو يحفر بالنٍّضاؿ كالكفاح.

خاتمة

و
محطات مف ٍّ
الفمسطيني المعبٍّر عف المقاكمة ،كطمكحات
الشعر
أما قبؿ ،فقد كقؼ البحث عمى
ٍّ
َّ
الفمسطيني كآمالو مف خمؼ ىذه المقاكمة ،كىك تحرير الكطف المغتصب ،ك ٍّ
الدفاع عف
الشعب
ٍّ
دنسيا االحتبلؿ ،كقد َّ
شكؿ َّ
مقدساتو التي َّ
الرحمف باركد بكمماتو كقصائده منيبلن فيَّاض نا
الشاعر عبد َّ

لمتَّحريض عمى ٍّ
بث ركح الجياد في نفكس المقاكميف ،كالياب حماسيـ ٍّ
لمدفاع عف الكطف ،كتحرير
َّ
المقدسات ،بؿ كتجاكزت قصائده حدكد الكطفَّ ،
فتغنى بكمماتيا التَّكاقكف إلى الخبلص.
كقد كاف َّ
الرحمف باركد قصة تكالت أحداثيا ،فكانت كما فتئت أجمؿ قصة ،ككاف
الشاعر عبد َّ

ركاية تتابعت فصكليا فكانت كال زالت أحمى ركاية ،ككاف قصيدةن تتابعت أبياتيا فكانت أركع قصيدة،
تحدد المسار لكثير مف ُّ
لقد غدا باركد أيقكنة في الشعر الفمسطيني ،كبكصمة ٍّ
الشعراء .كقنبمة مكقكتة

تنفجر في كجو الغاصب في ٍّ
أم مكاف.
كؿ زماف ،كفي ٌ
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باركد الكطف كالقضيَّة ،باركد البلجئ كالباحث عف اليكيَّة ،باركد القائد ك َّ
الشييد ،باركد الفارس
الصنديد ،باركد السَّيؼ القاطع كالكممة المدكيَّة ،باركد الثَّقافة الكاسعة ،كالتَّاريخ َّ
الناصع ،باركد
ك ٍّ
أم و
و
الشاىد كالكثيقة ،باركد ُّ
َّ
و
كؿ ٍّ
جميؿ ،ككؿ و
عذب ،باركد مف ال يتسع مداد
لحف
حمـ
حؽ بيٍّف ،ك ُّ
الكممات لمدحو ،كال ًعداد اآلىات لرثائو ،كال يكفي نحيب َّ
الدىر لبكائو.

كتفكقت في رسـ مشاىد
لقد كاف باركد مف األصكات المجمجمة التي عبَّرت عف ىكؿ الفاجعةَّ ،

الرعب التي صاحبتيا ،فأبدعت ريشتو في فضح جرائـ المحتؿ ،كمقارعة قطعانو ،كما كاف
الخكؼ ك ُّ
صكتو بمثابة اليد الحانية عمى األىؿ كمشاركتيـ في مصابيـ ،كب ٍّ
ث ركح األمؿ فييـ ،كالياب

الحس َّ
الداعـ لمفمسطينييف كمساعدتيـ عمى لمممة آىاتيـ ،كتضميد
حماستيـ ،كما كانت كمماتو
َّ

جراحاتيـ.

المرة كي يسطٍّر َّ
كؿ
ال أدرم كسكؼ أخاؿ أدرم صراحة كيؼ انطمؽ قممي لينساب بيدكء ىذه َّ

ىذه الكممات كأظنيا ال تفي ،كلك أطمقت العناف لريشتي ما تكقفت لحظة عف المدح ،كال كبح

شكيمتيا حاجز ليكقفيا عف التَّعبير عف مآثر ىذا الفمسطيني النمكذج ،كذاؾ العربي األنمكذج ،لكنيا
يسَّنة الحياة التي ترسـ لكؿ أكؿ خاتمةنٍّ ،
كلكؿ بداية نياية.
و
في عكالـ ٍّ
كأم رساـ ،ك َّ
لكحات فنية ترنك
قدـ
الشعر رسـ باركد كرسكـ فناف ،كاختار األلكاف ٌ
فتقر بيا ،تتأثر بيا القمكب فتأنس صحبتيا ،تشعر بيا األحاسيس فتتفاعؿ معيا،
إلييا العيكف ٌ
كتتعمؽ بيا األفئدة فتعشقيا .لكحات رَّبما حممت صكرىا قسمات الحزف في كجكه الثَّكالى كالكبار،
التشرد ،كآىات َّ
الصغار ،أك حممت في َّ
الضياع ،كما
طياتيا آالـ
محيا األطفاؿ ٍّ
ُّ
كنسمات الفرح عمى ٌ
برحت المكاف حتى رسمت بشائر َّ
النصر ،كبشريات االنعتاؽ ،كأعمت زغاريد الفرح ،كأنشدت أغاني

االنتصار.

كما أبيرنا باركد بالجماليات التي رسمت صك انر ناطقةن كمشاىد َّ
حيةن ،فعشنا مع ركائعو مشقَّة
الصعكد ،كشقاء اليبكط ،كألـ ،كقير القنكطَّ .
كلكنو
الرحيؿ ،كعناء المجكء ،كحيينا مع قصائده سعادة ُّ
َّ
لـ يبخؿ عمينا برحمة و
بتنسـ عبؽ
أمؿ صكب الحرَّية ،كسفر حموـ تجاه الخبلص ،كما لـ
ٌ
يضف عمينا ٌ
الشيادة ،كتممس كرامات ُّ
َّ
الشيداء.
ٌ
ىكذا َّ
غنى باركد فأضحت كمماتو فنكنان كأفنانان ،كبديعان مف شتى األلكاف ،حارب فغدت ركائعو
مدكيات تصيب بمعنتيا قمكبان كحثاالت ،كتصفع
كبيض
سيكفان مشرعات،
صفائح باترات ،كقنابؿ ٍّ
ى
ى
ٍّ
كتمزؽ أستا نار زائفات .كترَّنـ بقصائد مختارات عمت فكؽ اليامات ،كتبكأت بيف
كجكىان حالكات،

الربكات ،فأضحت كعقد
كالرايات الخافقات ،كأصابت المجد في الكىاد ك َّ
الفنكف أمكنة عاليات ،فغدت َّ
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المرصعة بالجكاىر كالآللئ فكؽ رؤكس ً
ُّ
الحساف
الدر في جياد الغيد كالحسناكات ،ككالتيجاف
َّ
كالممكات.

و
لما ينتيي ،كقبس و
كلحف ٍّ
نكر لف يخبك ،ككجو ال
كسيؼ لـ يي ىف ٌؿ،
كداعان لكممة ال تينسى،
عز َّ
ى
تفارؽ قسماتو محيا ٍّ
يني ،بؿ كؿٌ مسمـ كعربي.
كؿ فمسط ٍّ

نتائج

و
و
يغريد ًف ٍي يك ٍّؿ
بمكاف ،ىب ًؿ
بزماف أك
بي
ع ٍّ
الفمسطيني لـ يرتبطي
َّ
األ ىىد َّ
انطمؽ ىذلً ىؾ ا ًإلٍب ىدا ي
ى
الشتات ،كبًح ًري و
في الكطف ك َّ
كد لىيىا في شتَّى أنحاء الكطف العربي ،فأضحى
َّة ىال يح يد ى
ى ي

إف ً
َُّ .
اع
اإلٍب ىد ى
ال ىفضاء ً
ات،
ى ى
ىذا اإلبداع أينمكذجان ييحتذل بو.
تنفصؿ عنو تىمامان ،فقد حفمت بًما يبلئـ العصر ًمف ن ً
عبؽ التُّر ً
ً
احىي وة،
اث ،ىفمى ٍـ
ٍ
ي ى ٍى ٍ ى
ِ .حممت أعماؿ باركد ى ى
ى
ى ى
كما يتطمَّبو اٍلك ًاقع الفمسطيني ًم ٍف ىن ً
يخ ىرل.
احىي وة أ ٍ
ى ي
ىى

ّ .كعكست أعمالو أيضان األحكاؿ السياسية ،فمـ تكف بمنأل عنيا ،فقد استكعبت مساحةن شاسعةن مف

ىذا المكضكع خاصة االحتبلؿ ،كالمقاكمة.
َّة ًفي الُّ ى ً
ً
ْ .ح ً
يسمي ً
بالخ ى ً ً
َّنت
فمت قصائد الشاعر عبد َّ
كب ،كتزي ٍ
الرحمف باركد ى
ى
مغة ك ٍاأل ٍ
صائص الفني ٍ
و
تشبييات ،كاستعار و
و
باألىسالًٍي ًب اٍلبيانًي ً
ات،
َّة ًم ٍف
ككنايات ،التي كظَّفيا الكاتب في أعمالو تكظيفان
ىى
ى
بارعان أسيـ في تقديـ رؤية كاضحة ألىدافو.

الرحمف باركد معجمان َّ
حيان أللفاظ المقاكمة ،يرتاده المجاىدكف كمَّما دعت
ٓ .كانت أعماؿ عبد َّ
الحاجة إلى ذلؾ.

َّٔ .
الرحمف باركد اإلبداعية ،فنظـ أركع القصائد في ىذا الباب ،ككانت
فجرت المقاكمة طاقات عبد َّ
ىذه القصائد نبراسان يضيء لممجاىديف دركب التَّحرير كالخبلص.
ٕ .برع َّ
الرحمف باركد أيَّما براعة في رسـ المكحات الفنية التي تص ٍّكر ساحات القتاؿ،
الشاعر عبد َّ
كشجاعة المجاىديف.

المصادر والمراجع
 -القرآف الكريـ

الديفٍّ ،
ُ .إسماعيؿ ،عز ٍّ
عنكية" ،دار الكتاب العربي
الشعر العربي المعاصر "قضاياه كظكاىره الفنيَّة كالم ٌ
لمطٍّباعة ك َّ
النشر ،القاىرة( ،د .ط)ُٕٗٔ ،ـ.
الرحمف باركد ،رسالة ماجستير ،كمية المغة
م ،عبد العزيز ،القضيَّة الفمسطينَّية في شعر عبد َّ
ِ .األسمر ٌ
العربيَّة ،جامعة أـ القرل -السعكديةُّْٓ ،قَُِْ-ـ.
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ّ .أدكنيس ،عمي أحمد سعيد ،زمف ٍّ
الشعر ،دار العكدة ،بيركت -لبناف ،الطَّ ٍبعة الثانيةُٕٖٗ ،ـ.
ْ .أدكنيس ،عمي أحمد سعيد ،زمف ٍّ
الشعر ،دار العكدة ،بيركت -لبناف ،الطَّ ٍبعة الثالثةُّٖٗ ،ـ.
ٓ .األندلسي ،ابف ىانئ ،ديكاف ابف ىانئ األندلسيَّ ،
قدـ لو عمر فاركؽ الطَّباع ،دار األرقـ ،بيركت –
ٌ
ٌ
َّ
لبناف ،الط ٍبعة األكلىُٖٖٗ ،ـ.
الرحمف باركد ،جمعية المنتدل التربكم ،رفح-
ٔ .باركد ،عبد الرحمف ،األعماؿ األدبيَّة الكاممة ،عبد َّ
فمسطيف ،د طََِٗ ،ـ.

ٕ .البستاني ،بطرس ،محيط المحيط ،مكتبة لبناف ،بيركت – لبناف ،الطَّ ٍبعة األكلىُٕٕٗ ،ـ.

ٖ .الجنباز ،محمد منير ،الكظيفة اإلعبلمية لمشعر اإلسبلمي المعاصر في قضية فمسطيف ،عالـ الكتب
لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،المممكة العربيَّة السعكدية ،الطَّ ٍبعة األكلىُْٖٗ ،ـ.
ٗ .الجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربيَّة ،تحقيؽ أحمد عبد الرؤكؼ عطار،
دار العمـ لممبلييف ،بيركت  -لبناف ،الطَّ ٍبعة الرابعةُٖٕٗ ،ـ.

َُ .الجيَّار ،مدحت سعد محمد ،الصُّكرة الشعرية عند أبي القاسـ الشابي ،الدار العر َّبية لمكتاب ،تكنس،
َّ
الط ٍبعة األكلىُْٖٗ ،ـ.

ٍّ
المقى ًاكـ شرفو أف َّ
يقض مضاجع الخصـ ..كيبني ،مجمة بمسـ ،عدد ُّٓ،
ُُ .الخطيب ،مركاف ،الشعر ي
بيركت -لبنافََِْ .ـ.
ُِ .أبك سمطاف ،أسامة عزت ،فمسطيف في الشعر الميبي (ُْٕٗ ،)ُٖٕٗ-مجمس الثقافة العاـ،
طرابمس -ليبيا ،ال َّ
ط ٍبعة األكلىََُِ ،ـ.
ُّ .الصَّفار ،ابتساـ مرىكف ،جمالية التشكيؿ المكني في القرآف الكريـ ،عالـ الكتب الحديث ،إربد -األردف،
َّ
الط ٍبعة األكلىُُّْ ،ق ََُِ-ـ.

ُْ .عباس ،إحساف ،فف الشعر ،دار الثقافة ،بيركت -لبناف ،الطَّ ٍبعة الثانيةُٗٓٗ ،ـ.
ُٓ .العؼ ،عبد الخالؽ ،التَّشكيؿ الجمالي في ٍّ
الفمسطيني المعاصر ،مطبكعات ك ازرة الثقافة،
الشعر
ٌ
فمسطيفَّ ،
الط ٍبعة األكلىَََِ ،ـ.
ُٔ .عمر ،أحمد مختار ،المغة كالمكف ،القاىرة ،الطَّ ٍبعة الثانيةُٕٗٗ ،ـ.
النقد األ ىىدبي -أصكلو كمناىجو ،دار ُّ
ُٕ .قطب ،سيٍّدَّ ،
الشركؽ ،بيركت ،لبناف( ،د .ط)( ،د .ت).
ٌ

ٍّ
ٍّ
بي المعاصر ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت-
ُٖ .قميحة ،مفيد محمد ،االتجاه اإلنسان ٌي في الشعر العر ٌ
لبناف ،د .طُُٖٗ ،ـ.

الرحمف باركد ،مجمة جامعة أـ القرل لعمكـ
ُٗ .الككفجي ،إبراىيـ ،مف ظكاىر التَّشكيؿ
الفني في شعر عبد َّ
ٍّ
المغات كآدابيا ،العدد الثَّامف ،رجب ُّّْق/مايكَُِِـ.
ٕٓ .المعكش ،سالـ ،في األدب العربي الحديث ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،الطَّ ٍبعة
األكلىُٗٗٓ،ـ.
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ُِ .ابف منظكر ،لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر لمطباعة ك َّ
النشر ،بيركت  -لبناف ،الطَّ ٍبعة األكلى،
َََِـ.
صي ،أفريقيا َّ
ٍّ
الشرؽ ،بيركت -لبناف،
بي الحديث ،دراسة في المنجز ا َّلن ٍّ
ِِ .يحياكم ،رشيد ،الشعر العر ٌ
الطَّ ٍبعة األكلىُٖٗٗ ،ـ.
المواقع اإللكترونية

 -مكقع إخكاف أكف اليف ،ََُِ/ْ/ُٕ ،انظرhttp://www.ikhwanonline.com/Article.asp? :
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تطور الحركة الوطنية األسيرة وانعكاس المتغيرات السياسية الفمسطينية عمييا
مف العاـ ٕٜٓٔ – ٜٔٙٚـ

إعداد:
د .رأفت خميؿ عطية حمدونة
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الممخص:
ناقش البحث نشأة كتطكر الحركة األسيرة ،كأكد الباحث مف خبلؿ بحثو عمى أنيا نتاج لقضية
كصراع سياسي ،كأنيا تتأثر كتؤثر في كؿ جديد عمى الساحة السياسية ،لذلؾ لـ تسر الحركة
األسيرة بطريؽ مستقيـ ،بؿ مرت بمارحؿ مف التقدـ كالتراجع ،كالتصاعد كاليبكط ،كفؽ الحالة
السياسية المحيطة ،كيرل الباحث أف ىناؾ عبلقة جدلية تكاممية بيف الحركة الكطنية الفمسطينية

كالح ركة األسيرة ،فكمما تميز الكاقع الفمسطيني بالكحدة كالقكة كالمقاكمة كالتماسؾ ،كمما انعكس ىذا

الكاقع عمى األسرل باإليجاب (كالعكس صحيح) ،فبل مجاؿ النفصاؿ الكاقع الفمسطيني كالسياسي
في الخارج كتأثيره عمى الحركة األسيرة في السجكف.
كيخمص الباحث إلى أف الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة جزء أصيؿ كميـ مف مجمؿ
الحركة الكطنية الفمسطينية عامة ،بؿ كتشكؿ رأس الحربة ليا ،لما تتمتع مف كفاءات كقيادات لمقكل
كالفصائؿ الفمسطينية ،كأف الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة تتسمح بالكعي كاإلرادة كاستشراؼ

المستقبؿ مف خبلؿ مكاقفيا كمش اركتيا كتأثيرىا بالمتغيرات السياسية ،كمعالجتيـ مف خبلؿ " كثيقة
األسرل ) لمكاقع الفمسطيني كمحاكلة الكصكؿ لمكحدة الكطنية كانياء االنقساـ ،الذم خمؼ الكثير مف

المآسي عمى صعيد القضية الفمسطينية ،كالتراجع العاـ في الحالة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
لممجتمع الفمسطيني ،ككسب الكقت كاالستمرار بالمخططات اإلسرائيمية مف خبلؿ سياسة تعزيز
االستيطاف كالتيكيد عمى كؿ األرض الفمسطينية.
The research discussed the emergence and development of the

Palestinian Detainee Movement (PDM), stressing on the fact that; it is a
product of political conflict, being affected and affects in new events in the
political area. As such, the PDM did not walk in a straight pace, but rather

passed over stages of progress and decline. The researcher finds that
there is integrative dialectical relationship between the Palestinian National

Movement (PNM) and the PDM, whenever the Palestinian reality is
characterized by unity, strength, resistance and cohesion, this is being
reflected on the detainees positively (and vice versa), there is no room to
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separate between the Palestinian reality and the external politics impact on
the PDM in prisons.
The researcher concludes that the PDM is an integral and important

part of the overall PNM in general and its spearhead because it evolve
capable leadership of the Palestinian movements and factions as the PDM

is armed with awareness and the will to looking forward to the future
through its positions and participation that impact political variables. The
best example PDM initiative is the formulation of "Prisoners' Document" to
conclude the national unity and ending the political division that harms the
Palestinian issue in general and resulted in tragic deterioration in the

political, social and economic situation of the Palestinian community which
gave a break to continue the Israeli plans through the policy of increasing
settlements and the Judaizing all Palestinian land.

المقدمة:

كثؽ المؤرخكف الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة مف العاـ ُٕٔٗـ في أعقاب ىزيمة حزيراف،

كاحتبلؿ ما تبقى مف فمسطيف التاريخية ،كزٌج اآلالؼ مف أبنائيا في معتقبلت االحتبلؿ كارتفاع
و
بشكؿ كبير ،بحيث أصبحت حياة المعتقؿ ظاىرة بارزة في حياة الشعب الفمسطيني ككؿ
عددىـ
(قاسـ كآخركف ،ُٖٗٔ ،ص ُُ) ،في أعقاب بمكرة القكاعد األساسية كظيكر الحركات كالتنظيمات
الفمسطينية كبركز األعماؿ الفدائية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي.

كلمتأريخ فإف جذكر الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة ال تنحصر بالعاـ ُٕٔٗـ بؿ تعكد لفترة
االنتداب البريطاني لفمسطيف الذم سجف الثكار كأعدميـ في سجف عكا في العاـ ُّّٗـ ،كالعاـ
ُّٗٗـ ،كتشير الكثائؽ إلى أف العصابات الصييكنية أقامت معسكرات اعتقاؿ لمفمسطينييف
كتصفية البعض منيـ خبلؿ حرب ُْٖٗـ (أبك شريعة ،َُِّ ،صُٖ) ،كىناؾ صعكبة كبيرة في

تحديد عدد األسرل الذيف تـ اعتقاليـ في السجكف اإلسرائيمية في الفترة ما بيف ُْٖٗ – ُْٗٗـ

في أعقاب الحرب مف الفمسطينييف كالعرب؛ ألف اإلحصائيات المتكفرة جزئية في تمؾ الفترات ،كعميو
فقد تباينت المصادر بشأف العدد الدقيؽ الذم يتراكح ما بيف َََٕ معتقؿ كحد أدنى كَََُِ

معتقؿ كحد أقصى (كبيا كعكاد ،َُِّ ،ص ُِ).
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كتناكؿ المؤرخكف كالباحثكف في قضايا األسرل ظركؼ االعتقاؿ في أعقاب "حرب حزيراف مف
العاـ ُٕٔٗـ " ،كالتي حرصت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ البدايات عمى معاقبة المناضميف
الفمسطينييف كابقائيـ في ظركؼ اعتقالية متدنية لمغاية في تمبيتيا لبلحتياجات اإلنسانية األكلية.

كبإجماع الباحثيف ،كانت بدايات االعتقاؿ ال تصمح لمحياة اآلدمية ،كبعيدة كؿ البعد عف

شركط الحياة اإلنسانية ،كاالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية التي كضعت قكانيف كقكاعد لمعاممة األسرل

كقت النزاعات كالحركب ،كلـ تكف تمؾ المعاممة عفكية أك نتيجة لظركؼ سياسية معينة بؿ كانت
ممنيجة مف قبؿ الحككمات اإلسرائيمية كادارة مصمحة السجكف.

مشكمة الدراسة:

تكجد عبلقة جدلية بيف الحركة الكطنية الفمسطينية كالحركة األسيرة ،كتكمف مشكمة البحث في
فيـ تمؾ العبلقة بيف الحركة الكطنية الفمسطينية في خارج السجكف كالحركة األسيرة.

تساؤالت الدراسة:

تتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ُ .ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الحركة الكطنية الفمسطينية كالحركة األسيرة في سجكف االحتبلؿ
اإلسرائيمي؟

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس سؤاليف فرعييف:

ُ .ما مدل انعكاس المتغيرات السياسية الخاصة بالقضية الفمسطينية عمى كاقع الحركة األسيرة؟
ِ .كيؼ تعامؿ األسرل مع تمؾ المتغيرات؟

فرضيات الدراسة:

 الحركة األسيرة جزء أصيؿ مف المعركة ضد االحتبلؿ كجزء مف تاريخ نضاؿ الشعب الفمسطيني
كالمتغيرات السياسية.

منيج الدراسة:

المنيج التاريخي بشقيو الكصفي كالتحميمي ،كاألدكات البحثية "كالمقابمة مع األسرل المحرريف
كالقدامى".

مفاىيـ ومصطمحات الدراسة:
 الحركة الوطنية األسيرة :ىي مجمكع األسرل كاألسيرات الفمسطينييف الذيف تعرضكا لبلعتقاؿ منذبداية االحتبلؿ العسكرم اإلنجميزم لفمسطيف عاـ ُُٕٗـ ،إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ

ُْٖٗـ ،كاحتبلؿ الضفة الغربية كالقدس كقطاع غزة مف قبؿ إسرائيؿ عاـ ُٕٔٗـ إلى اآلف
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(مركز أبك جياد لشئكف الحركة األسيرة ،َُِْ ،صّْ) ،كىي تطمؽ عمى مجتمع األسرل
كاألسيرات مف الذيف عايشكا تجربة األسر ،كقد بمغ تعدادىـ لما يقارب مف المميكف فمسطيني كفؽ
رئيس ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريف (مكقع صحيفة الرأم اليكـ).
 مصمحة السجوف اإلسرائيمية العامة :بالعربية (مصمحة السجكف اإلسرائيمية -الشاباص) بالعبرية(שירות בתי הסוהר) باإلنجميزية ( )Israel Prison Serviceتأسست عاـ ُْٗٗـ كىي
تتبع لك ازرة الداخمية اإلسرائيمية كتمثؿ الذراع التنفيذم إلنفاذ القانكف في إسرائيؿ كيقع مقرىا

الرئيسي في مدينة الرممة كسط إسرائيؿ كىي مسؤكلة عف ِّ سجف منتشر في إسرائيؿ كتضـ

ّٓ ألؼ سجيف كٖ آالؼ مكظؼ عاـ ََِٗ ،نسبة (أسرل المقاكمة الفمسطينية) بمغت َْ%
كنسبة السجناء الجنائييف بمغت َٔ( %أبك زياد ،َُِِ ،صَُ).
 وثيقة الوفاؽ الوطني :مجمكعة مف النقاط التي كضعتيا الحركة الكطنية األسيرة في السجكفاإلسرائيمية كتحديدان في سجف ىداريـ ،كقد استندت النقاط التفاؽ القاىرة مارس/آذار ََِٓـ ،مف
أجؿ إنجاح الحكار الكطني الفمسطيني الشامؿ إلنياء االنقساـ ،كالكثيقة كضعت آلية أك برنامج

عمؿ سياسي لمفصائؿ الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية بتاريخ ََِٗٔ/ٓ/ـ( .أبك شريعة،

َُِّ ،صُٖ).

الدراسات السابقة:

 -دراسة سمماف جاد ا

(ٕٓٓٓـ) بعنواف( :أدب المواجية) (جاد ا﵀.)َََِ ،

جاءت دراسة الباحث األسير المحرر جاد ا﵀ كالذم أمضى في السجكف اإلسرائيمية اثني عشر

عامان ،كيعد مف ركاد الحرك ة األدبية في السجكف لتؤكد عمى الكثير مف السمات الجمالية ألدب

السجكف كاألكضاع الثقافية العامة داخؿ المعتقبلت ،كاستعرض الباحث الذم تميز بالجرأة في كتابو
عدد مف المكضكعات كاف أكليا أىمية الرقي الثقافي لؤلجياؿ الفمسطينية كالعربية لتكازم حجـ

التحديات المفركضة م ع االحتبلؿ ،كاعتبر الكاتب جاد ا﵀ أف ىناؾ أزمة ثقافة فمسطينية كعربية
قياسان بتنشئة المستكطنيف الييكد في ىذا المجاؿ ،كاعتبر التطبيع مع الفمسطينييف كالعرب حممان

صييكنيان إلنياء الصراع بكسائؿ أخرل غير العنؼ ،ثـ تناكؿ أشكاؿ المقاكمة كبيئة األسر كأيدلكجيا

الثكرة في السجكف كخارجيا ،كاإلنتاج األدبي لركاد الحركة األدبية كالثقافية كالتعميمية كالفنكف
بأشكاليا كتنكعيا خبلؿ االعتقاؿ ،كمراحؿ تطكر الحركة األسيرة كسماتيا مستندان لممعيار الثقافي

كاألدبي كالتغيرات التي أحدثتيا نضاالت األسرل التراكمية عمى قاعدة المكاجية الكاعية كاالحترافية،
كاعتبر الباحث أف كتاب جاد ا﵀ مف أىـ المراجع التي تناكلت أدب المكاجية داخؿ االعتقاؿ،
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كشكؿ مرجعان غنيان في كثير مف مكاطف الدراسة ،إال أنو لـ يركز عمى أثر المتغيرات السياسية
كخاصة حقبة أكسمك عمى الحركة األسيرة.

 دراسػػة عيسػػى قراقػػع (ٕٓٓٓـ) بعنػػواف( :ألسػػرى الفمسػػطينيوف فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية بعػػدأوسمو ٖٜٜٜٔ-ٜٜٔـ) (قراقع.)َََِ ،

تناكؿ الباحث كاألسير المحرر عيسى قراقع  -الذم شغؿ كزي انر لؤلسرل في الحككمة

الفمسطينية السادسة عشر ،كعيف رئيسان لييئة شؤكف األسرل كالمحرريف في آب َُِْـ  -في

دراستو األكضاع االعتقالية ما قبؿ اتفاقية أكسمك في العاـ ُّٗٗـ ،كمف ثـ بيَّف األكضاع

االعتقالية كانعكاس التسكية السياسية عمى مجمؿ أكضاعيـ االعتقالية ،كعرض الكاتب تذمر
األسرل في السجكف عمى االتفاقيات الفتقارىا لمكاد كاضحة بمكجبيا يتـ اإلف ارج عنيـ في أعقاب
التكقيع عمييا بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كترؾ األمر لحسف نكايا قادة دكلة االحتبلؿ،
كقسـ الكاتب دراستو لمراحؿ التطكر التي مرت بيا الحركة األسيرة ،كقد بدأىا بمرحمة حماية الذات
ٌ
في بداية السبعينيات ،كمرحمة بناء المؤسسة االعتقالية كتحسيف شركط االعتقاؿ ،كمرحمة تحقيؽ
و
محطات نضالية عمى مدار سنكات الثمانينيات ،كمرحمة النضاؿ الشامؿ حتى
المنجزات مف خبلؿ

العاـ ُِٗٗـ ،كمف ثـ كانت المتغيرات السياسية كانعكاس عممية السبلـ عمى األسرل.

ككفؽ الباحث قراقع في دراستو التي تميزت بالمنيجية كالتحميؿ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير
مف "جامعة بيرزيت" ،كشكمت مرجعان ميمان لمباحث في ما يتعمؽ بالكضع القانكني كانعكاس التسكية

السياسية كمتغير ميـ عمى الحركة األسيرة ،كلكف الباحث قراقع لـ يتناكؿ إال متغير سياسى كاحد،

األمر الذل يجعمو شاىدان عمى مرحمة تحتاج لتكضيح المتغيرات في مراحؿ أخرل.

 دراسػػػػة أ .محمػػػػد أبػػػػو شػػػػريعة (ٖٕٔٓـ) بعنػػػػواف( :الحركػػػػة األسػػػػيرة وتوثيرىػػػػا فػػػػي السياسػػػػةالفمسطينية ٕٕٓٔ – ٕٓٓٙـ) (أبك شريعة)َُِّ ،

 ناقش الباحث مف خبلؿ رسالة الماجستير لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية بجامعة األزىر بغزةمدل تأثير الحركة األسيرة في السياسة الفمسطينية كتأثيرىا كتأثرىا بيا ،كقسـ الباحث دراستو إلى
خمسة فصكؿ ،أكليا إطار نظرم ،كالثاني :تناكؿ فيو كاقع الحركة األسيرة في السجكف ما قبؿ
اتفاقية أكسمك ،كالثالث خصص لمكقؼ الحركة األسيرة مف االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية،
كالرابع عف عبلقة الحركة األسيرة بالمؤسسات الكطنية كالعربية كالدكلية كالخامس تناكؿ مساىمة

الحركة األسيرة في صناعة القرار السياسي الفمسطيني.

 -كبالعمكـ ركز الباحث عمى الدكر البارز الذم لعبتو في بمكرة كثيقة الكفاؽ الكطني الفمسطيني التي
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تـ اإلعبلف عنيا في مايك ََِٔـ في أعقاب حالة االنقساـ الفمسطيني كفشؿ كؿ المحاكالت
المجتمعية كالسياسية كالمبادرات ا لداخمية كالخارجية مف أجؿ رأب الصراع الفمسطيني الداخمي بيف
حركتي فتح كحماس.

كيرل الباحث أف أ .أبك شريعة استطاع مف خبلؿ دراستو إبراز دكر األسرل كتأثيرىـ في

السياسة الفمسطينية" ،كتمنى الباحث عمى (أ .أبي شريعة) لك تناكؿ بعمؽ انعكاس المتغيرات

السياسية عمى الكاقع االعتقالي ،خاصةن االنتفاضتيف "ُٕٖٗ – َََِـ" كحدثيف سياسييف مركزييف

أثٌ ار عمى الحركة األسيرة في السجكف.

 -أحمد أبو السعود (ٕٗٔٓـ) بعنواف( :ومضات مف خمؼ القضباف) (أبك السعكد.)َُِْ ،

استعرض "أبك السعكد" الذم عاش تجربة االعتقاؿ لخمسة كعشريف عامان متكاصمة ،كتـ تحريره

مف األسر في صفقة "كفاء األحرارَُُِ -ـ" – في دراستو مكج انز عف بدايات الحركة الكطنية

األسيرة كقسكة ظركؼ االعتقاؿ في البدايات ،كمراحؿ تطكر االعتقاؿ كأشكاؿ نضاالت األسرل،

كنشأة الجماعة اإلسبلمية كتنامي قكتيا كالتحكالت عمى الييئة القيادية في السجكف ،كتناكؿ
اإلضرابات المفتكحة عف الطعاـ بشقييا المطمبي كالسياسي ،كانعكاس اتفاقية أكسمك كاالنقساـ
الفمسطيني عمى األسرل ،كتطرؽ لمكثير مف الكقائع كاألحداث كالتطكرات كالنشاطات التي أثرت

عمى مسيرة الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة ،كحياة االعتقاؿ مف مختمؼ جكانبيا.

كيرل الباحث أف الكاتب "أبك السعكد " تميز بالنظرة النقدية لؤلحداث ،كقدـ مقترحات عممية

مممكسة كذات قيمة في محاكلة كضع الحمكؿ المناسبة لمناحي حياة االعتقاؿ بما يحقؽ المزيد مف
االنتصارات كزيادة الفعالية المطمكبة لنضاؿ األسرل كتحقيؽ أىدافيـ كمطالبيـ العادلة.

كشكؿ الكتاب مرجعان ميمان في عدد مف مباحث الدراسة ،كلكف الباحث كجد أف الكاتب "أبك

السعكد" ،تعمؽ في تأريخ الكثير مف المتغيرات كفقان لتجربة الرفاؽ في الجبية الشعبية التي انتمى

عرج الكاتب عمى تجارب التنظيمات الفمسطينية
الكاتب الييا ،كببل شؾ ستككف الدراسة أشمؿ لك َّ

األخرل التي عاشت ظركف نا كبرامج مختمفة.

تقسيـ الدراسة:

تنقسـ الدراسة إلى قسميف رئيسيف:

 مراحؿ تطكر الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة منذ نشأتيا. المتغيرات السياسية التي أثرت عمى األسرل في السجكف كسبؿ التعامؿ معيا. -النتائج كالتكصيات.
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المبحث األوؿ

الحركة األسيرة تاريخيا ومراحؿ تطورىا

يعد الباحث السجكف اإلسرائيمية أقسى بظركؼ اعتقاليا مف أسكأ عشرة سجكف عمى مستكل
العالـ كىي "سجف ألكاتارز االتحادم األميركي الذم يضـ أخطر المساجيف عمى اإلطبلؽ،
كمعسكر ِِ السياسي الذم تـ إنشاؤه عاـ ُٓٔٗـ في شماؿ ككريا في مكاف منعزؿ تمامان
كحراستو بالكبلب كاألسمحة الحديثة ،كاحاطة السجف بسكر مكيرب إلحباط أم محاكالت ىرب،

كسجف ساف ككينتيف األميركي المكتظ بكالية كاليفكرنيا ،كسجف غكانتانامك الذم أقامو جكرج بكش

(الرئيس األميركي السابؽ) أثناء غزكه الع ارؽ كأفغانستاف ،كاشتيار ىذا السجف بإجراءات التعذيب،
كسجف نيركبي بكينيا ،كسجف فمكرانس األميركي الذم أينشئ مف أجؿ احتكاء أشد المساجيف شغبان

كالمشتير بالعزؿ االنفرادم ،كسجف سانت الفرنسي الذم أنشئ عاـ ُٕٖٔـ ،كىك كاحد مف أىـ

ثبلثة سجكف في فرنسا ،كتـ استخدامو أثناء الحرب العالمية الثانية ،كتأقمـ السجناء فيو مع الفئراف
كقضية االزدحاـ ،كسجف مينتك از باألرجنتيف المعركؼ باالزدحاـ كقضاء الحاجة بالزجاجات مما

يجعؿ ىناؾ ركائح كريية كانتشار األمراض ،باإلضافة إلى عدـ كجكد عناية طبية كافية ،كسجف

سابينيتا الفنزكيمي المزدحـ كالمشيكر بسكء العناية الطبية كاستخداـ أسمحة نارية (مكقع مركز
األسرل لمدراسات).

كيرل الباحث أف الظركؼ المعيشية ألسكأ عشرة سجكف في العالـ مجتمعة مكجكدة في سجكف
االحتبلؿ مف إجراءات التحقيؽ كالتعذيب كقتؿ األسرل باستخداـ األسمحة الحية ،كسكء الطعاـ،

كاالكتظاظ ،كالتفتيش العارم ،كاالقتحاـ الميمي ،كاالستيتار الطبي ،كانتشار الحشرات كمنيا السامة
كخاصة في السجكف كالمعتقبلت كاألماكف المنعزلة كالنائية المكجكدة في صحراء النقب ،كاألسكار

الشاىقة كاستخداـ الكبلب في التفتيش.

 مراحؿ تطور الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة:ُ .اجتيادات الباحثيف في تقسيـ المراحؿ:

تجربة الحركة األسيرة النضالية لـ تعبر بطريؽ مستقيـ ،بؿ مرت بمراحؿ مف التقدـ كالتراجع،

كالتصاعد كاليبكط ،كقد نجح األسرل في تسجيؿ نقبلت نكعية بيف فترة كأخرل في مسيرة صعبة

كشاقة ،خاض خبلليا األسرل سمسمة مف النضاالت الجزئية ،كالشاممة ،فكاف الثمف سقكط الشيداء
كالجرحى (أبك شريعة ،َُِّ ،صِٕ).
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كلبلطبلع عمى ظركؼ كمتغيرات كؿ مرحمة ،كمبلمحيا كمميزاتيا مف حيث المتغيرات
السياسية كانتياكات سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كأساليب ككسائؿ الحركة الكطنية الفمسطينية
األسيرة ،كأشكاؿ نضاليا كمقاكمتيا ،كباحث في قضايا األسرل اجتيد في تقسيـ المراحؿ كفؽ
االستناد لممؤرخيف السابقيف إلى سبع مراحؿ كىي:

ٔ .مرحمة المخاض ما بيف (ٜٖٔٚ-ٜٔٙٚـ):

بدأت ىذه المرحمة مع بداية االحتبلؿ كاستمرت حتى منتصؼ السبعينات ،كشيدت ىذه

المرحمة أحداثنا صعبة أبقت عمى تدني مستكل نشاطات الحركة األسيرة التنظيمية كالثقافية
كاالجتماعية كقد تميزت بشدة القمع كاإلرىاب الممارس مف قبؿ إدارة مصمحة السجكف ( قاسـ

كآخركف ،ُٖٗٔ ،ص ٕٔ) ،تأثرت الحركة األسيرة كقتيا بيزيمة حزيراف ُٕٔٗـ ،كالمتغير السياسي
لصالح دكلة االحتبلؿ الذم انعكس سمبان عمى كاقع السجكف.

ٕ .مرحمة البناء ما بيف (ٖٜٔٛٓ-ٜٔٚـ):

تأثر األسرل إيجابان في ىذه المرحمة بحرب أكتكبر ُّٕٗـ ،كقد شيدت السجكف في أعقابو

جرأة أكبر في مكاجية السجاف ،كميٌد الكاقع السياسي لمرحمة جديدة ،كباتت حياة األسرل أكثر
كتنظيما ،عدا عف ذلؾ فإف المسألة في جكىرىا مف الناحية النفسية تكمف في الكرامة
انتظاما
ن
ن
شيير في العاـ
نا
الشخصية كالكطنية ،األمر الذم حتـ عمييـ أف يخكضكا في ىذه المرحمة إضرنابا
ُٕٔٗـ في سجف عسقبلف كالذم استمر ْٓ يكـ ليعمف عف بداية مرحمة جديدة في مسار حركة

أسرل الثكرة الفمسطينية كفي مسار سمطات سجكف االحتبلؿ بعد الفشؿ الذريع الذم منيت بو تمؾ
السياسات كالقفزة النكعية التي طرأت عمى نضج الثائر الفمسطيني (الرجكب ،ُٖٗٓ ،ص ُٔ)،

ىذا اإلضراب الذم أعطى لمعتقمي الحركة األسيرة الثقة بأنفسيـ ،كعزز دكرىـ الجماعي ،كأكد عمى
أىمية األطر التنظيمية سكاء الخاصة بالفصيؿ أك العامة ذات العبلقة بالفصائؿ مجتمعة ،كأدركت

"إدارة السجكف" أف اإلضراب جاء نتيجة فعؿ كتخطيط كأف اليكـ ليس كاألمس (حسف،ََِٓ ،
صُّ).
ٖ .مرحمة تحقيؽ الحقوؽ وحمايتيا وكانت ما بيف (ٜٓٔٛ٘-ٜٔٛـ):

اقعا اعتقاليان قكيان ،كتأكدت تمؾ المرحمة
أسست الحركة الكطنية الفمسطينية في ىذه المرحمة ك ن
بال كثير مف التضحيات التي راكمت ما قبميا مف الخطكات النضالية ،ففي أعقاب إضراب َُٖٗـ

يكما متتاليان كالذم انتيى باستشياد األسرل "عمي
الذم خاضو األسرل في سجف نفحة لمدة ّّ ن
الجعفرم كراسـ حبلكة ،كأنيس دكلة" كتبعيما األسير الشييد "إسحاؽ م ارغة" في ُّٖٗ عمى خمفية
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اإلضراب نتيجة تراكـ المرض بسبب إجباره عمى التغذية القسرية كاف ىذا اإلضراب عبلمة مضيئة
في الظبلـ العميؽ الذم تغذيو أجيزة أمف االحتبلؿ دائمان بالمزيد مف ممارسات القمع (القيسي،

َُِْ ،صِّٖ) ،كاستطاع األسرل في ىذا اإلضراب أف يحققكا إدخاؿ أجيزة التمفاز كالمذياع،

كتركيب األسرة لمنكـ كادخاؿ المزيد مف الكتب كتحسيف الطعاـ كالرعاية الصحية كزيادة كقت الزيارة

لتصؿ ْٓ دقيقة كاستبلـ المطبخ كادخاؿ احتياجات األسرل مف مبلبس كأغطية ،كانتظاـ الزيارات
كتحسيف ظركفيا(مركز أبك جياد لشئكف الحركة األسيرة ،َُِْ ،صُِْ).

في ىذه المرحمة كانت معركة بيركت ُِٖٗـ ،كىي الحرب األطكؿ في الصراع المستمر مع

العدك ،فمقد بدأت مع القصؼ الصييكني عمى مدينة بيركت في ْ حزيراف ُِٖٗ كلـ تتكقؼ إالٌ

في ُِ آب /أغسطس مف العاـ ذاتو مع بدء مغادرة مقاتمي الثكرة الفمسطينية مدينة بيركت ،أم أنيا

كجكا ،عمى مدل ٖٖ يكم نا (مكقع صحيفة الرأم
نا
بر
حرب استمرت ،كمعيا حصار بيركت ،نا
كبحر ن
اليكـ) ،كحقيقة أف ىذا الصمكد كاف لو انعكاسو اإليجابي بأداء المقاكمة الفمسطينية كصمكدىا،
ككاف لو ما بعده مف تعزيز الثقة بالذات في السجكف ،كالتفاؤؿ بالحرية مع انتظار عمميات تبادؿ

انتيت في العاـ ُٖٓٗـ ،كلقد خاض األسرل إضرابان مفتكحان عف الطعاـ في العاـ ُْٖٗـ لمدة
ُِ يكـ في سجف جنيد ،كحققكا فيو الكثير مف المطالب كالحقكؽ األساسية كاإلنسانية.

ٗ .مرحمة النضاؿ الشامؿ وذروة تحقيؽ اإلنجازات واالنتصارات في األعواـ ما بيف ٘– ٜٔٛ
ٜٜٗٔـ:

حاكلت إدارة مصمحة السجكف اإلس ارئيمية في أعقاب عممية التبادؿ في العاـ ُٖٓٗـ أف تناؿ

مف الحركة الكطنية األسيرة بسبب تحرير عدد كبير مف قيادات السجكف كالككادر االعتقالية،

جدا كنتيجة إلضرابي نفحة َُٖٗـ كاض ارب
كااللتفاؼ عمى ما حققو األسرل مف إنجازات ميمة ن
جنيد في العاـ ُْٖٗـ كالذم حقؽ إدخاؿ التمفاز كالراديك كادخاؿ الكتب كاألغطية كالمبلبس ،فبدأت

بحممة مف القمع كفرض اإلجراءات الخانقة كالمذلة لتصبح الحركة األسيرة في مكقؼ الدفاع عف

منجزاتيا التي حققتيا بالتضحيات الغالية حيث خاض األسرل سمسمة مف اإلضرابات الجزئية

كالشاممة في إطار التصدم ليجمة إدارة مصمحة السجكف اإلسرائيمية عمى حقكقيـ ،كفي ُٕٖٗـ

خاض األسرل إضراب سجف جنيد استمر َِ يكمان لمناىضة تمؾ السياسات التي استيدفت البنى

التحتية لمسجكف (قراقع ،َََِ ،صُّ) ،الشؾ أف عممية تبادؿ األسرل في العاـ ُٖٓٗـ كالتي

تمت في َِ مايك ُٖٓٗـ ـ بيف إسرائيؿ كالجبية الشعبية القيادة العامة كالتي أطمقت إسرائيؿ
أسير مقابؿ ثبلثة جنكد إسرائيمييف كانت مؤثرة عمى الحركة األسيرة بسبب
بمكجبيا سراح ُُٓٓ نا
اإلفراج عف مئات الككادر المجربة كالقيادات التنظيمية القادرة كالمتمكنة.
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كبير في مؿء الفراغ،
دكر نا
يرل الباحث أف الككادر التي بقيت رىف االعتقاؿ بعد التبادؿ لعبت نا
جيكدا استثنائية في قيادة المعتقميف الجدد خاصة في أعقاب انتفاضة ُٕٖٗـ كالتي اعتقؿ
كبذلت
ن

فييا عشرات اآلالؼ ،بقي منيـ ما يقارب مف َََُٓ معتقؿ تشربكا ممف تشربكا مفاىيـ كأسس

التجربة التنظيمية كالفكرية كالثقافية كاإلبداعية ،حتى أف األسرل في ىذه المرحمة تفاعمكا بشكؿ كبير
جدان مع مستجدات االنتفاضة الفمسطينية فأصدركا المجبلت كالنشرات كالبيانات التي تناكلت

كتحميبل ،كتبنكا الشيداء ،كأحيكا في احتفاالت خاصة مناسبة دخكؿ االنتفاضة
تشخيصا
االنتفاضة
ن
ن
في كؿ شير جديد مف عمرىا النضالي ككثفكا مراسبلتيـ مع فصائميـ محاكليف اإلسياـ مف كحي
تجاربيـ النضالية باالقتراح كالتصكر لعؿ ذلؾ يغني كيفيد التجربة (حسف ،ََِٓ ،صّٕ).
ككاف إضراب ُِِٕٗٗ/ٗ/ـ ذركة اإلنجازات كاالنتصارات ليذه المرحمة كالتي تجسدت فييا
الكحدة كالتماسؾ االعتقالي ،كالتعبئة النضالية كالركح الكطنية العالية لؤلسرل ،كااللتفاؼ حكؿ قيادة
كطنية اعتقاليو مكحدة ،بما زاد مف قكة التنظيمات كالمؤسسات االعتقالية ،كالتكاصؿ مع الخارج

كالعبلقات الكطنية االعتقالية ،كالتفاىـ عمى الحد االدنى كاألقصى لمطالب األسرل كقد حققت

الحركة األسيرة في ىذا اإلضراب جميع مطالب األسرل.

٘ .مرحمة النضاؿ السياسي ما بيف ٗ ٕٓٓٓ – ٜٜٔـ:

منذ التكقيع عمى كثيقة إعبلف المبادئ في كاشنطف بتاريخ ُُّّٗٗ/ٗ/ـ بيف منظمة التحرير

الفمسطينية (ـ.ت.ؼ) كحككمة إسرائيؿ حدث تحكؿ نفسي عند األسرل الفمسطينييف في السجكف

اإلسرائيمية حيث ارتفعت مستكيات التكقع ل دييـ ،كالمتعمقة بإنياء معاناتيـ كاإلفراج عنيـ ،حيث أركا
أم تسكية سياسية بيف طرفي النزاع البد كأف تشمؿ إطبلؽ سراح المعتقميف ،كمف ىنا
أف حصيمة ٌ
مشبعا باآلماؿ كقد يككف ىذا التفاعؿ ىك أحد
فإف تفاعؿ األسرل مع االتفاقيات المكقعة كاف نا
كبير ك ن

كثقافيا
كسمككيا
تنظيميا
أبرز التحكالت الداخمية عمى صعيد مجتمع االعتقاؿ كعمى كافة المستكيات
ن
ن
ن
(حسف ،ََِٓ ،صٗٓ).

ختاما تراجعت االىتمامات عمى المستكل النضالي كاالعتقالي ،كشيدت ىذه المرحمة ثبلثة

إضرابات سياسية األكؿ في ُُِْٗٗ/ٔ/ـ كجاء عمى خمفية تكقيع اتفاؽ القاىرة ،ككاف إضرنابا

صير استمر ثبلثة أياـ ،كالثاني في ُُٖٗٗٓ/ٔ/ـ تحت شعار إطبلؽ سراح جميع األسرل
ق نا
كاألسيرات دكف استثناء كاستمر ُٖ يكـ ،فيما أعمف األسرل اضرابيـ الثالث في ُٖٓٗٗ/ِ/ـ
كاستمر عشرة أياـ (حسف ،ََِٓ ،صِْ).
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 .ٙمرحمة النضاؿ االستيعاب ومحاوالت االستنياض ما بيف ٕٓٓٓ – ٕٓٓٙـ:
في أعقاب انتفاضة األقصى في العاـ َََِـ ،بدأ األسرل مف جديد بالتدفؽ إلى السجكف،

ليرتفع عددىـ كفؽ تقرير ََِٖـ لك ازرة األسرل إلى أكثر مف (َُُٓٓ) أسير (الدائرة اإلعبلمية
لك ازرة شئكف األسرل ،ََِٖ ،صِ) ،في أعقاب اجتياح قرل كمدف كمخيمات الضفة الغربية في

التاسع كالعشريف مف آذار ََِِـ ،ما استكجب إعادة افتتاح أقساـ كاف يقطنيا أسرل جنائيكف،
كسجكف أخرل كانت مغمقة (أبك السعكد ،َُِْ،صٕٕ) ،كمع الكقت جرل إنشاء أقساـ جديدة

كسجكف كمعتقبلت جديدة (ُ) ،كمع ازدياد عدد األسرل في السجكف ،عاش المعتقمكف ظركفنا قاسية
جدا كال تطاؽ ،كفي نفس الفترة ظيرت كحدات خاصة(ِ) لمتضييؽ عمى األسرل ،ككاف أحد عناكيف
ن
ىذه اليجمة مف قبؿ أجيزة األمف اإلسرائيمية مصادرة أجيزة اليكاتؼ الخمكية (أبك شريعة،َُِّ ،

صٕٖ )،المكجكدة مع األسرل داخؿ السجكف.

 .ٚمرحمة اال نقساـ السياسي والنضاؿ الجماعي والفردي ما بيف ٕٜٓٔ – ٕٓٓٙـ:

شيدت األراضي الفمسطينية في أعقاب االنتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ ََِِٓٔ/ُ/ـ

أحداثان دامية أدت إلى االنقساـ السياسي كالجغرافي بيف قطاع غزة كالضفة الغربية في

تماما عما سبقيا (أبك شريعة،
ََُِْٕ/ٔ/ـ ،كانتقمت الحالة الفمسطينية إلى مرحمة مختمفة
ن
َُِّ ،صُٓٔ) ،كقد انعكست تمؾ ا ألحداث الدامية بشكؿ كبير عمى كاقع الحركة األسيرة في
السجكف اإلسرائيمية ،كالتي دفعت قيادتيا في السجكف إلطبلؽ مبادراتيـ التي عرفت باسـ "كثيقة
األسرل" (أبك شريعة ،َُِّ ،صُْٖ) ،كالتي سميت بكثيقة الكفاؽ الكطني في ََِِٕٕ/ٔ/ـ

ككثيقة نيائية بعد إجراء بعض التعديبلت عمييا مف القكل الفمسطينية ،كشممت ىذه المرحمة مف قبؿ
األداة التنفيذية المتمثمة بإدارة مصمحة السجكف اإلسرائيمية قمعية ىجمة غير مسبكقة عمى األسرل

في كؿ السجكف.

في نياية المبحث يرل الباحث أف األسرل في كؿ مراحميـ استطاعكا أف يتكيفكا مع كؿ كاقع ،كأف

يعممكا عمى تغيير ذلؾ الكاقع االعتقالي لمنقيض عنكة بالخطكات النضالية التكتيكية كاالستراتيجية،
كاالنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرل ،كاستطاع األسرل االنتقاؿ مف مرحمة إلى أفضؿ منيا في أعقاب
تجميع قكاىـ كاتخاذ مكاقؼ نضالية جماعية ناجحة كمؤثرة لتكريس الحقكؽ األساسية ،كالكصكؿ لمحياة
الكريمة ضمف معادلة تكازف الرعب مع إدارة مصمحة السجكف اإلسرائيمية.
( )1منها (سجن اٌشل وأوهلٌكٌدار " داخل سجن السبع " ،وهدارٌم قسمى  4و  8ورٌمونٌم ،وسجن جلبوع ،والرملة قسمى  3و  ،4وسجن نفحة الجدٌد  12و
11و  ،10وسجن رٌمون ،وأعاد االحتالل افتتاح معتقل النقب ،وعدداً من مراكز االعتقال كعوفر وعتسٌون وقدومٌم ) .
( " )0كوحدة المتسادا والناحشون ودرور وكٌتر وغٌرها ".
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مجاال لمشؾ بكاقع
كالكاضح في تعقب كتحميؿ مراحؿ الحركة األسيرة أنيا متأثرة بما ال يدع
ن

الحركة الكطنية الفمسطينية ،كالمتغيرات السياسية ،كاألكضاع الداخمية لممجتمع الفمسطيني ،كتأثيره
عمى الحركة األسيرة في السجكف.

المبحث الثاني

التوثير والتوثر بالمتغيرات السياسية الفمسطينية

تأثر بكؿ جديد
قضية األسرل ىي نتاج لقضية كصراع سياسي ،فقد كانكا مف أكثر الفئات نا
عمى الساحة السياسية (الرياحي ،صُٗ) ،كمف خبلؿ كؿ مستجد عمى الساحة الفمسطينية مع

االح تبلؿ أثبتت الحركة األسيرة أنيا طميعة النضاؿ الكطني الفمسطيني ضد االحتبلؿ ،كأنيا بفعؿ
كاقعيا المكضكعي تتبكأ الصدارة في قمب الصراع اليكمي معو (مركز أبك جياد لشئكف الحركة

األسيرة ،َُِْ ،صُّْ).

كيرل الباحث أف المتغير السياسي ،ىك الذم أدخؿ العديد مف المفاىيـ في المجتمع الفمسطيني
بشكؿ عاـ ،كعمى الحزب السياسي بشكؿ خاص ،ككاف لو انعكاسو في الحركة األسيرة كأثره عمى

األداء التنظيمي لممعتقميف ،فالحركة األسيرة منذ بداية نشأتيا تعيش في حالة مف االستنفار
المتكاصؿ ،كتشعر باستم ارر المعركة المحتدمة ،كانتقمت مف حالة إلى حالة بمد كجزر كفؽ المتغير
السياسي كمدل قكة جبية النضاؿ الفمسطيني كالعربي الخارجي في معركتيا النضالية مع االحتبلؿ

اإلسرائيمي ،كيتبيف حجـ التأثر كالتأثير بالمتغيرات السياسية المركزية مثؿ:
أوالً :انتفاضة ٜٔٛٚـ:

شكمت انتفاضة ُٕٖٗـ نقطة تحكؿ كبيرة كنكعية في جياد الشعب الفمسطيني لنيؿ حقكقو،

حيث إنيا بكؿ ما حممتو مف عنفكاف كقكة ،كانت أكبر تحدم يكاجو االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم كجد
نفسو أماـ تيار جارؼ كعظيـ مف شتى الش ارئح كالمستكيات (زايد ،ََِِ ،صْ).

كلككف االنتفاضة انطمقت بعد عاميف مف صفقة ُٖٓٗـ ،فعدد كبير مف المحمميف كاألسرل

المحرريف مف ربط بيف االنتفاضة كقيادة أكلئؾ المحرريف ليا ،كأكد عمى الدكر البارز ليـ في
سيركرتيا.

فالغالبية ممف تحرركا مف السجكف في العاـ ُٖٓٗـ كانكا قادة سياسييف كعسكرييف كلدييـ

خبرة تنظيمية كأمنية عميقة اكتسبكىا مف السجكف كتحمكا معيا بالثقافة الكاسعة ،كقد تحدث بنياميف
نتنياىك رئيس الكزراء اإلسرائيمي في كتابو "مكاف بيف األمـ" عمى أف األسرل الذيف أطمؽ سراحيـ

في صفقة ُٖٓٗـ ،ىـ الذيف قادكا االنتفاضة األكلى (عطا ا﵀.)َُِٓ ،
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عدت ىذه المرحمة مف أكثر المراحؿ حساسية في تاريخ الحركة الكطنية األسيرة ،ما قبؿ اتفاقية
دكر في التأثير عمى مسيرة الحركة
أكسمك ُّٗٗـ ،فقد لعبت العديد مف العكامؿ المحمية كالدكلية نا
األسيرة داخؿ السجكف ،حيث المكاجيات كاالعتقاالت ،كاقامة المعسكرات العسكرية الستيعاب

األعداد الجمة مف المعتقميف ،كقياـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ سنكات االنتفاضة األكلى ما
بيف (ُٕٖٗ – ُْٗٗـ) باعتقاؿ قرابة (ََِ ألؼ) مكاطف أم بمعدؿ ثبلثيف ألؼ حالة اعتقاؿ في
العاـ الكاحد

(مكقع فمسطيف خمؼ القضباف)،

إضافة إلى عامؿ آخر كىك العدكاف عمى الع ارؽ ،كما أحدثو مف

متغيرات دكلية عكست نفسيا عمى القضية الفمسطينية كحركتيا الكطنية التي تعتبر الحركة األسيرة
جزءان منيا (قراقع ،َََِ ،ص ُّ).

ميما بالنسبة لممعتقميف ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لمشعب
انتفاضة العاـ ُٕٖٗـ كانت حدثنا ن
حضكر مكثفان في حياتيـ ،فأصدركا المجبلت كالنشرات كالبيانات،
الفمسطيني عامة ،حيث سجمت
ان
كتحميبل ،كتبنكا الشيداء كأحيكا في احتفاالت خاصة مناسبة دخكؿ
تشخيصا
التي تناكلت االنتفاضة،
ن
ن
االنتفاضة كؿ شير جديد مف عمرىا النضالي.

كلـ يفقد المعتقمكف الكسيمة لمنيكض بأكضاعيـ ،كتجاكز صدمة شيكر االعتقاؿ األكلى،

اإلضربات كالخطكات االحتجاجية األخرل ،فكاف اإلضراب
ا
كالتحكؿ إلى اليجكـ مف خبلؿ عدد مف
رسالة مكجية لئلسرائيمييف مفادىا أف أسمكب القمع كاإلذالؿ كامتياف إنسانية اإلنساف ال يمكف أف
يمر (أبك شريعة ،َُِّ ،صّٖ).
ثانياً :اتفاؽ أوسمو ٖٜٜٔـ:

بانطبلؽ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط في أكائؿ التسعينيات مف القرف الماضي ،كتأسيس

ا لسمطة الكطنية الفمسطينية بناء عمى اتفاؽ في أكسمك العاصمة النركيجية بيف منظمة التحرير
الفمسطينية كاسرائيؿ في ُّ سبتمبر ُّٗٗـ () ،2000 ،Passiaص ،)359كالتي أدخمت الحركة
األسيرة في مشركع الدفاع عف كجكدىا السياسي كالكطني كالمطالبة أف تككف جزنءا مف أم اتفاؽ
سياسي كب شكؿ عادؿ ال يمس كرامتيا الكطنية كال يؤدم إلى استغبلليا ألىداؼ سياسية (عكدة،
َُِّ ،ص ِٕ).

لـ يدرؾ اإلسرائيميكف أنو يجب أال تككف مكضع تفاكض كتستخدـ ككرقة مساكمة مف قبؿ

الجانب اإلسرائيمي كخاصة إذا ما كاف إطبلؽ سراح األسرل كالمعتقميف ذا فكائد عديدة كايجابية
بالنسبة لعممية السبلـ؛ ألف قضية األسرل مرتبطة بكؿ بيت فمسطيني ،كمف أكثر القضايا حساسية

في الشارع الفمسطيني (المكح ،ََِِ ،صِٖٓ).
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جيدا ،كاستخدميا لممساكمة
عمى العكس قاـ الجانب اإلسرائيمي باستغبلؿ ىذه الكرقة است ن
غبلال ن
كالبتزاز المفاكض الفمسطيني ،فالمفركض في أم تسكية سميمة أف يتـ اإلفراج عف ىؤالء األبطاؿ
مف االعتقاؿ ،ليسيمكا في رسـ خطكط المرحمة الجديدة (الدجاني ،ُْٗٗ ،صِّٕ).

لقد كاف معظـ مف األسرل يعتقد أنو قد ال تتـ مصالحة تاريخية ،فيذه المصالحة ليا

استحقاقات كثيرة ،كعمى رأسيا كفي مقدمتيا ،إطبلؽ سراح جميع األسرل ،إال أف خيبة أمؿ كاسعة

عمت صفكؼ الحركة األسيرة ،ألف االتفاقية لـ تتطرؽ إلى قضية األسرل في بنكدىا كنصكصيا،
كخمت مف أم نص كاضح كصريح يمزـ دكلة االحتبلؿ باإلفراج عف جميع األسرل ،أك جزء منيـ

ضمف جدكؿ زمني كاضح ،كمرتبط بتنفيذ الخطكات كااللتزامات األخرل مف االتفاؽ ،كانما تركت
قضية اإلفراج عنيـ لحككمة االحتبلؿ ،كالتعامؿ معيا مف منطمؽ ما يسمى بمبادرات حسف النية
(أبك شريعة ،َُِّ ،صِٔ ).

أصيب األسرل كأىالييـ بخيبة أمؿ ،كخرجت مف السجكف عشرات الرسائؿ كالبيانات المكجية

إلى القيادة الفمسطينية كمؤسسات حقكؽ اإلنساف تظير مدل ما أصابيـ مف إحباط معبريف فييا
عدـ رضاىـ عف أداء المفاكض الفمسطيني ،كطالبكا في ىذه الرسائؿ الجماىير الفمسطينية التحرؾ

كالعمؿ إلثارة قضيتيـ كاطبلؽ سراحيـ( .قراقع ،َََِ ،ص ْٖ).
كيرل الباحث مف كحي التجربة رغـ االفراج عف آالؼ مف األسرل في أعقاب اتفاقية أكسمك أف
أجيزة األمف اإلسرائيمية لـ تتعامؿ يكمان بحسف النكايا اتجاه األسرل كخاصة مف ذكم األحكاـ
العالية ،كرغـ الخيبة التي تمقاىا األسرل مف ذكم األحكاـ العالية جراء اتفاقية أكسمك إال أنيـ لـ

يفقدكا عزيمتيـ كقكتيـ رغـ تأثر الحركة األسيرة بالمتغيرات السياسية.
ثالثاً :انتفاضة األقصى ٕٓٓٓـ:

أدرؾ الفمسطينيكف مماطمة إسرائيؿ لمكصؿ لحؿ سياسي ،كمع بدء انتفاضة األقصى في الثامف

كالعشريف مف أيمكؿ /سبتمبر عاـ َََِـ كحتى منتصؼ نيساف /أبريؿ مف عاـ ََِٓـ ،سجمت

أكثر مف ٖٓ ألؼ حالة اعتقاؿ.

كبمغت االعتقاالت ذركتي ا في االجتياح الكبير الذم سماه االحتبلؿ اإلسرائيمي بعممية " السكر

الكاقي" ،ففي التاسع كالعشريف مف آذار ََِِـ اقتحمت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي معظـ المدف
الفمسطينية ،كرافؽ ذلؾ قتؿ كتدمير كعمميات اعتقاؿ كاسعة لـ تستكعب أعدادىا المعتقبلت التقميدية
(حسف ،ََِٓ ،صّْ).
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كمنذ بدء االنتفاضة أعادت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي افتتاح العديد مف السجكف

كالمعتقبلت(ّ) ،كقد عاش المعتقمكف ظركفنا قاسية غير إنسانية ،حيث تفتقر جميع ىذه السجكف
كالمعتقبلت ألبسط حقكؽ اإلنساف ،إلى جانب ممارسة إسرائيؿ أقسى أنكاع التعذيب ،كالتنكيؿ بحقيـ
في محاكلة إلذالليـ ،ككسر إرادتيـ كارادة ذكييـ ،كالشعب الفمسطيني عمكمان ،بصفتيـ يمثمكف طميعة

ىذا الشعب ،مخالفة بذلؾ القكانيف ،كاألعراؼ الدكلية كافة (أبك شريعة ،َُِّ ،صٖٔ).

في ىذه المرحمة لـ يصمت األسرل كاألسيرات عمى ظركؼ اعتقاليـ السيئة كسحب منجزاتيـ

مفتكحا عف الطعاـ في
اتيجيا
ن
كالتضييؽ عمييـ ،كخاضكا نضاالت يكمية ،كاضرنابا استر ن
ََُِْٕ/ٖ/ـ استمر ُٗ يكمان في المعتقبلت اإلسرائيمية بيدؼ تحسيف الظركؼ المعيشية.
رابعاً :االنقساـ الفمسطيني ٕٓٓٚـ:

سكءا النعكاس المتغيرات السياسية عمى الحركة األسيرة ىك االنقساـ الفمسطيني،
لربما األكثر ن
كالذم ألقى بظبللو عمى األسرل ،كجعؿ إدارة مصمحة السجكف تقكـ بفصؿ معتقمي حركتي فتح
كحماس كبرل الحركات السياسية الفمسطينية عف بعضيـ البعض ،األمر الذم أدل إلى إضعاؼ

الحركة األسيرة (أبك شريعة ،َُِّ ،صُٕ).
عمى الرغـ مف تمؾ الظركؼ العصيبة لـ يستسمـ األسرل لمخططات سجانييـ ،فخاضكا إضرابان

يكـ َُُِِٕ/ٗ/ـ ،كاضرابان في َُُِِٕ/ْ/ـ ،كاض اربان في َُِْٗ/ُِ/ـ ،كاضرابان في شير

َُِٖٓ/ـ ،كاضرابان في ُٕ ،َُِٕ/ْ/خاض خبلليا األسرل إضرابات فصائمية جماعية كفردية
في محاكلة لحماية حقكقيـ األساسية كاالنسانية.

ختاما يؤكد الباحث أف الحركة األسيرة متجددة بإمكانياتيا ،كتجارب قادتيا ،كصمكد قاعدتيا،

رغـ المتغيرات السياسية كتقمباتيا ،مستندة إلى التراث االعتقالي كما تحممو مف تجارب ،إلى جانب
قدرة األسرل القدامى في استيعاب فيضاف األسرل الجدد ،كدمجيـ اعتقاليان كثقافي نا ،كتعبئتيـ نضالي نا،

أمنيا ،كتجييزىـ لكؿ مكاجية.
كتحصينيـ ن
كفي االنتفاضات الفمسطينية كثؼ األسرل مراسبلتيـ مع فصائميـ ،محاكليف اإلسياـ مف كحي

تجاربيـ النضالية ،باالقتراحات كتقدير المكقؼ كتفاعؿ المعتقميف كجدانيان كابداعيان مع كؿ انتفاضة،
كما أبدعكا مف كحييا المكحات الفنية كالقصائد الشعرية ،كالقصص القصيرة ،كالنصكص المسرحية

(حسف ،ََِٓ ،صّٕ).
( )3كالنقب " أنصار  ،" 3وعوفر ،وتشٌٌد سجون جدٌدة ،وبظروف قاسٌة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة فى الشمال ،وسجن رٌمون المجاور لسجن نفحة فى
صحراء النقب ،باالضافة إلى توسٌع بعض السجون ،وافتتاح العدٌد من األقسام الجدٌدة فٌها ،بهدف استٌعاب األعداد الكبٌرة من المعتقلٌن الجدد ،كما أنشئت
قوات االحتالل عدداً من مراكز االعتقال ،وأبرزها :عوفر ،وعتسٌون ،وقدومٌم.
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كمف جي ة أخرل أتاح االنقساـ الفمسطيني في الخارج ،كانشغاؿ الشارع كالقيادة الفمسطينية

ككسائؿ اإلعبلـ ،كىمكـ المكاطف إلدارة السجكف االنقضاض عمى عشرات اإلنجازات في السجكف،

جرئميا ،كمن حيا القدرة عمى اتخاذ ق اررات خطيرة ىدفت إلى تشريع كتقنيف الكثير مف
كتكسيع ا

االنتياكات كاإلجراءات ،التي كاف مف الصعب عمييا تشريعيا في ظركؼ سابقة (فركانة،
صِٖٗ).

كمع كؿ ىذا فقد استطاع األسرل إنياء ىذه الحالة مف خ بلؿ عمميـ تقريب كجيات النظر بيف

األسرل إلعادة الكحدة الفمسطينية كاطبلؽ عبر المناشدات كالبيانات كالتحذيرات كبمكرة المقترحات
ككثيقة األسرل ،إلى القيادة الفمسطينية بفصائميا المتعددة الستعادة الكحدة الكطنية كانياء االنقساـ.

المبحث الثالث

توثير األسرى ووثيقة الوفاؽ الوطني كوساس لممصالحة الفمسطينية

انطبلقنا مف اآلية الكريمة "كاعتصمكا بحبؿ ا﵀ جميعا كال تفرقكا" تكجو الحركة األسيرة إلى قيادة

الفصائؿ الفمسطينية كافة ،بدعكتيـ إلى إعادة رص الصفكؼ كتمتيف الكحدة الكطنية حيث تكجيت

ليـ بكثيقة مشتركة مف الحركة األسيرة كافة في شير مايك ََِٔـ ،كالتي نصت عمى ":انطبلقان
كنظر لممخاطر المحدقة بشعبنا ،كفي سبيؿ تعزيز
نا
مف الشعكر العالي بالمسؤكلية الكطنية كالتاريخية
الجبية الفمسطينية الداخمية كصيانة كحماية الكحدة الكطنية ككحدة شعبنا في الكطف كالمنافي ،كمف

أجؿ مكاجية المشركع اإلسرائيمي اليادؼ لفرض الحؿ اإلسرائيمي ،كنسؼ حمـ شعبنا كحقو في إقامة

دكلتو الفمسطينية المستقمة الكاممة السيادة ،ىذا المشركع كالمخطط الذم تنكم الحككمة اإلسرائيمية

تأسيسا عمى إقامة كاستكماؿ الجدار العنصرم ،كتيكيد القدس ،كتكسيع
تنفيذه خبلؿ المرحمة القادمة
ن
المستكطنات اإلسرائيمية ،كاالستيبلء عمى األغكار ،كضـ أجزاء كاسعة مف الضفة الغربية ،كاغبلؽ
الباب أماـ شعبنا في ممارسة حقو في العكدة.

كمف أجؿ المحافظة عمى منجزات كمكتسبات شعبنا التي حققيا مف خبلؿ مسيرة كفاحو

نمر في
الطكيؿ ،ككفاء لشيداء شعبنا العظيـ كعذابات أسراه كأنات جرحاه ،كانطبلقان مف أننا ما زلنا ٌ
مرحمة تحرر طابعيا األساسي كطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع
ىذا الطابع.

استنادا إلى إعبلف القاىرة كالحاجة
كمف أجؿ إنجاح الحكار الكطني الفمسطيني الشامؿ ،ك ن
الممحة لمكحدة كالتبلحـ( ،جمعية األسرل كالمحرريف ،ََِٔ ،صٓ) بيذه الكممات المسؤكلة ،كبكؿ

ذلؾ االنتماء المتجذر لمشعب كالكطف في أعماؽ التاريخ ،كبذلؾ المستكل كاإلدراؾ كالحرص عمى
المصالح الكطنية العميا ،كالتنبؤ كاالستشراؼ بالمستقبؿ القريب كالبعيد لمجمؿ القضية الفمسطينية.
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في ىذا المبحث يتناكؿ الباحث عدد مف المكضكعات منيا ،أسباب االنقساـ الفمسطيني كآثاره
كتداعياتو ،كمبادرة األسرل بالكثير مف النقاشات كالحكارات في السجكف لتجنيب الشعب الفمسطيني
كيبلتو ،كالتعريؼ بقادة الفصائؿ َّ
صناع الكثيقة ،كالعناصر األساسية التي حرص األسرل التأكيد

عمييا مف خبلليا ،كمدل صبلحيتيا حتى تاريخ الدراسة في تحقيؽ المصالحة الكطنية الفمسطينية.
ٔ .بدايات االنقساـ الفمسطيني:

شيدت الساحة الفمسطينية في ُْ يكنيك /حزيراف ََِٕـ حدثنا أشبو بالزلزاؿ السياسي ،كال

زالت الساحة السياسية الفمسطينية تعاني كيبلت االنقساـ عمى كؿ المستكيات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كمستقبؿ القضية الفمسطينية ،كأشبع الشعب الفمسطيني كعكدان كمحاكالت كتدخبلت

كاتفاقات كق اررات خبلؿ سنكات االنقساـ.

اضحا لمقكل السياسية كافة ،استحالة بقاء األمكر عمى ما ىي عميو ،كاستحالة
كقد بات ك ن
االستمرار في سياسة المناكفة كتبادؿ االتيامات ،كبضركرة العكدة إلى إجراء مراجعة سياسية شاممة

في إطار مف الحكار الكطني تشارؾ فيو القكل السياسية كافة ،ككذلؾ فعاليات المجتمع المدني
كممثمك القطاع الخاص ،كمف خمؼ القضباف مف الحركة الكطنية األسيرة (أبك شريعة،َُِّ ،
صُْٗ).
ٕ .األسرى واال نقساـ الفمسطيني:

ميز في المصالحة الكطنية
يدا كم نا
لعبت الحركة الكطنية األسيرة في سجكف االحتبلؿ نا
دكر فر ن
الفمسطينية ،مف خبلؿ إصدارىا كثيقة األسرل بعد حالة االقتتاؿ كاالنقساـ السياسي الذم كقع بيف

حركتي حماس كفتح ،كقد جاءت كثيقة األسرل أك "كثيقة الكفاؽ الكطني" لتشكؿ رافدان يؤسس لحكار

كطني شامؿ ييبنى عميو في إعادة المحمة الكطنية لمؤسسات السمطة الكطنية كفصائؿ العمؿ الكطني
الفمسطيني ،كفي ََِٗٔ/ٓ/ـ تـ اإلعبلف عنيا باسـ الحركة األسيرة في السجكف اإلسرائيمية (أبك

شريعة ،َُِّ ،صُْٓ).

كما سبؽ مف ذكر ،ق أر األسرل المأزؽ الفمسطيني قبؿ كقكعو ،كشاىدكا نياية النفؽ المظمـ قبؿ
الدخكؿ إليو ،فحذركا القكل الفمسطينية مف االنجراؼ نحكه ككنو سيقكض أسس المجتمع الفمسطيني
كركائزه ،كلف يككف إال لصالح االحتبلؿ اإلسرائيمي كمشركعو االستيطاني االستعمارم.
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كبدأ نقاش مستفيض كمعمؽ بيف قادة األسرل لمبحث عف أقكل كأضعؼ سبؿ التقاطع
كاالختبلؿ في الساحة الكطنية

(ْ)

لمكصكؿ إلى أفضؿ صيغة جامعة لبلتفاؽ عمى برنامج كطني

مكحد لمعمؿ السياسي الفمسطيني ،كاستمرت الحكارات داخؿ المعتقؿ لمدة شيريف كامميف ،ما بيف

نقاش كحذؼ كاضافة لؤلفكار ،ككتابة مسكداتيا كتعديميا ،إلى أف خرجت الكثيقة بالشكؿ المعركؼ
لمشعب الفمسطيني ،كمف األىمية بمكاف اإلشارة ىنا إلى أف القادة األسرل

(ٓ)

كميـ تعاكنكا بشكؿ

مثمر َّ
كبناء في صياغة تمؾ الكثيقة اليامة (مركز أبك جياد لشئكف الحركة األسيرة،َُِْ ،

صُْْ).
ٖ .وثيقة األسرى:

مفصبل عمى مجمؿ القضايا الرئيسية الفمسطينية
أكدت كثيقة األسرل في ثمانية عشر بن ندا
ن
يكجزىا الباحث " ،بتكجيو الخطاب لكؿ الشعب الفمسطيني في كؿ مكاف كأينما تكاجد (في الكطف
كالمنافي) ،كحددت الكثيقة ىدفو بتحقيؽ الحرية كالعكدة كاالستقبلؿ ،كتقرير المصير كالدكلة المستقمة

كعاصمتيا القدس الشريؼ ،كأكدت عمى حؽ العكدة كمضاعفة الجيد لدعـ البلجئيف ،كتحرير جميع
األسرل كالمعتقميف ك كاجب كطني مقدس عمى الجميع ،كطالبكا بتفعيؿ مؤسسات منظمة التحرير
الفمسطينية كانضماـ حركتي حماس كالجياد اإلسبلمي إلييا ،كأكدكا عمى حؽ الشعب الفمسطيني في

المقاكمة بمختمؼ الكسائؿ ،إلى جانب العمؿ السياسي كالتفاكضي كالدبمكماسي كاالستمرار في

المقاكمة الشعبية ،كتكح يد الخطاب السياسي الفمسطيني ،مع ضركرة إجراء إصبلح شامؿ لمؤسسات
السمطة ،كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية بمشاركة كؿ القكل السياسية الراغبة لمنيكض بالكضع

( )4القٌادي فً الجبهة الدٌمقراطٌة مصطفى بدارنة أحد صناع وثٌقة األسرى وصف بعد تحرره فً صفقة وفاء األحرار متابعة األسرى لألوضاع المتفاقمة فً
الخارج بالقول " كنا كأسرى نراقب ونتابع بكثٌر من القلق والخوف حالة الصراع المحتدم على السلطة والنفوذ ،بعد حالة االستعصاء التً بدأ ٌعٌشها النظام
السٌاسً الفلسطٌنً فً أعقاب انتخابات المجلس التشرٌعً الثانٌة  ،0226والتً كانت تنذر بمخاطر الحرب األهلٌة ،وهذا ما دفعنا ألن نبادر قبل بدء أعمال
مؤتمر المصالحة فً رام هللا أٌار 0226/بشهرٌن تقرٌبا ً لتدارس الحالة الوطنٌة باتجاه بلورة مشروع سٌاسً وطنً نقدمه باسم الحركة األسٌرة للقوى
الوطنٌة خارج المعتقل ،ومع بلورة فكرة مؤتمر المصالحة أسرعنا فً إنجاز وثٌقة الوفاق الوطنً لنقدمها لطاولة الحوار الوطنً فً ذلك المؤتمر ،كنت
الوحٌد فً قسم آخر من السجن ،ولكن هذا لم ٌمنع تواصلً مع اآلخرٌن إلى أن تم إنجاز صٌغة نهائٌة للوثٌقة ،حٌث ساعدتنا بعض الظروف ألن التقً األخ
مروان مباشرة فً قاعة زٌارة األهل لتخصٌص ذلك الوقت للحدٌث حول تلك الصٌغة واعتمادها نهائٌاً ،هذا بالطبع كان على حساب لقائنا وحدٌثنا مع أهلنا
الذٌن جاؤوا لزٌارتنا ،الذٌن لم ٌنالوا اال بعض الدقائق للحدٌث معنا ".
( )5ومن أبرز القادة الذٌن صاغوا الوثٌقة مع التأكٌد على مشاركة كوادر وتنظٌمات أخرى كانوا ممثلً شعبهم فى مطلب الوحدة الوطنٌة ،وممثلً تنظٌماتهم فً
وضع خرٌطة المصالحة الممثلة بوثٌقة األسرى من داخل السجون وهم:
-

األسٌر مروان حسٌب البرغوثً ممثالً عن حركة فتح.

-

األسٌر عبد الخالق حسن النتشة ممثالً لحركة حماس.

-

األسٌر بسام راغب السعدى ممثالً عن حركة الجهاد اإلسالمى.

-

األسٌر عبد الرحٌم محمود ملوح ممثالً عن الجبهة الشعبٌة.

-

األسٌر مصطفى كامل بدارنة ممثالً عن الجبهة الدٌمقراطٌة وغٌرهم .
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محميا كعربيان كاقميميان كدكليان ،كالتأكيد عمى أف إدارة المفاكضات ىي مف صبلحية "ـ .ت.
الفمسطيني ن
ؼ" كرئيس السمطة ا لكطنية عمى قاعدة التمسؾ باألىداؼ الكطنية الفمسطينية ،كالعمؿ عمى تشكيؿ
جبية مقاكمة مكحدة باسـ جبية المقاكمة الفمسطينية ،لقيادة كخكض المقاكمة ضد االحتبلؿ كتشكيؿ

مرجعية سياسية مكحدة ليا ،كالتمسؾ بالنيج الديمقراطي كالحفاظ عمى مبادئ الديمقراطية كصكنيا،
كرفض الح صار ،كدعكة الحككمات العربية لتنفيذ ق اررات القمـ العربية السياسية كالمالية كاالقتصادية
كاإلعبلمية الداعمة لمشعب الفمسطيني كصمكده ،كالتأكيد عمى أف السمطة الكطنية الفمسطينية ممتزمة

باإلجماع العربي كالعمؿ العربي المشترؾ ،كدعكة الشعب الفمسطيني لمكحدة كالتبلحـ كرص
الصفكؼ ،كرفض التدخؿ في الشؤكف الداخمية الفمسطينية ،كنبذ كؿ مظاىر الفرقة كاالنقساـ،
كالتأكيد عمى حرمة الدـ الفمسطيني ،كااللتزاـ بالحكار أسمكب نا كحيدان لحؿ الخبلفات ،كتطكير المؤسسة

األمنية الفمسطينية بكؿ فركعيا لمقياـ بميمة الدفاع عف الكطف كالمكاطنيف في مكاجية العدكاف
كاالحتبلؿ ،كحفظ األمف كالنظاـ العاـ كتنفيذ القكانيف ،كتكسيع دكر كحضكر لجاف التضامف الدكلية

كالمجمكعات المحبة لمسبلـ لدعـ صمكد الشعب الفمسطيني (جمعية األسرل كالمحرريف،ََِٔ ،

صُ) ،"،كتـ التكقيع عمى الكثيقة باستثناء حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف التي تحفظت عمى
البند المتعمؽ باالنتخابات كالمفاكضات( مكقع الجزيرة نت).
ٗ .االتفاؽ عمى الوثيقة:

َّ
رحب الكؿ الفمسطيني بشكؿ مبدئي بكثيقة األسرل كمبادرة مف األسرل في السجكف إلعادة

الكحدة الكطنية ،كأكد الجميع عمى أىميتيا كأساس لممصالحة ،كبعد مخاض عسير في أعقاب
استئناؼ الحكارات بيف الفصائؿ نجحت القكل كالفعاليات الفمسطينية في ََِِٕٔ/ٔ/ـ في
الكصكؿ إلى اتفاؽ حكؿ كثيقة نيائية ،أطمؽ عمييا "كثيقة الكفاؽ الكطني" كىي باألساس كثيقة

بناء عمى اقتراح بعض أطراؼ الحكار.
األسرل بعد أف أدخمت عمييا تعديبلت ن
في نياية المبحث يرل الباحث أف كثيقة األسرل تشكؿ حالة كعي كمسؤكلية كطنية عالية

لؤلسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية؛ ألنيا تبمكرت قبيؿ األحداث كقرأت الكاقع الفمسطيني
كمستقبمو قبؿ حدكثو ،كألنيا تمثؿ حالة اإلجماع لمقكل كالفصائؿ الفمسطينية داخؿ السجكف في

أعقاب نقاشات معمقة كمفتكحة" ،كألنيا نجحت في رسـ أىداؼ الشعب الفمسطيني كنضاالتو،
منيجا إلصبلح أكضاع المؤسسة الفمسطينية،
كآليات كسبؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،كما ترسـ
ن
كبإجماع القكل الفمسطينية كافة كممثمي المؤسسة الرسمية ،كفعاليات المجتمع المدني كالقطاع

الخاص" (أبك شريعة ،َُِّ ،صُِٓ).
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الكثيقة مثمت اإلطار التكافقي الصالح لبرنامج سياسي كنضالي كائتبلفي مكحد مشترؾ ،يسعى
لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية ،عمى قاعدة البرنامج الكطني المشترؾ ،كتجاكز الحالة االنقسامية
التناحرية

كألنيا ال زالت المبادرة األكثر مبلئمة إلنياء االنقساـ الفمسطيني ،ككنيا تجيب عمى القضايا

كالمتطمبات الكطنية ،كألنيا بعيدة عف التجاذبات كالمصالح الحزبية كالمطامع الشخصية ،كألف مف

عكؼ عمى صياغتيا قادة لدييـ التاريخ كالتجربة النضالية ،كالقدرة عمى تفيـ الكاقع الفمسطيني
كتركيبتو االجتماعية كالسياسية ،كادراؾ خطكرة االنقساـ كآثاره عمى الكؿ الفمسطيني في الداخؿ
كالخارج ،كألف كثيقة األسرل حصمت عمى اإلجماع الكطني كاإلسبلمي ،كتـ تبنييا كمباركتيا حتى
مف طرفي االنقساـ "حركتي فتح كحماس" ،لذلؾ ال زالت صالحة كقادرة عمى تكحيد الساحة
الفمسطينية فيما لك قاـ المعنيكف بتنفيذ بندىا(مركز أبك جياد لشئكف الحركة األسيرة،َُِْ ،

صُٕ) ،كخاصة في ظؿ تعثر كؿ مبادرات المصالحة أك تكصميا التفاقات دكف قدرة عمى التنفيذ،
كالتي خمفت حالة مف الريبة كالشؾ كانعداـ الثقة كاإلحباط ،تمؾ القناعات التي باتت تشكؿ مككنان في

الثقافة المجتمعية الفمسطينية ،كأصبح الفمسطينيكف يشككف في كؿ شيء ،حتى في قدرتيـ عمى
تجاكز كاقعيـ المرير (أبراش ،َُِْ ،ص ِٕٓ).
خاتػػػػػػػػػػػػمة:

يرل الباحث مف خبلؿ الشكاىد كالمتغي ارت السياسية المتقمبة كالديناميكية ،أف الحركة الكطنية

الفمسطينية األسيرة تؤثر كتتأثر بالمتغيرات السياسية ،كقد مرت بمحطات متقمبة بيف المد كالجزر،
كالقكة كالضعؼ ،كحاالت مف التقدـ كالتراجع نتيجة تمؾ المتغيرات ،كلكنيا لـ تفقد لحظة الجاىزية

النضالية كالعزيمة القكية ،كاإلرادة الصمبة التي سرعاف ما تستفيؽ بعد غفكة ،أك تترجؿ بعد كبكة،
كاستطاعت بقمة اإلمكانيات أف تحافظ عمى إرثيا النضالي كتجربتيا االعتقالية ،كىيبتيا أماـ إدارة
مصمحة السجكف اإلسرائيمية ،كمكانتيا الرمزية أماـ الجماىير الفمسطينية كأحرار كشرفاء العالـ.

ياال مف القادة ،كشكمكا بعد خركجيـ مف
كاستطاع األسرل عبر تجربة غنية أف يخرجكا أج ن

افدا لممجتمع بشكؿ عاـ ،كلحركاتيـ كأحزابيـ بشكؿ خاص ،كأثركىا بخبرات
السجكف كالمعتقبلت ر ن
ككفاءات كطنية كنضالية متقدمة ،لذلؾ استطاع األسرل أف يتغمغمكا في صفكؼ أحزابيـ

كتنظيماتيـ ،كأف يتقمدكا أعمى المناصب التنظيمية ،كما أنيـ أصبحكا مشاركيف أساسييف في عممية
أحزبيـ كحركاتيـ السياسية (الداعكر،َُِّ،
ا
صناعة كاتخاذ القرار السياسي كالتنظيمي داخؿ

صْٗ).
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نتائج الدراسة:
ُ .ال يمكف تجاىؿ العبلقة االرتباطية لمحركة األسيرة مع الحركة الكطنية الفمسطينية ،كالتأثير
كالتأثر بيا في المسيرة النضالية المستمرة.
ِ .الكحدة الكطنية كااللتفاؼ حكؿ مشركع كطني فمسطيني مكحد يعزز قكة الحركة الكطنية
الفمسطينية األسيرة في السجكف اإلسرائيمية ،كيجعميا قادرة عمى مكاجية القكانيف اإلسرائيمية
العنصرية ،فيناؾ عبلقة جدلية مماثمة بيف قكة كضعؼ الحركة األسيرة مقارن نة بالمتغيرات
السياسية الخا رجية كتماسؾ أك تراجع الكضع الفمسطيني الخارجي كتأثيره عمى األسرل ،فكمما

تميز الكاقع الفمسطيني ب الكحدة كالقكة كالمقاكمة كالتماسؾ ،كمما انعكس ىذا الكاقع عمى األسرل
باإليجاب (كالعكس صحيح).
ّ .لـ يستسمـ األسرل لكاقع االعتقاؿ السيئ في كؿ تفاصيؿ حياتيـ ،بؿ استطاعكا مف خبلؿ
إمكانياتيـ كقدراتيـ كثقة شعبيـ بيـ ،أف يشارككا مف خبلؿ كثيقة األسرل "الكفاؽ الكطني" التي
تمقفيا الكؿ الكطني بالمكافقة كأىـ أدكات تحقيؽ المصالحة الفمسطينية التي تعثرت طكيبلن ،ككاف

ليـ الدكر الكبير في تيريب النشرات كالقراءات كالدراسات حكؿ كاقع المجتمع اإلسرائيمي،
كمنظكمتو االئتبلفية كالحزبية ،كمستقبؿ المسيرة السياسية ،كالتحذير مف الخداع اإلسرائيمي لكسب
الكقت كاالستمرار بالمخططات الصييكنية الداعية لتيجير شعب بأكممو كتعزيز االستيطاف
كالتيكيد عمى كؿ األرض الفمسطينية ،كقراءة األكضاع العربية كالدكلية كمكانة القضية الفمسطينية
في ظؿ تطكراتيا.

ْ .كجكد عبلقة بيف كاقع الحركة األسيرة كالمتغيرات السياسية ،باستحضار الكثير مف المحطات
الفمسطينية السياسية كالتاريخية كاإلشارة لحجـ التأثر كالتأثير بيا.

توصيات الدراسة:

عمى ضوء النتائج السابقة يقترح الباحث مجموعة مف التوصيات:

ُ .ىنالؾ أىمية كبيرة إلنياء االنقساـ الفمسطيني لما لو تأثير سمبي عمى كاقع الحركة الكطنية
الفمسطينية في السجكف اإلسرائيمية ،كاالستجابة الفكرية مع التطبيؽ العممي كالعاجؿ مف كافة

الفصائؿ الفمسطينية لكثيقة األسرل ألنيا نسجت بأيدم فمسطينية كمف منطمؽ المسؤكلية الكطنية
بعيدا عف التدخبلت الممزكجة بالمؤثرات الخارجية.
ن
ِ .االلتفاؼ حكؿ قضية األسرل كالمعتقمي ف ،كجعميا مف أىـ القضايا الفمسطينية كالعربية ،كالتي ال
تقؿ أىمية عف القضايا الكطنية األخرل" كالقدس كالبلجئيف كالدكلة كالمستكطنات ،كالتمسؾ
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بقضيتيـ في كؿ الجبيات المفتكحة مع الجانب اإلسرائيمي في المجاالت "السياسية كالعسكرية
كالقانكنية" ،كتكفير كؿ أشكاؿ الدعـ المادم كالمعنكم لممعتقميف كذكييـ خارج المعتقبلت ،لمحفاظ
عمى إنجازاتيـ كصمكدىـ.

ّ .إدخاؿ مساقات تعميمية كتربكية كمنيجية تتناكؿ التجربة االعتقالية ،كابداعات الحركة الكطنية
األسيرة في الكثير مف المجاالت في المناىج الدراسية الفمسطينية ،كحث طمبة الدراسات العميا

بالبحث في عمؽ ىذه التجربة التي تستحؽ التكثيؽ كالحفظ كالحماية.

ْ .دعكة السمطة الكطنية كالفصائؿ كالمؤسسات الفمسطينية لمشاركة األسرل المحرريف ،في عممية
البناء كالتنظيـ ،كاالستفادة مف خبراتيـ كتجاربيـ في الكثير مف المجاالت.
ٓ .ضركرة تحديد المكانة القانكنية لؤلسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية " كأسرل حرب
كمعتقميف سياسييف" ليـ حقكؽ أساسية كانسانية ،كعمى العالـ إلزاـ دكلة االحتبلؿ بحمايتيـ

كالتعامؿ كفؽ تمؾ المكانة في كامؿ الحقكؽ.
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قائمة المراجع
المراجع العربية
أوالً :الكتب العربية:

 أبراش ،إبراىيـ" ،صناعة االنقساـ الفمسطيني" ،القدس ،فمسطيف ،دار الجندم.َُِْ ، -أبك السعكد ،أحمد" ،ومضات مف خمؼ القضباف" ،غزة ،ك ازرة الثقافة العامة.َُِْ ،

 -الدجاني ،أحمد صدقي "ال لمحؿ العنصري في فمسطيف" ،القاىرة ،دار المستقبؿ العربي.ُْٗٗ ،

 القيسي ،محمد ،اليواء المقنع ،منشكرات مركز أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة – جامعة القدس،القدس.َُِْ،

 المكح ،دياب" ،أوراؽ متناثرة" ،غزة ،فمسطيف ،مطبعة الرنتيسي.ََِِ ، -جاد ا﵀ ،سمماف" ،أدب المواجية" ،غزة ،فمسطيف ،جمعية األسرل كالمحرريفَََِ ،ـ.

 عبد ا﵀ ،حسف "الصحافة العبرية في تجربة المعتقميف الفمسطينييف" ،القدس ،نقابة الصحفييفالفمسطينييف.ََِٓ ،

 فركانة ،عبد الناصر" ،األسرى الفمسطينيوف ..آالـ وآماؿ" ،القاىرة ،صادر عف جامعة الدكؿ العربية،َُِٓ.

 قاسـ ،عبد الستار كآخركف" ،التجربة االعتقالية في المعتقبلت الصييونية" ،طُ ،نابمس ،قسـ العمكـالسياسية ،جامعة النجاح الكطنيةُٖٗٔ ،ـ.

 قراقع ،عيسى" ،األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية بعد أوسمو ٖ ،"ٜٜٜٔ-ٜٜٔفمسطيف،معيد الدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيتَََِ ،ـ.

 كبيا ،مصطفى ،كديع عكاكدة" ،أسرى ببل حراب  -المعتقموف الفمسطينيوف والمعتقبلت اإلسرائيمية األولى ،"ٜٜٔٗ – ٜٔٗٛمؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.َُِّ ،

 مركز أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة" ،موسوعة تجارب األسرى الفمسطينييف والعرب" ،جامعة القدس،فمسطيف ،القدسَُِْ ،ـ.

ثانياً :رسائؿ عممية:

 أبك زياد ،زياد" ،)َُِِ( .تأثير حقبة أكسمك عمى كحدة كانجازات الحركة األسيرة في السجكف اإلسرائيميةُّٗٗ" ،")َُِِ -رسالة ماجستير غير منشورة" ،جامعة القدس ،قسـ العمكـ السياسية ،القدس – أبك
ديس.

 أبك شريعة ،محمد" ،)َُِّ( ،الحركة األسيرة كتأثيرىا في السياسة الفمسطينية (ََِٔ ،")َُِِ -"رسالة ماجستير غير منشورة"  ،جامعة األزىر كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،قسـ العمكـ السياسية،
غزة ،فمسطيف.
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 الداعكر ،إسماعيؿ ،)َُِّ( ،دكر األسرل في الحركات السياسية الفمسطينية (ُٕٖٗ" ،)ََِٔ -رسالةماجستير غير منشورة" ،جامعة األزىر كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،قسـ العمكـ السياسية ،غزة،

فمسطيف.

 زايد ،أحمد" ،)ََِِ( ،التكافؽ النفسي كعبلقتو بمفيكـ الذات ألبناء شيداء كأسرل االنتفاضة" ،رسالةدكتوراه غير منشورة ،برنامج الدراسات المشترؾ بيف جامعتي األقصى كعيف شمس ،كمية التربية،
القاىرة.

 عكدة ،منتيى" ،)َُِّ( ،المؤسسات الفمسطينية العاممة عمى خدمة األسرل الفمسطينييف المحرريف"،"رسالة ماجستير غير منشورة" ،جامعة النجاح ،نابمس.

ثالثاً :مؤتم ارت وندوات عممية:

 مركز أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة ،)َُِّ( .إبداعات انتصرت عمى القيد" ،مؤتمر األسرل" ،جامعةالقدس المفتكحة ،غزة ،فمسطيف.

رابعاً :المقاببلت:

 -أكرـ عطا ا﵀ (الكاتب في صحيفة األياـ) مقابمة أجراىا الباحث ،غزة.َُِٓ/َُ/ِّ ،

خامساً -مواقع اإلنترنت:

 -األسرل لمدراسات ،www.alasra.ps/ar :المكضكع :تعريؼ األسير الفمسطيني

 الجزيرة نت ،www.aljazeera.net :المكضكع :نص كثيقة األسرل الفمسطينييف لمكفاؽ الكطني نشربتاريخَُِٓ/ّ/ُٔ :
 األسرل لمدراسات ،www.alasra.ps/ar :المكضكع :تعريؼ األسير الفمسطيني الجزيرة نت ،www.aljazeera.net :المكضكع :نص كثيقة األسرل الفمسطينييف لمكفاؽ الكطني نشربتاريخَُِٓ/ّ/ُٔ :

113

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

دور وسائط اإلعبلـ اإل لكتروني في تعزيز مسئولية الشباب الجامعي نحو اليوية
الثقافية الفمسطينية وانياء االنقساـ السياسي
إعداد
د .رأفت محمد سعيد العوضي

أستاذ اإلدارة التربوية وتقنيات التعميـ المساعد
بكمية التربية – جامعة غزة

114

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

الممخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب
الجامعي نحك اليكية الثقافية الفمسطينية كانياء االنقساـ السياسي ،اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي
طالبا كطالبة ،أخذت بالطريقة العشكائية البسيطة في الفصؿ
التحميمي ،كتككنت عينتيا مف(ِّٕ) ن
الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي ََُُِِٖٗ/ـ .كاستخدمت االستبانة لجمع البيانات ،كتكصمت
النتائج إلى َّ
أف الشباب الفمسطيني يستخدمكف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني بشكؿ دائـ بنسبة

(ّ ،)%ٖٖ.كبنسبة (ٖ )%ٗ.يستخدمكنيا أحيانان ،كأف مكقع الفيسبكؾ مف أكثر كسائط اإلعبلـ
اإللكتركني استخدامان بنسبة (ُ ،)%ٕٓ.ثـ مكقع تكيتر بنسبة (ُٓ ،)%ثـ اليكتيكب بنسبة

ير المدكنات بنسبة (ٖ ،)%ُ.كأظيرت نتائج
(ِ ،)%ٓ.ثـ جكجؿ بمس بنسبة (ٗ ،)%ِ.كأخ ان
الدراسة أف دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية

الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي جاءت متكسطة بنسبة مئكية (ّٔ ،)%َٔ.كعدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات الشباب الجامعي الفمسطيني لدكر كسائط

اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي لميكية الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر

االنقساـ السياسي تعزل لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الجامعة) ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
عددا مف التكصيات
تعزل لمتغير المستكل الدراسي لصالح المستكل الدراسي الرابع .كقدمت الدراسة ن
كالمقترحات أبرزىا :العمؿ عمى تقميص الدكر الحزبي في كسائط اإلعبلـ عمكمان ،كفي الكسائط

اإلعبلمية اإللكتركنية خصكصان ،تشجيع طمبة الجامعة عمى المشاركة السياسية اإليجابية ،تكعية
الطمبة بأىمية العمؿ السياسي المشترؾ القائـ عمى كحدة الرأم ،كتقديـ برامج إعبلمية تيدؼ لمتكعية
الثقافية كتكفؿ الحفاظ عمى اليكية الفمسطينية.

الكممات المفتاحية :كسائط اإلعبلـ اإللكتركني ،مسئكلية الشباب الجامعي ،اليكية الثقافية
الفمسطينية ،االنقساـ السياسي.

Abstract:
The study was aimed to revealing the role of the electronic media in
enhancing the responsibility of the university youth towards the Palestinian
cultural identity and finish the manifestations of political division. The
)study used the analytical descriptive method. The sample consisted of (273
students from Al-Azhar and Al-Aqsa universities In the Gaza Strip, It was
taken in a simple random manner in the second semester of the academic
year 2018/2019. The questionnaire was used to collect data, and the results
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concluded that young people use the electronic media permanently (88.3%),
and (9.8%) use them occasionally.
The location of Facebook is the most popular electronic media used by
(75.1%), Twitter used by (15%), Then YouTube used by (5.2%), Google
Plus (2.9%) and finally Blogging (1.8%).
The results of the study showed that the role of the electronic media in
enhancing the responsibility of the university youth toward the Palestinian
cultural identity and the political division was 60.36% ،
The study found that there are no statistically significant differences
between the average responses of Palestinian university students to the role
of the electronic media in enhancing the responsibility of university youth
for the Palestinian cultural identity and the manifestations of political
division due to the variables of the study (gender, university) while there
are statistically significant differences For the level variable. The results
were explained and discussed in the light of the literature of the study ،and
a number of recommendations were recommended :Working to reduce the
partisan role in the media in general, and in the electronic media in
particular, encouraging university students to participate in positive politics,
educating students about the importance of joint political action based on
unity of opinion, providing media programs aimed at cultural awareness
and ensuring the preservation of the Palestinian identity.
Keywords: electronic media - youth responsibility - Palestinian cultural
identity - political division.

:المقدمة
اإلعبلـ في عصرنا الحاضر ىك ظاىرة فنية خطيرة مدتيا الحضارة الحديثة بطائفة مف

 كقد، ضاعفت مف قيمتيا كجعمت منيا قكة كبيرة ال تستغني عنيا الشعكب،اإلمكانات الضخمة
 كيطنمع،استمد اإلعبلـ تأثيره مف ككنو يقدـ معمكمات جديدة كمتكاصمة في مجاالت الحياة المختمفة
.المتابع لو عمى ما يدكر في العالـ حكلو مف منجزات كصراعات

 كما، كأنماط السمكؾ، كالمعايير،دركسا في فمسفة الحياة مميئة بالقيـ
كيعطي اإلعبلـ الحديث
ن
أنو مف خبلؿ المزج بيف الكاقع كالخياؿ في برامج اإلعبلـ المختمفة تستطيع أجيزة اإلعبلـ التأثير
.)ُِٕ:َََِ ،في قيـ الشباب كاعادة اتجاىاتيـ كمكاقفيـ في الحياة (الخطيب كحمد

يتعرض الشباب لغزك فكرم كبير في مجاؿ اإلعبلـ اإللكتركني كىـ الطبقة المستيدفة في ىذا

 كأضحت كسائط اإلعبلـ اإللكتركني،الغزك؛ ألجؿ إبعادىـ عف دينيـ الذم يعد مصدر قكتيـ
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كالمعتمدة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي عبر االنترنت ،مثؿ "الفيس بكؾ" ك" تكيتر" كجكجؿ بمس"
قررات
ك "اليكتيكب" تمعب دك انر أساسيان عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي تؤثر في ا

المتأثريف كاستجاباتيـ ،كتتدخؿ في تشكيؿ مفاىيـ الناس كتصكراتيـ بالنسبة لمحقيقة في مسائؿ

الحياة كافة خاصة في ظؿ ما يشي ده كسائط اإلعبلـ مف تطكر تكنكلكجي متسارع
(العكضي.)َُ:َُِّ،

اىتماما ممحكظان في الساحة
كرغـ احتبلؿ الفضائيات المرتبة األكلى ،إال أف إعبلمييف يركف
ن
الفمسطينية باإلعبلـ اإللكتركني منذ سنكات قميمة .كأصبح لتمؾ المكاقع جميكر كاسع ،كأضحى مييأ

ستقببل ،خاصة بعد إدخالو الفيس بكؾ كاليكتيكب ،كتمبيتو حاجات الجميكر
ألف ينافس الفضائيات م ن
كرغباتو (اإلفرنجي.)ٖ:َُِٖ،
إف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني أسيمت في تفعيؿ المشاركة لتحقؽ رغبة كؿ فئة مشتركة في

دكر في التشبيؾ كالمناصرة كالضغط كالتفاعؿ
االىتمامات الثقافية كاألنشطة نفسيا ،فإف ليا أيضان نا
كالتأثير بقيادات غير منظمة ،كفي تحقيؽ المسؤكلية الثقافية إذا ما أحسف استثمارىا كاستغبلليا
كتكجيييا بشكؿ جيد ،فقد استطاعت أف تحكؿ األقكاؿ كاألفكار كالتكجيات إلى مشركعات عمؿ

نعد كسائط اإلعبلـ اإللكتركني التكاصؿ عبر الشبكات االجتماعية
جاىزة لمتنفيذ ،لذا ال يمكف أف ٌ
مكضة شبابية تتغير مع مركر الزمف (محمد.)ّٓ:َُِِ،
لقد فتحت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفي مقدمتيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي عص انر جديدان

مف عصكر االتصاؿ كالتفاعؿ بيف البشر كفي كفرة المعمكمات كالمعارؼ التي تقدميا لمستخدمييا

كلكف عمى الجانب اآلخر ىناؾ مخاكؼ مف اآلثار السمبية الجسدية كالنفسية كاالجتماعية كالثقافية
التي قد تحدثيا (.)Alger,2007:12
كقد أشار ( )Simpson,2005:10إلى أف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني الحديثة تتيح لممشاركيف

تفعا مف الكجكد االجتماعي مف خبلؿ االطبلع عمى مجريات اإلحداث كالمشاركة عبر ما
مستكل مر ن
تتيحو مف المحادثات كالحكارات كالنقاشات كارساؿ األسئمة كتمقي االستجابات.

كأكد ( )Wang, 2003:143عمى أف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع شبكة اإلنترنت
كالجمكس لساعات أماـ اإلنترنت كادماف عممية التكاصؿ كالتعرض ليا بصكرة دائمة ىك ما يسمى

باالستخداـ القيرم لئلنترنت ،حيث يمكف ليذه الكسائط أف تتخطى الحدكد الدينية كاألخبلقية
كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية كالتعبير عف أبرز القضايا التي تيـ المستخدميف كفي
مقدمتيا القضايا السياسية.
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كقد أشارت العديد مف الدراسات السابقة كدراسة (األغا كنصار( ،)ََِٖ ،عبد القكم،
ََِٗ)( ،العكضي )َُِٓ ،إلى الدكر الذم يمكف أف تقكـ بو كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في بث
الثقافة العامة التي يراد ليا أف ترسخ يكتعمؽ لدل األفراد ،كاف كاجو أكلئؾ الباحثكف صعكبة تحديد
الحجـ النسبي الذم يمكف أف تؤديو تمؾ الكسائؿ في ىذا تككيف الثقافة.
كما أشارت نتائج دراسة (عابد ،)َُِِ ،كدراسة (محمد )َُِِ ،إلى دكر شبكات التكاصؿ

االجتماعي في تشكيؿ الرأم العاـ كالتحكالت السياسية ،بينت دراسة (حافظ )َُُِ ،كدراسة
(منصكر ،)َُُِ ،كدراسة (َُُِ  )Bynumm.S,ارتفاع مشاركة الشباب عمى استخداـ
الشبكات االجتماعية اإللكتركنية ،ككشفت نتائج د ارسة (خكرشيد )َُُِ ،عف دكر اإلعبلـ في
تنشيط الحراؾ السياسي العربي ،كأبرزت دراسة (جبلؿ )َُِِ ،كدراسة (أبك كردة )ََِٖ ،أثر
المكاقع اإللكتركنية في تأجيج الصراع الداخمي كالتأثير عمى االنتماء السياسي .مما سبؽ فإف نتائج

الدراسات السابقة أثبتػت أف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني كمكاقع التكاصؿ االجتماعي أصبحت
محطات حشد كاىتماـ في القضايا السياسية.

كاليكية كالخصكصية الثقافية الفمسطينية ليا أىميتيا ،كالمحافظة عمييا أمر ضركرم ،بشرط أال

يؤدل ذلؾ إلى الجمكد ،فالثقافة ال تنفؾ تتجدد ما كجد مثقفكف مبدعكف يمدكنيا بالجديد ،بؿ إف
العديد مف المنظمات الدكلية ،كعمى رأسيا اليكنسكك ترل ضركرة احتراـ الخصكصيات الثقافية،
كتؤكد عمى ضركرة اتخاذىا مدخبلن لمتنمية المحمية في العديد مف المجتمعات.

كتكاجو الخصكصية الثقافية الفمسطينية اليكـ تيا نار جارفان مف نزعات التعصب كالعنؼ نتيجة

لحالة االنقساـ الفمسطيني ،كفي حقيقة األمر ىذا خطر ثقافي خطير ،ألنو قد يسبب انييار بعض
الثقافات الخاصة بالمجتمع الفمسطيني أك اندثارىا أك انقطاعيا ،في الكقت التي تتزايد فييا محاكالت
االحتبلؿ لمييمنة عمى المجاالت الثقافية الفمسطينية كافة كعزليا بكافة الكسائؿ.

كيقتضي ىذا مف الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية الفمسطينية الحفاظ عمى اليكية الثقافية مف

خبلؿ تنمية الكعي كتعزيز ىكيتنا الثقافية ،كاالىتماـ بتنمية كاقامة جسكر التكاصؿ كالتحاكر الثقافي،
كمكاجية خطر االنقساـ عمى ثقافتنا الفمسطينية ،كتنمية القدرة عمى اإلقناع كىندسة الحكار مع
اآلخر ،كالتخمص مف نزعات التشدد كحب السيطرة.

يأتي ذلؾ فيما تتيحو كسائط اإلعبلـ اإللكتركني مف ظيكر نمط تفكير تتداخؿ فيو أفكار

متنكعة ترتكز عمى مفاىيـ مختمفة لقضايا عامو منيا السياسية (عامر ،)ُِ:َُُِ ،بما تكفره مف
منصات لمحكار السياسي ،كمناقشة األنشطة السياسية كاألحداث الجارية كاالنجذاب لبعض األحزاب
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كالمجمكعات السياسية؛ كما يساعد عمى ذلؾ ما تكفره مف إثارة فكرية كالشعكر باالنبيار أماـ
اإلنترنت كالحماس كالفاعمية كالجاذبية لتناكؿ مختمؼ القضايا السياسية(حمكدة ،)ُٗ:َُِّ،لذا
فيي تعد كسيطنا إعبلميًّا لمتكاصؿ السياسي خاصة في ضكء حالة االنقساـ السياسي الفمسطيني
لتميزىا باالنتشار بيف شرائح المجتمع كافة ،كلكافة األعمار (اإلعبلـ الفمسطيني كاإلنقساـ.)َُُِ،

كما يمفت االنتباه أف ىناؾ نمكان ىائبلن عمى المستكل الفمسطيني خصكصان ،في إنشاء حسابات

عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي عبر اإلنترنت ،لدل األفراد في مختمؼ األعمار ،كمعظميـ مف

الشباب في مرحمتي التعميـ الجامعي ،كأف ىؤالء المشتركيف يقضكف كيستغرقكف أكقاتان طكيمة في

التفاعؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف عبر تمؾ المكاقع االجتماعية اإللكتركنية ،في إطار بيئة مف

المناقشات كالمناظرات كالمطارحات كالحكارات في عالـ كمجتمع افتراضي (فراكلة.)َُ :ََِٔ ،
كفي ىذا اإلطار يرل الباحث أف كسائط اإلعبلـ اإللكتركنية رأسماؿ اعبلمي اجتماعي ثقافي

يمنح الشباب كالمجتمع قدرة عمى مكاجية االنقساـ كما يترتب عميو مف صعاب كتحديات داخؿ
الشأف الفمسطيني ،كطاقة لمتكاصؿ مع الحياة كاعادة إنتاجيا في ضكء ىكيتنا الثقافية الكطنية.

كنظ انر لككف الشباب بصفة عامة الثركة الحقيقية ألم مجتمع مف المجتمعات إذا أحسف استثماره

ميما في
حيث إنيـ يمثمكف أىـ قطاعات المجتمع إلى جانب ككنيـ شريحة اجتماعية تشغؿ كضعان ن
بنية المجتمع ،كشباب الجامعة بصفة خاصة يمثمكف شريحة متميزة داخؿ قطاع الشباب حيث
يعدكف نخبة منتقاة مف الشباب الذيف أتيحت ليـ فرص الحصكؿ عمى معارؼ كخبرات في مختمؼ
العمكـ كالفنكف لـ تتح لغيرىـ ممف ىـ في مثؿ سنيـ إلى جانب ما يمتازكف بو مف حيكية كنشاط

تؤىميـ ألف يك كنكا إحدل القكل السياسية الفعالة عند ممارستيـ لمعمؿ السياسي الذم ينبغي أف
جيدا
يتمرسكا عمى أدائو .لذلؾ يجب العناية كاالىتماـ بيذه بالشباب الجامعي كاعدادىـ كتأىيميـ ن
كبصكرة متكاممة حتى تكتمؿ ثقافتيـ فيما ىك لصالح المجتمع الفمسطيني كىكيتو كتاريخو النضالي.

أىداؼ الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
ُ .التعرؼ إلى درجة استخداـ الشباب الجامعي الفمسطيني لكسائط اإلعبلـ اإللكتركني.

ِ .التعرؼ إلى أبرز كسا ئط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يستخدميا
الشباب الجامعي الفمسطيني.

ّ .الكشؼ عف درجة متابعة الشباب الجامعي الفمسطيني لكسائط اإلعبلـ اإللكتركني المختمفة
عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي.
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ْ .التعرؼ عمى دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية
الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي.
ٓ .التعرؼ إلى مدل االختبلؼ في الدكر الذم تقكـ بو كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز

مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي

تعزل إلى المتغيرات (الجنس الجامعة ،المستكل الدراسي).
أىمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة كفق نا لبلعتبارات اآلتية:

ُ .اب ارز الدكر الذم تقكـ بو كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي
لميكية الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي في ضكء الكضع السياسي المتردم
الذم يمر بو المجتمع الفمسطيني.

ِ .تثبيت ثقافة الكحدة الكطنية كالكفاح نحك الحرية كالعدالة كالمساكاة في ضكء تغيب كانكار العالـ
لمحقكؽ الكطنية كاإلنسانية كالسياسية باالستقبلؿ لمشعب الفمسطيني عمى أرضو.

ّ .أىمية مناقشة مظاىر االنقساـ السياسي التي يتناكليا الشباب الفمسطيني عبر كسائط اإلعبلـ
اإللكتركني ،التي مف الممكف إذا كظفت أف تسيـ في إجراء إصبلحات سياسية في المجتمع

الفمسطيني.

ْ .إمداد العامميف في المجاؿ اإلعبلمي عمكمان ،بمعمكمات حكؿ ضركرة عدـ التخمي عف مياـ

عمميـ الرئيس الذم يقتضي نشر ثقافتنا الفمسطينية كتعزيز المصمحة الكطنية كرفض ثقافة

اإلقصاء لآلخر كالتعصب كالكراىية كنبذ االنقساـ السياسي.

ٓ .التعرؼ إلى بعض النقاط الميمة كالمؤثرة التي تعدىا كسائط اإلعبلـ اإللكتركني كعبلقتيا
بتعرض كمشاركة الشباب الجامعي الفمسطيني ليا كاتجاىو نحكىا في ظؿ تنكع ككثافة
الحاجات الثقافية التي تقدميا تمؾ الكسائط.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

البد مف الكقكؼ عمى دكر الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي-
األكثر استخدامان كشيكع نا-في تنمية كتكجيو مسؤكلية الشباب الجامعي الفمسطيني نحك ىكيتو الثقافية
كأماـ ىيمنة ثقافة االنقساـ مف خبلؿ التعرؼ إلى نشاط ىذه الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية ،كخاصة
في ضكء ندرة المراكز الثقافية الفاعمة (كالمسارح كدكر السينما كالمعارض كالمكتبات العامة كدكر
التراث المحمية كالنكادم ،إلخ) في معظـ المناطؽ -حتى المدف -كضعؼ تجييزاتيا.
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كتكمف مشكم ة الدراسة في معرفة المستكل الذم يمكف أف تؤثر فيو الكسائط اإلعبلمية
االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي (الفيس بكؾ ،تكيتر ،اليكتيكب ،جكجؿ بمس )..،لتككف
صكتان نحك تنمية كتعزيز مسؤكلية الشباب الجامعي الفمسطيني نحك ىكيتنا الثقافية أماـ ثقافة التنافر
كاالنق ساـ السياسي الحاصؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة في أعقاب فكز حركة حماس في

االنتخابات التشريعية في ِٓ كانكف الثاني ينايرََِٔـ ،كانعكاسات ذلؾ عمى تصرفاتيـ كسمككيـ

أماـ ىيمنة االنقساـ السياسي ،كاستنادان إلى ما سبؽ ،فإف مشكمة ىذه الدراسة تتمثؿ في السؤاؿ

الرئيس التالي:

ما دور وسائط اإلعبلـ اإللكتروني في تعزيز مسئولية الشباب الجامعي نحو اليوية الثقافية
الفمسطينية وانياء مظاىر اال نقساـ السياسي

كيتفرع عف التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

ُ .ما درجة استخداـ الشباب الجامعي الفمسطيني لكسائط اإلعبلـ اإللكتركني؟
ِ .م ا أبرز كسائط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يستخدميا الشباب
الجامعي الفمسطيني؟

ّ .ما درجة متابعة الشباب الجامعي الفمسطيني لكسائط اإلعبلـ اإللكتركني المختمفة عبر مكاقع
التكاصؿ االجتماعي؟
ْ .ما دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية
الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي؟

ٓ .ما مدل االختبلؼ في الدكر الذم تقكـ بو كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية
الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي تعزل إلى
المتغيرات (الجنس ،الجامعة ،المستكل الدراسي)؟

فروض الدراسة:

ُ .ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة لدكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية
الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي تعزل لمتغيرات الجنس (ذكر ،أنثى).

ِ .ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية
الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي تعزل لمتغير الجامعة (األزىر ،األقصى).
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ّ .ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة لدكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية

الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي تعزل لمتغيرات المستكل الدراسي (الثاني،

الرابع).

حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكليةالشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي.
 الحد البشري :طمبة الجامعات الفمسطينية. الحد المؤسسي :جامعتي (األزىر ،كاألقصى). الحد المكاني :محافظة غزة. الحد الزمني :طبقت ىذه الدراسة في نياية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعيََُُِِٖٗ/ـ.

مصطمحات الدراسة:
تعرؼ مصطمحات الدراسة الحالية إجرائي نا كما يمي:

 وسائط اإلعبلـ اإللكتروني :منظمة مف الشبكات في البيئة الرقمية كالتي تسمح لممشترؾ فييابإنشاء مكقع خاص بو ،الذم يت ميز بالطابع الشخصي ،كمف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماع

إلكتركني مع أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات كاليكايات نفسيا أك مجمكعة مف أصدقاء الجامعة
أك العمؿ ،كمف أبرز ىذه الكسائط" :الفيس بكؾ" ك" تكيتر" كجكجؿ بمس" ك "اليكتيكب".
 مسئولية الشباب :ىي مسؤكلية الفرد عف نفسو كمسؤكليتو تجاه أسرتو كأصدقائو تجاه دينو ككطنومف خبلؿ فيمو لدكره في تحقيؽ أىدافو كاىتمامو باآلخريف مف خبلؿ عبلقاتو اإليجابية،

كمشاركتو في حؿ مشكبلت المجتمع ،كتحقيؽ األىداؼ العامة باستخداـ كؿ السبؿ المتاحة بما

فييا كسائط اإلعبلـ اإللكتركني.
 اليوية الثقافية الفمسطينية :تعرؼ بأنيا ركح المجتمع ككسيمة مف كسائؿ صمكده كحقو التاريخيعمى األرض التي ببقائيا يبقى لممجتمع الفمسطيني كجكده بيف المجتمعات ،كبذكبانيا كزكاليا
يذكب المجتمع الفمسطيني كيزكؿ.
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الد ارسات السابقة:
ييعرض في ىذا الجزء لبعض الدراسات التي تـ االستفادة منيا في مكضكع الدراسة الحالية،
كفقان لما يأتي:

الفر (ٕ٘ٔٓ):
ٔ .د ارسة ا

ىدفت الد ارسة إلى تقييـ دكر الحركة الطبلبية في تعزيز االىتماـ بالقضايا السياسية في ظؿ

االنقساـ الفمسطيني مف كجية نظر طمبة جامعات قطاع غزة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
التحميمي ،كتـ اختيار عينة الدراسة مف طمبة الجامعات ،كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل تقييـ دكر

الحركة الطبلبية في تعزيز االىتماـ بالقضايا السياسية في ظؿ االنقساـ الفمسطيني حصؿ تقدير
متكسط ،كأكصت الدراسة بالعمؿ عمى تقميص الدكر الحزبي في أنشطة الحركة الطبلبية كتغميب
العمؿ الطبلبي نحك الكحدة الكطنية ،كتنكيع أساليب األنشطة كالفعاليات كالبرامج الطبلبية كمنيا

المقاءات التي تؤكد نبذ االنقساـ.
ٕ .دراسة حمدونة (ٖٕٔٓ):

ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصكر مقترح لتكظيؼ ثقافة التغيير السياسي لتعزيز قيـ االنتماء

الكطني لدل الحركة الطبلبية في ضكء الثكرات العربية "الربيع العربي ،كاستخدـ الباحث في ىذه
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،تككنت عينة الدراسة مف (َٓ) مف الطمبة ،كتكصمت الدراسة إلى
أف الجيكد المبذكلة مف قبؿ الحركات الطبلبية مرضية إلى حد ما حيث إف الحركات الطبلبية تممس
ىمكـ كمشاكؿ الطمبة ،كأف الحركات الطبلبية تسعى لتنمية االنتماء لدل الطبة مف خبلؿ تكجيييـ

كتكعيتيـ بالمخاطر السياسية التي تدكر مف حكليـ ،كتكصمت الدراسة إلى ضركرة أف تعمؿ

الحركات الطبلبية عمى التثقيؼ السياسي لمطمبة كغرس كتنمية مبادئ االنتماء السياسي.
ٖ .دراسة جاد ا  ،والجديمي (ٖٕٔٓ):

ىدفت الدراسة إلى معرفة تقييـ دكر مجمس طالبات الجامعة اإلسبلمية كمدل تحقيقو ألىدافو

مف متكسطا ت درجات تقييـ طالبات الجامعة اإلسبلمية ألداء مجمس الطالبات ،كقد استخدمت
الدراسة المنيج الكصفي التحميم ي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت استبانة لتقييـ أداء المجمس في ّ
مجاالت (النقابي الخدماتي ،الثقافي الترفييي ،الدعكم) كتككنت االستبانة مف (ُْ) فقرة ،كقد تـ

أخذ عينة عشكائية مككنة مف (ََٖ) طالبة مف طالبات الجامعة اإلسبلمية .كأكضحت نتائج
الدراسة أف تقييـ طالبات الجامعة ألداء مجمس طالبات الجامعة اإلسبلمية في مجاؿ القياـ بدكره
جيد ،كال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ تقييـ أداء مجمس طالبات الجامعة اإلسبلمية في
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مجاؿ القياـ بدكره مف كجية نظر طالبات الجامعة تعزم إلى متغيرات الدراسة كىي (المستكل
الدراسي ،التخصص ،المستكل األكاديمي ،مكاف السكف ،الحالة االجتماعية) ،كأف مجمس طالبات
الجامعة اإلسبلمية مف كجية نظر الطالبات يشارؾ في المناسبات المختمفة كيبرـ العقكد كالحمبلت

كيكاك ب األحداث االجتماعية كالسياسية ،كيقيـ الخياـ الدعكية كالمقاءات األدبية كالترفييية المختمفة،
كأف مجمس طالبات الجامعة اإلسبلمية يقكـ باألدكار التالية( :النقابي الخدماتي ،الثقافي الترفييي،

الدعكم).

ٗ .دراسة العنزي (ٖٕٔٓ):

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر الحركة الطبلبية الفمسطينية في نشر الكعي السياسي لدل طمبة

الجامعات الفمسطينية ،كممارساتيا ألنشطة متنكعة تكزعت بيف العمؿ النقابي مف ناحية كالعمؿ

التنظيمي بشقيو العسكرم كالسياسي ،كتأتي أىمية الدراسة لتسمط الضكء عمى طبيعة الدكر الذم

قامت بو الحركة الطبلبية في نشر الكعي السي اسي ،كالفرص كالظركؼ التي يكفرىا المناخ الجامعي
في عممية بناء الكعي السياسي الطبلبي ،كأبرز اإلشكاليات التي تعيؽ أداء الحركة الطبلبية عف
ممارسة دكرىا في التكعية السياسية ،كما ناقشت الدراسة التطكرات التي حدثت عمى الساحة
الفمسطينية كاإلقميمية كالدكلية كتداعيات ىذه التحكالت عمى أداء الحركة الطبلبية عمكمان ،كقد اعتمد
الباحث في دراستو عمى المنيج الكصفي لتفسير الكضع الراىف لممشكمة ،مف خبلؿ تحديد ظركفيا

كخمفياتيا كتكصيؼ العبلقات بينيا كصفا عمميا دقيقا كمتكامبل لممشكمة ،كباالعتماد عمى الحقائؽ

المرتبطة بيا.

٘ .دراسة محمود (ٖٕٔٓ):

ىدفت الدراسة تقديـ تصكر مقترح مف منظكر الخدمة االجتماعية لتفعيؿ دكر الحركة الطبلبية

في تنمية كعى الشباب الجامعي بالحقكؽ السياسية ،كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كقد

طالبا ،تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف إحداىما
اشتممت عينة الد ارسة عمى عينة عمدية قكاميا (َٔ) ن
تجريبية كاالخرل ضابطة .كأسفرت نتائج الدراسة عف أنو يكجد فركؽ جكىرية بيف المجمكعتيف
الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم عمى مقياس الحقكؽ السياسية لمشباب الجامعي (الحقكؽ
كالكاجبات السياسية-القنكات الشرعية لممشاركة السياسية-التصكيت السياسي) حيث بمغت قيمة ()Z
كيمكككسف ) (3.099كىي دالة إحصائي نا.
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 .ٙدراسة عابد (ٕٕٔٓ):
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر شب كات التكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأم العاـ لدل جميكر

طمبة الجامعات الفمسطينية ،كقد اعتمدت عمى مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات ،كتنتمي ىذه
الدراسة إلى البحكث الكص فية التحميمية ،مستخدمة منيج المسح لعينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة ،حيث قاـ الباحث باختيار عينة عشكائية طبقية مف الطمبة بمغ قكاميا (ََٓ)
مبحكث ،كأكضحت نتائج الدراسة تفكؽ البريد االلكتركني عمى باقي مكاقع شبكات االجتماعي مف

حيث االستخداـ في المرتبة األكلى ،كبنسبة ٖ ،%ٖٖ.كيميو في المرتبة الثانية الفيس بكؾ ،كبنسبة
ٖ ،%ٕٗ.كأظيرت نتائج الدراسة أف طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة يستخدمكف شبكات
التكاصؿ االجتماعي بنسبة ٔ ،%ٖٗ.كأنيـ يثقكف بيا كبالدكر الذم تقكـ بو في تشكيؿ الرأم العاـ

لدييـ بدرجة متكسطة بمغت نسبتيا ِ.%ٖٓ.
 .ٚدراسة محمد )ٕٕٔٓ):

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ دكر شبكات التكاصؿ اإللكتركني في التحكالت السياسية التي شيدىا

المجتمع المصرم ،حيث استعانت الدراسة باألسمكب الكصفي التحميمي ،كطبقت الدراسة عمى عينة

قكاميا (ََّ) مبحكث مف الشباب بجامعة كفر الشيخ ،كخمصت الدراسة إلى إسياـ شبكات
التكاصؿ االجتماعي بدكر رئيسي في التحكالت السياسية التي شيدىا المجتمع المصرم مثؿ حركة
شباب ٔ إبريؿ ،كأكضحت الدراسة إلى التأثير الكبير لشبكات التكاصؿ اإللكتركني في الثكرات
ال أنو ال يمكف المبالغة كالتيكيؿ في تأثيرىا ،حيث تمثؿ دكرىا
العربية كخاصة الثكرة المصرية ،إ ٌ

بصكرة رئيسية في التعبئة األيديكلكجية لمثكرة كتنظيـ كقائعيا كأحداثيا ،كبينت الدراسة أف دكر
شبكات التكاصؿ االجتماعي ىك دكر فعاؿ كميـ في التحكالت السياسية بإسياماتيا في قياـ كنجاح

ثكرة ِٓ يناير.
 .ٛدراسة التممس (ٕٔٔٓ):

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ أسباب التمكث الثقافي لدل الطمبة في الجامعات الفمسطينية،

معتمدا عمى أداة االستبانة مكزعة عمى ثبلثة مجاالت
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
ن
ىي :المعتقدات كاألفكار السياسية ،كقد تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس

بمغ عددىا (ٗ) ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :أف نسبة التمكث الثقافي السياسي لدل الشباب
في المجتمع العربي كدكر السياسة في مكاجيتو مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية بالجامعات

قد بمغت (ّٔ )%ُٓ.كما تبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمستكل
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التمكث الثقافي لدل الطمبة الجامعييف يعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ككجكد فركؽ دالة
إحصائي نا لمتغير الكمية كذلؾ لصالح الكميات اإلنسانية ،كذلؾ تبيف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا
تعزل لمتغير مكاف السكف.

 .ٜدارسة طوماف (ٕٓٔٓ):

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الدكر الحقيقي لمرسالة اإلعبلمية الفمسطينية التي نشرتيا كسائؿ

اإلعبلـ خبلؿ فترة االنقساـ ،كاألث ر الذم تركتو عمى الطمبة الجامعييف ،كنظرة الطمبة الجامعييف إلى
الدرسة عمى كصؼ كتحميؿ المعمكمات
أداء اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ ىذه الفترة .حيث اعتمدت ا

كالبيانات ،مف خبلؿ استخداميا أ داة االستبياف لمعرفة رأم طمبة الجامعات ،كقياس مدل ثقتيـ بدكر
اإلعبلـ الفمسطيني خ بلؿ كبعد فترة االنقساـ .كأكضحت الدراسة أف كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية
تميزت بالطابع الحزبي منذ كالدتيا ،كالتخمي عف مكضكعيتيا بعد االنتخابات التشريعية الفمسطينية

عاـ ََِٔـ ،كتحكلت إلى إعبلـ دعائي ميد لحالة االنقساـ المجتمعي ،بأدائيا السمبي خبلؿ فترة

االنقساـ أدل إلى فقداف المصداقية كالحيادية لدل أفراد المجتمع.
ٓٔ .دراسة أبو وردة (:)ٕٓٓٛ

ىدفت الدراسة إلى تناكؿ اإلعبلـ اإللكتركني كأىميتو كالخدمات التي يقدميا كأنكاعو كتمكيمو،

كمفيكـ االنتماء السياسي  ،كعبلقة االتصاؿ كاإلعبلـ بالسياسة ،كاإلعبلـ االلكتركني كالتكجيات
السياسية ،كدكر الصحافة اإللكتركنية في دعـ االنتماء السياسي ،ككاقع الصحافة العربية اإللكتركنية
كاإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني كدكرىما في الساحة السياسية .كتكصؿ الباحث إلى نتيجة رئيسية
كىي أف اإلعبلـ االلكتركني المكجو يضعؼ التكجو كاالنتماء لمكطف كيقكيو باتجاه االنتماء لمحزب.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف الدراسات السابقة يرل الباحث أف الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة أك
تناكلت الكضع الفمسطيني ،أنو كعمى الرغـ مف كجكد اختبلفات في النتائج إال أنو كانت ىناؾ نقاط
التقاء بيف معظـ الباحثيف ،فمقد اتفقكا عمى افتقاد المجتمع الفمسطيني لكسائط اإلعبلـ اإللكتركني

الجادة التي تعمؿ عمى تكعية كتثقيؼ الشعب ،كتنقؿ أخبار المجتمع بعيدان عف أم تأثير أك تكجيو.
كأف شرذمة كسائط اإلعبلـ ا إللكتركني ككجكدىا تحت مسؤكليات قيادية متعددة كمتنافرة أدت لكجكد

ثقافات مختمفة تكجي يا كسائؿ اإلعبلـ كفؽ ثقافة الجية التي تتبع ليا ،مما جعؿ الخطاب اإلعبلمي
يشكبو خمؿ في مضمكنو حيث بدا خطابان منقسمان ،كمستقطبان كفئكيان كتحريضيان أسيـ بدكره في

إضعاؼ التكجو كاالنتماء لمكطف.
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كأثبتػت نتائج الدراسات السابقة أف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني كمكاقع التكاصؿ االجتماعي
أصبحت محطات حشد كاىتماـ في القضايا السياسية ،إال أف الباحث يرل أنو يكجد نقص في
الدراسات المعمقة كالمركزة عمى دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في المجتمع الفمسطيني كفي
القضايا السياسية خاصة ،كما أف الدراسات لـ تتطرؽ لؤلثر الذم تركو التباعد كالتنافر اإلعبلمي

عمى المتمقي لمرسالة اإلعبلمية خاصة في حالة االنقساـ السياسي ،كالنتيجة التي أصابت المجتمع

بفعؿ ىذا االنقساـ ،كبذلؾ فإف الباحث يحاكؿ مف خبلؿ الدراسة الحالية إيضاح دكر كسائط اإلعبلـ
اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي الفمسطيني ليكيتنا الثقافية أماـ ىيمنة ثقافة االنقساـ
بالشكؿ الكافي كخصكصان في المجتمع الفمسطيني ممثبلن بعينة مف طمبة الجامعات في محافظة
غزة ،التي تشكؿ شريحة كاسعة في المجتمع كىي األكثر متابعةن كىي األكثر تأث انر باإلعبلـ.

منيجية الدراسة واجراءاتيا:

تمييدنا لمكصكؿ إلى النتائج سيتـ ىنا عرض منيجية الدراسة المشتممة عمى مجتمع ٍّ
الدراسة
تـ كفقيا تطبيؽ ٍّ
ٍّ
الدراسة ،كالمعالجات اإلحصائيَّة
كعينتيا ،ككصفنا ألدكاتيا كاجراءاتيا التٍّي َّ

المستخدمة كالَّبلزمة لتحميؿ البيانات ،كالكصكؿ إلى االستنتاجات ،كذلؾ كما يأتي:

منيج الدراسة :تعتمد الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كىك منيج قائـ عمى مجمكعة مف

اإلجراءات البحثيَّة التٍّي تعتمد عمى جمع الحقائؽ كالبيانات ،كتـ جمع المعمكمات كتحميؿ البيانات
لمتعرؼ إلى دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية
الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كطالبات جامعتي (األزىر،

األقصى) ،كتـ تطبيؽ أداة الدراسة (االستبانة) عمى كؿ مجتمع الدراسة ،حيث تـ تكزيع االستبانة
عمى (ََّ) طالب كطالبة ،كقد استجاب منيـ (ِّٕ) طالب كطالبة ،كالجدكؿ اآلتي يبيف تكزيع
عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،المستكل الدراسي ،الجامعة).
جدوؿ (ٔ)
توزيع عينة الدراسة عمى متغيرات الدراسة
ـ

المتغيرات

ُ

الجنس

ِ

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ذكر

ُْٕ

ّٖٓ.

أنثى

ُِٔ

ِْٔ.

أكؿ  /ثاني

ُِٔ

ُْٔ.
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الدراسي
ْ

الجامعة

ثالث  /رابع

ُْٕ

ّٗٓ.

األزىر

ُِٖ

ْٖٔ.

األقصى

ُْٓ

ِّٓ.

ٖٕٚ

ٓٓٔ%

المجموع الكمي

اختبارات أداة الد ارسة:
كلمتأكد مف صدؽ األداة كلمكصكؿ إلى مستكل عاؿ مف الصدؽ الداخمي في الدراسة ،كلمتعرؼ
إلى قدرة االستبانة مف قياس أىداؼ ىذه الدراسة كالختبار مدل صبلحيتيا كأداة لجمع البيانات

كالمعمكمات ،فقد تـ إخضاعيا لبلختبارات اآلتية:

ٍّ
بالصدؽ المنطقي ،كذلؾ بعرض االستبانة عمى عدد مف
المحكميف :كىك ما ييعرؼ
أ .صدؽ
ٍّ
المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص ،كذلؾ بيدؼ التَّأكد مف مناسبة االستبانة لما أ َّ
يعدت مف
أجمو ،كا نتماء الفقرات لمجاالت االستبانة ،كسبلمة صياغة الفقرات ،كقد تمت اإلفادة مف

مبلحظتيـ ،كاعادة صياغة بعض األسئمة كفقان لمبلحظاتيـ ،كبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ المحكميف.

كفي ضكء ما كرد مف مبلحظات تـ إضافة بعض البنكد ،كدمج البعض اآلخر ،كحذؼ بعضيا،
كتعديؿ البعض اآلخر.

ب .ثبات األداة :كالختبار مدل االعتمادية قاـ الباحث بتطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية
مككنة مف (ِِ) مفردة مف خارج عينة الدراسة األصمية فقد استخدمت الدراسة معامؿ كركنباخ ألفا
 alpha Cronbach Coefficientلبلتساؽ الداخمي ،كقد بمغت قيمة كركنباخ ألفا (ْٖ )َ.كىي

تعد نسبة جيدة ألغراض تعميـ نتائج الدراسة الحالية ،إذ النسبة المقبكلة لتعميـ نتائج مثؿ ىذه

الدراسة ىي (َٔ ،)Sekaran, 2010( )َ.كالجدكؿ رقـ (ِ) يكضح معامبلت الثبات لفقرات أداة
الدراسة.
جدوؿ (ٕ)
قيـ معامبلت الثبات (كرونباخ ألفا) لجميع فقرات االستبانة
رقـ

رقـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

1

َْٖٓ.

ََََ.

ُِ

2

َُٖٓ.

ََََ.

ِِ

0.490

3

َْٖٕ.

ََََ.

ِّ

0.541

َََِ.

4

َْْْ.

َََٓ.

ِْ

َُِْ.

ََِْ.

الفقرة

الفقرة
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0.584

َََُ.
َََْ.
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5

0.644

ََََ.

ِٓ

َّٖٓ.

ََََ.

6

َُّٓ.

َََْ.

ِٔ

ََٓٔ.

ََُْ.

7

ََٕٓ.

ََََ.

ِٕ

َّْٓ.

ََُٔ.

8

0.613

ََََ.

ِٖ

َُْٖ.

ََََ.

9

0.398

ََِٗ.

ِٗ

َّْٔ.

َََُ.

10

َّٖٓ.

ََََ.

َّ

ََِٔ.

ََََ.

11

َْٖٗ.

ََََ.

ُّ

ََْٓ.

ََََ.

ُِ

َُٖٓ.

ََََ.

ِّ

َْٕٓ.

ََََ.

ُّ

ََّْ.

ََِٕ.

ّّ

َْٖٗ.

ََََ.

ُْ

َُٖٓ.

َََّ.

ّْ

َُٖٓ.

ََََ.

ُٓ

َّْٓ.

ََُٔ.

ّٓ

ََٓٓ.

َََِ.

ُٔ

َِٔٓ.

َََّ.

ّٔ

ََْٓ.

ََِٔ.

ُٕ

َِِٕ.

ََََ.

ّٕ

َْٓٔ.

َََُ.

ُٖ

ََُٔ.

ََََ.

ّٖ

ََٕٓ.

ََََ.

ُٗ

ََْٓ.

ََََ.

ّٗ

0.613

ََََ.

َِ

ََْٖ.

ََََ.

َْ

َْٔٗ.

ََََ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ِ) أف جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطان ذا داللة إحصائية ،كىذا

يدلؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة عند مستكل َُ َ.كمستكل َٓ.َ.

المحؾ المعتمد في الدراسة:

لتحميؿ بيانات كاختبار فرضيات الدارسة تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة

عف األسئمة ،كلتفسير المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لكؿ فقرة مف فقرات
االستبانة كلكؿ مجاؿ مف مجاالتيا تـ استخداـ المعيار االحصائي التي كالمبيف في الجداكؿ رقـ

(ّ:)ْ،

جدوؿ (ٖ)
المحؾ المعتمد في الدراسة
مستوى الموافقة
الدرجة

كبيرة جداً

كبيرة
ٗ

٘
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ٕ
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كيتـ االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي بشكؿ أساسي لتحديد
مستكل مكافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات كمجاالت االستبانة.
جدوؿ (ٗ)
مقياس تحديد مستوى المبل ئمة لموسط الحسابي
المتوسط

ِٓ-ْ.

الحسابي
الوزف النسبي
درجة التقييـ

ْٖ-%

ََُ%

مرتفعة جداً

ْْ.ِ-ّ.

ّٔ.ْ-ِ.

ِٖ.ٔ-ُ.

ُُ.ٖ-

ٖٔ%ْٖ-%

ِٓ%ٖٔ-%

ّٔ%ِٓ-%

َِ%ّٔ-%

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً

نتائج الدراسة وتفسيرىا:

ٔ .درجة استخداـ الشباب الجامعي الفمسطيني لوسائط اإلعبلـ اإللكتروني.
جدوؿ (٘)
درجة استخداـ الشباب الجامعي الفمسطيني لوسائط اإلعبلـ اإللكتروني
استخداـ وسائط اإلعبلـ اإللكتروني

التكرار

النسبة المئوية

دائم نا

ُِْ

ّٖٖ.

ِٕ

ٖٗ.

ٓ

ُٗ.

ٖٕٚ

ٓٓٔ%

أحيانان
ال

المجموع

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ (ٓ) أف الشباب الجامعي الفمسطيني يستخدمكف كسائط اإلعبلـ
اإللكتركني بشكؿ دائـ بنسبة مئكية قدرىا (ّ ،)%ٖٖ.كيستخدمكنيا أحيانان بنسبة مئكية قدرىا

(ٖ ،)% ٗ.كىذا مؤشر بأف نسبة كبيرة مف الشباب الفمسطيني يستخدمكف كسائط اإلعبلـ
اإللكتركني ،كأنو ليدؿ عمى أىمية كسائط اإلعبلـ اإللكتركني ككسيمة لمتعبئة السياسية كابقاء الطمبة
عمى اتصاؿ بما يجرم حكليـ ،كلسيكلة الكصكؿ إلييا ،كسرعة التحديث ،كيمي ذلؾ ككنيا تتميز
بالتعددية ،كمنصة تعرض الرأم كالرأم األخر .األمر الذم يعني أف ىذه الشريحة تدرؾ أىمية

الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية كطبيعة دكرىا عمى المستكيات الثقافية كالشخصية كاالجتماعية
كالسياسية ،فيمجئكف إلى استخداميا ،لتمبية احتياجاتيـ كرغباتيـ الثقافية ،كما أف ىذه الشريحة مف

اىتماما بالقضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ،كالقضايا السياسية
أكثر الشرائح عمم نا كمعرفة ،فيـ أكثر
ن
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عمى كجو الخصكص كما يتضمف ذلؾ مف أبرز األحداث السياسية عمى الساحة الفمسطينية كىك
االنقساـ السياسي.
ٕ.أبرز وسائط اإلعبلـ اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ االجتماعي التي يستخدميا الشباب
الجامعي الفمسطيني.
جدوؿ ()ٙ
أبرز وسائط اإلعبلـ اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
الوسائط

التكرار

النسبة المئوية

فيسبكؾ

َِٓ

ُٕٓ.

تكيتر

ُْ

َُٓ.

يكتيكب

ُْ

ِٓ.

جكجؿ بمس

ٖ

ِٗ.

مدكنة

ٓ

ُٖ.

أخرل

َ

ََ.

المجموع

ٖٕٚ

ٓٓٔ%

تشير النتائج في الجدكؿ رقـ (ٔ) فيما يتعمؽ بأبرز كسائط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع
التكاصؿ االجتماعي التي يستخدميا الشباب الفمسطيني جاء (الفيسبكؾ) أكثر متابعة إعبلمية

الكتركنية استخدامان كفق نا لكجية نظرىـ حيث جاء في المرتبة األكلى بنسبة مئكية قدرىا (ُ،)%ٕٓ.
كىذا قد يعكد إلى ما يكفره الكسيط م ف التفاعؿ بيف األحداث كبشكؿ مباشر ،كردكد الفعؿ تككف

سريعة جدان عمى األخبار المرسمة ،كنتيجة ألف المتابعة يتـ فيو مباشرة بالصكت كالصكرة كالتعميؽ
كاإلضافة أكالن بأكؿ ،تػبله الكسيط اإلعبلمي عبر تكيتر بنسبة مئكية قدرىا (ُٓ ،)%ثـ مكقع

(اليكتيكب) بنسبة مئكية قدرىا (ِ ،)%ٓ.ثـ جكجؿ بمس بما نسبتو (ٗ ،)%ِ.كأخي انر المدكنة بنسبة

مئكية قدرىا (ٖ )%ُ.األمر الذم يؤكد جماىيرية استخداـ ىذه الكسائط اإللكتركنية ككسائط
إعبلمية ،كاقباؿ الشباب الجامعي الفمسطيني عمى استخداميا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي
تدمج بيف السرعة كالسبلسة كالشمكلية ،سكاء كانت ىذه الكسائط تتبع فضائيات أك إذاعة أك صحفنا

أك مجمكعات اعبلمية خاصة ،كالتي تعد أقؿ تكمفة كجيدان في التعامؿ معيا ،كنتيجة لتعددىا
كتنافسيا في تقديـ األفضؿ كالمطمكب مف متابعة لؤلحداث مع تراجع اإلعبلـ المطبكع بشكؿ ممفت،

خاصة استخداـ الفيس بكؾ ككسيط إعبلمي ،كىذا يدعك إلى االستفادة مف بعض كسائط اإلعبلـ
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اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ال سيما كأف مثؿ ىذه الكسائط ممكف أف تيستثمر بشكؿ
أكثر فاعمية كفائدة بيف طمبة الجامعات الفمسطينية عمكمان ،نحك تعزيز ىكيتنا الثقافية في مكاجية
تأثيرات بعض ا لثقافات الغريبة كفي مقدمتيا ثقافة االنقساـ السياسي ،ألف مستقبميـ األكاديمي
كالكظيفي ،مرتبط بأية تطكرات سياسية جديدة.

ٖ .درجة متابعة الشباب الجامعي الفمسطيني لوسائط اإلعبلـ اإللكتروني المختمفة عبر مواقع
التواصؿ االجتماعي.
جدوؿ ()ٚ
درجة متابعة الشباب الجامعي الفمسطيني لوسائط اإلعبلـ اإللكتروني المختمفة
الوسائط

التكرار

النسبة المئوية

كبيرة جدان

ّْ

ُِْ.

ُِ

ٕٕ.

متكسطة

ُِِ

ْْٕ.

قميمة

ِٖ

ََّ.

قميمة جدان

ُْ

ِٓ.

ٖٕٚ

ٓٓٔ%

كبيرة

المجموع

تشير النتائج في الجدكؿ رقـ (ٕ) بأف نتائج متابعة الشباب الجامعي لدكر كسائط اإلعبلـ

اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي جاءت بنسبة ْ %ُِ.بدرجة كبيرة جدنا ،كٕ%ٕ.

بدرجة كبيرة ،كٕ %ْْ.بدرجة متكسطة ،كَ %َّ.بدرجة قميمة ،كِ %ٓ.بدرجة قمية جدان ،لذا فإف

معظـ الشباب الجامعي يتابعكف دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني ،كىذا يرجع لقكة تأثير كسائط
اإلعبلـ اإللكتركنية لمدكر الذم تمعبو ىذه الكسائط في نقؿ األحداث في المجتمع الفمسطيني كخاصة

السياسية منيا كمتابعة الصراع الفمسطيني الداخمي كاالنقساـ ردكد األفعاؿ أكالن بأكؿ ،كنشر اآلراء

مصدر لمتعميمات الثقافية التي تتبع ليا ،باإلضافة إلى قدرتيا عمى جذب األفراد
نا
كافة ،كقد تعد
لبلشتراؾ بيا كمتابعتيا ،سكاء كاف ما تنشره مف أخبار كأحداث يتسـ بالمكضكعية كالمصداقية أك

خدمة لؤلحزاب السياسية التي تسيطر عمييا.

ٗ .دور وسائط اإلعبلـ اإللكتروني في تعزيز مسئولية الشباب الجامعي نحو اليوية الثقافية
الفمسطينية وانياء مظاىر االنقساـ السياسي.
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جدوؿ ()ٛ
دور وسائط اإلعبلـ اإللكتروني في تعزيز مسئولية الشباب الجامعي نحو اليوية الثقافية
الفمسطينية وانياء مظاىر االنقساـ السياسي
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ

التكرار

الفقرات
تتمتع بالمصداقية كالحيادية كتحمؿ الراية الكطنية.
تتفادل أف تككف مكطنان لمصراع بيف التيارات
السياسية.

تتيح فرص إبداء الرأم حكؿ آثار االنقساـ السياسي.
تتيح فرص التفاعؿ مع بعض القضايا الثقافية مما
يزيد مف الحس الكطني.
تسمح بنشر المعمكمات كاألحداث السياسية الجارية
عمى الساحة الفمسطينية.
تعد كافية لمكاجية سياسات االحتبلؿ كغزكه الثقافي
ضد المصالح الكطنية.

تقدـ معمكمات عف الكضع السياسي الحالي ال تقدميا
كسائؿ اإلعبلـ األخرل.
تكفر المعمكمة اإلخبارية حكؿ مجريات األحداث.
تتيح فرص االعبلف عف المبادرات كالنشاطات
السياسية إلنياء االنقساـ.
تكفر فرص االطبلع عمى آراء المثقفيف السياسييف.
تسمح بكضع لقطات مصكرة لمتعبير عف العمؿ

السياسي الكحدكم.

تعزز لغة التسامح بيف المكاطنيف كالتأكيد عمى مفيكـ
الكحدة الكطنية.
تتيح حالة تفكير كنقد دائـ في الحياة السياسية
الفمسطينية.
تمكف مف التحشيد كالمناصرة ليكيتنا الثقافية كعدالة
قضيتنا.
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النسبة

التقدير

الرتبة

ِٗ

ّّٔ.

قميمة جدان

ّٔ

ِٖ

ََّ.

قميمة جدان

ّٗ

ُّٕ

ّّٔ.

متكسطة

ُٖ

ُّٓ

َٓٔ.

متكسطة

ِٓ

ِِٓ

ِّٖ.

كبيرة

ٕ

ٖٕ

ِٖٓ.

قميمة جدان

َْ

ُّٔ

ْٖٗ.

قميمة

ِٖ

ُِٔ

ُٕٗ.

كبيرة

ٗ

ُٗٔ

ُٗٔ.

متكسطة

ُٗ

َُِ

ٕٗٔ.

كبيرة

ُِ

ُِّ

ْٖٔ.

كبيرة جدان

ّ

ُٗ

ّّٓ.

قميمة جدان

ّٕ

ِّٓ

َٖٔ.

كبيرة جدان

ِ

ُٖٔ

ُٓٔ.

متكسطة

َِ
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النسبة

ـ

الفقرات

التكرار

ُٓ

فضاء بديبلن الجتماع الككادر لمتعارؼ كالتكاصؿ
تكفر
ن
الثقافي.

ِِْ

ُِٖ.

ُٔ

تسيـ في تكسيع دائرة عبلقات المصالحة الكطنية.

ُٕٗ

ٓٔٓ.

متكسطة

ِّٔ

ْٖٔ.

كبيرة جدان

ُ

ُِّ

َٕٖ.

كبيرة

َُ

ُُّ

ْٕٗ.

قميمة

ِٕ

ُٖٓ

ٖٕٓ.

متكسطة

ِِ

ُٖٕ

ِٔٓ.

متكسطة

ُٕ

ُِّ

َْٓ.

قميمة

ّّ

ِِٓ

ِْٖ.

كبيرة

ٔ

ِِٔ

ِٕٖ.

كبيرة

ٓ

ُِِ

ٕٕٗ.

كبيرة

ُُ

ُّٖ

َٕٔ.

متكسطة

ُٓ

ِِٖ

ّٖٓ.

كبيرة

ْ

ُِٔ

ُْٔ.

قميمة

َّ

ِٗ

تركج لتكجيات تجاه تيار سياسي معيف.

َِْ

ْٕٕ.

كبيرة

ُّ

َّ

تقدـ معمكمات سياسية دقيقة عف الحراؾ السياسي

ُِٓ

ْٕٓ.

قميمة

ُّ

ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ
ُِ
ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ

أداة لمتعبير عف معاناة المكاطنيف مف أثار االنقساـ
كالثقافات الحزبية.
تسيـ في طرح نكعي لممكاقؼ السياسية التي تدعـ
انياء االنقساـ السياسي.

تتفادل أف تككف خدمة لمثقافات الدخيمة خبلؿ فترة
االنقساـ.
تأثيرىا كاضح عمى القادة السياسييف كصناع القرار
باتجاه المصالحة الكطنية.
تكفر سبؿ دعـ القيادات السياسية حكؿ انياء االنقساـ
السياسي.
تنشر اآلراء السياسية التي يطرحيا المشارككف حكؿ
االنقساـ السياسي.
تساىـ في تعزيز التعصب ألبعاد االنقساـ السياسي.
تزيد مف قدرة الشباب عمى الحكـ بدقة كالنقد بحيادية
لممكاقؼ السياسية.
تزيد في القدرة عمى تحميؿ األحداث السياسية كالربط
فيما بينيا.
تطرح كؿ اآلراء المتعمقة باالنقساـ السياسي

الفمسطيني.

تكفر سرعة الحصكؿ عمى األخبار التي أبحث عنيا.
تبتعد عف الثقافة الحزبية التي تعـ المجتمع
الفمسطيني.

134

المئوية

التقدير

الرتبة

كبيرة

ٖ
ُٔ

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

ـ

التكرار

الفقرات

النسبة

المئوية

التقدير

الرتبة

إلنياء االنقساـ.
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ
َْ

تتيح إمكانية تكصيؿ الحقيقة السياسية فيما تنقمو عف
االنقساـ.
تتجنب بث الفضائح كاألكاذيب كالشائعات.
تساعد في تككيف رأم عاـ لتمتيف كحدة الصؼ
الكطني كابعاد ثقافة االنقساـ.
تسيؿ متابعة المشاركات السياسية كافة بدكف انحياز.
تمكف مف الصمكد كمقاكمة الثقافات الدخيمة أكثر مف

غيرىا.

تشبع حاجتي لممعمكمات الثقافية كالميؿ إلييا.
تتيح فرص االعبلف عف المسيرات كالتظاىرات التي
تدعك إلنياء االنقساـ.
تسمح بالتفاعؿ السياسي بعيدان عف كتيرة التعصب
الحزبي لتيار سياسي معيف.

تتيح فرص االشتراؾ بمجمكعات متجانسة كمتشابية
في الرأم السياسي.

تمكنت مف أف تككف صادقة فيما نقمتو خبلؿ فترة
االنقساـ.
المجموع

ٖٔ

ُّٓ.

قميمة جدان

ّٖ

ُّٓ

ْْٗ.

قميمة

ِٗ

َُٖ

ّٓٗ.

قميمة

ّْ

ُِْ

ْْٓ.

قميمة

ِّ

ُٖٗ

ِٔٗ.

متكسطة

ُْ

ُّٓ

ّٓٔ.

متكسطة

ِْ

ُْٗ

ْٓٓ.

متكسطة

ِٔ

ُْٓ

ْٓٔ.

متكسطة

ِّ

ُٓٔ

َْٔ.

متكسطة

ُِ

ٖٗ

ّٖٓ.

قميمة جدان

ّٓ

ٙٓ.ٖٙ

متكسطة

تشير بيانات الجدكؿ رقـ (ٖ) إلى أف دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية
الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي جاءت بدرجة
متكسطة بنسبة مئكية (ّٔ ،)%َٔ.كفؽ درجة اىتماـ الشباب الجامعي الفمسطيني كحرصيـ عمى

متابعة القضايا السياسية التي يتعرضكف ليا عبر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني ،وكانت أعمى الفقرات

كما يوتي:

 الفقرة (ُٕ) في المرتبة األكلى كتنص عمى ":أداة لمتعبير عف معاناة المكاطنيف مف أثار االنقساـكالثقافات الحزبية " بنسبة مئكية (ْ ،)%ٖٔ.بدرجة كبيرة جدان.
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 الفقرة (ُّ) في المرتبة الثانية كتنص عمى ":تتيح حالة تفكير كنقد دائـ في الحياة السياسيةالفمسطينية " بنسبة مئكية (َ ،)%ٖٔ.بدرجة كبيرة جدنا.

 الفقرة (ُُ) في المرتبة الثالثة كتنص عمى " :تسمح بكضع لقطات مصكرة لمتعبير عف الكحدةالكطنية كالعمؿ السياسي الكحدكم " بنسبة مئكية (ٔ ،)%ْٖ.بدرجة كبيرة جدان.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف كسائط اإلعبلـ اإللكتركني تعكس الكضع السياسي القائـ ،كأىـ

القضايا السياسية في المجتمع مف حيث الحؽ الفمسطيني في االستقبلؿ كانياء االحتبلؿ كترسيخ

الكحدة الكطنية كانياء االنقساـ السياسي كما صاحب ذلؾ مف الكثير مف التداعيات السياسية السمبية
عمى الحالة الفمسطينية ،حيث سيٌمت كسائط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
عمى الشباب الفمسطيني إدامة عبلقاتيـ باآلخريف ،كأتاحت فرص الحكار كالتعبير عف آرائيـ بحرية
مطمقة ال يكفرىا جك الكاقع أحيان نا ،األمر الذم يعكس إمكانية استغبلليا بشكؿ كبير في التعبير
السياسي مف خبلؿ دخكليـ في مناقشات سياسية كاجتماعية كثقافية كفكرية ،كارتياد منتديات الحكار
السياسي كما يصاحب ذلؾ في تعزيز اليكية الثقافية ،كتخفيؼ عمؽ األزمة في ظؿ حالة االنقساـ

الفمسطيني عمى أنو ال بد مف العمؿ الجاد عمى أف ال تكرث ىذه الحالة مف جيؿ آلخر بيف الشباب
الجامعي ،كذلؾ بما يمكف أف يقكـ بو اإلعبلميكف مف أدكار بعيدان عف ثقافة التحزب كمناصرتيـ

لطرؼ دكف اآلخر.

وكانت أدنى الفقرات كما يوتي:

 الفقرة (ُّ) كتنص عمى ":تتيح إمكانية تكصيؿ الحقيقة السياسية فيما تنقمو عف االنقساـ " بنسبةمئكية (ٓ ،)%ُّ.بدرجة قميمة جدان.

 الفقرة (ِ) كتنص عمى ":تتفادل أف تككف مكطنان لمصراع بيف التيارات السياسية " بنسبة مئكية(َ ،)%َّ.بدرجة قميمة جدان.

 الفقرة (ٔ) في المرتبة األخيرة كتنص عمى ":تعتبر كافية لمكاجية سياسات االحتبلؿ كغزكهالثقافي ضد المصالح الكطنية" بنسبة مئكية (ٔ ،)%ِٖ.بدرجة قميمة جدنا.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف أغمب كسائط اإلعبلـ اإللكتركني تككف منبثقة عف تحزبات

سياسية ،كىي عمى أساس منصة إعبلمية ألطر تنظيمية كحزبية في المجتمع الفمسطيني ،مما

يبعدىا عف المصداقية كالمكضكعية كالحيادية ،كىذا يعطي نتيجة بعدـ الثقة بكسائط اإلعبلـ
اإللكتركني ،كىذا انعكس بشكؿ كبير عمى القض ايا كالمحاكر الفكرية التي تقدميا تمؾ بشكؿ عاـ
كعف االنقساـ السياسي بشكؿ خاص ،مما أدل إلى ىبكط في مستكل بعض ما تقدمو كسائط
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اإلعبلـ اإللكتركني في المجاؿ التثقيفي ليكيتنا الفمسطينية كالتي ىي جزء ميـ مف أىداؼ كأداء
الكسائط اإلعبلمية.

بشكؿ عاـ فإف تقديرات الشباب الجامعي بمحافظة غزة لدكر كسائط اإلعبلـ االلكتركني في

تعزيز اليكية الثقافية أماـ ىيمنة ثقافة االنقساـ مف كجية نظرىـ شكمت نسبة متكسطة ،فانقساـ

كسائط اإلعبلـ االلكتركني ما بيف اإلعبلـ الرسمي كاإلعبلـ الحزبي ،كعدـ تكحد سياساتيا،
كاختبلؼ الثقافة كالرسالة اإل عبلمية كالسياسية التي تحمميا ،أكجد انعداـ المصداقية كالحيادية كالثقة

في اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني ،كما أكجد حالة مف عدـ الرضا مف قبؿ الطمبة عينة الدراسة –
عمى الرغـ مف متابعتيـ ليا -عمى أداء كسائط اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني عبر مكاقع التكاصؿ
االجتماعي ،فيـ يركف أف كسائط اإلعبلـ االلكتركني ال تعزز لغة التسامح كاحتراـ التعددية ،كال
تنمي اإليماف بالقضية الكطنية ،كال ترسخ االنتماء كالكالء لمكطف ،كما أف ممكية األحزاب السياسية

لكسائط اإلعبلـ اإللكتركني جعؿ رسالتيا تخدـ فئة بعينيا كال تخدـ المصمحة العامة كالكطنية ،مما
يستدعي الحاجة إلى تطكير أدكارىا كمياميا نحك تعزيز ىكيتنا الثقافية كنبذ ثقافة االنقساـ.

٘ .مدى االختبلؼ في الدور الذي تقوـ بو وسائط اإلعبلـ اإللكتروني في تعزيز مسئولية الشباب
الجامعي نحو اليوية الثقافية الفمسطينية وانياء مظاىر االنقساـ السياسي تعزى إلى
المتغيرات (الجنس الجامعة ،المستوى الدراسي).

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرضيات التالية:
الفرض األ وؿ :ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف متكسطات
تقدي ارت عينة الد ارسة لدكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي لميكية
الثقافية الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي تعزل لمتغيرات الجنس (ذكر ،أنثى).

كالختبار صحة الفرض تـ استخداـ  T-testلحساب داللة الفركؽ لمتغير الجنس في االستجابة

عمى فقرات االستبانة:
جدوؿ ()ٜ
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

ذكر

ُْٕ

ُِْٕ.

ُٗٗ.

أنثى

ُِٔ

ِِْٕ.

َُِٕ.

t

مستوى الداللة

ٖٓ-ُ.

َْٕ.

قيمة" ت" الجدكلية عند درجة حرية (ِّٕ) كعند مستكل داللة (َُٓ،ٗٔ=)َ.
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قيمة" ت" الجدكلية عند درجة حرية (ِّٕ) كعند مستكل داللة (َُِ،ٕٓ=)َ.
يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ رقـ (ٗ) أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية
في جميع فقرات االستبانة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير

الجنس (ذكر ،أنثى) كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ كمتابعة الذككر كاإلناث بالقضايا السياسية
عمكمان كحالة االنقساـ السياسي خصكصان عمى اعتبار أنيـ يعيشكف األكضاع السياسية كالظركؼ

الصعبة نفسيا كتداعيات حالة االنقساـ كاألثر الثقافي الناتج عنيا ،لذا فمتابعة الكسائط اإلعبلمية
اإللكتركنية جاءت متشابية تمامان بيف الطبلب كالطالبات.

الفرض الثاني :ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف متكسطات
تقديرات عينة الد ارسة كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي لميكية الثقافية

الفمسطينية كأماـ مظاىر االنقساـ السياسي تعزل لمتغير الجامعة (األزىر ،األقصى).

كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ  T-testلحساب داللة الفركؽ لمتغير الجامعة في
االستجابة عمى فقرات االستبانة:
جدوؿ رقـ (ٓٔ)
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير الجامعة
الجامعة

العدد

المتوسط الحسابي اال نحراؼ المعياري

األزىر

ُِٖ

ّٕٕٖ.

َُُٗ.

األقصى

ُْٓ

ٕٕٓٔ.

َُُٖ.

T

مستوى الداللة

ِِْ-.

ّٖٗ.

قيمة" ت" الجدكلية عند درجة حرية (ِّٕ) كعند مستكل داللة (َُٓ،ٗٔ=)َ.
قيمة" ت" الجدكلية عند درجة حرية (ِّٕ) كعند مستكل داللة (َُِ،ٕٓ=)َ.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (َُ) أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية في

جميع فقرات االستبانة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجامعة
(األزىر ،األقصى) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تتشابو في
البيئة كالظركؼ كالمناخ السياسي الس ائد نفسو ،كتضع اإلجراءات كالقكانيف نفسيا في تنظيـ األنشطة
الجامعية كالمشاركات السياسية ،كبالتالي فمتغير الجامعة ال يؤثر كثي انر عمى درجة تقديرات الطمبة

نحك متابعة الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية كالمشاركة السياسية ،كما أف الظركؼ التي تكفرىا أم
جامعة في غزة لط مبتيا متشابو كليست متخصصة نحك الحراؾ كالتثقيؼ السياسي خاصة في ظؿ

االنقساـ.
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الفرض الثالث :ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة لدكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي لميكية

الثقافية الفمسطينية كأماـ مظاىر االنقساـ السياسي تعزل لمتغيرات المستكل الدراسي (الثاني،
الرابع).
كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ  T-testلحساب داللة الفركؽ لمتغير المستكل الدراسي في

االستجابة عمى فقرات االستبانة:

جدوؿ (ٔٔ)
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير المستوى الدراسي
الجامعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

أوؿ  /ثاني

ُِٔ

ِٖٕٕ.

ٓٔٗ.

ثالث  /رابع

ُْٕ

ٕٕٔٗ.

َُِْ.

T

مستوى الداللة

ُِٔ.

ّٖٗ.

قيمة" ت" الجدكلية عند درجة حرية (ِّٕ) كعند مستكل داللة (َُٓ،ٗٔ=)َ.
قيمة" ت" الجدكلية عند درجة حرية (ِّٕ) كعند مستكل داللة (َُِ،ٕٓ=)َ.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (ُُ) أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في

جميع فقرات االستبانة ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المستكل
الدراسي (الثاني ،الرابع) ككانت الفركؽ لصالح المستكل الرابع ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طمبة
المستكل الرابع لدييـ الكعي بأىمية الكضع السياسي كحالة التثقيؼ السياسي كطبيعتو ،فقد أتيحت

ليـ العديد مف الفعاليات كاألنشطة السياسية عبر الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية ،بحكـ خبرتيـ
كمعرفتيـ كاحتكاكيـ ال سياسي أكثر ،كىـ أقدر عمى الحكـ عمى الحالة السياسية الفمسطينية كما
تعانيو مف تداعيات االنقساـ السياسي مف طمبة المستكل الثاني الذيف لـ يتعرفكا بعد عمى طبيعة

الحالة السياسية ككيفية المشاركة كابداء الرأم كبعضيـ لـ يشارؾ فييا.

نتائج الدراسة:

ُ .يستخدـ الشباب الجام عي الفمسطيني كسائط اإلعبلـ اإللكتركني بشكؿ دائـ بنسبة مئكية قدرىا
(ّ ،)%ٖٖ.كيستخدمكنيا أحيانان بنسبة مئكية قدرىا (ٖ.)%ٗ.

ِ .أبرز كسائط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يستخدميا الشباب
الفمسطيني جاء (الفيسبكؾ) ،ثـ تكيتر ،ثـ يكتيكب ،ثـ جكجؿ بمس ،ثـ المدكنة.
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ّ .أف متابعة الشباب الجامعي لدكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
جاءت بنسبة ْ %ُِ.بدرجة كبيرة جدان ،كٕ %ٕ.بدرجة كبيرة ،كٕ %ْْ.بدرجة متكسطة،

كَ %َّ.بدرجة قميمة ،كِ %ٓ.بدرجة قمية جدان.

ْ .دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تعزيز مسئكلية الشباب الجامعي نحك اليكية الثقافية
الفمسطينية كانياء مظاىر االنقساـ السياسي جاء ت متكسطة بنسبة مئكية (ّٔ.)%َٔ.

ٓ .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس ،الجامعة ،ككجكد فركؽ دالو
إحصائية تعزل لمتغير المستكل الدراسي لصالح المستكل الرابع.

توصيات الدراسة:

في ضكء نتائج الدراسة ،يكصي الباحث بما يأتي:
ُ .العمؿ عمى تقميص الدكر الحزبي في كسائط اإلعبلـ عمكمان ،كفي الكسائط اإلعبلمية

اإللكتركنية خصكص نا كتغميب الصكت اإلعبلمي المستقؿ المكحد العقبلني نحك مكاجية التعصب
كتأثيرات االنقساـ في فئات الشباب كالكؿ الفمسطيني.

ِ .ضركرة تشجيع طمبة الجامعة عمى المشاركة السياسية اإليجابية مف خبلؿ أنشطة الجامعة

لمتأكيد عمى أف اليدؼ األساسي ليا ىك تككيف المكاطف الصالح القادر عمى التفاعؿ مع قضايا
مجتمعو ،كمكاجية مشكبلتو في ضكء التغيرات السياسية كمنيا نبذ ثقافة االنقساـ.

ّ .دعكة جميع الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية الفمسطينية إلى تغميب الجكانب المينية ،كالتزاـ
المكضكعية في نشر أخبارىا كتحميبلتيا كتقاريرىا بقدر كاؼ مف الحرية كالمكضكعية بعيدان عف

التأثيرات كالتجاذبات السياسية.

ْ .تقديـ برامج إعبلمية عبر الكسائط اإلعبلمية الفمسطينية اإللكتركنية لئلعداد كالتكعية الثقافية
تكفؿ الحفاظ عمى اليكية الثقافية الفمسطينية.
ٓ .سف قكانيف تمزـ اإلعبلمييف القائميف عمى الكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية لمبعد عف لغة التخكيف
كالدعكة لمقتؿ أك الرتكاب أعماؿ انتقامية ،كاإلساءة لمثقافة كاليكية الفمسطينية.

ٔ .تكعية الط مبة بأىمية العمؿ السياسي المشترؾ القائـ عمى كحدة الرأم في القضايا المصيرية
كاعتماد التكاممية بيف كسائط اإلعبلـ اإللكتركنية المختمفة كاألحزاب كالتنظيمات السياسية.

ٕ .تنكيع أساليب اإلعداد كالتكعية الثقافية لؤلىداؼ اإلعبلمية لمكسائط اإلعبلمية اإللكتركنية ،بما
يحقؽ مكاجية حقيقية لتحديات العكلمة الثقافية الكافدة ،كمف ذلؾ:
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تثبيت ثقافة كطنية إعبلمية تتميز بالمركنة كاإلبداع كالتعددية شكبلن كمضمكنان ،كتبتعد عف



تعزيز الترابط كالجيكد بي ف الكسائط اإلعبلمية الفمسطينية اإللكتركنية لتثبيت ىكيتنا الثقافية

الجمكد كاالنغبلؽ كتشكؿ أساسان لفمسفة إعبلمية تعنى بالمصالحة الكطنية كانياء االنقساـ.
كتعزيز مسؤكلية الشباب الفمسطيني نحكىا.

المراجع:

ُ .أبك كردة ،أميف (ََِٖ) .أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية عمى التوجو واال نتماء
السياسي ٕٓٓٓ ،ٕٓٓٚ-رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس.

ِ .اإلعبلـ الفمسطيني كاالنقساـ (َُُِ) .مرارة التجربة وامكانيات التحسيف .راـ ا﵀ :منشكرات المؤسسة
الفمسطينية لدراسة الديمقراطية “مكاطف”.

ّ .األغا ،ىاني ،كنصار (ََِٖ) .دكر اإلعبلـ الحزبي في الصراع الفمسطيني ،مجمة دنيا الرأي،
ََُِِٖ/ْ/ـ.

ْ .اإلفرنجي ،محسف (ََِٖ) .اإلعبلـ الفمسطيني يميد لحرب أىمية ،مكقع إلكتركني ،تاريخ
الدخكؿَُِٖ/ُُ/ُٓ:ـhttp://www.islamonline.net/Arabic/arts/media :

ٓ .التممس ،ناصر (َُُِ) .التموث الثقافي السياسي لدى الحركة الطبلبية في المجتمع العربي ودور
السياسة في مواجيتو ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،القاىرة

ٔ .جاد ا﵀ ،أماني ،كالجديمي ،أماني (َُِّ) .تقييـ دكر مجمس طالبات الجامعة اإلسبلمية كمدل
تحقيؽ أىدافو مف كجية نظر طالبات الجامعة اإلسبلمية ،المؤتمر الدولي األوؿ لعمادة شئوف الطمبة"
طمبة الجامعات الواقع واآلماؿ ُّ-ُِ ،شباط /فبراير ،ص ّّٖ.ِّْ-

ٕ .جبلؿ ،محمد أشرؼ (َُِِ) .دكر الشبكات االجتماعية في تككيف الرأم العاـ في المجتمع العربي
نحك الثك ارت العربية ،ورقة بحثية مقدمة لممؤتمر العممي الثامف عشر" اإلعبلـ وبناء الدولة الحديثة
"كمية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة َُ يكليك.

ٖ .حافظ ،عبده (َُُِ) .تواصؿ الشباب الجامعي مف خبلؿ الشبكات االجتماعية ،المؤتمر العممي –
كسائؿ اإلعبلـ أدكات تعبير كتغيير ،كمية اإلعبلـ ،جامعة البتراء ،عماف.

ٗ .حمدكنة ،حساـ الديف (َُِّ) .تصكر مقترح لتكظيؼ ثقافة التغيير السياسي لتعزيز قيـ االنتماء
الكطني لدل الحركة الطبلبية في ضكء الثكرات العربية "الربيع العربي ،المؤتمر الدولي األوؿ لعمادة
شئوف الطمبة" طمبة الجامعات الواقع واآلماؿ ُّ-ُِ ،شباط /فبراير َُِّ ،ص َٓٓ.َّٔ-

َُ .حمكدة ،أحمد يكنس (َُِّ) .دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب
الفمسطيني في القضايا المجتمعية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ البحكث كالدراسات اإلعبلمية،

معيد البحكث كالد ارسات العربية ،مصر.
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ُُ .الخطيب ،عامر كحمد ،إبراىيـ (َََِ) .دكر الكسائط اإلعبلمية في تدعيـ قيـ التربية السياسية لدل
طمبة جامعة األزىر بغزة ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية (بيرسا) ،العدد الثالث،

مارس ،ص ص ُُٔ.َِْ-

ُِ .خكرشيد ،مراد كامؿ (َُُِ) .دكر اإلعبلـ في تنشيط الحراؾ السياسي العربي – شبكات التكاصؿ
االجتماعي نمكذجان ،المؤتمر العممي – وسائؿ اإلعبلـ أدوات تعبير وتغيير ،كمية اإلعبلـ جامعة

البتراء ،األردف ،عماف.

ُّ .طكماف ،أمؿ (ََُِ) .وسائؿ اإلعبلـ الفمسطيني وأثرىا في االنقساـ السياسي ،ٕٜٓٓ-ٕٓٓٙ

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ االدارية ،قسـ العمكـ السياسية ،جامعة االزىر،

غزة.
ُْ .عابد ،زىير (َُِِ) .دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم العالـ الفمسطيني نحك التعبير
االجتماعي كالسياسي ،دراسة كصفية تحميمية ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ،العموـ اإلنسانية ،مجمد

ِٔ ،نابمس.

ُٓ .عامر ،فتحي حسيف (َُُِ) .وسائؿ اال تصاؿ الحديثة مف الجريدة إلى الفيس بوؾ ،العربي لمنشر
كالتكزيع ،القاىرة.

ُٔ .عبد القكم ،محمكد حمدم (ََِٗ) .دكر اإلعبلـ البديؿ في تفعيؿ المشاركة السياسية لدل الشباب،
المؤتمر العممي الدولي الخامس عشر ،اإلعبلـ واإلصبلح :الواقع والتحديات ،الجزء الثالث ،كمية

اإلعبلـ ،جامعة القاىرة.

ُٕ .العنزم ،عبد ربو (َُِّ) .دكر الحركة الطبلبية في نشر الكعي السياسي لدل الطمبة في جامعات
قطاع غزة .المؤتمر الدولي األوؿ لعمادة شئوف الطمبة" طمبة الجامعات الواقع واآلماؿُّ-ُِ ،

شباط /فبراير َُِّ ،ص ْٕٗ.ْٕٖ-

ُٖ .العكضي ،أرفت (َُِٓ) .رؤية مقترحة لتفعيؿ دكر كسائط اإلعبلـ اإللكتركني في تنمية مسؤكلية
الشباب الفمسطيني نحك ىكيتنا الثقافية أماـ ىيمنة الثقافات الكافدة ،ورقة عممية مقدمة إلى اليوـ

الدراسي "اإلعبلـ والتربية ..تكامؿ وابداع" والمنوي ،جامعة غزة-فمسطيف ،كذلؾ يكـ األربعاء

َُِِٓٓ/َّ/ـ.

ُٗ .العكضي ،رأفت محمد (َُِّ) .استراتيجية مقترحة لتطوير برامج الوسائط اإللكترونية لمتطمبات
التنافسية العالمية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة.

َِ .الفرا ،عبد الناصر (َُِٓ) .تقييـ دكر الحركة الطبلبية في تعزيز االىتماـ بالقضايا السياسية في ظؿ
االنقساـ الفمسطيني مف كجية نظر طمبة جامعات قطاع غزة ،مجمة جامعة األقصى ،جامعة األقصى،

ٖ ،ع (ُِ).
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ُِ .فراكلة ،فريدة (ََِٔ) :التكاصؿ اإللكتركني في دراسة مف كاقع الحياة اإللكتركنية ،مجمة أمواج
اسكندرية ،قصر ثقافة اإلسكندرية ،ع ِٗ.

ِِ .محمد ،ممدكح عبد الكاحد (َُِِ) .شبكات التواصؿ االجتماعي والتحوالت السياسية في المجتمع
المصري ،دراسة ميدانية.

ِّ .محمكد ،محمد سمماف (َُِّ) .تصكر مقترح مف منظكر طريقة العمؿ مع الجماعات لتفعيؿ دكر
الحركة الطبلبية في تنمية كعي الشباب الجامعي بالحقكؽ السياسية (دراسة مطبقة عمى الحركة
الطبلبية بجامعة اسيكط) ،المؤتمر الدولي األوؿ لعمادة شئوف الطمبة" طمبة الجامعات الواقع

واآلماؿ ُّ-ُِ ،شباط /فبراير َُِّ ،ص ٖٕٓ.َٖٕ-

ِْ .منصكر ،مناؿ عبده (َُُِ) .التأثيرات المترتبة عمى استخداـ الشباب الجامعي لمكقع الفيس بكؾ،
المجمة المصرية لبحوث اإلعبلـ ،العدد السابع كالثبلثكف ،جامعة القاىرة ،كمية اإلعبلـ ،يناير-يكنية.
25.Alger
P.؛
(2007).Electronic
communication
،Available
at:
http:/www.literacynet.org/clc/clc99/HoEleCm.htm.
Snadft (2011). Utilizing Social Media to increase Student؛26.Bynumm
Engagement. Calerifonia State University's. Unpublished master's thesis.
J. (2005). Learning Electronic Literacy Skills in an online Language؛ 27.Simpson
Learning Community ،Computer Assisted Language Learning ،Vol. 18 ،No.
4 ،EJ. 721878.
Etal. (2003). Internet over-user s psychological: Behavior samplings؛ 28.Wang
analysis on internet addiction ،Cyber Psychology and Behavior ،Vol. 6 ،No. 2.
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توسيط المرونة النفسية في العبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي وادارة مخاطر الفساد
المالي واإلداري في القطاع الصحي (دراسة تطبيقية)
إعداد:
د .حسف عاطؼ أبو ناصر

محاضر غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة
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:الممخص
استيدؼ البحث اختبار كتحميؿ عبلقتي االرتباط كاألثر بيف اإلرىاب التنظيمي المتمثمة في
 إرىاب اإلدارة، اإلرىاب بيف العامميف، إرىاب ضد المنظمة، اإلرىاب الداخمي،(اإلرىاب الخارجي
 إذ تـ تنفيذ الجانب التطبيقي في، كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم، كالمركنة النفسية،)لمعامميف

 كطبؽ الباحث، كالبالغ عددىا (ّ) مستشفيات،المستشفيات الحككمية الرئيسية في جنكب قطاع غزة
 كاسترجع، ككزعت (َُٓ) مفردة، كاستخداـ العينة العشكائية،في دراستو المنيج الكصفي التحميمي

 كقد تكصؿ البحث،)%َٖ.ٔٔ( منيا(ُُِ) استبانة صالحة لمتحميؿ بما يمثؿ نسبة استجابة بمغت

 كالمركنة،إلى جممة مف االستنتاجات أبرزىا أنو يكجد عبلقة معنكية بيف اإلرىاب التنظيمي بأبعاده
 كادارة مخاطر،) كاإلرىاب التنظيمي، كيكجد عبلقة معنكية بيف كبلن مف (المركنة النفسية،النفسية

 فضبلن عف التكصيات ذات. كيكجد أثر بيف لئلرىاب التنظيمي بأبعاده كادارة مخاطر الفساد،الفساد
 كادارة مخاطر، كالمركنة النفسية،األىمية كىي زيادة كعي العامميف بممارسات اإلرىاب التنظيمي

 كاإلبداع لبلرتقاء بمستكل القطاع الصحي نحك، كالتطكير،الفساد بيدؼ نشر ثقافة داعمة لمتغيير
. كالمرضي الذم يتمقكف الرعاية،التميز النعكاس آثارىا اإليجابي عمى العامميف
) المستشفيات الحككمية، إدارة مخاطر الفساد، المركنة النفسية، (اإلرىاب التنظيمي:كممات مفتاحية
Abstract:
The research aimed to test and analyze the correlation and impact
between organizational terrorism (external terrorism, internal terrorism,
terrorism against the organization, terrorism among workers, management
terrorism for employees), psychological flexibility, and management of
financial and administrative corruption risks. (3) hospitals in the southern
Gaza Strip, The research used the descriptive analytical method, and the use
of random sample, distributed (150) singles, and retrieved (121)
questionnaire for analysis, representing a response rate of (80.66%), and
used a set of statistical methods, The research has reached a number of
conclusions, most notably that there is a significant relationship between
organizational terrorism with its dimensions and psychological resilience,
and there is a significant relationship between (psychological flexibility and
organizational terrorism), the level of application of financial and
administrative corruption risk management, and there are two effects of
organizational terrorism with its dimensions and the level of application of
risk management. Financial and administrative corruption. In addition to the
recommendations that are important to increase the awareness of workers
about the dangers of organizational terrorism, psychological flexibility, and
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the management of the risks of financial and administrative corruption in
order to spread a culture of support for change, development, and creativity
to raise the level of the Palestinian health sector towards excellence to
reflect its positive impact on workers and patients receiving care.
Key words: (Organizational terrorism, Psychological Flexibility,
)Corruption risk management, Government Hospitals

المقدمة:
إف ما يعيشو العالـ في الكقت الحالي مف ندرة المكارد المتنكعة ،كأزمات يدفعو لممحافظة عمى
ما يمتمكو مف مكجكدات ما أمكف ،ألف ضياع ىذه المكارد يحد مف فرص النمك ،كالتقدـ ،كنكعيو
الحياة ،كيقمؿ مف مصداقية الحككمات ،كيضعؼ فاعميتيا ،لذلؾ استحكذ مكضكع الفساد المالي
كاإلدارم عمى االىتماـ عمى الصعيد العالمي ،كالمحمي في مختمؼ القطاعات ،كأصبح يشكؿ قضية
ميمو تحتؿ قمة األكلكيات.

مما تجدر اإلشارة إليو ىنا أف إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم تشتمؿ عمى جميع األنشطة

كحسف التصرفات ،كعمى صعيد القطاع الصحي تتشكؿ أىـ
في المنظمة لمتأكد مف سبلمة ،ي
مرتكزات الفساد المالي كاإلدارم في ك ازرة الصحة الفمسطينية في كحدة شراء الخدمة ،ككذلؾ لدل
إدارة التأميف الصحي ،كحدة التكريدات في ك ازرة الصحة ،مما تكجب إدارة مخاطر الفساد بأنكاعو،

كأشكالو في ىذه الكحدات ،كالحد مف التدخبلت فييا لتكفير االحتياجات المطمكبة لمقطاع الصحي
مع الحد مف أساءه استخداـ السمطة ،كالنفكذ الكظيفي لتحقيؽ مكاسب شخصية بأشكاليا ،كطرقيا

المتعددة؛ لغاية مضمكنيا تنمية المجتمع ،كازدىاره في بيئة خالية مف الفساد ،كتعزيز الشفافية ،كبما

يتضمف استمرار الكفاء باحتياجات القطاع الصحي في فمسطيف بالكميات ،كالمكاصفات كالجكدة
كحسف استخداـ ىذه األمكاؿ في ىذه المكارد مف الناحية
المطمكبة ،كفي المكاعيد المحددة مف ناحية ،ي

األخرل.

تحقيقان ليذه الغاية أصبحت الحاجة أكثر مف أم كقت مضي إلى االىتماـ بالعامميف في القطاع

الصحي ،إذ البد ليـ أف يتحمكا بعده خصائص أىميا زيادة مركنتيـ النفسية مف أجؿ المكاجية

الفعالة ،كالتكيؼ اإليجابي ،كأحداث عممية مف التكافؽ الجيد في مكاجية الشدة ،كالتيديدات أك حتى
مصادر الضغكط األسرية أك المشكبلت في العبلقات مع اآلخريف ،كالمشكبلت الصحية الخطيرة،

كضغكط العمؿ ،كالضغكط االقتصادية ،كما يعني النيكض أك التعافي مف الضغكط الصعبة
()A.A.P, 2000:1؛ لذا فاف رعايتيـ ،كاالىتماـ بيـ أمر البد منو.
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عمى الرغـ مف التحكؿ التدريجي نحك الديمقراطية العالمية ،ال يزاؿ اإلرىاب التنظيمي يشكؿ
ميما لتأثيره عمى األماف الشخصي ،كالكظيفي لمعامميف مف خبلؿ السمكؾ التنظيمي غير
مكضكعان ن
التقميدم في المعامبلت التنظيمية ،كالذم تنعكس آثاره مباشرة عمى بيئة المنظمة ،كسمكؾ العامميف

عمى حد سكاء ،مف خبلؿ استحضار النية في زرع الخكؼ كالضغط الشديد ،كالذم يسيـ في
االستياء ،كالغض ب مف قبؿ العامميف تجاه عمميـ .مف ىنا تبمكر لدل الباحث فكرة ىذه الدراسة ،مف
خبلؿ استشعاره بأىمية المركنة النفسية كمتغير كسيط في العبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي كادارة

مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي ،كلكؿ ذلؾ استشعر الباحث بأىمية ىذه المشكمة
الخطيرة.

مشكمة البحث:
نظ انر لمساس الفساد بالحقكؽ ،كالحريات األساسية لممكاطف الفمسطيني؛ بما فييا حقو في تكافر

المقكمات األساسية لمصحة ،كحقو في الحصكؿ عمى الرعاية الصحية المناسبة ،كاف البد مف

مكافحة ىذا الفساد ،كالحد منو لمحاربة ىذا المرض الخطير ،كقد جاء ترتيب ك ازرة الصحة

الفمسطينية في المرتبة الثانية في الك ازرات كالييئات األكثر تعرضان لمفساد ،كىي بعد ك ازرة المالية

(تقرير أماف ،)َُِٖ ،حيث إف لمخاطر الفساد المالي كاإلدارم في ك ازرة الصحة الفمسطينية أكجو
عديدة منيا فساد تكفير الخدمات (شراء الخدمة) ،كىي ما يعرؼ بالتحكيبلت خارج المستشفيات
الحككمية ،في العاـ َُِٕـ بمغ العدد الكمي لتحكيبلت شراء الخدمة مف خارج مرافؽ ك ازرة الصحة

(ّٗٗ )ْٗ.تحكيمة ،بزيادة مقدارىا (ّ)%ّ.عف العاـ َُِٔـ؛ حيث كاف عدد التحكيبلت حينيا
(ِٕٗ )ُٗ.تحكيمة؛ كبزيادة قدرىا (ْ)%ٖ.عف العاـ َُِٓـ؛ كبمغت تكمفتيا ()431.074.755
بل (ك ازرة الصحة ،دائرة العبلج بالخارج ،)َُِٕ ،كفساد تكريد المنتجات ،كتتضمف الدفع
شيق ن

المباشر لمخدمة مف قبؿ المريض ،كأنظمة الدفع عف طريؽ طرؼ ثالث كنظاـ التأميف ،كالتغطية
الصحية ،كالتبرعات مف جيات مانحة ،كالفساد في عممية الرقابة التنظيمية ،فالييكؿ التنظيمي لكازرة

الصحة الفمسطينية تـ تصميمو لتغطي ىذه الكظائؼ األساسية مف خبلؿ تكزيع المياـ عمى ()12
إدارة عامة ،ك( )16دائرة ،ككحدة عمؿ داخؿ الك ازرة ،فبداية الفساد يبدأ مف شجرة الق اررات التي تؤثر
في سير العمؿ في القطاع الصحي ،كيعيؽ الفساد في قطاع الصحة بشكؿ مباشر التقدـ نحك
التغطية الصحية الشاممة عف طريؽ إعاقة حصكؿ األشخاص عمى الخدمات الصحية ذات الجكدة

العالية ،ككذلؾ حصكليـ عمى األدكية اآلمنة ،كالفعالة ،كلمعالجة الفساد في القطاع الصحي ،فإننا
بحاجة إلى تحديد كيفية حدكثو ،ككذلؾ تحديد األماكف المتكقع حدكث الفساد فييا ،كجمع األدلة
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حكؿ تأثيره ،ككضع أطر لتقييـ المخاطر المحتممة ،ككضع تدابير كقائية قيد التنفيذ ،كلتجنب تكمفة
الفساد ،كاف البد مف مضاعفة الجيكد المبذكلة لمكافحة ظاىرة مخاطر الفساد في القطاع الصحي
الفمسطيني مف خبلؿ رفع كعييـ حكؿ مخاطر ،كنتائج ،كأسباب ىذه الظاىرة المعقدة ،كايجاد أفكار
مبدعة قابمة لمتنفيذ لمتعامؿ مع مثؿ ىذه الظاىرة ،كمكاجو الضعؼ ،كالقصكر في الخدمات المقدمة.

كمازالت طبيعة العبل قة التي تربط بيف متغيرات البحث الثبلثة تجتذب حكليا الكثير مف التساؤالت،
كعبلمات االستفياـ في تحديد طبيعة ،كاتجاه ،كقكة ىذه العبلقات ،كنكعيا لذلؾ ىي جكىر مشكمة

كبناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث بشكؿ أكثر
البحث كمنطمقو الفكرم ،كالتطبيقي،
ن
كضكحان مف خبلؿ السؤاؿ الرئيسي اآلتي :ما الدور الوسيط لممرونة النفسية في العبلقة بيف

اإلرىاب التنظيمي وادارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مف وجية نظر

العامميف في المستشفيات في قطاع غزة كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ مجمكعة مف األسئمة

الفرعية اآلتية-:

ُ .ما درجة ممارسات اإلرىاب التنظيمي في القطاع الصحي محؿ الدراسة؟
ِ .ما كاقع المركنة النفسية في القطاع الصحي محؿ الدراسة؟
ّ .ما تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي محؿ الدراسة؟

ْ .ما العبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي بأبعاده (اإلرىاب الخارجي ،اإلرىاب الداخمي ،إرىاب ضد
المنظمة ،اإلرىاب بيف العامميف ،إرىاب اإلدارة لمعامميف) كالمركنة النفسية في القطاع الصحي

محؿ الدراسة؟

ٓ .ما العبلقة بيف المركنة النفسية كمستكم تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع
الصحي؟

ٔ .إلى أم مدم يكجد عبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي بأبعادىا كمستكم تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد
المالي كاإلدارم في القطاع الصحي كجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع غزة؟

ٕ .ما مقدار التغير في مستكل تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم نتيجة لمتغير في أبعاد
اإلرىاب التنظيمي في القطاع الصحي كجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع غزة؟

ٖ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ ممارسات
اإلرىاب التنظيمي كحكؿ كاقع المركنة النفسية كحكؿ مستكل تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي
كاإلدارم في القطاع الصحي مف كجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع غزة تعزل
لممتغيرات( :النكع االجتماعي ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخدمة)؟
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أىداؼ البحث :يسعى البحث إلى تحقيؽ االىداؼ اآلتية:
ُ .تقديـ إطار نظرم معرفي يستعرض مفاىيـ ،كمحتكيات ،كأبعاد متغيرات البحث مف خبلؿ آخر
ما تكصؿ إليو ،ككفقان لحدكد البحث ،كمحدداتو.

ِ .التعرؼ إلى درجة ممارسة اإلرىاب التنظيمي بأبعاده (اإلرىاب الخارجي ،اإلرىاب الداخمي،
إرىاب ضد المنظمة ،اإلرىاب بيف العامميف ،إرىاب اإلدارة لمعامميف) في القطاع الصحي محؿ

الدراسة.

ّ .إظيار كاقع المركنة النفسية لدل عاممي القطاع الصحي محؿ الدراسة.
ْ .تكضيح مستكل قدرة القطاع الصحي محؿ الدراسة استخداـ أساليب تعزز مف إدارة مخاطر
الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات محؿ الدراسة.

ٓ .اختبار طبيعة ،كقكة العبلقة بيف متغيرات البحث ،كأبعادىا ،كتشخيص مستكم كجكدىا.

ٔ .بياف مقدار التغير في مستكم تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم نتيجة لئلرىاب
التنظيمي بأبعاده في القطاع الصحي الفمسطيني.
ٕ .الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط استجابات أفراد العينة اتجاه متغيرات البحث.

ٖ .كأخي انر تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات التي مف شأنيا أف تسيـ في تطكير الكاقع الفعمي
لمتغيرات البحث في القطاع الصحي محؿ الدراسة.

فروض البحث :في إطار نتائج الدراسات السابقة ،كلمكصكؿ إلى سبؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف

البحث ،كالتزامان بالمنيج العممي انطمؽ البحث مف الفرضيات اآلتية:

الفرض األوؿ :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف اإلرىاب

التنظيمي بأبعاده كالمركنة النفسية في القطاع الصح ي مف كجية نظر العامميف في المستشفيات في
قطاع غزة.
الفرض الثاني :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف المركنة
النفسية كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي مف كجية نظر العامميف في

المستشفيات في قطاع غزة.
الفرض الثالث :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف اإلرىاب

التنظيمي بأبعاده كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي مف كجية نظر العامميف
في المستشفيات محؿ الدراسة
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الفرض الرابع :ال يكجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05لئلرىاب التنظيمي
بأبعاده كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي مف كجية نظر العامميف في
المستشفيات في قطاع غزة.

الفرض الخامس :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط

استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع المركنة النفسية ،كحكؿ درجة ممارسة اإلرىاب التنظيمي،
كحكؿ مستكل تطبيؽ إدارة مخاطر الفس اد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي مف كجية نظر

العامميف في المستشفيات في قطاع غزة محؿ الدراسة تعزل لممتغيرات الديمكغرافية( :النكع

االجتماعي ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخدمة).
رابعاً :األنموذج الفرضي لمتغيرات البحث:
أبعاد اإلرهاب التنظيمي
H0:
1
اإلرهاب
الذاخلي

اإلرهاب
الخارجي

إرهاب ضذ
المنظمة

المتغٌرات
الدٌموغرافٌة

اإلرهاب بين
العاملين

إرهاب اإلدارة
للعاملين

المرونة النفسٌة

H0:
3
H0:
4
إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري

H0:
2

شكؿ رقـ (ُ) مخطط متغيرات البحث الفرضي.
المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة.
أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ:
أ .األىمية العممية:

ُ .تعد إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم مف إحدل الركائز التي تسعى مختمؼ المنظمات
لتحقيقيا لترتقي في العالـ سريع التغير.
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ِ .تسميط الضكء عمى مكضكعات ذات أىمية في االتجاىات الحديثة الفكر اإلدارم ،كىي اإلرىاب
التنظيمي ،المركنة النفسية ،كادارة مخاطر الفساد.
ّ .استمدت الد ارسة أىميتيا النظرية مف أىمية دراسة ،كتحميؿ األثر كالعبلقة بيف اإلرىاب

التنظيمي ،كادارة مخاطر الفساد ،كتحسيف المركنة النفسية لدكر ىذه المتغير في تحقيؽ النجاح،
كاألىداؼ كالنمك ،كاالستقرار.

ْ .التكاصؿ مع جيكد الباحثيف في مجاؿ متغيرات الدراسة ،مع التركيز عمى اإلسيامات الحديثة
كالمعاصرة ،كرفد المكتبة العربية بجيد عممي يسيـ في تحقيؽ التراكـ المعرفي.
ب .األىمية التطبيقية:

ُ .تنبع أىمية الدراسة مف أىمية القطاع الذم ستطبؽ عميو الدراسة ،كىك القطاع الصحي في

فمسطيف ،حيث بمغ إجمالي عدد المستفيديف مف الخدمات المقدمة لسكاف قطاع غزة

(ُّْٕٗٓ) ،كيدؿ ذلؾ عمى كبر حجـ الطمب عمى الخدمات الطبية ،كصمت قيمة االنفاؽ
العاـ عمى القطاع الصحي في فمسطيف لمعاـ َُِٓ ما يقارب ُُ %مف إجمالي الناتج المحمي

اإلجمالي ،كفي العاـ َُِٕ ،بمغت الكمفة اإلجمالية لجميع التحكيبلت (ٕٓٓ)ُّْ.َْٕ.
شيكؿ( .،ك ازرة الصحة الفمسطينية)َُِٕ ،

ِ .تعد النتائج التي سكؼ يتكصؿ إلييا الباحث في ىذا المجاؿ ميمة ألصحاب المصالح في
المستشفيات.

ّ .حسب ما ىك متاح مف الدراسات السابقة تعد ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى التي تطبؽ في
المستشفيات الحككمية ،كخاصة في قطاع غزة ،حيث لـ يتـ إجراء أم دراسة تناكلت المكضكع
حسب حد عمـ الباحث.

حدود البحث:

تـ إجراء البحث في إطار مجمكعة مف الحدكد عمى النحك اآلتي:
 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى ثبلثة مستشفيات كىي( :مجمع ناصر الطبي ،مستشفىشيداء األقصى ،مستشفى غزة األكركبي) بجنكب قطاع غزة.

 الحدود الزمانية :جرل تنفيذ ىذه الدراسة خبلؿ عاـ َُِٗـ. الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة إلى دراسة ثبلثة متغيرات أساسية :المتغير األكؿ ىكالمستقؿ اإلرىاب التنظيمي كيشمؿ مجمكعة مف األبعاد كىي( :اإلرىاب الخارجي ،اإلرىاب

الداخمي ،إرىاب ضد المنظمة ،اإلرىاب بيف العامميف ،إرىاب اإلدارة لمعامميف) ،أما المتغير
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الثاني فيك الكسيط :المركنة النفسية ،بينما المتغير الثالث التابع ىك إدارة مخاطر الفساد المالي
كاإلدارم ،كيشمؿ مجمكعة مف المراحؿ ،كىي (تشخيص كتحديد مخاطر الفساد ،تقييـ المخاطر،
السيطرة عمى المخاطر كالمراجعة).
 الحدود البشرية :العامميف في المستشفيات الحككمية ،بجنكب قطاع غزة محؿ الد ارسة.سابعاً :الدراسات السابقة

ىدفت دراسة (مقبؿ )َُِٗ ،إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف مستكم التنظيـ الذاتي،

كالمركنة النفسية لدل طمبة الماجستير في برنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم في الجامعات

الفمسطينية ،عمى عينة مككنة مف (ُُِ) طالبان ،كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة ارتباطية
بيف التنظيـ الذاتي كالمركنة النفسية لدل مجتمع الدراسة .بينما دراسة (أبك الندم )َُِٓ ،ىدفت

إلى التعرؼ إلى الضغكط النفسية لمعامميف الذيف يعممكف في مستشفى كماؿ عدكاف بشماؿ قطاع
غزة ،كعبلقتو بالمركنة النفسية ،كبمغت حجـ العينة (ََّ) مكظؼ ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف
ىناؾ عبلقة بيف الضغط النفسي في العمؿ كالمركنة النفسية .حيث دراسة ( Bergeman et al.,

 )2006ىدفت لمتعرؼ عمى الدكر الذم تمعبو المشاعر اليكمية في دعـ الشفاء مف الضغط
النفسي ،كالتعرؼ إلى سمات المركنة النفسية التي تؤثر في القدرة عمى الحفاظ عمى الرفاه العاطفي
في مكاجية الضغكط ،كتكصمت الدراسة إلى أف خبرة المشاعر اإليجابية تساعد عمى مركنة أعمى

لدم األفراد في قدرتيـ عمى تجاكز الضغكط النفسية بفاعمية.

بينما دراسة (الساعدم كآخريف )َُِٖ ،ىدفت لمكشؼ عف الممارسات التنظيمية التي تعد

مصدر لئلرىاب التنظيمي في التعميـ التقني في العراؽ ،ككيفية معالجتيا ،كمدم انعكاس اإلرىاب
ان
التنظيمي عمى ضغكط العمؿ ،ككاف مف أىـ النتائج أف أبعاد اإلرىاب التنظيمي مفيكـ عاـ متداخؿ

ال يمكف تجزئتو عف بعضو اال ألغراض البحث االكاديمي ،كمما يؤكد ذلؾ كجكد عبلقات ارتباط

ذات داللة معنكية بيف أبعاده ،كأف اإلرىاب التنظيمي يرتبط بضغكط العمؿ بشكؿ أكبر مف اإلرىاب
الخارجي ،بينما دراسة (الساعدم كالشاىيف )َُِٔ ،ىدفت لبناء مقياس لئلرىاب التنظيمي في

منظمات التعميـ العالي ،كقد اختيرت عينة ضابطة مف المدرسيف عددىا (َّ) مفردة ،كتكصؿ
البحث إلي كجكد مؤشرات لئل رىاب التنظيمي في المنظمات المستيدفة ،كأف اإلرىاب الخارجي كاف
سبب نا في ظيكر اإلرىاب التنظيمي.

أما دراسة (جاسـ )َُِْ ،فيدفت إلى بياف دكر أنظمة الرقابة الداخمية في الحد مف التجاك ازت

أك انتياؾ األنظمة كالقكاعد كالتعميمات المالية كاإلدارية كالحد مف الفساد المالي كاإلدارم ،كتكصمت
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الدراسة إلى أف كجكد نظاـ رقابة داخمية فعاؿ داخؿ المنشأة مف شأنو تقميؿ عمميات التبلعب كاليدر
في الماؿ العاـ كالمحافظة عمى المكجكدات كتقميؿ كجكد مظاىر الفساد المالي كاإلدارم .بينما
دراسة (النعيمي كسعيد )َُِْ ،ىدفت لتكضيح دكر المحاسبة كالتدقيؽ في الحد مف الفساد المالي
كاإلدارم ،كتكصمت إلى أف ىناؾ عكامؿ ترتبط بعبلقة طردية مع جكدة التدقيؽ ،كعكامؿ أخرم

ترتبط بعبلقة عكسية مع جكدة التدقيؽ ،لذا فإف زيادة العكامؿ التي ترتبط ايجابيان مع جكدة التدقيؽ

سكؼ تقمؿ مف حاالت الفساد ،كالعكس صحيح ،كالمحاسبة القضائية تمعب دك انر ميمان في مكافحة

الفساد المالي كاإلدارم .كدراسة (التميمي )َُِّ ،ىدفت إلى إلقاء الضكء عمى الفساد اإلدارم

كالمالي ،كابراز أسبابو ،كآثاره ،كنتائجو عمى االقتصاد الكطني ،ككذلؾ التعرؼ بدكر ديكاف الرقابة
المالية في منع الفساد كالحد منو ،كقد تكصمت الدراسة إلى اف ظاىرة الفساد معقدة جدنا ،ال تترؾ
أثر في سجبلت المنظمة ،كأف المدقؽ الذم يتعامؿ بصفة عامة
األطراؼ المشاركة فيو عبلمة أك نا
مع األدلة كالكثائؽ يجد صعكبة في أف يؤدم دك انر فاعبل في محاربة الفساد.

التعقيب عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية:

كبنا نء عمى ما تقدـ فإف تكجيات ىذا البحث تأتي استكماالن لبلىتمامات البحثية السابقة في
المكضكع ،كتبيف لي مف خبلؿ استعراض الد ارسات السابقة ما يمي:
ُ .أىمية اإلرىاب التنظيمي كالجيكد البحثية المستمرة لتحديده كالحد منو.
ِ .أغمب الدراسات بينت الدكر الميـ إلدارة الفساد في المؤسسات ،كماىية العكامؿ كالظركؼ التي
يمكف أف تؤثر فيو.

ّ .أىمية االعتماد عمى رؤية كاضحة ،كشاممة لمنماذج الفكرية في اإلدارة المالية ،كالتي تتكامؿ
فييا النماذج التقميدية ،كالمعاصرة لعممية اتخاذ الق اررات الرشيدة.

ْ .أكدت الدراسات السابقة أىمية تنمية كتطكير قدرات العامميف ،كخاصة في الجكانب النفسية.
ٓ .تميز البحث الحالي في اختبلفو عف الدراسات السابقة مف حيث أىداؼ كعينة ،بيئة الدراسة،

كقطاع التطبيؽ ،ككقت التطبيؽ حيث غالبية الدراسات السابقة طيبقت في مجتمعات ،كدكؿ
متطكرة ،كمتقدمة ،كلـ تتناكؿ العبلقة ،كاألثر بيف متغير العكامؿ النفسية ،كاإلرىاب التنظيمي،

كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم معان في دراسة كاحدة ،كلـ تكجد أم دراسة طبقت في

القطاع الصحي تناكلت ىذا المكضكع حسب عمـ الباحث.
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التوطير الفكري والفمسفي لمتغيرات الدراسة
أوالً :اإلرىاب التنظيمي

إف اإلرىاب التنظيمي ىك اإلكراه أك الخكؼ أك العنؼ ،الذم يصيب المنظمات أك المجتمعات
و
كمعاد لممجتمع.
في أم لحظة ،لمتأثير عمى السياسة ،كىك سمكؾ (عنيؼ كغير عنيؼ) متداخؿ

(الساعدم كالشاىيف ،)َُِٔ:ٖ ،كقد عرؼ اإلرىاب التنظيمي بأنو الذم يتداخؿ مف ضمف البنى،

كالتراكيب التنظيمية في المنظمة ،كالذم بدكره يؤثر في األماف لمعامميف في نيايتو ،لذا يحكؿ
السمككيات النمطية المستقرة إلى اتجاىات عدائية أك غير طبيعية( .الساعدم كآخريف:َُِٖ ،

ُٔٗ).

أنواع اإلرىاب التنظيمي
يمكف تصنيؼ اإلرىاب التنظيمي مف وجية نظر بعض الباحثيف إلى ثبل ثة أنواع ىي( :الساعدم
كالشاىيف.)ُِّ :َُِٖ ،

ُ .اإلرىاب الكبلسيكي :كيتـ ىذا النكع مف قبؿ منظمات إرىابية محترفو محددة مستمرة بأعماليا
ككذلؾ مفيكمة اليدؼ ،كأعضاء ىذه المجمكعات مدربة بشكؿ جيد ،عادة تككف ذات جرائـ
مينية كذات دكاـ كامؿ كسرم.

ِ .إرىاب اليكاة :ىك إرىاب لمرة كاحدة ترتكبو جماعات غير محددة ،كمؤقتة.
ّ .اإلرىاب الذم تحركو دكافع دينية :الدكافع كراء اإلرىاب مف ىذا النكع أغراض دينية .كتتضمف
أعماليـ عمقا دينيا بدكافع شخصية في نظـ المعتقدات األساسية.

ْ .اإلرىاب الدكلي يعد عمكما منيجية تستيدؼ نشاط رجاؿ األعماؿ أك الحككمات ،كعادة ما
يككف الدافع مف كرائو ىك قضية سياسية أك اقتصادية.

أبعاد اإلرىاب التنظيمي:

أبعادا مختمفة لئلرىاب التنظيمي ويمكف وصفيا( :الساعدم كشاىيف،
تناولت العديد مف الدراسات
ً
َُِٔ)( ،الساعدم كآخريف(Then& ( ،)Fleet& Fleet, 2006: 763- 774( ،)َُِٖ ،

)Barton, 2007:22- 25( ،)Loosemore, 2006: 157- 176

ُ .اإلرىاب الخارجي :كيقصد بو إرىاب خارج المنظمة ،كىك المظمة الكبرل لجميع أنكاع اإلرىاب،
الذم تنفذه منظمات متخصصة كمحترفة سرية كفؽ رؤية كاست ارتيجيات محددة كيسعي إلى
(تغير قيادات المنظمة ،تسيس قضية ،التحريض عمى العنؼ ،تحقيؽ مكاسب اقتصادية).

154

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

ِ .اإلرىاب الداخمي :ىك إرىاب الجك العاـ لممنظمة ،كالسائد في أكصاليا ،كيعد جزءان مف ثقافتيا
جراء الفمسفات اإلدارية المتعاقبة المتبعة ،كالتي تشيع حالة مف الخكؼ بيف العامميف لحمميـ

عمى اإلذعاف ،كالطاعة ،كتركيضيـ لرغبات قادتيا ،كيعد عمكمان أكسع فئة مخمة لمسمكؾ مثؿ

(حجب ال معمكمات ،االستعماؿ السيئ لمسمطة ،تخكيؼ العامميف ،استعماؿ العقكبات المقنعة،
اختيار رؤساء ال تتكافر بيـ الخبرة).

ّ .إرىاب اإلدارة لمعامميف :كىك أكثر األنكاع شيكعان إذ يتمثؿ في الخكؼ المتسبب لمعامميف بسبب
بل الحرب النفسية كليس الضرر المادم فقط لمعامميف.
فمسفة قيادة المنظمة حص انر مف خبلؿ مث ن

ْ .اإلرىاب بيف العامميف :الممارسات التي تزرع الخكؼ بيف العامميف بسبب سمككياتيـ المختمة،
كيدخؿ في ذلؾ سمككيات المجاميع الحماسية ،كاالستقكاء ،كالتخمص مف زميؿ في العمؿ.
ٓ .اإلرىاب المكجو لممنظمة :إرىاب تتسبب بو منظمات منافسة أك منظمات إرىابية متخصصة أك
مكاقؼ العامميف ازاء المنظمة أك مكاقؼ إدارتيا ضدىا أك رفض البيئة لكجكدىا بسبب تعارض

القيـ كالمعتقدات المنظمية مع القيـ المجتمعية ،كىك إرىاب لو مرتكز خارجي ،كآخر داخمي
كيشمؿ (التجسس ،البكح باألسرار مقابؿ عمكالت مالية ،االحتياؿ).

ثانياً :المرونة النفسية

تمعب المركنة النفسية دك انر كبي انر في مساعدة العامميف عمى تقديـ االستجابة المناسبة لممشكبلت

كالمكاقؼ المختمفة في عمميـ ككيفية التعامؿ معيا نظ انر ألنيا تساعدىـ في إنتاج األفكار كالبدائؿ

المتعددة لمتعامؿ مع ىذه المشكبلت ،كيرم ( )Kruger & Prinsloo, 2008: 244أف األفراد
ممف لدييـ مستكيات مرتفعة مف المركنة النفسية لدييـ القدرة عمى الكصكؿ إلى نتائج إيجابية مف

المكاقؼ الحياتية المختمفة ،كأف الحياة فرصة لمتعمـ ،كيعممكف عمى مكاجية الضغكط ،كالتعمـ منيا.
كتعرؼ المركنة النفسية بأنيا القدرة اإليجابية لمفرد عمى التكيؼ مع الضغكط النفسية ،كتمكنو مف

أداء كظائفو بشكؿ جيد ( .)Masten, 2009:28-32بينما يرم آخر أنيا قدرة الفرد عمى مكاجية

المكاقؼ المختمفة بفاعمية كالرد عمييا بشكؿ عقبلني ،كاقامة عبلقات طيبة مع اآلخريف ،أساسيا الكد
كاالحتراـ كتقبؿ اآلخريف( .شقكرة .)َُِِ،كىي أيضان قدرة الفرد عمى استخداـ مكارده الداخمية

كالخارجية بنجاح لحؿ قضايا تنمكية كمياـ الحياة ،)Pienar, 2007, 41( .كيرم (أبكندم،

َُِٓ) بأف المركنة النفسية ىي مقدرة الفرد عمى مكاجية المكاقؼ المؤثرة فيو بفاعمية ،كالرد عمييا
بشكؿ معقكؿ ،كاقامة عبلقات طيبة م ع األفراد عمى أساس الكد ،كالحب ،كاالحتراـ المتبادؿ ،كتقبؿ
اآلخريف.
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مصادر المرونة النفسية
تأتي المركنة النفسية مف ثبلثة مصادر كىي( :مقبؿ)ُِ ،َُِٗ ،
ُ .مصادر الدعـ الخارجية التي تحافظ عمى استم اررية المركنة النفسية.
ِ .مصادر ذاتية التي تتككف عف الفرد مع مركر الكقت.

ّ .امتبلؾ ميارة حؿ المشكبلت كالتي تمكف الفرد مف مكاجية المحف كالشدائدََِِ( .
)Grotberg,

إستراتيجيات المرونة النفسية
ىناؾ مجمكعة مف اإلستراتيجيات في بناء المركنة النفسية ،حيث كضعت رابطة عمـ النفس
االمريكية (الجمعية األمريكية لعمـ النفس )ََِٓ ،الطرؽ اآلتية:

ُ .إقامة عبلقات طيبة مع أعضاء األسرة كاألصدقاء كاآلخريف لبناء المركنة اإليجابية.
ِ .تجنب رؤية األزمات عمى أنيا مشكبلت ال يمكف التغمب عمييا.
ّ .تقبؿ التغير باعتباره جزنءا مف الحياة.
ْ .اتجو صكب أىدافؾ كضع أمامؾ أىدافنا كاقعية يمكف تحقيقيا في ضكء قدراتؾ كامكاناتؾ.
ٓ .ابحث عف فرص الكتشاؼ ذاتؾ.

ٔ .اتخذ ق اررات حاسمة في التعامؿ مع المكاقؼ العصبية.
ٕ .كف مستشرقان لؤلمؿ في المستقبؿ.

ٖ .اعتف بنفسؾ كبحاجاتؾ كمشاعرؾ كاندمج مع األنشطة التي تجعمؾ سعيدنا.
ٗ .ضع األمكر في نصابيا عندما تكاجو أحداثان مؤلمة كضاغطة.

َُ .تبف نظرة إيجابية لذاتؾ كنمي تقتؾ في قدرتؾ عمى حؿ المشكبلت.

إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري

تعد ظاىرة الفساد مف الظكاىر المتفشية في المنظمات كليا مخاطر عديدة ،لما يترتب عمى
ىذه الظاىرة مف آثار خطيرة ،يقكؿ دانياؿ كاكفماف مدير معيد شؤكف نظاـ اإلدارة العامة في البنؾ
الدكلي إف أكثر مف تريميكف دكالر دفع رشاكم كؿ عاـ ،لذلؾ تسعى الدراسة إلى طرح أسمكب إدارم
متكامؿ يعمؿ عمى التقميؿ مف مخاطر ىذه الظاىرة ،رغـ أنو ال يكجد اتفاؽ دكلي عمى تحديد مفيكـ
الفساد فعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنو "استغبلؿ السمطة مف أجؿ المنفعة الخاصة" ،أما
البنؾ الدولي فيعرفو بأنو "إساءة استعماؿ الكظيفة العامة لمكسب الخاص"( .القريكتي:ََُِ ،

ّّ) .فالفساد اإلدارم يتعمؽ بمظاىر الفساد كاالنح ارؼ اإلدارم أك الكظيفي مف خبلؿ المنظمة،
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كالتي تصدر مف المكظؼ العاـ أثناء تأدية العمؿ بمخالفة التشريع القانكني كضكابط القيـ الفردية،
أم استغبلؿ ىذه االنحرافات المالية كمخالفة األحكاـ ،كالضكابط كتعميمات الرقابة المالية .كمما ال
شؾ فيو بأف سكء إدارة تمؾ األفعاؿ لو أثر سمبي كبير عمى قدرة القطاع الصحي ،فإدارة المخاطر

بشكؿ عاـ ،كمف ضمنيا مخاطر الفس اد ىي جزء أساسي مف اإلدارة اإلستراتيجية ألم مؤسسة.
كىي اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسات بشكؿ منظـ لمكاجية األخطار المصاحبة ألنشطتيا ،بيدؼ
تحقيؽ المزايا المستدامة مف كؿ نشاط كمف محفظة كؿ األنشطة )IRM,2002:2( .جزء مف ثقافة

المؤسسة ،فيي ىيكؿ مف اإلج ارءات كالعمميات التي تدار مف أجؿ مكاجية الفرص كالتيديدات
كدراسة اآلثار المترتبة عمييا ،)Cooper ad other, 2005: 13) .بأنيا تقميؿ اآلثار السمبية
لممخاطر إلى الحد األدنى بأقؿ تكمفة ممكنة مف خبلؿ التعرؼ إلييا ،كقياسيا ،كالسيطرة عمييا .

(حماد )ََِٕ:ُْٔ،كىي تحديد كتحميؿ كالسيطرة االقتصادية عمى المخاطر التي تيدد األصكؿ
أك القدرة اإليرادية لممشركع( .الراكم)َُُِ:َُ ،

أما عف مظاىر انتشار الفساد المالي واإلداري فيي( :األقرع)َُِّ ،

ُ .سكء استعماؿ السمطة.

ِ .انتشار الرشكة كالمحسكبية.
ّ .االختبلس مف الماؿ العاـ.

ْ .التسيب ،كاإلىماؿ الكظيفي ،كالبلمباالة ،كالتفريط في المصالح العامة.
ٓ .االتجار في الكظيفة العامة.

بينما أشكاؿ الفساد األكثر انتشا ارً وخطورة في فمسطيف ىي) :أماف)َُِٖ ،
ُ .إساءة استعماؿ السمطة.
ِ .اختبلس الماؿ العاـ.

ّ .الرشكة كقابؿ تقديـ الخدمة العامة أك الحصكؿ عمى منفعة دكف كجو حؽ.
ْ .الفساد في تقديـ الخدمات العامة.
ٓ .طمب الكاسطة في الحصكؿ عمى الخدمات.
ٔ .المساس باألمكاؿ العامة.
ٕ .غسيؿ األمكاؿ.

ٖ .إساءة االئتماف.
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األسباب التي أسيمت في انشار الفساد في فمسطيف (أماف)ٕٓٔٛ ،
ُ .عدـ االلتزاـ بمبدأ سيادة القانكف.

ِ .عدـ الجدية في محاسبة كبار الفاسديف.
ّ .الحصانة التي يتمتع بيا بعض األشخاص.
ْ .االنقساـ السياسي بيف الضفة كغزة.

أما مياـ إدارة المخاطر فيمكف إبرازىا بما يمي)IIA ,2009:13) :

تكضيحThe Institute Of Internal Auditors= )IIA( :

ُ .كضع إستراتيجية كسياسة إلدارة المخاطر مع إعداد سياسة كىيكؿ لممخاطر لكحدات العمؿ.
ِ .التعاكف عمى المستكل اإلستراتيجي كالتشغيمي فيما يخص إدارة المخاطر.
ّ .بناء الكعي الثقافي داخؿ المؤسسة ،كيشمؿ التعميـ المبلئـ مع التنسيؽ مع مختمؼ الكظائؼ فيما
يخص إدارة المخاطر مع تطكير عمميات مكاجيتيا.

ْ .إعداد التقارير عف المخاطر كتقديميا لمجمس اإلدارة كأصحاب المصالح.
ٓ .اكتشاؼ المخاطر الخاصة بكؿ نشاط.

ٔ .تحميؿ كؿ خطر مف األخطار التي تـ اكتشافيا كمعرفة طبيعتو كمسبباتو كعبلقتو باألخطار
األخرل.
ٕ .قياس درجة الخطكرة كاحتماؿ حدكثيا كتقدير حجـ الخسارة.
ٖ .اختيار أنسب كسيمة إلدارة كؿ مف األخطار المكجكدة لدل الفرد أك المؤسسة حسب درجات
األماف كالتكمفة البلزمة.

الدراسة الميدانية

تناكؿ في ىذا الجزء ،كصفان كامبلن ،كمفصبلن لطريقة ،كاجراءات الدراسة التي قاـ بيا الباحث

لتنفيذ ىذه الدراسة ،كتعد منيجية الدراسة ،كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خبللو إنجاز الجانب

التطبيقي مف الدراسة ،كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي
لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي

تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

منيج البحث:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث ،كالحصكؿ عمى معمكمات دقيقة ،كصحيحة بغية اعتمادىا،

كاستخداميا ا عتمد البحث المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يفيد في فيـ أفضؿ ،كأدؽ لجكانب ،كأبعاد
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الظاىرة مكضكع البحث ،حيث يصؼ الظاىرة المراد د ارستيا ،كصفان دقيقان ،كيعبر عنيا كيفيان ككميان،

كمناقشتيا بأسمكب عممي.

مجتمع وعينة البحث:

يتككف مجتمع الدراسة المستيدؼ مف العامميف في المستشفيات الحككمية في جنكب قطاع غزة،

عينة عشكائية حجميا (َُٓ) مفردة مف العامميف في ثبلثة مستشفيات ،كىي( :مجمع
كقد تـ اختيار ٌ
ناصر الطبي ،مستشفى شيداء األقصى ،مستشفى غزة األكركبي) ،حيث تـ استطبلع آراء العامميف
مف خبلؿ استبانة صممت خصيصان ليذا الغرض ،كقد تـ استرداد عدد (ُُِ) استبانة ،كبنسبة

استجابة بمغت (ٔٔ.)%َٖ.

أداة الدراسة:

تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة حكؿ كاقع "تكسيط المركنة النفسية في العبلقة بيف اإلرىاب
التنظيمي كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع الصحي" مف خبلؿ دراسة تطبيقية عمى
المستشفيات الفمسطينية.

صدؽ أداة الدراسة:

كنعني بصدؽ أداة الدراسة ،أف األداة تقيس ما كضعت لقياسو ،كقد تـ التأكد مف صدؽ

االستبانة مف خبلؿ الطرؽ اآلتية:

الصدؽ مف وجية نظر المحكميف:
تـ عرض االستبانة عمى عدد (ٓ) مف المحكميف مف ذكم االختصاص ،مف أجؿ التأكد مف

سبل مة الصياغة المغكية لبلستبانة ،كانتماء الفقرات ألبعاد االستبانة ،كمدل صبلحية ىذه األداة
لقياس األىداؼ المرتبطة بيذه الدراسة ،كقاـ بإجراء ما يمزـ ،كبذلؾ خرجت االستبانة في صكرتيا
النيائية.

صدؽ المقياس:

صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط بيف
كؿ فقرة ،كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدوؿ رقـ (ٕ) صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة
اإلرىاب التنظيمي

المرونة النفسية

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

القيمة

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

القيمة

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

القيمة

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

ثانياً :اإلرىاب الداخمي

ٔ

المالي واإلداري

القيمة

أوالً :اإلرىاب الخارجي

إدارة مخاطر الفساد

تشخيص وتحديد

ّٕٗ.000 .

مخاطر الفساد

ٔ

.000 .640

ٔ

ٖٕٕٔ .000 .

ُْٖٕ .000 .

ٕٕٓ.000 .

ٕ

.000 .747

ٕ

ّٖٗٔ .000 .

ُِٕٖ .000 .

ْٖٕ.000 .

ٖ

.000 .812

ٖ

ُْٕٗ .000 .

ّْٔٓ .000 .

ُٖٔ.000 .

ٗ

.000 .776

ٗ

ُٕٔ٘ .000 .

ُْٗٔ .000 .

ْٕٓ.000 .

٘

.000 .718

٘

ٕٗٔٙ .000 .

ّْٓٓ .000 .

َُٖ.000 .

ٙ

َٕٔٚ .000 .

ٔ

َٕٖ.000 .

ثالثاً :إرىاب اإلدارة
لمعامميف

ٔ

.000 .812

رابعاً :اإلرىاب بيف
العامميف

ٛ

ٕ

.000 .770

ٔ

ٜ .000 .690

ّٖٓ.000 .
ْٕٕ.000 .

ٕ

ِٕٗ.000 .

ٖٕٕ .000 .تقييـ المخاطر

ٖ

.000 .784

ٕ

ٔٓ .000 .745

ُٕٓٔ .000 .

ّٖٖ.000 .

ٗ

.000 .853

ٖ

ٔٔ .000 .829

َِٖٕ .000 .

ٕٗٔ.000 .

٘

.000 .832

ٗ

ٕٔ .000 .852

ّّْٔ .000 .

ِٖٕ.000 .

ٙ

.000 .794

٘

ٖٔ .000 .860

َْٕٔ .000 .

ٕٓٗ.000 .

ٙ

ٔٗ .000

ٓ

ّٖٔ.000 .

خامساً :إرىاب ضد
المنظمة

.774

ُٖٕ.000 .

ٔ

.000 .777

٘ٔ

ْٕٗٔ .000 .

ِٗٓ.000 .

ٕ

.000 .883

ٔٙ

َٕٕٔ .000 .

ٕٓٔ.000 .

ٖ

.000 .811

ٔٚ

ٕٕٔ.000 .

ٗ

.000 .871

٘

.َََ .722

السيطرة عمى المخاطر
ُ
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ٓ

ٖٗٓ.

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

اإلرىاب التنظيمي

إدارة مخاطر الفساد

المرونة النفسية

المالي واإلداري

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

القيمة

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

القيمة

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

االحتمالية

القيمة

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

ْ

ُُٕ.000 .

ٖ

ُٕٔ.

االحتمالية

ّ

ّٕٔ.000 .

ٕ

َُٕ.

القيمة

ِ

ُٕٔ.000 .

ٔ

ٕٔٔ.

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف محاكر االستبانة تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدؿ

عمى أف محاكر االستبانة تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.

صدؽ البنائي لمحاور الدراسة

يعد الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة،
ككاف ارتباط بعد اإلرىاب التنظيمي (ِٖٗ ،)َ.كارتباط بعد المركنة النفسية (َّٖ ،)َ.كارتباط بعد
إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم (ُٕٔ ،)َ.كبذلؾ فإف جميع معامبلت االرتباط في جميع

مجاالت االستبانة دالة إحصائيان عند مستكم معنكية ( ،)α ≥0.05كبذلؾ يعد جميع مجاالت

االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو ،أف محاكر االستبانة تتمتع بمعامبلت صدؽ دالة إحصائيان،
كتفي بأغراض الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:
كقد تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ طريقة معامؿ ألفا كركنباخ ،كالتجزئة النصفية كما يأتي:

معامؿ ألفا كرونباخ:

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة ،كبينت النتائج أف قيمة معامؿ ألفا
كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ كتتراكح بيف ( )0.941 -.769لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.
كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ككؿ ( ،)0.960كىذا يعنى أف معامؿ الثبات
مرتفع ،كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة
بصحة االستبانة ،كصبلحيتيا لتككف أداة قياس مناسبة ،كفعالة لتحميؿ النتائج ،كاإلجابة عف أسئمة
الدراسة ،كاختبار فرضياتيا بثقة.
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الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تـ التأكد مف ثبات أداة الد ارسة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط لمحاكر االستبانة بطريقة
التجزئة النصفية ،كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:
جدوؿ رقـ (ٖ)
معامبلت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة التجزئة النصفية
معامؿ االرتباط

المحور

قبؿ التعديؿ بعد التعديؿ

ُ

اإلرىاب الخارجي

.612

ٕٗٓ.

ِ

اإلرىاب الداخمي

ْٔٔ.

ّٔٔ.

ّ

إرىاب اإلدارة لمعامميف

ِٕٔ.

ٖٓٔ.

ْ

اإلرىاب بيف العامميف

ّٕٖ.

ُُٗ.

ٓ

إرىاب ضد المنظمة

ٕٕٓ.

ِٖٔ.

محاور االرىاب التنظيمي

ٖ٘.ٙ

ٓ.ٜٚ

محور المرونة النفسية

ٖٗ.ٛ

.ٜٓٛ

ُ

تشخيص كتحديد مخاطر الفساد

ْٖٔ.

ُٔٗ.

ِ

تقييـ المخاطر

ْٗٓ.

ْٕٔ.

ّ السيطرة عمى المخاطر كالم ارجعة ٕٓٗ.

ٖٖٔ.

.٘ٛٚ

ٓٗ.ٚ

محاور إدارة مخاطر الفساد

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط لمحاكر االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ىي

معامبلت ثبات دالة إحصائيان ،كتفي بأغراض الدراسة.

اختبار التوزيع الطبيعيNormality Distribution Test :
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ)Kolmogorov-Smirnov Test (K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،حيث تبيف أف قيمة االختبار تتراكح
ما بيف (َٕٔ ،)َ.َٕٗ -َ.كالقيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة ىي أكبر مف

مستكل الداللة ( ،)0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات يتبع التكزيع الطبيعي حيث تـ استخداـ

االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
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تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ الخصائص والسمات الشخصية
كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية
جدوؿ رقـ (ٗ) توزيع أفراد عينة الدراسة
الفئة

البيانات

العدد

النسبة %

الشخصية
النوع

ذكر

ِٕ

ٓٓٗ.

االجتماعي

أنثى

ْٗ

َْٓ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ%

أقؿ مف ّٓ سنة

ِْ

ّْٕ.

مف ّٓ سنة -أقؿ مف  40سنة

ٗٔ

ٕٓ

 40سنة فأكثر

َُ

ّٖ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ%

َّ

ِٖٖ.

ٖٕ

ْٓٔ.

ُّ

َُٕ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ%

َُ
ِّ
ٖٖ

ّٖ.
ُٗ
ِٕٕ.

المجموع
الفئة العمرية

المجموع
دبمكـ
المؤىؿ العممي بكالكريكس
دراسات عميا
المجموع
المسمى مدير
رئيس قسـ
الوظيفي
مكظؼ
المجموع

ٕٔٔ

%100

ِٖ

ُِّ.

ْٕ

ّٖٖ.

مف َُ سنكات فأكثر

ْٔ

ّٖ

المجموع

ٕٔٔ

%100

أقؿ مف ٓ سنكات
سنوات الخدمة مف ٓ – أقؿ مف َُ سنكات
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يبيف مف الجدكؿ رقـ (ْ) السابؽ:
أف ما نسبتو (ٓ )%ٓٗ.مف عينة الدراسية مف الذككر ،كنسبة (ٓ )%َْ.مف اإلناث ،كىذا
يدؿ عمى الغالبية مف العينة ىـ جنس الذككر ،كالتنكع في العينة يضمف بشكؿ كبير شمكؿ العينة

آلرء كبل الطرفيف ،كمف جانب آخر ىذه النسبة تناسب مع مسح القكم العاممة في األراضي
ا
الفمسطينية الذم أكضح أف الفجكة بيف الذككر ،كاإلناث ما زالت كبيرة في المشاركة في القكم

العاممة ،كيأتي الفرؽ لصالح الذككر( .الجياز المركزم اإلحصائي الفمسطيني– تقرير مسح القكل

العاممة .)َُِٕ ،أف ما نسبتو (ٕ )%ّْ.مف عينة الدارسة أعمارىـ أقؿ مفّٓ سنة ،كما نسبتو
(ٕٓ )%أعمارىـ تتراكح بيف مف ّٓ سنة -أقؿ مف  40سنة ،كنسبو (ّ )%ٖ.أعمارىـ َْ سنة
فأكثر ،كيعكس ذلؾ تكازف العينة ،كأنيا شممت آراء ،كاتجاىات جميع الفئات العمرية ،كيسيـ في
صحة االعتماد عمى نتائج الدراسة كىذه الفئات العمرية قادرة عمى اإلجابة عمى االستبانة.

إف معظـ عينة الدراسة مف حممة شيادة البكالكريكس ،كنسبتيـ (ٓ ،)%ْٔ.كأف نسبة

(ٖ )%ِٖ.مف حممة درجة الدبمكـ ،كتكضح النتائج أيضان أف ما نسبتو (ٕ )%َُ.مف أفراد العينة
مف حممة الد ارسات العميا ،كيبلحظ مف النتائج تنكع المؤىبلت العممية لمعامميف في المستشفيات
الحككمية ،كىذا بدكره يعكس ثقة عالية في النتائج الرتفاع المستكيات العممية ،كالذم يعمؿ عمى
اإلدراؾ الجيد لعينة الدراسة لممكضكع محؿ البحث ،كاإلجابة عمى أسئمة االستقصاء بصكرة
صحيحة .إف معظـ عينة الدراسة مف فئة المكظفيف ،كنسبتيـ (ٕ ،)%ِٕ.كأف نسبة (ُٗ )%مف
أفراد العينة مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ ،كبينما نسبة (ّ )%ٖ.مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي

المديريف ،كىذا يدؿ عمى أف المجيبيف عف االستبانة مف فئات مختمفة ،كمتنكعة ،كىذا مؤشر إلى أف
اإلجابات ستككف عمى درجة عالية مف الدقة ،كالمكضكعية .أف ما نسبتو (ُ )%ِّ.مف عينة
الدارسة سنكات خدمتيـ أقؿ مف ٓ سنكات ،كما نسبتو (ٖ )%ّٖ.سنكات خدمتيـ تتراكح بيف مف ٓ

سنة -أقؿ مف َُ سنة ،كنسبو (ّٖ )%سنكات خدمتيـ َُ سنة فأكثر ،كيعكس ذلؾ تكازف العينة،
كأنيا شممت آراء ،كاتجاىات ،جميع العامميف ،كىذه النتيجة تدعـ الثقة العالية في صحة نتائج
اإلجابات المتحصؿ عمييا ،كتككف بناء عمى خبرتيـ كممارستيـ العممية.
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نتائج الدراسة:
نتائج السؤاؿ األوؿ :ما درجة ممارسات اإلرىاب التنظيمي في القطاع الصحي محؿ الدراسة
تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي،

كاختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة
كىي  3أـ ال ،كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:

جدكؿ رقـ (ٓ) تحميؿ محاكر أبعاد اإلرىاب التنظيمي

ـ
ُ
ِ

ّ

ْ

المحور
اإلرىاب

الخارجي
اإلرىاب
الداخمي
إرىاب
اإلدارة

لمعامميف
اإلرىاب
بيف

العامميف
إرىاب

5

ضد

المنظمة
اإلرىاب

التنظيمي

المتوسط

اال نحراؼ

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

الحسابي

المعياري

""T

الوزف

الترتيب

درجة

الموافقة

3.70

0.65

11.932

0.000

%74

ّ

كبيرة

3.44

0.60

8.107

0.000

%69

ٓ

كبيرة

3.75

3.72

0.76

0.75

10.964

10.578

0.000

0.000

%75

%74.4

3.70

0.80

9.749

0.000

%74

3.67

0.71

ٔٓ.ٕٙٙ

ٓٓٓٓ.

%73

ُ

ِ

ٖ

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥0.05
كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

 المتكسط الحسػابي لجميػع فقػرات اإلرىػاب التنظيمػي فػي المستشػفيات الفمسػطينية يسػاكم (ٕٔ،)ّ.
كجػػاء بػػكزف نسػػبي (ّٕ ،)%كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sigتسػػاكم َََ ،َ.كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ

مكافقة بدرجة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات اإلرىاب التنظيمي بشكؿ عاـ.
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 قػػد حصػػؿ المجػػاؿ الثالػث "إرىػػاب اإلدارة لمعػػامميف" عمػػى أعمػػى درجػػة مكافقػػة بنسػػبة (ٕٓ ،)%كىػػك
بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة) ،بينمػػا حصػػؿ المجػػاؿ الثػػاني " اإلرىػػاب الػػداخمي" عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة
بنسبة (ٗٔ ،)%%كىك بدرجة (كبيرة).
نتائج السؤاؿ الثاني :ما واقع المرونة النفسية في القطاع الصحي محؿ الدراسة

تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي،

كاختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة

كىي  3أـ ال ،كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:

جدوؿ رقـ ( )ٙفقرات محور المرونة النفسية
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
7

8
ٗ

الفقرة
أشارؾ اآلخريف في
مناسباتيـ السعيدة
كالحزينة.
أعترؼ بالخطأ إذا اقتنعت
بكجية النظر المخالفة.
استخدـ العديد مف أساليب
التفكير في مكاجو
مشكبلتي.
أعتقد ما يحدث لي غالبان

ىك نتيجة تخطيطي.

أعتقد أف الفشؿ يعكد
ألسباب تكمف في الشخص
نفسو.
أشعر بقمؽ شديد عند
الدخكؿ في المستشفى.
أىتـ بقضايا الكطف
كأشارؾ في معظـ
نشاطاتو.
يتبادر لذىني سيؿ مف
األفكار عندما أفكر في
حؿ مشكمة ما.
أحاكؿ التجديد في أساليب
عممي.

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

قيمة

الوزف

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

الدرجة

4.091

0.806

14.884

0.000

%81.8

ٔ

كبيرة

3.843

0.895

10.366

0.000

%76.9

ٜ

كبيرة

3.926

0.808

12.602

0.000

%78.5

ٗ

كبيرة

3.628

1.081

6.391

0.000

%72.6

٘ٔ

كبيرة

3.719

0.959

8.244

0.000

%74.4

ٔٔ

كبيرة

3.545

1.095

5.477

0.000

%70.9

ٔٚ

كبيرة

3.554

0.948

6.423

0.000

%71.1

ٔٙ

كبيرة

3.711

0.841

9.296

0.000

%74.2

ٕٔ

كبيرة

3.678

0.985

7.568

0.000

%73.6

ٗٔ

كبيرة
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ـ
10
11
12
ُّ
14
15
ُٔ

الفقرة
قادر عمى التكيؼ مع
التغيير.
تعرؼ كيؼ تحصؿ عمى
المساعدة.
أسعى لتحقيؽ أىدافي ميما
كانت العقبات.
أحترـ خصكصيات غيرل
كأعمؿ في حدكد
صبلحياتي.
أعتقد أف الشخص يستطيع
بناء مستقبمة بنفسو.
أزف خيارتي كاختار الحؿ
األمثؿ عند التفكير في
اتخاذ القرار.
أفرؽ بيف الحبلؿ كالحراـ
في تعاممي مع اآلخريف.

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

3.860

0.951

9.938

0.000

%77.2

ٛ

3.711

0.898

8.701

0.000

%74.2

ٖٔ

كبيرة

3.959

0.810

13.014

0.000

%79.2

ٖ

كبيرة

الحسابي

""T

المعياري

الوزف

الترتيب

الدرجة
كبيرة

3.992

0.944

11.553

0.000

%79.8

ٕ

كبيرة

3.875

0.894

10.721

0.000

%77.5

ٚ

كبيرة

3.926

0.848

12.004

0.000

%78.5

٘

كبيرة

3.818

0.894

10.062

0.000

%76.4

ٓٔ

كبيرة

أرفض القياـ باألعماؿ التي

17

يكمفني بيا رئيسي بالعمؿ
إذا كانت تتعارض مع

3.876

0.909

10.602

0.000

%77.5

ٙ

كبيرة

مبادئي.
المحور ككؿ

3.81

0.9158

9.873

0.000

%76.1

كبيرة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 أف المتكسط الحسابي لممركنة النفسية في المستشفيات الفمسطينية محؿ الد ارسة يساكم (ُٖ،)ّ.
جاء بكزف نسبي (ُ ،)%ٕٔ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكمَََ ،َ.كىذا يعني أف ىناؾ

مكافقة بدرجة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المركنة النفسية بشكؿ عاـ.
 أعمى ترتيب فقرة رقـ (ُ) ،كىي (أشارؾ اآلخريف في مناسباتيـ السعيدة كالحزينة) ،بمتكسط
حسابي ( ،)4.091كالدرجة الكمية (ٓ) أم أنيا قد جاءت بكزف نسبي (ٖ ،)%ُٖ.قيمة االختبار

(ْٖٖ ،)ُْ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائي نا

عند مستكل داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
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درجة المكافقة المتكسطة كىي (ّ) ،كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة جدان مف قبؿ أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة ،كبذلؾ جاء ترتيبيا في المرتبة األكلى في ىذا المجاؿ.

 أدنى ترتيب فقرة رقـ (ٔ) ،كىي (أشعر بقمؽ شديد عند الدخكؿ في المستشفى) ،بمتكسط حسابي
يساكم ( ،)3.545كأم أف المتكسط الحسابي النسبي ( ،)%70.9قيمة االختبار (ْٕٕ ،)ٓ.كأف

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة

المتكسطة ،كىي ّ كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أف ارد العينة عمى ىذه الفقرة،
كيبلحظ الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى نسبة مرتفعة ،كلكنيا أقؿ فقرة ،كبذلؾ جاء ترتيبيا في
المرتبة األخيرة في ىذا المجاؿ.

نتائج السؤاؿ الثالث :ما مستوي تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي
محؿ الدراسة

تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي،

كاختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة

كىي  3أـ ال ،كما ىك مبيف:

جدكؿ رقـ (ٕ) تحميؿ محاكر إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم
ـ
ُ
ِ
ّ

المحور
تشخيص كتحديد
مخاطر الفساد
تقييـ المخاطر
السيطرة عمى
المخاطر

المتوسط اال نح ارؼ

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الموافقة

ّْٕٗ.

ْٖٓ.

َٕٓٗ.

%74.98 0.000

ُ

كبيرة

ّٖٓٔ.

ٖٖٕٔ.

َِٖٗ.

%73.70 0.000

ِ

كبيرة

ّٔٓٔ.

َٖٔ.

َّٔ%73.12 0.000 َُ.

0.76

%74.00 0.000

كالمراجعة
المحور ككؿ

قيمة

قيمة

الوزف

الترتيب

درجة

3.70

10.05

ّ

كبيرة

كبيرة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

 أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات
الفمسطينية يساكم (َٕ ،)ّ.كجاء بكزف نسبي (ْٕ ،)%كأف القيمة االحتمالية ()Sig
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تساكمَََ ،َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات إدارة
مخاطر الفساد المالي كاإلدارم بشكؿ عاـ.
 قد حصؿ المجاؿ األكؿ " تشخيص كتحديد مخاطر الفساد "عمى أعمى درجة مكافقة بنسبة
(ٖٗ ،)%ْٕ.كىك بدرجة مكافقة (كبيرة) ،بينما حصؿ المجاؿ الثالث " السيطرة عمى المخاطر
كالمراجعة " عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة (ُِ ،)%ّٕ.كىك بدرجة (كبيرة).
نتائج السؤاؿ الرابع :ما العبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي بوبعادىا (اإلرىاب الداخمي ،اإل رىاب
الخارجي ،إرىاب ضد المنظمة ،اإلرىاب بيف العامميف ،إرىاب اإلدارة لمعامميف) ،والمرونة النفسية
في القطاع الصحي محؿ الدراسة

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية:

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف اإلرىاب التنظيمي
بوبعادىا والمرونة النفسية في القطاع الصحي مف وجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع
غزة.

كيتفرع مف الفرضية الرئيسية الفرضيات الخمسة التي يمكف اختبارىا كفؽ الجدكؿ اآلتية:

كلقد تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضيات عف طريؽ إيجاد معامبلت االرتباط باستخداـ" معامؿ

بيرسكف لبلرتباط" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي بأبعادىا ،كالمركنة النفسية
كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:
جدوؿ رقـ ()ٛ
العبلقة بيف محاور اإلرىاب التنظيمي والمرونة النفسية
معامؿ

قيمة

محاور اإلرىاب التنظيمي والمرونة النفسية

االرتباط

""Sig.

العبلقة بيف اإلرىاب الخارجي كالمركنة النفسية.

0.387

0.000

دالة عند ََُ.

العبلقة بيف اإلرىاب الداخمي كالمركنة النفسية.

0.135

َُُْ.

غير دالة عند ََٓ.

العبلقة بيف إرىاب اإلدارة لمعامميف كالمركنة النفسية.

0.634

0.000

دالة عند ََُ.

العبلقة بيف اإلرىاب بيف العامميف كالمركنة النفسية.

0.537

0.000

دالة عند ََُ.

العبلقة بيف إرىاب ضد المنظمة كالمركنة النفسية.

0.584

0.000

دالة عند ََُ.

العبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي كالمركنة النفسية.

َِٖٓ.

ََََ.

دالة عند ََُ.

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى التحميؿ اإلحصائي لمتغيرات الدراسة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب التنظيمي كالمركنة النفسية متكسطة يساكم (ِٖٓ ،)َ.كأف القيمة
االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف اإلرىاب التنظيمي كالمركنة النفسية

التنظيمية في المستشفيات الفمسطينية.

 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب الخارجي كالمركنة النفسية يساكم (ّٕٖ ،)َ.كأف القيمة االحتمالية
( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة

ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف اإلرىاب الخارجي ،كالمركنة النفسية في
المستشفيات الفمسطينية.
 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب الداخمي كالمركنة النفسية يساكم (ُّٓ ،)َ.كأف القيمة االحتمالية
( ).Sigتساكم (ُُْ ،)َ.كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف العبلقة بيف اإلرىاب الداخمي ،كالمركنة
النفسية في المستشفيات الفمسطينية.

 معامؿ االرتباط العبلقة بيف إرىاب اإلدارة لمعامميف كالمركنة النفسية يساكم ( ،)0.634كأف
القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ
عمى كجكد عبلقة عند مستكل ( )α≤0.05بيف إرىاب اإلدارة لمعامميف ،كالمركنة النفسية في
المستشفيات الفمسطينية.

 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب بيف العامميف كالمركنة النفسية مرتفع تساكم ( ،)0.537كأف القيمة
االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف بيف اإلرىاب بيف العامميف ،كالمركنة

النفسية المستشفيات الفمسطينية.
 معامؿ االرتباط بيف إرىاب ضد المنظمة كالمركنة النفسية مرتفع تساكم ( ،)0.584كأف القيمة

االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف بيف إرىاب ضد المنظمة ،كالمركنة
النفسية المستشفيات الفمسطينية.

نتائج السؤاؿ الخامس :ما طبيعة العبلقة بيف المرونة النفسية ومستوي تطبيؽ إدارة مخاطر
الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي محؿ الدراسة
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية اآلتية:
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ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف المرونة النفسية ومستوي
تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مف وجية نظر العامميف في
المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

كلقد تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضيات عف طريؽ إيجاد معامبلت االرتباط باستخداـ" معامؿ

بيرسكف لبلرتباط" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف المركنة النفسية ،كمستكم تطبيؽ إدارة مخاطر
الفساد المالي كاإلدارم ،ك كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:
دوؿ رقـ ( )ٜالعبلقة بيف محاور المرونة النفسية وادارة مخاطر الفساد المالي واإلداري
المحاور

تشخيص وتحديد
مخاطر الفساد

المركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
النفسية

0.449

تقييـ

المخاطر

السيطرة عمى
المخاطر

إدارة مخاطر
الفساد

والمراجعة
0.87

0.925

0.801

قيمة

""Sig.
0.000

مستوى
الداللة

دالة عند
ََُ.

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى التحميؿ اإلحصائي لمتغيرات الدراسة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

 معامؿ االرتباط بيف المركنة النفسية كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم مرتفع يساكم
(َُٖ ،)َ.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة (،)0.05
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف المركنة النفسية،
كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات.

 معامؿ االرتباط العبلقة بيف المركنة النفسية ك(تشخيص كتحديد مخاطر الفساد ،تقييـ المخاطر،
السيطرة عمى المخاطر كالمراجعة) تساكم عمى التكالي (ْْٗ ،)َ.ِٗٓ ،َ.ٖٕ ،َ.كأف القيمة
االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد
عبلقة عند مستكل ( )α≤0.05بيف المركنة النفسية كمحاكر إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم

في المستشفيات الفمسطينية.
نتائج السؤاؿ السادس :إلى أي مدى يوجد عبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي بوبعادىا ومستوي تطبيؽ
إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي وجية نظر العامميف في المستشفيات في
قطاع غزة

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية اآلتية:
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ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف اإلرىاب التنظيمي بوبعاده
ومستوي تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مف وجية نظر العامميف
في المستشفيات في قطاع غزة.

كيتفرع مف الفرضية الرئيسة الفرضيات األربعة التي يمكف اختبارىا كفؽ الجدكؿ:

كلقد تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضيات عف طريؽ إيجاد معامبلت االرتباط باستخداـ" معامؿ

بيرسكف لبلرتباط" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي بأبعادىا وادارة مخاطر
الفساد المالي واإلداري كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:
جدوؿ رقـ (ٔٔ)
العبلقة بيف محاور اإلرىاب التنظيمي وادارة مخاطر الفساد المالي واإلداري
تشخيص

محاور اإلرىاب التنظيمي

وتحديد

والمرونة النفسية

مخاطر

تقييـ

المخاطر

الفساد

السيطرة

إدارة

المخاطر

الفساد

عمى

والمراجعة

مخاطر

قيمة

""Sig.

العبلقة بيف اإلرىاب الخارجي.

.063

.024

.099

العبلقة بيف اإلرىاب الداخمي.

-.067

-.077

-.028

.359

.358

.466

0.000 .457

.336

.344

.454

0.000 .438

.378

.374

.457

0.000 .465

.278

.267

.385

.361

العبلقة

بيف

إرىاب

اإلدارة

لمعامميف.
العبلقة

بيف

اإلرىاب

بيف

العامميف.
العبلقة

بيف

إرىاب

ضد

المنظمة.
العبلقة بيف اإلرىاب التنظيمي.

َ.ّّٗ .078
.062

0.499

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى التحميؿ اإلحصائي لمتغيرات الدراسة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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مستوى
الداللة

غير دالة
عند ََٓ.
غير دالة
عند ََٓ.
دالة عند
ََُ.
دالة عند
ََُ.
دالة عند
ََُ.
دالة عند
ََُ.
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 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب التنظيمي كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم متكسطة كتساكم
(ُّٔ ،)َ.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف اإلرىاب

التنظيمي كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات الفمسطينية.

 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب الخارجي كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم يساكم (َٖٕ،)َ.

كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (ّّٗ ،)َ.كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا
يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف اإلرىاب الخارجي

كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات الفمسطينية.
 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب الداخمي كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم يساكم (،)-.062
كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (ْٗٗ ،)َ.كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا
يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف العبلقة بيف

اإلرىاب الداخمي كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات الفمسطينية.

 معامؿ االرتباط العبلقة بيف إرىاب اإلدارة لمعامميف كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم تساكم
( ،)َ.457كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة عند مستكل ( )α≤0.05بيف إرىاب اإلدارة لمعامميف كادارة
مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات.
 معامؿ االرتباط بيف اإلرىاب بيف العامميف كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم تساكم
( ،)َ.438كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف بيف
اإلرىاب بيف العامميف كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم المستشفيات الفمسطينية.

 معامؿ االرتباط بيف إرىاب ضد المنظمة كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم تساكم
( ،)َ.465كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم (َُ ،)َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف إرىاب
ضد المنظمة كادارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم المستشفيات الفمسطينية.
ن تائج السؤاؿ السابع :ما مقدار التغير في مستوى تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري
نتيجة لمتغير في أبعاد اإل رىاب التنظيمي في القطاع الصحي وجية نظر العامميف في المستشفيات
في قطاع غزة
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كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية اآلتية:
ال يوجػػػد أثػػػر ذو داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ( )α≤0.05لئلرىػػػاب التنظيمػػػي بوبعػػػاده
ومستوي تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مػف وجيػة نظػر العػامميف
فػػي المستشػػفيات فػػي قطػػاع غػػزة .كتػػـ التحق ػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ تحميػػؿ االنح ػدار

الخطي ( ،)stepwise( )Linear Regression Analysisكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدوؿ (ٕٔ) تحميؿ االنحدار (المتغير التابع :إدارة مخاطر الفساد المالي واالداري)
المتغيرات المستقمة

الثابت
اإلرىاب الداخمي)(X1
إرىاب اإلدارة لمعامميف
)(X2
إرىاب ضد المنظمة )(X3

معامبلت

معامبلت الخطو
االنحدار

المعيار

2.748

.336

االنحدار

المعيارية

القيمة
قيمة t

Beta

االحتمالية

sig.

مستوى
الداللة

عند

(٘ٓ)ٓ.

ٗٛ.ٔٚ

ٓٓٓٓ.

داؿ

-.331

.092

ٕ.ٜٜ-

ٖ.ٙٓ-

ٓٔٓٓ.

داؿ

.300

.106

ٖٔٗٓ.

ٕ.ٖٛٚ

ٓٓٓٓ.

داؿ

.258

.098

ٓ.ٖٓٛ

ٖٕٕ.ٙ

٘ٓٓ.

داؿ

تحميؿ التبايف ANOVA
قيمة اختبار F

قيمة معامؿ التحديد R2

القيمة االحتمالية

ٔٔ.ٔٔٛ

 .318معامؿ االرتباط

قيمة معامؿ التحديد المعدؿ R2

0.000
ْٔ.5

.300

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 معامؿ االرتباط = (ْٔٓ )َ.معامؿ التحديد = (ُّٖ ،)َ.كمعامؿ التحديد المعدؿ = (َّ،)َ.

أم أف ما نسبتو (َّ )%مف التغير في إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم يعكد لمتغير في
المتغيرات المستقمة الكاردة في الجدكؿ ،كالنسبة المتبقية (َٕ )%تعكد لمتغير في عكامؿ أخرل.

 المتغيرات ذات داللة إحصائية ىي( :المتغير الثابت ،اإلرىاب الداخمي ،إرىاب اإلدارة لمعامميف،
إرىاب ضد المنظمة) ،أم أنيا تؤثر في إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم.
 المتغيرات ليست ذات داللة إحصائية ىي( :اإلرىاب الخارجي ،اإلرىاب بيف العامميف) ،أم أنيا
ال تؤثر في إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم.
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 أف قيمة (ؼ) بمغت (ُُٖ )ُُ.بمستكل معنكية (ََ )َ.مما يؤكد عمى معنكية نمكذج
أثر ذا داللة معنكية عند مستكل داللة ( )α≤0.05لئلرىاب
االنحدار .مما يؤكد أف ىناؾ نا
التنظيمي بأبعاده عمى إدارة مخاطر.
وبذلؾ نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ :يكجد أثر ذك داللة معنكية عند مستكل داللة
( )α≤0.05لئلرىاب التنظيمي عمى إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مف
وجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع غزة.
Y = α + βxٕ+ β X3+ β X5+ ε
Y =2.748 - 0.331x2+ 0.300 X3+ 0.258 X5+ ε
معادلة االنحدار ىي :إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري = (* ٓ.ٖٖٔ – 2.748اإلرىاب
الداخمي) ( * َ.ََّ +إرىاب اإلدارة لمعامميف) (* ٓ.ٕ٘ٛ+إرىاب ضد المنظمة).
وفؽ نموذج االنحدار السابقة يتضح ما يمي:

يمكف اتخاذ التدابير البلزمة نحك تفعيؿ عممية الحد مف استخداـ اإلرىاب التنظيمي ،كتطبيؽ

النمكذج السابؽ لمتنبؤ بدرجة التغير في عمى إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في القطاع
الصحي مف كجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع غزة .حيث إف:

 كؿ تحسيف قدره درجة كاحدة في (اإلرىاب التنظيمي الداخمي) يؤدم إلى تحسف عمى إدارةمخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات الفمسطينية محؿ الدراسة بمقدار (ُّّ)َ.
درجة.

 كؿ تحسيف قدره درجة كاحدة في (اإلرىاب التنظيمي مف قبؿ اإلدارة لمعامميف) يؤدم إلى تحسفعمى إدارة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات الفمسطينية محؿ الدراسة بمقدار

( )0.300درجة.

 كؿ تحسيف قدره درجة كاحدة في (اإلرىاب التنظيمي ضد المنظمة) يؤدم إلى تحسف عمى إدارةمخاطر الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات الفمسطينية محؿ الدراسة بمقدار (ِٖٓ)َ.

درجة.
نتائج السؤاؿ الثامف :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط استجابات أفراد عينة
الدراسة حوؿ ممارسات اإلرىاب التنظيمي وحوؿ واقع المرونة النفسية وحوؿ مستوى تطبيؽ إدارة
مخاطر الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مف وجية نظر العامميف في المستشفيات في
قطاع غزة تعزى لممتغيرات( :النوع االجتماعي ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد
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سنوات الخدمة)؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية :ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع
المرونة النفسية ،وحوؿ درجة ممارسة اإلرىاب التنظيمي ،وحوؿ مستوى تطبيؽ إدارة مخاطر
الفساد المالي واإلداري في القطاع الصحي مف وجية نظر العامميف في المستشفيات في قطاع
غزة محؿ الدراسة تعزى لممتغيرات الديموغرافية( :النوع االجتماعي ،العمر ،المؤىؿ العممي،
المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة) ،والختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف
مستقمتيف ،واختبار " التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدوؿ (ٖٔ) تحميؿ الفروؽ

ُِّّ.

َُٖٗ.

.873

.420

.120

.887

1.809

.168

قيمة االختبار
ُِّٓ.

َُِّ.

1.094

.338

.233

.792

4.764

.010

1.589

القيمة االحتمالية

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

قيمة االختبار

النفسية

القيمة االحتمالية

المرونة

قيمة االختبار

التنظيمي

القيمة االحتمالية

اإلرىاب

.209

قيمة االختبار

المحكر

العمر

القيمة االحتمالية

النكع االجتماعي

المؤىؿ العممي

المسمى الكظيفي

عدد سنكات الخدمة

.170
.844

إدارة
مخاطر

ُُِٖ.

َِِٔ.

5.780

.004

1.861

.160

.826

.440

6.704

.002

الفساد

مف النتائج الموضحة في الجدوؿ تبيف أنو:

ُ .باستخداـ اختبار " " Independent Samples Testلعينتيف مستقمتيف تبيف أف القيمة

االحتمالية ( )Sig.إلجابات المبحكثيف كانت أكبر مف مستكل الداللة ( ،)α≤0.05كىذا يدؿ عمى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية ،كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية القائمة بأنو ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلرىاب التنظيمي ومستوي تطبيؽ
إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في ضوء المرونة النفسية تعزى لمتغير النوع.

ِ .باستخداـ اختبار " التبايف األحادم" لمقارنة  3متكسطات أك أكثر مف البيانات ،تبيف أف

القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات المبحكثيف كانت أكبر مف مستكل الداللة ( )α≤0.05كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية ،كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية القائمة بأنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الد ارسة حوؿ اإلرىاب التنظيمي ومستوي
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تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في ضوء المرونة النفسية تعزى لمتغير العمر
باستثناء متغير إدارة مخاطر الفساد توجد فروؽ كانت دالة ،ولصالح ٓٗ عاـ فوكثر.

ّ .باستخداـ اختبار "التبايف األحادم" ،تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات المبحكثيف

كانت أكبر مف مستكل الداللة ( )α≤0.05كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية،
كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية القائمة بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات
أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلرىاب التنظيمي ومستوي تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري
في ضوء المرونة النفسية تعزى المسمى الوظيفي باستثناء متغير اإلرىاب التنظيمي توجد فروؽ،
ولصالح المديريف ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف معظـ مف كصمكا إلى ىذه المسميات الكظيفية،
ارت
كالذيف يمثمكف القيادة المؤثرة في المستشفيات يممككف فكائد المعرفة المبنية عمى نتائج القر ا

المتعددة التي تـ اتخاذىا في السابؽ نتيجة لخبرتيـ الطكيمة في العمؿ ،إضافة إلى أف السمطات،
كالمسؤكليات الممنكحة ليـ ال تختمؼ فيما بينيـ ،لذا البد أف يككف لدييـ المعرفة التامة لتطبيؽ لمحد

مف اإلرىاب التنظيمي.
ْ .باستخداـ اختبار " التبايف األحادم" ،تبيف أف القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات المبحكثيف

كانت أكبر مف مستكل الداللة ( )α≤0.05كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية،
كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية القائمة بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات
أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلرىاب التنظيمي ومستوي تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري
في ضوء المرونة النفسية تعزى لمتغير لممؤىؿ العممي.

ٓ .باستخداـ اختبار " التبايف األحادم" لمقارنة  3متكسطات أك أكثر مف البيانات ،تبيف أف

القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات المبحكثيف كانت أكبر مف مستكل الداللة ( )α≤0.05كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية ،كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية القائمة بأنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلرىاب التنظيمي ومستوي
تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري في ضوء المرونة النفسية تعزى لمتغير سنوات
الخدمة باستثناء متغير إدارة مخاطر الفساد توجد فروؽ لصالح مف ٓٔ سنوات فوكثر ،كيعزك
الباحث ذلؾ أف ىذه الفئة يتمتعكف بالمعرفة كالخبرة العممية كىي ليست بالقميمة التي تساعدىـ في

اتخاذ ق اررات بتمعف ك و
ترك بعيد عف مصادر الشبيات.
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النتائج والتوصيات
في إطار الدراسة النظرية كفي ضكء نتائج الدراسة الميدانية في المستشفيات الحككمية محؿ

الدراسة ،تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج كتكصيات مقترحة يمكف رصدىا كتحديدىا عمى النحك
اآلتي:
أوالً :النتائج
تساؤالت البحث

جدوؿ رقـ (ٗٔ) نتائج البحث
فرضيات البحث

أىداؼ البحث

النتائج

نتائج تحميؿ البيانات
التعرؼ إلى درجة ممارسة
اإلرىاب التنظيمي بأبعاده
ما درجة

(اإلرىاب الخارجي،

ال تكجد فرضية ألنيا

ممارسات اإلرىاب

اإلرىاب الداخمي ،إرىاب

تقيس المتغير المستقؿ

القطاع الصحي

بيف العامميف ،إرىاب

المحددة.

محؿ الدراسة؟

اإلدارة لمعامميف) في

التنظيمي في

ضد المنظمة ،اإلرىاب

فقط مف خبلؿ المجاالت

تتكافر أبعاد اإلرىاب
التنظيمي في
المستشفيات محؿ

الدراسة بنسبة (ّٕ،)%
كمتكسط حسابي
(ٕٔ.)ّ.

القطاع الصحي محؿ
الد ارسة.
ما كاقع المركنة

إظيار كاقع المركنة

ال تكجد فرضية ألنيا

النفسية في

النفسية لدم العامميف

تقيس المتغير الكسيط

القطاع الصحي

قطاع الصحي محؿ

فقط.

محؿ الد ارسة؟

الد ارسة.

ما مستكم تطبيؽ
إدارة مخاطر

الفساد المالي
كاإلدارم في
القطاع الصحي
محؿ الدراسة؟

تتكافر األسباب المؤذية
المركنة النفسية في
القطاع الصحي نسبيو
( ،)%76.1كمتكسط
حسابي (ُٖ.)ّ.

تكضيح مستكم قدرة
القطاع الصحي محؿ

ال تكجد فرضية ألنيا

تتكافر أبعاد إدارة مخاطر

الدراسة استخداـ أساليب

تقيس المتغير التابع فقط

الفساد في القطاع

تعزز مف إدارة مخاطر

مف خبلؿ المجاالت

الصحي محؿ الدراسة

الفساد المالي كاإلدارم في

المحددة.

بنسبة (ْٕ )%كمتكسط

المستشفيات محؿ

حسابي (َٕ.)ّ.

الدراسة.
178

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

نتائج العبلقة بيف متغيرات البحث المستقؿ والوسيط والتابع
ما العبلقة بيف
ثبت عدـ صحة فرض

اإلرىاب التنظيمي
بأبعادىا (اإلرىاب

ال يكجد عبلقة ذك داللة

الخارجي ،اإلرىاب

إحصائية عند مستكل داللة

الداخمي ،إرىاب

( )α≤0.05بيف اإلرىاب

ضد المنظمة،

التنظيمي بأبعادىا كالمركنة

اإلرىاب بيف

النفسية في القطاع الصحي

العامميف ،إرىاب

مف كجية نظر العامميف في

اإلدارة لمعامميف)

المستشفيات في قطاع غزة.

كالمركنة النفسية في
القطاع الصحي

بيف المركنة النفسية

اختبار العبلقة بيف

كمستكم تطبيؽ

متغيرات البحث

إدارة مخاطر الفساد

كتشخيص مستكم

محؿ الدراسة؟

بيف أبعاد اإلرىاب
التنظيمي كالمركنة
النفسية ،باستثناء بعد

اإلرىاب الداخمي غير
داؿ معنكيان أم ال تكجد
عبلقة مع المركنة

ال تكجد عبلقة ذات داللة

ما طبيعة العبلقة

القطاع الصحي

البديؿ ،أم تكجد عبلقة

النفسية.

محؿ الدراسة؟

المالي كاإلدارم في

العدـ ،كقبكؿ الفرض

كجكدىا.

إحصائية عند مستكل داللة

ثبت عدـ صحة الفرض

( )α≤0.05بيف المركنة

كقبكؿ الفرض البديؿ أم

النفسية كمستكم تطبيؽ

تكجد عبلقة معنكية بيف

إدارة مخاطر الفساد المالي

المركنة النفسية كادارة

الصحي مف كجية نظر

كاإلدارم.

كاإلدارم في القطاع

مخاطر الفساد المالي

العامميف في المستشفيات.

إلي أم مدم يكجد

ال تكجد عبلقة ذات داللة

ثبت عدـ صحة فرض

عبلقة بيف اإلرىاب

إحصائية عند مستكل داللة

العدـ ،كقبكؿ الفرض

كمستكم تطبيؽ

التنظيمي بأبعادىا كمستكم

معنكية بيف اإلرىاب

إدارة مخاطر الفساد

تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد

التنظيمي كادارة مخاطر

المالي كاإلدارم في

المالي كاإلدارم في القطاع

الفساد ،باستثناء بعد

كجية نظر العامميف

العامميف في المستشفيات

الداخمي غير داؿ معنكيان

التنظيمي بأبعادىا

القطاع الصحي

( )α≤0.05بيف اإلرىاب

الصحي مف كجية نظر
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في قطاع غزة.

في المستشفيات في
قطاع غزة؟

أم ال تكجد عبلقة مع
إدارة مخاطر الفساد.

نتائج األثر بيف متغيرات البحث المستقؿ والتابع
ثبت عدـ صحة الفرض
ال تكجد أثر ذات

ما مقدار التغير في

داللة إحصائية عند

مستكل تطبيؽ إدارة
مخاطر الفساد

بياف مقدار التغير في

المالي كاإلدارم

مستكم تطبيؽ إدارة

نتيجة لمتغير في

مخاطر الفساد المالي

أبعاد اإلرىاب

كاإلدارم نتيجة لئلرىاب

التنظيمي في

التنظيمي بأبعاده في

القطاع الصحي

القطاع الصحي

كجية نظر العامميف

الفمسطيني.

في المستشفيات في
قطاع غزة؟

مستكل داللة

( )α≤0.05لئلرىاب
التنظيمي بأبعادىا
كمستكم تطبيؽ إدارة
مخاطر الفساد المالي
كاإلدارم في القطاع
الصحي مف كجية
نظر العامميف في
المستشفيات في قطاع
غزة.

كقبكؿ الفرض البديؿ ،حيث
بمغت قيمة (ؼ) بمغت
(ُِ )ُُ.بمستكل معنكية
(ََ )َ.مما يؤكد عمى

معنكية نمكذج االنحدار ،كأف
ىناؾ أثر ذم داللة معنكية
لئلرىاب التنظيمي بأبعاده
عمى إدارة مخاطر الفساد

المالي كاإلدارم ،كقد جاء
كبلن مف بعد (اإلرىاب

الخارجي ،اإلرىاب بيف
العامميف) ،غير دالو ،أم أنيا
ال تؤثر في إدارة مخاطر
الفساد المالي كاإلدارم.

نتائج الفروؽ في استجابات أفراد العينة
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ىؿ تكجد فركؽ

ذات داللة إحصائية

ال تكجد فركؽ ذات داللة

بيف متكسط

إحصائية عند مستكل

استجابات أفراد

داللة ( )α≤0.05بيف

عينة الدراسة حكؿ

متكسط استجابات أفراد

التنظيمي كحكؿ

المركنة النفسية ،كحكؿ

كاقع المركنة النفسية

درجة ممارسة اإلرىاب

كحكؿ مستكل

التنظيمي ،كحكؿ مستكل

عينة الدراسة حكؿ كاقع

ممارسات اإلرىاب

تطبيؽ إدارة مخاطر

الكشؼ عف الفركؽ بيف

تطبيؽ إدارة مخاطر الفساد

كاإلدارم في القطاع

اتجاه متغيرات البحث.

القطاع الصحي مف كجية

الفساد المالي

استجابات أفراد العينة

المالي كاإلدارم في

الصحي مف كجية

نظر العامميف في

نظر العامميف في

المستشفيات في قطاع غزة

قطاع غزة تعزل

لممتغيرات

لممتغيرات( :النكع

الديمكغرافية( :النكع

االجتماعي ،العمر،

االجتماعي ،العمر،

المسمى الكظيفي،

الكظيفي ،عدد سنكات

عدد سنكات

الخدمة).

المستشفيات في

المؤىؿ العممي،

محؿ الدراسة تعزل

المؤىؿ العممي ،المسمى

ثبت صحة الفرض
جزئيان ،باستثناء كجكد
فركؽ تعزل لمتغير

(العمر) في متغير إدارة
مخاطر الفساد ،كلصالح
الذيف عدد اعمارىـ (مف
َْ عاـ فأكثر) ،كيكجد
فركؽ تعزم لمتغير

المسمى الكظيفي لصالح
المدراء في متغير
اإلرىاب التنظيمي،

ككذلؾ تكجد فركؽ تعزم
لمتغير سنكات الخدمة
لصالح مف َُ سنكات
فأكث لصالح إدارة
مخاطر الفساد.

الخدمة)؟
نتائج تحقؽ األىداؼ
اليدؼ

كيفية تحقيؽ اليدؼ

تقديـ إطار نظرم معرفي يستعرض مفاىيـ

النتيجة

اإلطار الفمسفي كالفكرم كالد ارسات

تـ

السابقة.

تحقيقيو

التعرؼ عمى درجة ممارسة اإلرىاب التنظيمي

نتائج الدراسة الميدانية ،كذلؾ مف خبلؿ

تـ

بأبعاده (اإلرىاب الخارجي ،اإلرىاب الداخمي،

السؤاؿ األكؿ.

تحقيقيو

كمحتكيات كابعاد متغيرات البحث مف خبلؿ آخر
ما تكصؿ إليو ككفقان لحدكد البحث كمحدداتو.
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إرىاب ضد المنظمة ،اإلرىاب بيف العامميف،
إرىاب اإلدارة لمعامميف) في القطاع الصحي
الدرسة.
محؿ ا
إظيار كاقع المركنة النفسية لدم عاممي القطاع

نتائج الدراسة الميدانية ،كذلؾ مف خبلؿ

تـ

الصحي محؿ الدراسة.

السؤاؿ الثاني.

تحقيقيو

تكضيح مستكم قدرة القطاع الصحي محؿ
الدراسة استخداـ أساليب تعزز مف إدارة مخاطر
الفساد المالي كاإلدارم في المستشفيات محؿ

نتائج الدراسة الميدانية ،كذلؾ مف خبلؿ

تـ

السؤاؿ الثالث.

تحقيقيو

الد ارسة.
اختبار طبيعة كقكة العبلقة بيف متغيرات البحث
كأبعادىا كتشخيص مستكم كجكدىا.

نتائج الدراسة الميدانية ،كذلؾ مف خبلؿ
نتائج اختبار الفركض مف (األكؿ حتى
الثالث).

بياف مقدار التغير في مستكم تطبيؽ إدارة

نتائج الدراسة الميدانية ،كذلؾ مف خبلؿ

مخاطر الفساد المالي كاإلدارم نتيجة لئلرىاب

السؤاؿ السابع ،نتائج اختبار الفركض

التنظيمي بأبعاده في القطاع الصحي الفمسطيني.

مف خبلؿ الفرض الرابع

الكشؼ عف الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة
اتجاه متغيرات البحث.

نتائج الدراسة الميدانية ،كذلؾ مف خبلؿ
السؤاؿ الثامف ،كمف خبلؿ نتائج اختبار
الفركض مف خبلؿ الفرض الخامس.

تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات التي مف

مجمكعة النتائج كالتكصيات المقدمة في

شأنيا أف تسيـ في تطكير الكاقع الفعمي

نياية البحث ألصحاب القرار في القطاع

لمتغيرات البحث في الشركات محؿ الدراسة.

الصحي الفمسطيني.

تـ
تحقيقيو
تـ
تحقيقيو
تـ
تحقيقيو
تـ
تحقيقيو

ثانياً :التوصيات

بناء عمى الدراسة النظرية كالنتائج التي كردت فيما سبؽ ،فإنو يمكف إيجاز أىـ التكصيات التي

مف شأنيا أف تككف مناسبة لتفعيؿ الحد مف االرىاب التنظيمي ،كالمركنة النفسية ،كادارة مخاطر
الفساد المالي كاإلدارم كاآلتي:
التوصيات العامة

ُ .تبنى القطاع الصحي لمعايير كاضحة لبلستناد إلييا في عممية الرقابة كالتقييـ ،كاالعتماد عمى
النتائج في عممية تصحيح االنحرافات كادارة مخاطر الفساد لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية.
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ِ .خمؽ است ارتيجيات بديمة تتماشي مع المتغيرات السياسية كاالقتصادية كاألزمات التي يعيشيا
القطاع الصحي الفمسطيني بحيث تسمح ليا امتبلؾ التجييزات المطكرة ،كتطكير كصيانة
المتكافر منيا بشكؿ مستمر لضماف جكدتيا كقدرتيا عمى تمبية متطمبات العمؿ.

ّ .زيادة كعي العامميف بمخاطر اإلرىاب التنظيمي ،المركنة النفسية ،كادارة مخاطر الفساد المالي
كاإلدارم بيدؼ نشر ثقافة داعمة لمتغيير ،كالتطكير ،كاإلبداع لبلرتقاء بمستكل القطاع الصحي

الفمسطيني نحك التميز مف خبلؿ ندكات ككرش عمؿ ،كاشراكيـ في لجاف ،كفرؽ عمؿ تيدؼ
إلى تكعية العامميف بالحقؿ الطبي كتنمية قدراتيـ النعكاس أثرىا االيجابي عمى العامميف
كالمرضى الذم يتمقكف الرعاية.
ْ .زيادة التكاصؿ كالعبلقات الجيدة بيف القادة في القطاع الصحي ،كالمكظفيف ،كالمرضي،
كالمجتمع ،لتطبيؽ مبدأ المشاركة ،كذلؾ لممساعدة في التخفيؼ مف آثار اإلرىاب التنظيمي

كادارة المخاطر الفساد.

ٓ .ضركرة عمؿ برامج مشتركة بيف إدارات القطاع الصحي الفمسطيني حتى يككف ىناؾ تكاممية في
األىداؼ كالخطط لمتغمب عمى مشكمة مخاطر الفساد المالي كاإلدارم في الخدمات المقدمة.

التوصيات الخاصة بالبحث وفقاً لمتغيرات البحث
أوالً :محاور اإلرىاب التنظيمي

أ .اإلرىاب الخارجي :ضركرة االىتماـ تكفير كتييئة مناخ كبيئة مبلئمة في مجاؿ العمؿ بطريقة
جيدة تشجع عمى تحديد الدكافع السياسية كالدينية لخمؽ سمكؾ متقارب لدم العامميف في

المستشفى.
ب .اإلرىاب الداخمي :تعزيز العمؿ عمى االىتماـ بالعامميف مف قبؿ اإلدارة كاشراكيـ في عممية
صنع القرار كالبرامج التطكيرية.

ت .إرىاب اإلدارة لمعامميف :ضركرة قياـ اإلدارة بتعزيز مشاعر العامميف الذيف يتعرضكف لمتيديدات
المختمفة في العمؿ ،كتكجييـ ألداء أعماليـ كمياميـ بكفاءة عالية.

ث .اإلرىاب بيف العامميف :ينبغي تكفير عبلقات اجتماعية إيجابية بيف العامميف ،كالتكجو نحك عمؿ

الفريؽ ،كزيادة األنشطة التي تنمى صفات التعاكف ،لمكصكؿ إلى مستكل مرتفع مف تحقيؽ
أىداؼ القطاع الصحي.

ج .اإلرىاب ضد المنظمة :عبلج مظاىر التيديدات التي تستيدؼ تقكيض ثقة الجميكر
بالمستشفيات لمتخفيؼ مف آثار اإلرىاب ضد المنظمة.
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ثانياً :محاور المرونة النفسية

 ضركرة زيادة دكر المتابعة كالرقابة كال مساءلة لمحد مف شعكر العامميف بقمؽ في المستشفى،كالمساعدة في التجديد في أساليب العمؿ ككيفية الحصكؿ عمى المساعدة.

 تفعيؿ الجانب اإلعبلمي كتعزيزه لئلفصاح عف األنشطة ،كالفعاليات ،كالكرش ،كالندكات المختمفةالتي تخص القطاع الصحي ،كقضايا الكطف لتشيع العامميف عمى المشاركة في الكقت المناسب.

ثالثاً :محور إدارة مخاطر الفساد المالي واإلداري

أ .تشخيص مخاطر الفساد وتحديدىا :نظ انر لمتغيرات المتسارعة يجب التعزيز مف الدراسات
كاجراءات متابعة الشكاكم ،كالتعرؼ إلى اآل ارء التي تمكننا مف تشخيص مخاطر الفساد

المحتممة.
ب .تقييـ المخاطر :مضاعفة الجيكد ،كالعمؿ عمي التعاكف بيف المستكيات في الك ازرة كافة إلعادة
النظر باستمرار في إستراتيجيات كخطط تقييـ إدارة مخاطر الفساد كمكاجيتيا.

ت .السيطرة عمى المخاطر والمراجعة :ضركرة القياـ بعممية مراجعة اإلجراءات المتبعة إلدارة

مخاطر الفساد مف تعميما ت كقكاعد ،كتشريعات ،كمدل تحقؽ النتائج المخطط ليا ،كصياغة

تقارير تكضح خطر االنحرافات.
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مراجع البحث
أوالً :المراجع العربية:

أ .الكتب:

ُ .جاد الرب ،سيد (َُُِ) :االتجاىات الحديثة في إدارة المخاطر واألزمات التنظيمية ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.

ِ .الراكم ،خالد كىيب (َُُِ) :إدارة المخاطر المالية ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع .عماف ،طُ.

ّ .عبد العاؿ حماد ،طارؽ (ََِٕ) :إدارة المخاطر ( أفراد -إدارات -شركات -مصارؼ) ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية ،طُ.

ب.الرسائؿ العممية

ُ .أبك ندل ،محمد عصاـ .)َُِٓ( .الضغط النفس في العمؿ كعبلقو بالمركنة النفسية لذم العامميف
بمستشفيي كماؿ عدكاف بمحافظات شماؿ غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
ِ .شقكرة ،يحي عمر .)َُِِ( .المركنة النفسية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي عف الحياة لدل طمبة الجامعات
الفمسطينية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر -غزة.

ّ .مقبؿ ،مركة عبد اإللو .)َُِٗ( .التنظيـ الذاتي كعبلقتو بالمركنة النفسية لدل طمبة الماجستير في
برنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم في الجامعات الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الخميؿ،

كمية الدراسات العميا ،برنامج التكجيو كاإلرشاد النفسي.

ت.الدوريات:

ُ .التميمي ،عباس حميد يحيى .)َُِّ( .إطار مقترح لمحد مف الفساد المالي كاإلدارم مف قبؿ مؤسسات
الرقابة العميا .مجمة الككت لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية ،المجمد (ُ) ،العدد (ُُ).
ِ .جاسـ ،فائز عبد الحسف .)َُِْ( .دكر الرقابة الداخمية في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم " دراسة
استقصائية لنظاـ الرقابة الداخمية في مديرية المكارد المائية في محافظة ميساف" .مجمة الككت لمعمكـ
االقتصادية كاإلدارية ،جامعة كاسط ،العدد (ُٔ).
ّ .الساعدم ،مؤيد كالشاىيف ،نداء صالح ميدم .)َُِٔ( .بناء مقياس اإلرىاب التنظيمي في منظمات
التعميـ العالي .مجمة كمية االدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،المجمد (ّٗ) ،العدد (َُٗ).

ْ .الساعدم ،مؤيد كالشاىيف ،نداء صالح ميدم ،كالسمطاني ،سعدية حايؼ كاظـ .)َُِٖ( .اإلرىاب
التنظيمي كانعكاساتو عمى ضغكط العمؿ بحث استطبلعي تحميمي آلراء عينة مف التدريسييف في ىيئة
التعميـ التقني .مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية ،المجمد (َُ)،
العدد (ُ).
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 دور المحاسبة والتدقيؽ في الحد مف.)َُِْ( . سكسف احمد، عبد الكاحد غازم كسعيد، النعيمي.ٓ
 المؤتمر العممي، عدد خاص، مجمة جامعة االنبار لمعمكـ االقتصادية كاالدارية.الفساد المالي واإلداري
.الثاني

:أخرى

 اإلدارة العامة لمسياسات.َِِِ -َُِٕ  اإلستراتيجية الصحية الكطنية. ك ازرة الصحة الفمسطينية.ُ
.َُِٗ-ٖ-ُُ  تاريخ الزيارةhttps://www.site.moh.ps/.الصحية كالتخطيط

https://www.aman-. استراتيجيات مواجية الفساد المالي واإلداري.)َُِّ( . نكر طاىر، األقرع.ٕ
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أثر إدارة التغيير في تعزيز بناء المنظمة الذكية
دراسة حالة شركة معامؿ الشرؽ األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات
التجميؿ (ميجا فارـ)
إعػػػػداد:
د .منصور محمد عمي األيوبي
أستاذ إدارة األعماؿ المساعد

كمية فمسطيف التقنية – دير البمح
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:الممخص
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر ممارسة إدارة التغيير في تعزيز بناء المنظمة الذكية مف كجية

،)نظر العامميف في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ
 كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الشركة،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

صيدليا مف أصحاب الصيدليات
)ُُٕ(  كما أيخذت عينة عشكائية عددىا.كعددىـ (ِْ) مكظفنا
ن
 أكالىما خاصة بالعامميف كاألخرل، ككانت أداة الدراسة عبارة عف االستبانة،عمبلء الشركة

 كأظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر ذم داللة إحصائية بيف متغيرات ممارسة إدارة التغيير.بالعمبلء

 كأف، كالتغيير في تنمية كتطكير العامميف) كأبعاد المنظمة الذكية في الشركة،(التغيير في الثقافة
 كبينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف.باقي المتغيرات تبيف أف تأثيرىا ضعيؼ
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أبعاد ممارسة إدارة التغيير كالمنظمة الذكية في الشركة تعزل

 كأكصت الدراسة بضركرة ربط.) سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي،لممت غيرات الشخصية (النكع
مخرجات تطبيؽ أبعاد المنظمة الذكية في الشركة ببعضيا لتحقيؽ بناء تراكمي لمخبرات بصكرة

.إيجابا عمى مستكل أداء الشركة
 كالذم ينعكس،منيجية كشمكلية
ن
. شركة، المنظمة الذكية، إدارة التغيير:الكممات المفتاحية
Abstract:
This study aimed to identify the effect of change management practice
on enhancing the building of the smart organization from the point of view
of workers in the Middle East Laboratories Company for the
Pharmaceutical and Cosmetics Industry (Mega Pharm), and the study used
the descriptive analytical approach, and the study population consisted of
all the employees of the company and their number (42) employees. A
random sample of (117) pharmacists was taken from the pharmacy owners
from the company's clients, and the study tool was the questionnaire, one
for workers and the other for customers. The results of the study showed a
statistically significant effect between the variables of change management
practice (change in culture, change in employee development) and the
dimensions of the smart organization in the company, and that the rest of
the variables show that their impact is weak. The results showed that there
are no statistically significant differences between the averages of the
respondents' responses about the dimensions of the practice of change
management and the smart organization in the company due to personal
variables (type, educational qualification, and years of service). The study
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recommended the necessity of linking the outputs of the application of the
smart organization dimensions in the company to each other in order to
achieve a cumulative building of expertise in a systematic and
comprehensive manner, which is reflected positively on the level of the
company's performance.
Key Words: Change Management, Smart Organization, Company.

مقدمة:
إف التغير المستمر في بيئة األعماؿ حكليا مف بيئة مستقرة إلى بيئة ديناميكية متسارعة،

سريعة التغير بفعؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ ،كما نتج عف ىذا التغير مف إفراز مشكبلت
معقدة كمتشابكة تؤثر بدكرىا عمى المنظمات ،كتضعيا في ظؿ منافسة عالية كظركؼ بيئية غير
مؤكدة كتحتـ عمييا ضركرة االستجابة لمتغيرات البيئة المختمفة التي تكاجييا ،حيث تسعى جميع

المنظمات إلعادة التكازف ألعماليا ،كاقتصادىا ،كمكقعيا التنافسي في السكؽ ،كىنا يبرز دكر
التغيير بسبب البيئة الديناميكية المتغيرة بشكؿ مستمر.

ليذا تختمؼ المنظمات في مدل استجابتيا لممتغيرات كاستجابتيا لمتحديات التي تشيدىا بيئتيا

الداخمية أك الخارجية ،كمدل كفائيا بتقديـ سمع كخدمات عالية الجكدة تتكاءـ مع تكقعات العمبلء
كطمكحات المستثمريف باختبلؼ نكعية كخصائص مكاردىا البشرية كرؤيتيا ألىمية التعميـ التنظيمي

لبناء منظمة ذكية قادرة عمى االستمرار كالتنافس في بيئة غير مستقرة (Carmeli & sheaffer,
).2010: 469

كمف ىنا كاف عمى المنظمات أف تراعي عقميا المنظمي Its Own Organizational Mind

كذكاءىا الخاص بيا لضماف صمتيا كبقائيا في بيئة األعماؿ المتجددة ).(Liang, 2004: 203

فذكاء المنظمة ىي الكاجية الجديدة التي ستميز الفائزيف مف الخاسريف مف منظمات األعماؿ في

السنكات القادمة .كما أف قدرة المنظمة عمى اتخاذ الق اررات الذكية كالتكيؼ السريع مع حاالت التغير
ىي إحدل الميزات التنافسية لمنظمات األعماؿ في القراف الحادم كالعشريف .كيتطمب ىذا إجراء

التحكؿ بقصد تككيف "المنظمات الذكية" كجيؿ جديد مف منظمات األعماؿ ،إذ إف التحكؿ إلى
منظمة ذكية ىك عممية يمكف ألية منظمة أف تحققيا في فترة قصيرة مف خبلؿ مجمكعة مف األدكات

كاالتجاىات الفكرية مثؿ تحسيف عممية اتخاذ الق اررات (Matheson & Matheaon, 2001:
).54

جاء مفيكـ المنظمة الذكية الذم ييعد مف أكثر المجاالت اإلدارية حداثة في اآلكنة األخيرة،
فيي تقكـ عمى النظرة المتفتحة لمعامؿ ،كقدراتو في اإلسياـ بتطكير المنظمة ،كليس اإلدارة كحدىا
192

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

المسؤكلة عف ىذا التطكير  ،بؿ تشمؿ إدارة ذلؾ النشاط بنظرتو االستراتيجية التي تركز عمى تنظيمو
كادارتو مف منطمؽ الذكاء.
كانطبلقنا مف ذلؾ أصبحت المنظمات تسعى جاىدة ألف يمتمؾ مكظفكىا مكىبة كذكاء أعماؿ،
تؤىميا لخكض المعركة التنافسية ،كالتي تعت مد في الكقت الحاضر عمى ذكاء المنظمة .كفي
المقابؿ ،فإف المكظفيف األذكياء ينسجمكف مع منظماتيـ الذكية مما يحقؽ ليا الكثير مف الفكائد

التنظيمية.

(اإلطار العاـ لمدراسة والدراسات السابقة)

أوًال :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

تكاجو شركات صناعة األدكية الفمسطينية منافسة شديدة في السكؽ المحمي ،حيث تغطي

الصناعات الدكائية الفمسطينية نحك (َٓ )%مف سكؽ الدكاء المحمية التي تقدر بنحك (َُّ) مميكف
دكالر؛ كيتكزع الباقي عمى األدكية المستكردة مف األسكاؽ العالمية بنسبة (ّٓ ،)%كمف إسرائيؿ
بنسبة (ُٓ .)%كيتـ تسكيؽ (ُٗ )%مف المنتجات الدكائية الفمسطينية في سكؽ الضفة الغربية
كقطاع غزة؛ في حيف تيصدر نسبة صغيرة (ٗ %مف المبيعات) إلى الخارج؛ كال يسمح لمعقاقير
الفمسطينية بدخكؿ األسكاؽ اإلسرائيمية .كتساىـ أصناؼ األدكية المصنعة بما نسبتو (َٔ )%مف
االحتياجات المحمية مف األدكية؛ كتنتج الشركات الفمسطينية (ََُّ) صنفنا مف الدكاء بأشكاؿ
أساسيا لقائمة األدكية التي تتعامؿ معيا
افدا
مختمفة ،مسجمة لدل ك ازرة الصحة الفمسطينية؛ كتعد ر ن
ن
ك ازرة الصحة (اآلغا كالنديـ.)ٔ-ٓ :َُِّ ،

كفي ظؿ ظاىرة التغير الكبير كالمتسارع في شتى مجاالت الحياة تكاجو شركات صناعة

األدكية في فمسطيف بعامة كقطاع غزة بخاصة مشاكؿ كأزمات عديدة تتراكح مف زيادة الكفاية

اإلنتاجية إلى زيادة التفاعؿ اإليجابي مع البيئة االجتماعية التي تعمؿ بيا تمؾ الشركات ،باإلضافة

إلى مشكبلت تتعمؽ بضعؼ الفعالية كاألداء .لذلؾ فإف دخكؿ شركات منافسة جديدة إلى السكؽ
سكؼ يسبب إخفاؽ في عمؿ شركات األدكية إذ لـ يكف ىناؾ تجاكب مع المتغيرات التي تحدث،

مع مبلحظة ضركرة إجراء تغيير في طرائؽ العمؿ كأساليبيا ،كاعتماد األسس العممية في ممارسة
إدارة التغيير لتحقيؽ التغيير المطمكب ،كفؽ أسس عممية مخططة.

كقد شكمت خصائص المنظمة الذكية البنية األساسية كالضركرية لمتعامؿ مع المشكبلت

كالتحديات ،كعميو تبنى الميارات كالخبرات إلدارة المشكبلت بشكؿ منيجي .إف نجاح المنظمات

عمى المدل البعيد يتطمب منيا امتبلؾ خصائص ذكية تعطييا الريادية كالسبؽ عمى اآلخريف
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إلحداث التغيير المنشكد كي يحقؽ ليا البقاء كالنمك كاالستمرار ،كفي ضكء ذلؾ يمكف بمكرة مشكمة
الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما أثر ممارسة إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية في شركة الشرؽ األوسط لصناعة
األدوية ومستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) مف وجية نظر العامميف

كفي ضكء ذلؾ فإف التساؤالت أدناه يمكف أف تيسيـ في تحديد مشكمة الدراسة بصكرة أكثر
جبلء ،كىي كما يأتي:
ُ .ما كاقع ممارسة إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في
التكنكلكجيا ،التغيير في المياـ ،التغيير في االستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف)
في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف كجية نظر
العامميف؟

ِ .ما مستكل تطبيؽ أبعاد بناء المنظمة الذكية (بمكغ الغايات ،فيـ البيئة ،نقؿ المكاد) في شركة
معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف كجية نظر العامميف؟
ّ .ما مستكل ممارسة إدارة شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ
(ميجا فارـ) إلدارة التغيير مف كجية نظر عمبلء الشركة في قطاع غزة؟

ثانيا :فرضيات الدراسة:
ً

بيدؼ تكفير إجابة مناسبة لمتساؤالت البحثية المطركحة ،تسعى الدراسة إلى اختبار صحة

الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف ممارسة

إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيا ،التغيير في
المياـ ،التغيير في االستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف) كتعزيز بناء المنظمة الذكية
(بمكغ الغايات؛ فيـ البيئة؛ نقؿ المكاد) في شركة الشرؽ معامؿ األكسط لصناعة األدكية

كمستحضرات التجميؿ.
الفرضية الثانية :يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف ممارسة إدارة
التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيا ،التغيير في
المياـ ،التغيير في االستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف) عمى بناء المنظمة الذكية

(بمكغ ا لغايات ،فيـ البيئة ،نقؿ المكاد) في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية
كمستحضرات التجميؿ.
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الفرضية الثالثة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف متكسط
تقديرات المبحكثيف حكؿ إدارة التغيير كبناء المنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط
لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ تعزل لممتغيرات الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،سنكات

الخدمة).

ثالثًا :أىداؼ الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف أثر ممارسة إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية في شركة

معامؿ الشرؽ األكسط لؤلدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
ُ .التعرؼ إلى كاقع ممارسة إدارة التغيير في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لؤلدكية كمستحضرات
التجميؿ.
ِ .بياف مدل تكفر أبعاد بناء المنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لؤلدكية
كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ).

ّ .تحديد طبيعة العبلقة بيف ممارسة إدارة التغيير كبناء المنظمة الذكية.
ْ .التعرؼ إلى أثر ممارسة إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية.

ٓ .معرفة مدل داللة الفركؽ بيف المبحكثيف نحك أثر إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية.
ٔ .بياف المقترحات الكفيمة بنجاح تفعيؿ دكر ممارسة إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية.
ابعا :أىمية الدراسة:
رً
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تطرحو ،كتكمف أىمية الدراسة فيما يأتي:
ٔ .األىمية العممية لمدراسة:

 تسمط ىذه الدراسة الضكء عمى مدخؿ مف مداخؿ الفكر اإلدارم الحديث كىك عممية ممارسة إدارة
التغيير كآثاره في تعزيز بناء المنظمة الذكية في كاقع مؤسساتنا الفمسطينية.

ًّ
إضافيا في ىذا المجاؿ.
 تضيؼ ىذه الدراسة معمكمات جديدة ،كمفيدة كتيعد مرجعا
ٕ .األىمية العممية لمدراسة:

 تساعد صناع القرار في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لؤلدكية كمستحضرات التجميؿ لمتعرؼ إلى
أثر ممارسة إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية كالذم ينعكس باإليجاب عمى رفع كفاءة
الشركة.

 تيمكف الشركة مف التكيؼ كالتفاعؿ مع التغييرات البيئية المتسارعة ،كفيـ الدكر الحيكم التي تمعبو
نظر لقكة المنافسة.
ممارسة إدارة التغيير في الشركة التي تشكؿ أساس في عمميا نا
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 يعد التحكؿ نحك بناء المنظمة الذكية ىدؼ ككسيمة ،فيك ىدؼ باعتباره ظاىرة حديثة الزمة
لضماف عنصر االستمرار كالبقاء عمى المدل الطكيؿ ،كىك كسيمة لككنو األداة المحققة لبمكغ
األىداؼ كالنتائج.

 تساعد صناع القرار في الشركة عمى أف تستفيد مف النتائج التي ستتكصؿ إلييا الدراسة كاالستفادة
منيا في المجاؿ التطبيقي  ،ىذا باإلضافة إلى أنو مف الممكف تعميـ نتائج الدراسة عمى الشركات

المماثمة في الكطف.

خامسا :حدود الدراسة:
ً

تككف نطاؽ الدراسة عمى النحك اآلتي:

ٔ .الحد الموضوعي :اعتمد الباحث عمى متغيرات إدارة التغيير عمى ما أكرده (العصار،)َُِٗ ،
ك(العكش ،)َُِٖ ،ك(خمؼ ،)َُِٕ ،ك(العنزم ،)َُِّ ،ك(مرزكؽ ،)ََِٔ ،ك & Beer

) )Eisenstat, 2009كىي (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في
التكنكلكجيا ،التغيير في المياـ ،التغيير في االستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف).

كفيما يتعمؽ بمتغير المنظمة الذكية اعتمد الباحث عمى ما أكرده كؿ مف (غنيـ،)َُِٕ ،

ك(ردايدة ،)َُِٔ ،ك(عجيبلت ،)َُِّ ،ك) )Schwaninger, 2009كىي (بمكغ الغايات؛
فيـ البيئة؛ نقؿ المكاد).
ٕ .الحد المؤسسي :تـ تطبيؽ الدراسة عمى شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية
المبحكثة ،كعمى عدد مف الصيدليات التي تتعامؿ مع منتجات الشركة.

ٖ .الحد البشري :تتمثؿ الحدكد البشرية في جميع العامميف في الشركة ،كعينة مف عمبلء الشركة
(الصيدليات التي تتعامؿ مع منتجات الشركة).

سادسا :مصطمحات الدراسة:
ً

تحقيقنا ألغراض الدراسة ،تـ تعريؼ المصطمحات التالية:
 إدارة التغيير :تعرؼ بأنيا " جيد مخطط يشمؿ المنظمة بأكمميا كيدار مف القمة بغية زيادة فعالية
التنظيـ مف خبلؿ إدخاؿ تحسينات كتدخبلت مدركسة في عممية التنظيـ" (دكديف:َُِِ ،

ُٖ).
 المنظمة الذكية :تعرؼ بأنيا "المنظمة التي لدييا القدرة عمى أف تككف منظمة رشيقة بسبب خفتيا
كسرعة تكليدىا لمم عرفة كاالستفادة مف تمؾ المعرفة في اغتناـ الفرص المتاحة مف جية كالتكيؼ
السريع في مكاجية التحديات التي تقؼ أماميا مف جية أخرل" ).(Filos, 2006: 5
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 شركة معامؿ الشرؽ األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) :تقع شركة
معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية ميجا فارـ في المنطقة الصناعية بمدينة بيت حانكف

شماؿ قطاع غزة ،حيث تـ إنشاء الشركة عمى يد نخبة مف الصيادلة كبعض رجاؿ األعماؿ،

كبدأ العمؿ في إنشائيا بداية العاـ ُْٗٗـ عمى يد ميندس متخصص في بناء مصانع األدكية

كمعو مجمكعة مف الميندسيف المتخصصيف كىك المصنع األكؿ في قطاع غزة بؿ ىك أكؿ
مصنع في فمسطيف تـ تصميمو كبنائو حسب المكاصفات العالمية لمتصنيع الجيد ( ،)GMPكقد

تـ تجييز المصنع بأحدث األجيزة كالمعدات البلزمة بما يتبلءـ مع الصناعة العالمية مف حيث
اإلنتاج كالتطكر بما يتبلءـ مع التطكرات العالمية في مجاؿ الصناعات الدكائية الجيدة .كالشركة
عضك في العديد مف االتحادات الصناعية .كما سجمت الشركة أصنافيا في بعض الدكؿ العربية
مثؿ الجزائر كلكف الحصار الظالـ منعيا مف التصدير ،كقد حصمت الشركة عمى شيادة (Iso-

 ،)Iso 14000 , 9001كما أنيا في طريقيا لمحصكؿ عمى شيادة ( )GMPالعالمية حيث
اجتازت الشركة أكثر مف َٔ %مف االختبارات البلزمة لمحصكؿ عمى ىذه الشيادة التي تمنح

بإشراؼ دكلي كالعائؽ في طريؽ إكماؿ الحصكؿ عمييا ىك ظركؼ الحصار الظالـ عمى قطاع
غزة .كتيدؼ الشركة إلى إنتاج مستحضرات دكائية متميزة طبقا لمكاصفات ( )GMPالعالمية
إلنتاج األدكية ،كتحقيؽ االكتفاء الذاتي في مجاؿ الصناعة الدكائية الكطنية ،كبأسعار في
متناكؿ المريض الفمسطيني (مكقع الشركة االلكتركني.)َُِٗ/ُِ/ِٓ ،
سابعا :الدراسات السابقة:
ً
استعرض الباحث أىـ الد ارسات السابقة التي تناكلت مكضكعي إدارة التغيير كالمنظمة الذكية،
كمكضكعات ذات عبلقة بمكضكع الدراسة سكاء كانت بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،حيث ترتيبيا
مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريخ نشرىا عمى النحك اآلتي:
الدراسات العربية:
ٔ .دراسة (عبودي والمعاضيدي :)ٕٜٓٔ ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر مبادئ المنظمة الذكية
في تعزيز ممارسات المسؤكلية االجتماعية االستراتيجية مف كجية نظر عينة مف العامميف في
الكميات األىمية في إقميـ كردستاف العراؽ ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
اعتماد األبعاد الرئيسة كالفرعية التابعة ليا بالنسبة لخصائص المنظمة الذكية كالمسؤكلية

االجتماعية االستراتيجية بكصفيا تمثيؿ لؤلبعاد المؤثرة في المنظمات الذكية باتجاىات
مسؤكليتيا االجتماعية االستراتيجية في الكميات المبحكثة ،األمر الذم يفسر الحاجة إلى
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االىتماـ بمتغيرات البحث كافة كما لذلؾ مف انعكاس في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية
االستراتيجية.
ٕ .دراسة (العصار :)ٕٜٓٔ ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التكجو االستراتيجي في إدارة التغيير
التنظيمي بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف

النتائج أىميا :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد التكجو اإلستراتيجي كالتغيير التنظيمي
في كزارة التربية كالتعميـ العالي بغزة ،كأكضحت النتائج كجكد أثر ذم داللة بيف أبعاد التكجو

اإل ستراتيجي (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ ،القيـ) كالتغيير التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي.
ٖ .دراسة (العكش :)ٕٓٔٛ ،ىدفت الدراسة إلى إعداد نمكذج إلدارة التغيير التنظيمي بأبعاده
(القيادة ،الت خطيط ،السمكؾ ،بيئة العمؿ ،التكنكلكجيا ،اإلبداع ،االبتكار) في بناء المنظمة الذكية
بأبعادىا (الرؤية االستراتيجية ،تطكير المعرفة ،الرغبة في التغيير ،االلتزاـ الجماعي ،ضغكط

األداء ،االنتظاـ كالتكافؽ ،المصير المشترؾ) ،كمعرفة الفركقات في استجابة المبحكثيف كفقنا
لمتغير المستشفى ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تكجد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف إدارة التغيير التنظيمي كبناء منظمة ذكية في المستشفيات العربية مقارنة
باألجنبية ،ككجكد أثر ذم داللة حكؿ مجاالت إدارة التغيير التنظيمي مجتمعة عمى بناء منظمة
ذكية في المستشفيات العربية مقارنة باألجنبية.

ٗ .دراسة (فائؽ وعبد :)ٕٓٔٛ ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اختبار عبلقة كتأثير عممية التغيير
التنظيمي بأبعاده المتمثمة (بالتغيير في المكارد البشرية ،التغيير التكنكلكجي ،التغيير في المياـ،

التغيير في الييكؿ التنظيمي) في األداء التنظيمي في ديكاف محافظة بغداد ،كقد خمصت
الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف التغيير

التنظيمي كاألداء التنظيمي ،كما يكجد تأثير ذك داللة معنكية بيف التغيير التنظيمي كاألداء

التنظيمي بداللة متغيراتو في المكارد البشرية ،حيث اتضح أنو كمما كاف التغيير فعاال كمما كاف
دكر التغيير في تحسيف األداء التنظيمي في ديكاف المحافظة.

٘ .دراسة (خمؼ :)ٕٓٔٚ ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر التغيير التنظيمي في تخفيؼ الصراع
نسبيا كالتي ليا أثر كبير في مستقبؿ المنظمات،
التنظيمي لككنو مف المكاضيع الميمة كالحديثة ن
لذلؾ جاءت الدراسة مف أجؿ التعرؼ إلى عبلقة كأثر التغيير التنظيمي كالمتمثؿ بأبعاده

(التكنكلكجي ،الييكؿ التنظيمي ،المكارد البشرية ،التغيير في المياـ) عمى الصراع التنظيمي في
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شركة أيرث لنؾ العراؽ ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تكجد عبلقة
ارتباط ذات داللة معنكية بيف التغيير التنظيمي كالصراع التنظيمي ،يكجد تأثير ذك داللة معنكية

بيف التغيير التنظيمي كالصراع بداللة متغيراتو في الصراع التنظيمي ،حيث اتضح أنو لما كاف
التغيير فعاال كمما كاف دكر التغيير في تخفيؼ الصراع داخؿ المنظمة.

 .ٙدراسة (غنيـ :)ٕٓٔٚ ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير نظـ المعمكمات اإلدارية في تعزيز
بناء المنظمات الذكية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية لدل الكميات التقنية في

قطاع غزة ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تكجد عبلقة ارتباطية طردية
قكية ذا ت داللة إحصائية بيف مكارد نظـ المعمكمات اإلدارية كتعزيز بناء المنظمة الذكية في
الكميات التقنية بقطاع غزة ،كما خمصت الدراسة إلى كجكد أثر الستخداـ نظـ المعمكمات
اإلدارية كتعزيز بناء المنظمات الذكية تعزل لمتغير (العمر ،الجنس ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ

العممي ،كالمستكل الكظيفي).

 .ٚدراسة (ردايدة :)ٕٓٔٙ ،ىد فت الدراسة إلى بياف خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات
في المستشفيات الخاصة بمدينة عماف ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادىا (التعميـ المستمر ،تكليد
البدائؿ االستراتيجية كفيـ البيئة) في مراحؿ إدارة األزمات (استكشاؼ األزمة ،االستعداد لحدكث

األزمة ،احتكاء األزمة ،استعادة النشاط كالتكازف كالتعمـ مف األزمة) في المستشفيات الخاصة في

مدينة عماف.

 .ٛدراسة (شنتير :)ٕٓٔٙ ،ىدفت الدراسة إلى قياس تأثير التكجو اإلستراتيجي في إدارة التغيير
التنظيمي في شركة زيف العراؽ لبلتصاالت ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج

أىميا :تكجد عبلقة ارتباط قكية كمكجبة كذات داللة معنكية بيف التكجو اإلستراتيجي كالتغيير
التنظيمي ،أم أف لمتكجو االستراتيجي الذم تتبعو شركة زيف دكر قكم كفاعؿ في خمؽ التغيير
في الشركة كفؽ ما تبحث عنو الشركة كترغب فيو .إضافة إلى كجكد تأثير قكم كمعنكم لمتكجو

ًّ
أساسيا لمرؤية كالرسالة كاألىداؼ التي تتبعيا
دكر
اإلستراتيجي مع التغيير التنظيمي ،كأف ىناؾ نا
الشركة في التغيير.
 .ٜدراسة (النواصرة :)ٕٓٔ٘ ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر جدارات القيادة اإلستراتيجية لدل
المديريف العامميف في مركز الممؾ عبد ا﵀ الثاني لمتصميـ كالتطكير (كادبي) في بناء المنظمة

الذكية ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :كجكد تأثير ذم داللة إحصائية
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لجدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادىا (جدارات التفكير االستراتيجي كالجدارات القيادية) لدل
المديريف العامميف في مركز الممؾ عبد ا﵀ الثاني لمتصميـ كالتطكير (كادبي) في بناء المنظمة
الذكية.

الدراسات األجنبية:
ٔ .دراسة ) :(Tahir, et al, 2019ىدفت الدراسة إلى بياف مدل نمك كسائؿ التكاصؿ
االجتماعي داخؿ المنظمات ،مع األخذ بعيف االعتبار التأثير الذم قد يحدثو ذلؾ عمى مشاركة

العامميف لممعرفة ،إضافة إلى إمكانية مشاركة العامميف في تبادؿ المعمكمات كاالتصاؿ ،كقد

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا :إف لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي أىمية

كبيرة عمى إنتاجية العم ؿ كالعائد عمى أصكؿ المنظمة ،فاالىتماـ بأبعاد إدارة المعرفة إضافة
ألبعاد المنظمة الذكية ييساىـ بشكؿ إيجابي في تطكير األداء التنظيمي مف خبلؿ المعمكمات
المدمجة كاالتصاؿ االجتماعي.
ٕ .دراسة ) :(Ebongkeng, 2018ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التغيير التنظيمي عمى أداء
مؤسسات التمكيؿ الصغيرة التي نفذت بشكؿ فعاؿ في سكفينا بالكاميركف ،باإلضافة ىدفت

الدراسة الكقكؼ عمى التحديات التي تكاجييا معظـ مؤسسات التمكيؿ األصغر ،ككيؼ يمكف

كضع األداء ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :أف التغيير في مؤسسات
التمكيؿ الصغيرة ضركرم ،كأف اليدؼ األساسي مف أم مبادرة تغيير ىك تعزيز القيمة

المضافة ،كمساىمة المساىميف ،باإلضافة إلى زيادة األرباح.

ٖ .دراسة ) :(Naveed, et al, 2017ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الكشؼ عف الدكر الذم يمعبو
التغيير التنظيمي في تطكير المنظمات المصرفية الماليزية ،كحدد الدراسة األبعاد (العمميات،
كالتكنكلكجيا ،كالثقافة التنظيمية ،كالييكؿ التنظيمي ،كاالستراتيجية ،كالمكقؼ السمككي) لقياس

التغيير التنظيمي ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تكجد عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف أبعاد التغيير التنظيمي (العمميات ،كالتكنكلكجيا ،كالثقافة التنظيمية ،كالييكؿ

التنظيمي ،كاإل ستراتيجية ،كالمكقؼ السمككي) كتطكير المنظمات المصرفية ،كأف أبعاد
(العمميات ،كاإل ستراتيجية ،كالمكقؼ السمككي ،كالثقافة التنظيمية ،كالتكنكلكجيا) ىي العكامؿ
الرئيسية لمتنبؤ بالتغيير التنظيمي.
ٗ .دراسة ) :(Vveinhardt and Henrickson, 2015ىدفت الدراسة إلى تحميؿ ظركؼ
التطكير لتحكيؿ المؤسسة التعميمية إلى منظمة ذكية ،كذلؾ لتقديـ مناىج لتنمية إمكانيات
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المكارد البشرية كالمتمثمة برأس الماؿ الفكرم لممؤسسة التعميمية في مدينة برشمكنة اإلسبانية،
كقد خمصت الد ارسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تـ تحديد مبادئ تكجييية لتكسيع إمكانات
المكارد البشرية حتى تتحكؿ إلى مؤسسة ذكية ،كذلؾ بعد تحديد ميزات تحكيؿ المؤسسة

التعميمية إلى مؤسسة ذكية ،إضافة إلى ذلؾ كعمى الرغـ مف العمميات التي تسببيا العكلمة،
يجب أف تككف نماذج تنمية رأس الماؿ الفكرم متطكرة بالنظر إلى البيئة االجتماعية كالثقافية
حيث تعمؿ المؤسسة.

٘ .دراسة ) :(Rosa, 2014ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تأثير اختبلؼ الثقافات في إدارة
التغيير في عممية االتصاؿ كالتكاصؿ في داخؿ شركة ) (Novozymesإلنتاج العقاقير الحيكية

المكجكدة في كؿ مف الب ارزيؿ كالدنمارؾ ،حيث ىدفت إلى إنشاء نقاش كحكار أكاديمي عف

الثقافة التي يجب عمى المنظمات العالمية أف تأخذىا في الحسباف عند بداية التغيير .كقد

تكصمت الدراسة إلى كجكد جداؿ بيف الخبراء عمى الثقافة حيث أفاد معظميـ أنو مف الممكف

قياسيا ،كآخركف أفادكا بأنو ال يمكف قياسيا ،االتصاؿ كالتكاصؿ جزء ميـ كحيكم في عممية
التغيير ،كاالختبلؼ في الثقافات يؤدم إلى االختبلؼ في اإلدراؾ كالتصكر ،كما يكجد بعض
نكعا مف الخطر الذم ييدده لذلؾ فإنو يعمؿ عمى مقاكمة التغيير.
المكظفيف يعد التغيير ن
 .ٙدراسة ) :(Van der voet, 2013ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل مساىمة نماذج التغيير
المختمفة كالقيادة التحكيمية لممشرفيف في فعالية تنفيذ برامج التغيير في المنظمات الحككمية .كقد

تكصمت الدراسة إلى أف سمكؾ القيادة التحكيمية لدل المشرفيف المباشريف يساىـ بشكؿ ضئيؿ

جدان في عمميات التغيير المخطط ليا ،لكف ىذا السمكؾ يككف حاسمان في عمميات التغيير

الطارئة كذلؾ في حاؿ المنظمات غير البيركقراطية ،كبينت أف المنظمات التي تتبع التنظيـ

البيركقراطي سيككف تنفيذ التغيير فييا ضعيؼ.
 .ٚدراسة ) :(Calder, 2013ىدفت الدراسة التعرؼ إلى ثبلثة مف نماذج التغيير التنظيمي التي
تضمف التنفيذ الن اجح لمتغيير ،كالتعرؼ إلى أكثرىا فعالية ،كتحديد ما ىي التداخبلت المكجكدة
بيف ىذه النماذج ،حيث تـ مقابمة (ُٔ) شخصية مف العامميف في الشركات الكبيرة كالصغيرة في
كالية يكتاه بالكاليات المتحدة األمريكية .أظيرت النتائج أف األشخاص الذيف تـ مقابمتيـ يدرككف

أىمية كج كد نمكذج تغيير محدد ،كلكنيـ ال يستخدمكنو في شركتيـ ،كقد يككف الرجكع إلى عدة
نماذج لمتغيير ىك أفضؿ طريؽ لتقدـ الشركات ،كعمى قائد التغيير في الشركة استخداـ نمكذج

التغيير الذم يناسب بيئة عمميا.
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 .ٛدراسة ) :(Nasabi & Safarpour, 2009ىدفت الدراسة إلى تحديد العكامؿ الرئيسة في
تحقيؽ المنظمة الذكية مف كجية نظر العامميف في جامعة شيراز لمعمكـ الطبية في العاـ

ََِٖ  .كقد تكصمت الدراسة إلى أف العكامؿ الرئيسة لتحقيؽ المنظمة الذكية تتمثؿ في الرؤية
االستراتيجية ،كالتغيير ،كالمحاذاة كالرصؼ ،كنشر المعرفة.

تعقيب عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية:

مف خبلؿ تناكؿ الدراسات السابقة بالتحميؿ ،يتضح لنا اآلتي:
ُ .معظـ الدراسات السابقة التي تناكليا الباحث ىي دراسات حديثة بيف األعكاـ َََُِِٗٗ-ـ.

ِ .اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي كمنيج لمدراسة ،مثؿ :دراسة
(العصار ،)َُِٗ ،كدراسة (شنتير ،)َُِٔ ،كدراسة ) .(Calder, 2013كما اتفقت الدراسة
الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا االستبانة أداة لمدراسة.

ّ .اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية مف حيث القطاعات التي
درستيا ،كتحميميا ،كالفترة الزمنية ،كمجتمع كعينة الدراسة.

ْ .تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا طبقت عمى شركة معامؿ الشرؽ األكسط
لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) في فمسطيف ،كىي مف الدراسات القميمة -
عمى حد عمـ الباحث -التي تجرم في المجتمع الفمسطيني ،كتركز بشكؿ أساسي عمى دراسة
أثر ممارسة إدارة التغيير في بناء المنظمة الذكية.
ٓ .جاءت الدراسة الحالية مكممة لمنقص في الدراسات السابقة ،كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ
الجانب التطبيقي كالذم تـ عمى شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات

التجميؿ ،كتـ أخذ كجية نظر العامميف بالشركة محؿ الدراسة باإلضافة إلى عينة مف عمبلء
الشركة كالمتمثمة بأصحاب الصيدليات التي تتعامؿ مع منتجات الشركة عمى مستكل قطاع غزة.

أوًال :إدارة التغيير:

(اإلطار النظري لمدراسة)

ال يخفى عمى أحد التحكالت العالمية في كافة المجاالت ،عمميان كتكنكلكجيان كسياسيان

كمعمكماتيان ،كفي ظؿ التغير كالتطكر الذم يشيده العالـ ،فقد أصبح التغيير مطمبان ضركريان في

جميع جكانب حياة اإلنساف ،حتى يتسنى لو التكيؼ مع متطمبات ىذا العصر كمكاكبة ىذا التغيير

ألف اإلنساف إف لـ يتقدـ يتقادـ ،كلذلؾ فإف التغيير ضركرة حتمية لبقاء المنظمات كاستمرارىا في
العمؿ.
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ٔ .مفيوـ إدارة التغيير:
يمكف تعريؼ إدارة التغيير بأنو "ذلؾ النيج اإلدارم الذم يعني برصده مؤشرات التغيير في بيئة

منظمة األعماؿ ،كفرز تمؾ المؤشرات التي ليا عبلقة بنشاط المنظمة ضمف أكلكياتيا بيدؼ تكيؼ
كتأقمـ تمؾ اإلدارة في مما رساتيا لكظائؼ العممية اإلدارية مع المتغيرات المتكقعة لتحسيف آرائيا
كسمككيا" (العتيبي .)ِٔ :ََِِ ،كعرفو (عماد الديف )ُٖ :ََِّ ،بأنو "تحقيؽ األىداؼ
المنشكدة لمتغيير ،مف خبلؿ إدارة الجيد المخطط ،كالمنظـ ،كذلؾ بالتكظيؼ العممي السميـ لممكارد

البشرية ،كالمادية ،كالفنية ،كالتقنية ،المتاحة لممؤسسة" .كما عرفو (العطيات )ٗٓ :ََِٔ ،بأنو
"اال ستعداد المسبؽ مف خبلؿ تكفير الميارات الفنية كالسمككية كاإلدارية كاإلدراكية الستخداـ المكارد
المتاحة بشرية أـ قانكنية أـ مادية أـ زمنية بكفاءة كفعالية لمتحكؿ مف الكاقع الحالي إلى الكاقع
المستقبمي المنشكد خبلؿ فترة محددة بأقؿ سمبيات ممكنة عمى األفراد كالمؤسسات كبأقصر كقت

كأقؿ جيد كتكمفة" .بينما عرفو (عبد الغفار )ْٖ :ََُِ ،بأنو "عممية منظمة لتخطيط كتنظيـ
كتكجيو التغيير في المؤسسة ،كخمؽ عبلقات متكازنة بينو كبيف البيئة المحمية ،كما يكتنفيا مف

متغيرات كمستجدات ،كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف أجؿ التطكير" .أما (الزعيبر:َُُِ ،
ّٗ) فعرفو بأنو " عممية منظمة مقصكدة أك تمقائية تتعرض ليا المؤسسة خبلؿ فترة زمنية معينة،
بيدؼ تفعيؿ دكرىا ،كاالرتقاء بيا إلى مستكل أفضؿ".

ئيا بأنو :جيد مخطط مف قبؿ اإلدارة العميا في المنظمة ،يستيدؼ
ويعرؼ الباحث إدارة التغيير إجار ً
تحسيف قدرة المنظمة عمى حؿ مشاكميا كتجديد ذاتيا ،كتحقيؽ ميزة تنافسية مقارنة بمنافسييا ،مف
خبلؿ إدارة تشاركية تعاكنية كفعالة.

ٕ .خصائص إدارة التغيير:

يرل (العمياف )ّْٓ :ََِٓ ،أف إدارة التغيير تتصؼ بعدة خصائص يتعيف اإللماـ بيا،

كمعرفتيا ،كمف أىميا:
 الواقعية :كىي االرتباط بالكاقع العممي ،كااللتزاـ باإلمكانيات المتاحة.
 التوافقية :التكافؽ بيف أىداؼ التغيير ،كاالحتياجات ،كالرغبات ،كالتطمعات المختمفة.
 الفاعمية :ىي القدرة عمى الحركة بحرية ،كالتفاعؿ المستمر ،كالتأثير عمى اآلخريف ،كتكجيو قكل
الفعؿ في المؤسسات ،كالكحدات التي يتـ فييا التغيير.

مما سبؽ يتبيف أف ىناؾ خصائص عديدة إلدارة التغيير منيا:
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 القدرة عمى االبتكار كاإلبداع لزيادة فاعمية المنظمة ككفاءتيا ،مف خبلؿ تغيير اإلستراتيجيات،
كاألساليب القائمة بالمنظمة.
 تكفير المناخ التنظيمي المبلئـ ،كالقياـ بالمتابعة المستمرة ،لتحسيف مستكل األداء في كافة
مجاالت العمؿ في المنظمة.

 التعامؿ بإيجابية مع القدرات الفعمية لممنظمة ،كعدـ تحميميا فكؽ طاقتيا ،حتى يتسنى ليا القدرة
عمى صنع التغيير.

ٖ .مجاالت ممارسة إدارة التغيير:

تتعدد مجاالت ممارسة التغيير كالتطكير داخؿ المنظمة ،حيث يمكف لممنظمة أف تيحدث
التغيير في مختمؼ عناصرىا الداخمية ،اعتمدت الدراسة عمى ستة مجاالت لمتغيير التنظيمي ،كىي

كما يأتي:

 التغيير في الثقافة :يعني التخمي عف مقكمات الثقافة الحالية كمحاكلة اكتساب مقكمات أخرل
كسبيؿ لمتغيير كالتطكير ).(Tibbs, 2011: 20

 التغيير في الييكؿ التنظيمي :يعني ازدياد التكسع في األعماؿ المسندة إلى الكظيفة ،ككذلؾ
المياـ أك الكاجبات الضركرية لمكظيفة التنظيمية ،فكظيفة التنظيـ ىي العممية التي يحدد مف
خبلليا مختمؼ أكجو النشاط كاألعماؿ الضركرية ،كتجمع لتحقيؽ أىداؼ المشركع ككضعيا في
ىيكؿ يشغؿ باألفراد المؤىميف ،كتزكيدىـ بالمكاد كاالحتياجات التي تمكنيـ مف أداء عمميـ بكفاءة

كفاعمية (عبد الباقي.)ّّٖ :ََِٓ ،

 التغيير في التكنولوجيا :ينطكم عمى ذلؾ أف تقكـ المنظمة بإجراء عممية التغيير التكنكلكجي في

الطرؽ كالكسائؿ كاإلجراءات ،مما يكلد طرقان ككسائؿ كاجراءات جديدة بفعؿ ىذا التغيير ،كيككف

التغيير ذا آثار ظاىرة عمى السمكؾ الفردم كالجماعات داخؿ المنظمة ،كقد يككف ذلؾ عندما

تقكـ المنظمة بإدخاؿ أسمكب أك طريقة ،أك خط إنتاجي ،أك معدات ،أك اآلالت في العمؿ بحيث
يحدث ذلؾ تغيي انر في بيئة العمؿ (البلمي.)ِٕ :ََِٕ ،

 التغيير في المياـ :كىك العمؿ الذم يؤديو الفرد مع التركيز عمى التغييرات المتكقعة في الدافعية
كتصميـ الكظائؼ ،حيث يحص التغيير في المياـ التي يمارسيا التنظيـ كذلؾ باستحداث أعماؿ

جديدة ،أك ترؾ أعماؿ قائمة أك تغيير في أسمكب أداء األعماؿ الجارية .كتدخؿ التطكرات في
رغبات كاحتياجات أفراد المجتمع كعامؿ مؤثر كمصدر ليذا التغيير ).(Sondos, 2006: 26
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 التغيير في اإلستراتيجية :عادة ما يبدأ التغيير التنظيمي بإعادة النظر في إستراتيجية المنظمة
كرسالتيا ،كعمى ىذا األساس فإف التغيير االستراتيجي عادة ما يتطمب إجراء تغييرات أخرل مثؿ
التغيير في التكنكلكجيا كالييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية ،كقد يككف تغيير اإلستراتيجية عمى
مستكل المنظمة أك عمى مستكل النش اط أك عمى مستكل المنظمة أك عمى مستكل النشاط أك

عمى مستكل االستراتيجية الكظيفية (مرزكؽ.)ِٔ :ََِٔ ،

 التغيير في تنمية وتطوير العامميف :يعد األفراد العنصر الحيكم كالياـ في المنظمة؛ ألنو يمثؿ
العنصر الديناميكي فييا ،كبالتالي يجب أف يركز التغيير عمى األفراد بغرض تطكيرىـ ،كالذم

يمكف أف يتـ مف خبلؿ تفيـ كادراؾ األف ارد لسمككيـ كشخصياتيـ ،كمف ثـ العمؿ عمى تطكيرىـ
كتغييرىـ حتى يتبلءـ مع احتياجات كأدكار (حمكدة.)ُُٗ :ََِِ ،
مما سبؽ نستنتج إف عممية التغيير ليست باألمر السيؿ الذم يككف نتاج عشكائية حدثت بؿ

ىك عممية مدركسة ،كمخططة جيدان تشمؿ كؿ شيء حتى تحقؽ أىدافيا ،كتمبي رغباتيا التي تسعى

لتحقيقيا ،فبل بد مف كضع اإلستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ أىداؼ التغيير.

ثانيا :المنظمة الذكية:
ً
إف المنظمات التي تطمح بأف تككف منظمات ذكية ،ىي التي تتمكف مف النجاح في بيئة
األعماؿ ذات المنافسة العالية ،كىذه البيئة التي استمرت بتغيرىا تمخض عنيا البحث عف ذكاء
تنظيمي يكاجو تمؾ التغيرات ،مما يتطمب األمر مف إدارة المنظمات أف تكرس معظـ كقتيا لتضمف
أنيا كبجميع أعضائيا ممتزميف بتحقيؽ (الذكاء اإلستراتيجي ،كالتكتيكي ،كالتشغيمي) ،كىذا ما يمثؿ
مستكيات الذكاء التنظيمي (العبادم ،)ٖٓٗ :َُِِ ،كسكؼ نقكـ بيذا الجزء مف البحث بياف

كتكضيح أىـ تعاريؼ المنظمة الذكية ،كتحديد خصائصيا ،كتكضيح أبعادىا.
ٔ .مفيوـ المنظمة الذكية:

عرفت (ردايدة )ُٓ :َُِٔ ،المنظمة الذكية بأنيا" :قدرة المنظمات الخاصة ممثمة بمديرىا

كرؤساء األقساـ كالمشرفيف اإلدارييف عمى االلتزاـ بتحقيؽ األىداؼ تحت الضغكط كافة ،كتطكير
ال معرفة لدل العامميف بالمنظمات مف خبلؿ االنتظاـ كالتكافؽ بيف مجمؿ محاكر عمؿ ىذه
المنظمات" ،كعرفيا (ربابعة )ٕٔ :َُِٔ ،بأنيا "المنظمة التي تتصرؼ بفاعمية في الحاضر ،كليا
القدرة عمى التعامؿ مع تحديات المستقبؿ ،كالتي تيتـ بشكؿ كبير بحيكيتيا كنجاحيا ،كتنظر إلى ما

كراء نطاؽ العمؿ اليكمي ،كالى األداء المستداـ عمى المدل البعيد ،كلدييا القدرة عمى اتخاذ الق اررات

اإلستراتيجية الفعالة ،كتطبؽ أفضؿ الممارسات اإلدارية" ،كما كعرفيا (عجيبلت)ُّ :َُِّ ،
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بأنيا "المنظمة التي تتخذ الق اررات اإلستراتيجية النكعية ،كتنفذىا بشكؿ فعاؿ لتنتج أفضؿ الفرص في
تكليد القيمة ،لتبقى عالية األداء ،كقادرة عمى االستمرار في النمك كالنجاح ،كىي التي تتعمـ كتتكيؼ
مع البيئة باستمرار" ،كيعرؼ ) (Kiani, et al, 2013: 471المنظمة الذكية بأنيا " منظمة تمتمؾ
المعرفة كالميرات كالمكارد البشرية الكفؤة ،كالقدرة عمى استغبلؿ الفرص المتاحة كمكاكبة التغيرات

البيئية" ،أما ) (Daneshfard, et al, 2016: 465فعرفيا بأنيا " قدرة المنظمة في مكاجية

الت غيرات البيئية الداخمية كالخارجية كسرعة التكيؼ معيا ،كاتخاذ الق اررات المناسبة كالدقيقة كالتي
تحمؿ في طياتيا التفكير طكيؿ األمد".
ائيػا بأنيػا :المنظمػػة ذات مسػػتكل األداء المتميػػز ،كالتػػي تسػػتخدـ
ويعػرؼ الباحػػث المنظمػػة الذكيػػة إجر ً
إس ػػتراتيجيات بعي ػػدة الم ػػدل بي ػػدؼ تحقي ػػؽ ميػ ػزة تنافس ػػية مس ػػتدامة عم ػػى منافس ػػييا ،كلي ػػا الق ػػدرة عم ػػى
التعامؿ بفاعمية مع تحديات المستقبؿ ،كتؤكد عمى النجاح كاألداء المستداـ.

ٕ .خصائص المنظمة الذكية:

يرل ) (Poulsen & Arthur, 2005: 77أف المنظمة الذكية تتصؼ بعدة خصائص،

أىميا:
 الثقافة :كتساعد في صياغة عبلقات األفراد مف داخؿ المنظمة كخارجيا ،كطريقة عمميـ مع
بعضيـ البعض.

 القدرات :حيث تقكـ المنظمة بتكظيؼ جميع الميارات كالمعارؼ كاإلمكانات المتكفرة لدييا لتقديـ
المنتجات كالخدمات إلى زبائنيا.

 االرتباطات :حيث ترتبط بمجمكعة صناعتيا مف خبلؿ عبلقات داخمية (العامميف) كخارجية
(المكرديف كالزبائف كالشركاء).

مما سبؽ نستنتج أف ىناؾ خصائص عديدة لممنظمة الذكية منيا:
 قدرة المنظمة عمى االبتكار كاإلبداع.

 االستجابة لمتغيرات بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية.
 االستدامة في العمؿ.
 تمتزـ بتطبيؽ متطمبات إدارة الجكدة الشاممة.
 تطبؽ مبادئ اإلدارة االستراتيجية.

 االىتماـ بالعامميف باعتبارىـ رأس ماليا الفكرم.
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ٖ .أبعاد المنظمة الذكية:
اعتمدت الدراسة عمى ثبلثة أبعاد لممنظمة ا لذكية كىي (بمكغ الغايات ،كفيـ البيئة ،كنقؿ

المكاد) ،اعتمادان عمى دراسة كؿ مف (غنيـ ،)َُِٕ ،ك(ردايدة ،)َُِٔ ،ك Schwaninger,

):)2009

سببا
 بموغ الغايات :يرل ) (wheelen & Hunger, 2002: 10أف المنظمة الذكية تحتاج ن
لكجكدىا ،كيقصد ببمكغ الغاية قدرة المنظمة عمى تحقيؽ سبب كجكدىا ،بمعنى أف تركز المنظمة
جيكدىا لبمكغ غاياتيا كالتي ىي سبب كجكدىا .كيدكر مكضكع بمكغ الغاية حكؿ تكضيح ما ىي
ثقافة خمؽ القيمة ،كخمؽ البدائؿ ،كالتعميـ المستمر

(Matheson & Matheson,

).2001:50
 فيـ البيئة :يقصد بو معرفة البيئة التي تعمؿ بيا المنظمة ،كذلؾ مف خبلؿ (اعتناؽ البلتأكد،
كالمنظكر اإلستراتيجي ،كالتفكير النظمي).

 نقؿ المواد :ىك قدرة المنظمة عمى الحصكؿ عمى مكاردىا مف البيئة الخارجية ،كالعمؿ عمى
استغبلليا كتكظيفيا في تحقيؽ األىداؼ ،كذلؾ مف خبلؿ (اتخاذ القرار المضبكط ،كاالنتظاـ

كالتخكيؿ ،كالتدفؽ المفتكح لممعمكمات).
مما سبؽ نستنتج إف مفيكـ المنظمة الذكية ظير كاستجابة لممتغيرات التي تكاجو بيئة عمؿ

المنظمة ،فالمنظمة الذكية تتضمف عممية تحميؿ كتكيؼ مستمر مع البيئة المتغيرة ،كىذا يتطمب مف
إدارة المنظمة إجراء عممية تخطيط كمراجعة مستمرة إلحداث مكائمة ناجحة بيف المنظمة كبيئة
عمميا مف خبلؿ تطكير المزايا التنافسية باالعتماد عمى الذكاء اإلستراتيجي كالتركيز عمى مبادئ

المنظمات الذكية.

(منيجية الدراسة واجراءاتيا)
أوًال :المنيج:

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،الذم يعتمد عمى دارسة الكاقع أك الظاىر ،كييتـ

كميا مف خبلؿ استخداـ األسمكب التطبيقي ،عف
تعبير
نا
بكصفيا كصفنا دقيقنا كيعبر عنيا
كصفيا أك ن
ن
طريؽ جمع البيانات كتحميؿ محتكياتيا كاختبار فرضيات الدراسة.
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
ً
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية
كمستحضرات التجميل (ميجا فارـ) كالبالغ عددىـ (ِْ) مكظفنا .كقد قاـ الباحث باستخداـ طريقة
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المسح الشامؿ ،حيث تـ تكزيع (ِْ) استبانة عمى مجتمع الدراسة كتـ الحصكؿ عمى (َْ) استبانة
بنسبة استرداد (ِ ،)%ٗٓ.كيتضح فيما يمي تكزيع أفراد مجتمع الدارسة حسب البيانات الشخصية
لؤلفراد فييا:
جدوؿ (ٔ) :توزيع أفراد مجتمع الدارسة حسب البيانات الشخصية (ف=ٓٗ)
البيانات الشخصية
النوع

المؤىؿ العممي

سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

35

87.5

أنثى

5

12.5

دكتوراه

1

2.5

ماجستير

2

5.0

بكالوريوس

31

77.5

دبموـ

6

15.0

ٔ ٘-سنوات

26

65.0

 ٔٓ-ٙسنوات

9

22.5

أكثر مف ٓٔسنوات

5

12.5

كما أيخذت عينة عشكائية بسيطة مف عمبلء الشركة كالمتمثمة بأصحاب الصيدليات التي
تتعامؿ مع منتجات الشركة عمى مستكل قطاع غزة كفقنا لمعادلة مدخؿ رابطة التربية األمريكية
لكيرجسي كمكرجاف لتحديد حجـ العينة المناسب الذم يمثؿ مجتمع الدراسة أفضؿ تمثيؿ ،حيث بمغ
المجتمع (َّٓ) صيدلية تقر نيبا ،ككفقنا لممعادلة تـ تكزيع (ُُٔ) استبانة عمى مجتمع الدراسة البالغ
(َّٓ) صيدلية تقر نيبا ،كتـ الحصكؿ عمى (ُُٕ) استبانة بنسبة استرداد (ٔ.)%ِٕ.

ثالثًا :أداة الدراسة:

تـ إعداد استبانة حكؿ "إدارة التغيير كدكرىا في بناء المنظمة الذكية :دراسة حالة شركة معامؿ

الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ)" ،كتككنت االستبانة مف محكريف
ىما (إدارة التغيير ،كالمنظمة الذكية) ،حيث تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات
المبحكثيف.

ابعا :صدؽ أداة الدراسة:
رً

تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالخبراء في إدارة األعماؿ

في الجامعات الفمسطينية حيث تـ أخذ مبلحظاتيـ بعيف االعتبار ،كقد تـ أيضا التأكد مف صدؽ
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االستبانة مف خبلؿ االتساؽ الداخمي الذم تتراكح قيمة معامؿ االرتباط فيو بيف (َِٓ،)َ.ْٖٓ-َ.
عند مستكل داللة (َََ ،)َ.كالصدؽ البنائي الذم بينت نتائج جميع معامبلت االرتباط في جميع
إحصائيا عند مستكل معنكية (َٓ ،)α ≥ َ.حيث بمغ قيمة معامؿ
مجاالت االستبانة أنو داؿ
ن
بيرسكف لبلرتباط ألبعاد إدارة التغيير (ْٕٖ ،)َ.كألبعاد المنظمة الذكية (ّٕٔ ،)َ.كبذلؾ تعد
جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضعت لقياسو.

خامسا :ثبات االستبانة:
ً

مف أشير االختبارات المستخدمة لقياس الثبات معامؿ ألفا كركنباخ حيث تبيف أف قيمتو

الدرسة.
لبلستبانة ككل ( )0.911كىذه القيمة تعد مرتفعة كمطمئنة لمدل ثبات أداة ا
يستخمص مف نتائج اختبارم الصدؽ كالثبات أف االستبانة صادقة في قياس ما كضعت لقياسو،
كما أنيا ثابتة بدرجة كبيرة جدان ،مما يؤىميا لتككف أداة قياس مناسبة كفاعمة ليذه الدراسة كيمكف

تطبيقيا بثقة.

سادسا :اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
ً
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،حيث تبيف أف قيمة االختبار تساكم

(ّْْ )ُ.كالقيمة االحتمالية ) (Sig.تساكم ( )0.330كىي أكبر مف مستكل الداللة َٓ َ.كبذلؾ
فإف تكزيع البيانات يتبع التكزيع الطبيعي حيث تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى
فرضيات الدراسة.

سابعا :األدوات اإلحصائية المستخدمة:
ً
قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ البيانات مف كاقع االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي
) ،Statistical Package for the Social Sciences (SPSS22حيث تـ استخداـ
االختبارات اإلحصائية التالية:

ُ .النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ مجتمع الدراسة.
ِ .المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي كاالنحراؼ المعيارم.

ّ .اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات االستبانة.
ْ .معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط ،حيث
تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كاختبار الفرضية األكلى.
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ٓ .اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
ٔ .اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد
كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.

ٕ .االنحدار الخطي المتعدد ( ،)Multiple Linear Regressionالختبار الفرضية الثانية.

ٖ .اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.
ٗ .اختبار تحميؿ التبايف األحادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما
إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
(تحميؿ نتائج الدراسة ومناقشتيا)
سيتـ عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا عمى النحو اآلتي:
 اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ :ما كاقع ممارسة إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿالتنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيا ،التغيير في المياـ ،التغيير في اإلستراتيجية ،التغيير في تنمية

كتطكير العامميف) في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف
كجية نظر العامميف؟
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إل ػى درجػػة المكافقػػة

المتكسطة كىي ّ أـ ال ،كما في الجدكؿ التالي:
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جدوؿ رقـ (ٕ):
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة االختبار tلجميع مجاالت إدارة التغيير

المجاؿ

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبارt

القيمة االحتمالية ()Sig

الترتيب

درجة الموافقة

ٔ.

التغيير في الثقافة

3.98

0.41

79.68

15.30

*0.000

3

كبيرة

ٕ.

التغيير في الييكؿ التنظيمي

3.94

0.70

78.83

8.53

*0.000

6

كبيرة

ٖ.

التغيير في التكنولوجيا

3.97

0.56

79.33

10.87

*0.000

5

كبيرة

ٗ.

التغيير في المياـ

4.05

0.39

80.90

17.14

*0.000

1

كبيرة

٘.

التغيير في اإلست ارتيجية

4.02

0.40

80.35

16.14

*0.000

2

كبيرة

3.98

0.67

79.65

9.23

*0.000

4

كبيرة

3.99

0.33

79.80

18.94

*0.000

-

كبيرة

ـ

.ٙ

التغيير في تنمية وتطوير
العامميف
إدارة التغيير بشكؿ عاـ

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ.َ.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (ِ) ما يمي:

ُ .المتكسط الحسابي لممجاؿ األكؿ "التغيير في الثقافة" يساكم (ٖٗ( )ّ.الدرجة الكمية مف ٓ)
أم أف المتكسط الحسابي النسبي (ٖٔ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (َّ )ُٓ.كأف القيمة االحتمالية

( )Sigتساكم (َََ )َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيعزك

الباحث ذلؾ إلى سعى الشركة مف خبلؿ ثقافتيا إلى تجسيد الثقافة التنظيمية لدل العامميف فييا،
كما تعمؿ الشركة عمى بمكرة ثقافة متميزة مقارنة بمنافسييا ،كما تعمؿ الشركة عمى ترسيخ
مفيكـ العائمة الكاحدة لدل العامميف .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (العصار،)َُِٗ ،

كدراسة ) ،(Naveed, et al, 2017كلـ تختمؼ النتيجة مع الدراسات السابقة.

ِ .المتكسط الحسابي لممجاؿ الثاني "التغيير في الييكؿ التنظيمي" يساكم (ْٗ ،)ّ.أم أف
المتكسط الحسابي النسبي (ّٖ ،)%ٕٖ.قيمة االختبار (ّٓ )ٖ.كأف القيمة االحتمالية ()Sig
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تساكم (َََ )َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ بدرجة كبيرة أفراد العينة .كيرجع ذلؾ إلى
مبلئمة الييكؿ التنظيمي لمشركة طبيعة نشاطيا ،كما يتصؼ الييكؿ التنظيمي بالمركنة ،كيتـ
تطكير الييكؿ بشكؿ مستمر لمكاكبة التغيرات كالتطكرات .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة

(خمؼ ،)َُِٕ ،دراسة (شنتير ،)َُِٔ ،كلـ تختمؼ النتيجة مع الدراسات السابقة.

ّ .المتكسط الحسابي لممجاؿ الثالث "التغيير في التكنولوجيا" يساكم (ٕٗ )ّ.أم أف المتكسط
الحسابي النسبي (ّّ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (ٕٖ )َُ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم

(َََ )َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيفسر الباحث ذلؾ أف
الشركة تكاكب التطكر التكنكلكجي المرتبط بأعماليا ،كما أف لدل الشركة خطة لتكظيؼ
التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ .كتيتـ الشركة بالتكنكلكجيا المعاصرة في تحقيؽ مستكيات أداء
أفضؿ .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (العصار ،)َُِٗ ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة
(فائؽ كعيد.)َُِٖ ،

ْ .المتكسط الحسابي لممجاؿ الرابع "التغيير في المياـ" يساكم (َٓ )ْ.أم أف المتكسط الحسابي
النسبي (َٗ ،)%َٖ.قيمة االختبار (ُْ )ُٕ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم (َََ)َ.
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيعزك الباحث النتيجة إلى الشركة

تقكـ بتغيير نكع األنشطة كالمياـ المسندة إلى العامميف كفقان لطبيعة تطكر العمؿ ،حيث تسعى

إدارة الشركة إلى إحداث تغييرات في بيئة العمؿ الداخمية ،كما تحدث الشركة تغييرات في حجـ

المسؤكليات كالصبلحيات .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (خمؼ ،)َُِٕ ،كاختمفت نتائج

الدراسة مع دراسة (فائؽ كعيد.)َُِٖ ،

ٓ .المتكسط الحسابي لممجاؿ الخامس "التغيير في اإلستراتيجية" يساكم (َِ )ْ.أم أف المتكسط
الحسابي النسبي (ّٓ ،)%َٖ.قيمة االختبار (ُْ )ُٔ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم

(َََ )َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيرجع ذلؾ إلى أف

الشركة تطبؽ خطتيا اإلستراتيجية بشكؿ منيجي ،كما تحرص عمى تقييـ الخطة اإلستراتيجية
بشكؿ دكرم .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (شنتير ،)َُِٔ ،كلـ تختمؼ نتيجة مجاؿ التغيير
في االستراتيجية مع الدراسات السابقة.
ٔ .المتكسط الحسابي لممجاؿ السادس "التغيير في تنمية وتطوير العامميف" يساكم (ٖٗ )ّ.أم أف
المتكسط الحسابي النسبي (ٓٔ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (ِّ )ٗ.كأف القيمة االحتمالية ()Sig

تساكم (َََ )َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيفسر الباحث
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ذلؾ أف عدد البارمج التدريبية التي تنفذىا الشركة مناسب إلحداث التغيير ،ألنيا تمبي حاجاتيـ
التدريبية ،كما تمبي البرامج التدريبية األىداؼ التطكيرية المرجكة منيا .كاتفقت نتائج الدراسة مع
دراسة (العصار ،)َُِٗ ،كدراسة (فائؽ كعيد ،)َُِٖ ،كلـ تختمؼ النتيجة مع الدراسات
السابقة.

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم (ٗٗ ،)ّ.كأف المتكسط الحسابي النسبي
يساكم (َٖ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (ْٗ ،)ُٖ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم (َََ)َ.

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات محكر إدارة التغيير بشكؿ

عاـ .كىذا يعني أف إدارة شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ
نجحت في الحفاظ عمى الحيكية الفاعمة بيف العامميف في الشركة ،كتنمية قدرة العامميف عمى
االبتكار ،فالتغيير دائمان يحتاج إلى جيد جماعي لمتعامؿ معو بإيجابية ،كما نجحت في مكاجية

المشكبلت التي تكاجييا كمعالجتيا ،كما عممت عمى التطكير الشامؿ كالمتكامؿ الذم يقكـ عمى
تطبيؽ أساليب إنتاج جديدة بإدخاؿ تكنكلكجيا جديدة متطكرة .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة
(خمؼ ،)َُِٕ ،كدراسة (شنتير ،)َُِٔ ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (فائؽ كعيد،
َُِٖ) ،كدراسة (العكش.)َُِٖ ،

 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني :ما مستكل تطبيؽ أبعاد بناء المنظمة الذكية (بمكغ الغايات ،فيـالبيئة ،نقؿ المكاد) في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف
كجية نظر العامميف؟

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة
المكافقة المتكسطة كىي ّ أـ ال ،كما في الجدكؿ التالي:
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جدوؿ رقـ (ٖ):
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة االختبار tلجميع مجاالت المنظمات الذكية
المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبارt

القيمة االحتمالية ()Sig

الترتيب

درجة الموافقة

ٔ.

بموغ الغايات

4.04

0.46

80.70

14.18

*0.000

1

كبيرة

ٕ.

فيـ البيئة

3.98

0.40

79.50

15.44

*0.000

2

كبيرة

ٖ.

نقؿ المواد

3.97

0.66

79.40

9.31

*0.000

3

كبيرة

3.99

0.37

79.84

17.18

*0.000

-

كبيرة

المجاؿ

ـ

المنظمة الذكية بشكؿ عاـ

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ.َ.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ (ّ) ما يمي:

ُ .المتكسط الحسابي لممجاؿ األكؿ "بموغ الغايات" يساكم (َْ( )ْ.الدرجة الكمية مف ٓ) أم أف
المتكسط الحسابي النسبي (َٕ ،)%َٖ.قيمة االختبار (ُٖ )ُْ.كأف القيمة االحتمالية ()Sig

تساكم (َََ ،)َ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيعزك الباحث
ذلؾ إلى سعى الشركة عمى تكليد منفعة أكبر لمشركة كزبائنيا ،كما تستطيع تكليد عدة بدائؿ
إستراتيجية لتحقيؽ قيمة مضافة ،كتتخذ الشركة إجراءات عممية نحك التعمـ المستمر لمكاجية

تغيرات بيئة العمؿ .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (غنيـ )َُِٕ ،كدراسة (ردايدة،)َُِٔ ،
كلـ تختمؼ النتيجة مع الدراسات السابقة.

ِ .المتكسط الحسابي لممجاؿ الثاني "فيـ البيئة" يساكم (ٖٗ )ّ.أم أف المتكسط الحسابي النسبي

(َٓ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (ْْ )ُٓ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم (َََ ،)َ.كىذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف الشركة

تشخص حاالت عدـ التأكد كالتعقيد لتسييؿ عممية اتخاذ الق ارر بشكؿ فعاؿ ،كما تطكر الشركة

سيناريكىات مستقبمية بديمة مبنية عمى نتائج تحميؿ بيئة العمؿ ،كتستخدـ الشركة التفكير
النظمي لفيـ التطبيقات الطكيمة لتطبيقيا .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (ردايدة،)َُِٔ ،

كاختمفت النتيجة مع دراسة (غنيـ.)َُِٕ ،
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ّ .المتكسط الحسابي لممجاؿ الثالث "نقؿ المواد" يساكم (ٕٗ )ّ.أم أف المتكسط الحسابي النسبي

(َْ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (ُّ )ٗ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم (َََ ،)َ.كىذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة .كيفسر الباحث ذلؾ بأف الشركة تشجع
العامميف عمى المشاركة في عممية اتخاذ القرار إلنجاز األىداؼ ،كما تتبنى الشركة أسمكب

الحكار مع العامميف لصنع التغيير .كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (غنيـ ،)َُِٕ ،كلـ تتفؽ
النتيجة مع الدراسات السابقة.
بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم (ٗٗ ،)ّ.كأف المتكسط الحسابي النسبي

يساكم (ْٖ ،)%ٕٗ.قيمة االختبار (ُٖ ،)ُٕ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم (َََ،)َ.
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات محكر المنظمات الذكية
بشكؿ عاـ .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الشركة تتصؼ بمجمكعة مف خصائص المنظمة الذكية
مثؿ :تشجيع العامميف عمى اإلبداع كاالبتكار ،كالعمؿ بركح الفريؽ ،كما تيتـ بتطكير أداء مكظفييا،

كت يتـ بعمبلئيا كمتطمباتيـ ،كؿ ذلؾ مف أجؿ صنع التغيير .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو
دراسة (عبكدم كالمعاضيدم ،)َُِٗ ،كدراسة (الردايدة ،)َُِٔ ،كدراسة (النكاصرة،)َُِٓ ،

كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (غنيـ.)ُِٕ ،
اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف ممارسة

إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيا ،التغيير في

المياـ ،التغيير في االستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف) كتعزيز بناء المنظمة الذكية

( بمكغ الغايات؛ فيـ البيئة؛ نقؿ المكاد) في شركة الشرؽ معامؿ األكسط لصناعة األدكية
كمستحضرات التجميؿ.
سؤاؿ الفرضية األولى :ما العبلقة بيف ممارسة إدارة التغيير كبناء المنظمة الذكية في شركة معامؿ
الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف كجية نظر العامميف؟

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " معامػػؿ بيرسػػكف لبلرتبػػاط " لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ
عبلقػػة بػػيف أبعػػاد إدارة التغييػػر كالمنظمػػة الذكيػػة فػػي شػػركة معامػػؿ الشػػرؽ األكسػػط لصػػناعة األدكيػػة
كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ).

013

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

جدوؿ رقـ (٘) :معامؿ االرتباط بيف إدارة التغيير والمنظمة الذكية
بموغ الغايات

فيـ البيئة

نقؿ المواد

المنظمة الذكية

إدارة التغيير
معامؿ االرتباط

0.059

-0.074

0.085

0.049

الثقافة

القيمة االحتمالية

0.359

0.326

0.301

0.381

التغيير في

معامؿ االرتباط

-0.024

.286

.358

.309

الييكؿ التنظيمي

القيمة االحتمالية

0.442

*0.037

*0.012

*0.026

التغيير في

معامؿ االرتباط

-0.025

0.218

.388

.301

التكنولوجيا

القيمة االحتمالية

0.439

0.089

*0.007

*0.030

التغيير في

معامؿ االرتباط

-0.101

-0.121

0.127

-0.012

المياـ

القيمة االحتمالية

0.267

0.229

0.218

0.470

التغيير في

معامؿ االرتباط

0.141

0.191

.289

.303

اإلستراتيجية

القيمة االحتمالية

0.192

0.119

*0.035

*0.029

التغيير في تنمية

معامؿ االرتباط

.357

.539

.544

.675

وتطوير العامميف

القيمة االحتمالية

*0.012

*0.000

*0.000

*0.000

إدارة التغيير

معامؿ االرتباط

0.124

.345

.522

.491

القيمة االحتمالية

0.222

*0.015

*0.000

*0.001

التغيير في

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة َٓ.α ≥ َ.

يبيف الجدكؿ السابؽ (ٓ) أف معامؿ االرتباط يساكم (ُْٗ ،)َ.كأف القيمة االحتمالية ().Sig

تساكم (ََُ )َ.كىي أقؿ مف مستكل الداللة َٓ α ≥ َ.كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ارتباط ذات
داللة إحصائية بيف أبعاد إدارة التغيير مجتمعة كالمنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط
لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) بشكؿ عاـ .كيعزك الباحث ذلؾ إلى قدرة إدارة

الشركة عمى تطكير نظاـ ذاتي لمتطكير التغيير ،كاالرتقاء بمستكل األداء بما يتناسب مع التكنكلكجيا
الحديثة المناسبة لطبيعة العمؿ  ،كالعمؿ عمى تطكير المعتقدات كالقيـ كاألنماط السمككية لتحقيؽ

رسالتيا كغاياتيا المنشكدة بفعالية ،كالعمؿ عمى زيادة استعداد األفراد العامميف لمتغيير كجعميـ أكثر
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مركنة لتقبؿ التغير مف السابؽ .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (العصار،)َُِٗ ،
كدراسة (فائؽ كعبد ،)َُِٖ ،كدراسة (العكش ،)َُِٖ ،كدراسة (خمؼ ،)َُِٕ ،كدراسة (شنتير،
َُِٔ) ،كدراسة ).(Rosa, 2014
الفرضية الثانية :يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف ممارسة
إدا رة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيا ،التغيير في
المياـ ،التغيير في اإلستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف) عمى بناء المنظمة الذكية

(بمكغ الغايات ،فيـ البيئة ،نقؿ المكاد) في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية
كمستحضرات التجميؿ.

سؤاؿ الفرضية الثانية :ما أثر ممارسة إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ

التنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيا ،التغيير في المياـ ،التغيير في اإلستراتيجية ،التغيير في تنمية
كتطكير العامميف) عمى بناء المنظمة الذكية (بمكغ الغايات ،فيـ البيئة ،نقؿ المكاد) في شركة الشرؽ
معامؿ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف كجية نظر العامميف؟

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "االنحدار الخطي المتعدد" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ

تأثير ألبعاد إدارة التغيير عمى بناء المنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة
األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ).
جدوؿ رقـ ( :)ٙتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد
معامبلت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المتغيرات المستقمة
المقدار الثابت

2.355

3.423

0.002

التغيير في الثقافة

0.285

2.349

0.025

التغيير في الييكؿ التنظيمي

-0.092

-1.080

0.288

التغيير في التكنولوجيا

0.078

0.809

0.424

التغيير في المياـ

-0.151

-1.295

0.204

التغيير في اإلستراتيجية

-0.216

-1.503

0.142

0.511

5.661

0.000

التغيير في تنمية وتطوير

العامميف

المعدَّؿ= ٘ٓ.ٗٛ
معامؿ التحديد ُ
القيمة االحتمالية = ٓٓٓٓ.

معامؿ االرتباط = ٔ٘ٓ.ٚ
قيمة االختبار ٕٔ.ٕٗٙ = F
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مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ (ٔ) تبيف أف:

الم َّ
عدؿ= ْٖٓ ،َ.كىذا يعني أف ٓ %ْٖ.مف
 معامؿ االرتباط = ُٕٓ ،َ.كمعامؿ التحديد يالتغير في المنظمة الذكية (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية كالنسبة المتبقية
ٓ %ُٓ.قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤثر عمى المنظمة الذكية.

 تبيف أف المتغيرات المؤثرة عمى المتغير التابع "المنظمة الذكية" ىي :التغيير في الثقافة ،التغييرفي تنمية كتطكير العامميف ،كأف باقي المتغيرات تبيف أف ليس ليا تأثير.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف إدارة التغيير تتطمب اليقظة في ظؿ بيئة األعماؿ التنافسية كالنمك
التكنكلكجي السريع عمى نحك متزايد ،حيث إف المنظمات التي تتعامؿ مع مجمكعة مف المتغيرات
الخارجية كالداخمية كالظركؼ المحيطة بيا تجعميا تحافظ عمى القدرة التنافسية ،كاف المثؿ األعمى
لممنظمة ىك تحمؿ مسؤكلياتيا تجاه التغيرات الخارجية كالداخمية .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت

إليو دراسة مع نتائج دراسة (العصار ،)َُِٗ ،كدراسة (العكش ،)َُِٖ ،كدراسة (فائؽ كعبد،
كدرسة (Naveed, et al,
َُِٖ) ،كدراسة (خمؼ ،)َُِٕ ،كدراسة ) ،(Ebongkeng, 2018ا

) ،2017كدراسة ).(Rosa, 2014

الفرضية الثالثة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف متكسط

تقديرات المبحكثيف حكؿ إدارة التغيير كبناء المنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط
لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ تعزل لممتغيرات الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،سنكات
الخدمة).
سؤاؿ الفرضية الثالثة :ىؿ تختمؼ آراء المبحكثيف حكؿ ممارسة إدارة التغيير كبناء المنظمة الذكية

في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) باختبلؼ
خصائصيـ الشخصية (النكع؛ المؤىؿ العممي؛ سنكات الخدمة)؟

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ

ذات داللة إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ
استخداـ اختبار "التبايف األحادم" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار
معممي يصمح لمقارنة ّ متكسطات أك أكثر.
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جدوؿ رقـ ( :)ٚنتائج اختبار" - Tلعينتيف مستقمتيف والتبايف األحادي" – البيانات الشخصية
قيمة

القيمة االحتمالية

االختبار

()Sig.
0.260

البيانات الشخصية

اسـ االختبار

النوع

 -Tلعينتيف مستقمتيف

1.145

المؤىؿ العممي

التبايف األحادي

0.011

0.989

سنوات الخدمة

التبايف األحادي

0.856

0.397

مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ (ٕ) تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف
مستكل الداللة  α ≥ 0.05لكافة المتغيرات كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل إلى البيانات الشخصية .كيعزك الباحث ذلؾ عدـ
كجكد فركؽ في متغير الجنس إلى نسبة الذككر العامميف في الشركة أكبر بكثير مف نسبة اإلناث،

كأنيـ شغمكا معظـ المناصب اإلدارية .كاتفقت النتيجة مع دراسة (العصار ،)َُِٗ ،كدراسة (غنيـ،

َُِٕ) .أما بالنسبة لعدـ كجكد فركؽ في متغير المؤىؿ العممي ،يرجع الباحث ذلؾ إلى أف غالبية
العامميف مف حممة البكالكريكس ،كأف طبيعة العمؿ في الشركة ال تعتمد عمى المؤىؿ العممي ،بؿ
عمى مدل إنجاز األعماؿ المككمة لكؿ مكظؼ ،كاختمفت النتيجة مع دراسة (العصار)َُِٗ ،
حيث كانت النتيجة لصالح حممة مؤىؿ البكالكريكس ،كدراسة (غنيـ )َُِٕ ،حيث كانت النتيجة
لصالح حممة الدكتكراه .كأما بالنسبة لعدـ كجكد فركؽ في متغير سنكات الخدمة رغـ اختبلؼ سنكات

الخدمة ،يرجع الباحث ذلؾ إلى أف جميع العامميف يعممكف في نفس الشركة كيؤدكف أدكارىـ في نفس
بيئة ظركؼ العمؿ ،كتمارس عمييـ نفس العمميات ،كتطبؽ عمييـ نفس الق اررات .كاتفقت النتيجة مع

دراسة (العصار ،)َُِٗ ،كدراسة (غنيـ.)َُِٕ ،

 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث (المتعمؽ بالعمبلء) :ما مستكل ممارسة إدارة شركة معامؿ الشرؽاألكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) إلدارة التغيير مف كجية نظر

عمبلء الشركة في قطاع غزة؟

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة

المكافقة المتكسطة كىي ّ أـ ال ،كما في الجدكؿ التالي:
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جدوؿ رقـ ( :)ٛالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة االختبار tلجميع مجاالت ممارسة
إدارة الشركة إلدارة التغيير مف وجية نظر عمبلء الشركة في قطاع غزة

َُ.
ُُ.
ُِ.
ُّ.

المتوسط الحسابي

ٗ.

االنحراؼ المعياري

ٖ.

النسبي

ٕ.

المتوسط الحسابي

ٔ.

قيمة االختبارt

ٓ.

()Sig

ْ.

القيمة االحتمالية

ّ.

العمؿ مع عمبلئيا.

الترتيب

ِ.

تعمؿ الشركة عمى تحديث طريقة أداء

ِٔٓ.

0.57

َُِٓ.

8.56

*0.000

درجة الموافقة

ـ

ُ.

المجاؿ

12

منخفضة

تتبنى الشركة أسمكب الحكار مع عمبلئيا
عند إعادة ىيكمة أنشطتيا أثناء فترات

ِٖٓ.

0.68

57.00

10.42

*0.000

10

متكسطة

التغيير.
تعمؿ الشركة باستمرار عمى بمكرة ثقافة
متميزة مقارنة بمنافسييا.
تعمؿ الشركة لترسيخ مفيكـ العائمة الكاحدة
لدل عمبلئيا.
تيتـ الشركة بالتكنكلكجيا المعاصرة في
تحقيؽ مستكيات أداء أفضؿ بمنافسييا.
تركز ق اررات الشركة عمى تكليد منفعة أكبر
لمشركة كعمبلئيا.
تحرص الشركة عمى تزكيد عمبلئيا
بأخبارىا باستمرار.
تحرص الشركة عمى كسب ثقة عمبلئيا
كتأييدىـ.
تحرص الشركة عمى التكاصؿ مع عمبلئيا
لبلطبلع عمى مشاكميـ كمقترحاتيـ.
تحرص الشركة عمى تكفير عركض خاصة
بالعمبلء مف خبلؿ عركض تحفيزية.
تحرص الشركة عمى تكفير عركض خاصة
بالعمبلء مف خبلؿ عركض تحفيزية.
تزكد الشركة عمبلئيا بكؿ ما ىك جديد مف
أصناؼ األدكية.
تستطيع الشركة تكليد عدة بدائؿ إستراتيجية
لتحقيؽ قيمة مضافة لمشركة كعمبلئيا.
إدارة التغيير بشكؿ عاـ

ِٕٓ.

0.42

51.40

17.12

*0.000

11

منخفضة

ّّْ.

0.59

66.80

16.14

*0.000

5

متكسطة

ّْٓ.

0.67

69.00

9.43

*0.000

3

كبيرة

ّٕٔ.

0.69

73.34

8.24

*0.000

2

كبيرة

3.ِ5

0.63

65.00

15.60

*0.000

6

متكسطة

ّ.16

0.70

63.20

8.23

*0.000

8

متكسطة

َّّ.

0.54

ََٔٔ.

10.68

*0.000

9

متكسطة

ُٗ3.

0.48

63.80

16.12

*0.000

7

متكسطة

ُٗ3.

0.48

63.80

16.12

*0.000

7

متكسطة

ّّٖ.

0.67

67.60

17.46

*0.000

4

متكسطة

3.72

0.70

َْْٕ.

9.34

*0.000

1

كبيرة

3.ٔٛ

0.56

ٖٔٙ.ٙ

17.86

*0.000

-

متوسطة
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* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ.َ.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (ٖ) ما يمي:

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم (ُٖ ،)ّ.كأف المتكسط الحسابي النسبي

يساكم (ُٔ ،)%ّٔ.قيمة االختبار (ٖٔ ،)ُٕ.كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم (َََ)َ.
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات محكر ممارسة إدارة الشركة

إلدارة التغيير مف كجية نظر عمبلء الشركة في قطاع غزة بشكؿ عاـ .كىذا يعني أف إدارة الشركة
نجحت إلى و
حد ما في تكليد عدة بدائؿ إستراتيجية لتحقيؽ قيمة مضافة لمشركة كعمبلئيا ،كما أف

ق اررات الشركة تركز عمى تكليد منفعة أكبر لمشركة كعمبلئيا ،كتيتـ الشركة بالتكنكلكجيا المعاصرة
في تحقيؽ مستكيات أداء أفضؿ بمنافسييا ،كلكف الشركة تكاجو عدة مشكبلت مف كجية نظر

عمبلئيا تتمثؿ في أف الشركة ال تعمؿ عمى تحديث طريقة أداء العمؿ مع عمبلئيا ،كال تعمؿ عمى

بمكرة ثقافة متميزة مقارنة بمنافسييا ،كما أنيا ال تتبنى أسمكب الحكار مع عمبلئيا عند إعادة ىيكمة
أنشطتيا أثناء فترات التغيير.

كأظيرت النتائج كجكد اختبلؼ بيف نتائج استجابات العامميف في الشركة كالصيادلة عمبلء

الشركة ل صالح العامميف ،كتعكس النتيجة العبلقة اإليجابية كدرجة الرضا العالية عف العمؿ فيما بيف
العامميف كادارة الشركة التي يعممكف فييا ،كلعؿ نتيجة الصيادلة العمبلء مع الشركة جاءت أدنى
مستكل مف العامميف بسبب شعكر حالة مف االستياء أحيانان لكجكد تبايف في اآلراء أك بعض
الخبلفات مما يقمؿ مف درجة رضاىـ عف إدارة الشركة.

نتائج وتوصيات الدراسة:

أوًال :نتائج الدراسة:
ُ .أظيرت نتائج الدراسة أف (َٖ )%ٕٗ.مف مجتمع الدراسة يركف أف درجة ممارسة إدارة التغيير
كمستحضرت التجميؿ مف كجية نظر العامميف
ا
في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية

تفعا؛ كبينت أف تطبيؽ أبعاد إدارة التغيير جاء بدرجة كبيرة بشكؿ عاـ مف حيث تطبيؽ أبعاد
مر ن
التغيير في الثقافة ،كالتغيير في الييكؿ التنظيمي ،كالتغيير في التكنكلكجيا ،كالتغيير في المياـ،
كالتغيير في اإلستراتيجية ،كالتغيير في تنمية كتطكير العامميف.

ِ .أكضحت نتائج الدراسة أف (ْٖ )%ٕٗ.مف مجتمع الدراسة يركف أف مستكل تطبيؽ أبعاد بناء
المنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ مف

تفعا؛ كبينت أف تطبيؽ أبعاد المنظمة الذكية جاء بدرجة كبيرة بشكؿ عاـ
كجية نظر العامميف مر ن
مف حيث تطبيؽ أبعاد المنظمة الذكية المتمثمة في بمكغ الغايات ،كفيـ البيئة ،كنقؿ المكاد.
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ّ .بينت النتائج الدراسة أف (ُٔ )%ّٔ.مف عينة مجتمع عمبلء الشركة يركف أف ممارسة إدارة
الشركة إلدارة التغيير متكسط ،كأكضحت أف إدارة الشركة نجحت إلى و
حد ما في تكليد عدة بدائؿ
إستراتيجية لتحقيؽ قيمة مضافة لمشركة كعمبلئيا .باإلضافة يكجد ضعؼ لدل الشركة في
تحديث طريقة أداء العمؿ مع عمبلئيا.

ْ .أثبتت النتائج كجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف
أبعاد ممارسة إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في
التكنكلكجيا ،التغيير في المياـ ،التغيير في االستراتيجية ،التغيير في تنمية كتطكير العامميف)

كالمنظمة الذكية (بمكغ الغايات؛ فيـ البيئة؛ نقؿ المكاد) في شركة الشرؽ معامؿ األكسط لصناعة
األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ).

ٓ .أكضحت النتائج أنو كمما كاف ىناؾ اىتماـ أكبر مف قبؿ إدارة الشركة بتطبيؽ أبعاد إدارة
التغيير ،فإف احتماالت بناء منظمة ذكية تزداد.
ٔ .أظيرت النتائج أف المنظمة الذكية ىي التي تتكيؼ مع بيئة عمميا ،حيث يمكف لمشركة بمكغ
غاياتيا مف خبلؿ تحقيؽ مجمكعة الكظائؼ اليامة ممثمة بثقافة تكليد القيمة ،كتكليد البدائؿ،
كالتعميـ المستمر.
ٕ .بينت النتائج كجكد أثر ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف متغيرات
ممارسة إدارة التغيير (التغيير في الثقافة ،كالتغيير في تنمية كتطكير العامميف) عمى بناء
المنظمة الذكية في شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا

فارـ) ،كأف باقي المتغيرات ال يكجد ليا تأثير.
ٖ .أظيرت نتائج الدراسة بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )(α ≤ 0.05
بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ممارسة إدارة التغيير كالمنظمة الذكية في شركة

معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا فارـ) تعزل لممتغيرات

الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة).
ثانيا :توصيات الدراسة:
ً
ُ .ضركرة اىتماـ إدارة شركة معامؿ الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجا
فارـ) بمختمؼ أبعاد ممارسة إدارة التغيير ( التغيير في الثقافة ،كالتغيير في الييكؿ التنظيمي،

كالتغيير في التكنكلكجيا ،كالتغيير في المياـ ،كالتغيير في االستراتيجية ،كالتغيير في تنمية

كتطكير العامميف) لدكرىا المباشر في بناء منظمة ذكية تساىـ في تحقيؽ تميز عمى منافسييا.
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ِ .البد مف تركيز إدارة الشركة عمى أىمية أجراء التغيير لمكاكبة التطكرات المتسارعة في بيئة
العمؿ الخارجية كالداخمية.
ّ .إقامة دكرات تطكيرية لمعامميف كالصيادلة عمبلء الشركة ،كذلؾ لممساىمة في تنمية ميارات
العامميف كالعمبلء كزيادة معارفيـ كخبراتيـ كمياراتيـ لممساىمة في عممية التغيير.

ْ .دعـ التكجو الديمقراطي في إدارة الشركة ،كتفكيض الصبلحيات لمعامميف ،كالسماح ليـ
بالمشاركة في صنع الق اررات ،كاعتماد أسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كالعمؿ عمى بناء نظاـ لمحكافز

كالمكافآت يدعـ السير في عممية التغيير باتجاه األىداؼ المنشكدة.
ٓ .ضركرة اىتماـ إدارة الشركة بتحديد مصادر حاالت البلتأكد البيئي المتعمقة بق ارراتيا تجاه
الحاالت الطارئة كاألزمات المحتممة كالتكاصؿ مع المختصيف لمعالجتيا.
ٔ .ربط مخرجات تطبيؽ أبعاد المنظمة الذكية في الشركة ببعضيا لتحقيؽ بناء تراكمي لمخبرات
بصكرة منيجية كشمكلية ،كالذم ينعكس إيجابان عمى مستكل أداء الشركة.

ٕ .تكفير بيئة عمؿ فعالة تركز عمى تكنكلكجيا المعمكمات التي مف خبلليا تككف المنظمة قادرة
عمى تحقيؽ مزايا تنافسية عمى المدل البعيد ،ألف التركيز عمى ىذه التكنكلكجيا يكفر معمكمات

تيمكف الشركة مف كضع ق اررات مناسبة كاستراتيجية تدعـ األداء في مختمؼ الكحدات الكظيفية.
ٖ .ينبغي عمى إدارة الشركة أف تعمؿ عمى تحديث طريقة أداء العمؿ مع عمبلئيا ،كتعمؿ عمى
بمكرة ثقافة متميزة مقارنة بمنافسييا ،كأف تتبنى أسمكب حكار فعاؿ مع عمبلئيا عند إعادة ىيكمة
أنشطتيا كأثناء فت ارت التغيير.
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المصادر والمراجع
أوًال :المراجع العربية:
-

اآلغا ،صالح كالنديـ ،كساـ .)َُِّ( .الصناعات الدكائية في فمسطيف .ورقة بحثية مقدمة لممؤتمر

-

درسة تطبيقية في
بركات ،محمد" .)َُِٖ( .الذكاء االستراتيجي كمدخؿ لتعزيز الميزة التنافسية :ا

االقتصادي المنعقد في جامعة القدس المفتوحة .المنعقد بتاريخ َُُِِِّٔ/َُ/ُٕ-ـ.

شركات األدكية الفمسطينية"( .رسالة ماجستير غير منشورة) .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا.
غزة ،فمسطيف.

-

حمكدة ،خضير كاظـ .)ََِِ( .السموؾ التنظيمي .عماف ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

خمؼ ،ياسر لطيؼ .)َُِٕ( .دكر التغيير التنظيمي في تخفيؼ الصراع التنظيمي :دراسة
استطبلعية آلراء عينة مف المدراء كالعامميف في شركة أيرث لنؾ العراؽ لخدمات الشبكات كاالتصاالت.
مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية ،العراؽ.ِْٗ-ِٕٓ :)ٗٗ(ِّ ،

-

دكديف ،أحمد يكسؼ .)َُِِ( .إدارة التغيير والتطوير التنظيمي .عماف ،دار اليازكرم لمنشر

-

الربابعة ،خالد" .)َُِٔ( .القيادة االستراتيجية كدكرىا في بناء المنظمات األمنية الذكية"( .رسالة

-

ردايدة ،إيناس" .)َُِٔ( .أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات :دراسة تطبيقية في

كالتكزيع.

ماجستير غير منشورة) .جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

المستشفيات الخاصة بمدينة عماف"( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.

-

الزعيبر ،إبراىيـ بف عبد ا﵀ .)َُُِ( .إدارة التغيير األسس والمنطمقات الفكرية .القاىرة ،دار

-

شنتير ،عبد الرحمف طاىر .)َُِٔ( .قياس تأثير التكجو االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي:

الجامعة الجديدة.

بحث تطبيقي في شركة زيف العراؽ لبلتصاالت ،مجمة األنبار لمعموـ االقتصادية واإلدارية ،العراؽ،

-

ٖ(ُٓ).ُّّ-ِْٖ :

العبادم ،ىاشـ فكزم" .)َُِِ( .الذكاء التنظيمي كممارسة أعماؿ نحك بناء منظمة ذكية – منظكر

مفاىيمي" كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي السنكم الحادم عشر "ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة"،

ِّ ،َُِِ/َْ/ِٔ-جامعة الزيتكنة األردنية.
-

عبد الباقي ،صبلح الديف .)ََِٓ( .مبادئ السموؾ التنظيمي ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية لمنشر.

عبد الغفار ،السيد أحمد" .)ََُِ( .تصكر مقترح لممارسة إدارة التغيير التربكم لدل القادة اإلدارييف
باإلدارات التعميمية" .مجمة دراسات تربوية واجتماعية .مصر.ُّٔ-ٕٕ :)ِ(ُٔ ،
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-

عبكدم ،صفاء إدريس ،كالمعاضيدم ،معف كعد ا﵀" .)َُِٗ( .أثر مبادئ المنظمة الذكية في تعزيز
ممارسات المسؤكلية االجتماعية االستراتيجية :دراسة تحميمية في عينة مف الكميات األىمية في إقميـ
كردستاف العراؽ" .مجمة جامعة األنبار لمعموـ االقتصادية واإلدارية .جامعة األنبار ،العراؽ:)ِٓ(ُُ ،

ِّٖ.ُِٔ-
-

العتيبي ،صبحي جبر .)ََِِ( .تطور الفكر واألنشطة اإلدارية .عماف ،دار كمكتبة الحامد لمنشر

-

عجيبلت ،دانا نادر سميـ" .)َُِّ( .أثر المنظمة الذكية كالتكجو عمى اإلبداع التقني :دراسة تطبيقية

كالتكزيع.

عمى شركات البرمجة كالتصميـ كالتطكير في األردف"( .رسالة ماجستير غير منشور) .جامعة الشرؽ

األكسط ،األردف.
-

العصار ،عبد الفتاح" .)َُِٗ( .أثر التكجو اإلستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكازرة التربية
كالتعميـ العالي"( .رسالة ماجستير غير منشورة) أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة،
فمسطيف.

-

العطيات ،محمد يكسؼ .)ََِٔ( .إدارة التغيير والتحديات العصرية لممدير .عماف ،دار حامد لمنشر

-

العكش ،عبلء" .)َُِٖ( .نمكذج مقترح إلدارة التغيير التنظيمي في بناء المنظمة الذكية :دراسة

كالتكزيع.

ميدانية مقارنة بيف المستشفيات العربية كاألجنبية"( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) .كمية التجارة،

جامعة قناة السكيس ،اإلسماعيمية ،مصر.
-

عماد الديف ،منى .)ََِّ( .تقويـ فاعمية برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في إعداد مدير المدرسة
في األردف لقيادة التغيير .عماف ،مركز الكتاب األكاديمي.

-

العمياف ،محمكد .)ََِٓ( .السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ .عماف ،دار كائؿ لمطباعة

-

العنزم ،يكسؼ .)َُِّ( .أثر إدارة التغيير في تعزيز فعالية الشركات المساىمة العامة في دكلة

-

كالنشر.

الككيت( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرؽ األكسط ،عماف ،األردف.

غنيـ ،رمزم" .)َُِٕ( .أثر استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية في تعزيز بناء المنظمة الذكية :دراسة

ميدانية عمى الكميات التقنية بقطاع غزة"( .رسالة ماجستير غير منشورة) .كمية التجارة ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

-

فائؽ ،تبل عاصـ كعبد ،عذراء محسف .)َُِٖ( .انعكاس عممية التغيير عمى تعزيز األداء التنظيمي:
بحث تحميمي .مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية .جامعة بغداد ،العراؽ.ُْٗ-ُِٖ :)َُّ(ِْ ،

البلمي ،غساف .)ََِٕ( .إدارة التكنولوجيا مفاىيـ ومداخؿ تقنيات تطبيقات عممية .عماف ،دار

المناىج لمنشر كالتكزيع.

003

م0202  ٌونٌو،1441 مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة

 فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كادارة التغيير لدل المؤسسات.)ََِٔ( . ابتساـ إبراىيـ،مرزكؽ

-

، غزة، الجامعة اإلسبلمية، كمية التجارة.) (رسالة ماجستير غير منشورة.غير الحككمية الفمسطينية

.فمسطيف

 دراسة:جدارت القيادة االستراتيجية كأثرىا في بناء المنظمات الذكية
 " ا.)َُِٓ( . مصطفى،النكاصرة

-

.) (رسالة دكتوراه غير منشورة.")ميدانية عمى مركز الممؾ عبد ا﵀ الثاني لمتصميـ كالتطكير (كابي

. األردف، عماف،جامعة العمكـ اإلسبلمية

 تمت،)المكقع االلكتركني لشركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحضرات التجميؿ (ميجافارـ

-

http://www.megapharm-palestine.com/arabic/ .َُِٗـ/ُِ/ِٓ الزيارة بتاريخ
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الضغوط الحياتية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى المرأة العاممة في الجامعات
الفمسطينية
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:الممخص
تيدؼ الدراسة الحالية لمكشؼ عف العبلقة بيف الضغكط الحياتية كدافعية اإلنجاز لدل المرأة

 طبيعة، كمعرفة الفركؽ التي تعزل لمتغيرات(الحالة االجتماعية،العاممة في الجامعات الفمسطينية
 تـ اختيارىف بطريقة، كالخبرة) كقد تألفت عينة الدراسة مف (ٖٔ) امرأة عاممة، التخصص،العمؿ

 كلتحقيؽ أىداؼ،)َُِٗ/َُِٖ( العينة العشكائية البسيطة مف المجتمع األصمي لمعاـ الدراسي

 كمقياس دافعية اإلنجاز،الدراسة استخدمت الدراسة مقياس الضغكط الحياتية مف إعداد الباحث

 كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف مستكل الضغكط الحياتية كاف مرتفعان،)َُِٓ( إعداد أبك ج ارد

 كلـ تظير النتائج فركؽ دالة إحصائيان في الضغكط الحياتية تبعان لمتغيرات،)%ْٕ.ّ( بكزف نسبي

 التخصص) باستثناء الضغكط األيسرية كانت ىناؾ-  الخبرة- طبيعة العمؿ-(الحالة االجتماعية

 كما تكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لدافعية اإلنجاز كانت متكسطة بكزف، فركؽ تعزل لمخبرة

 كلـ، كلـ تظير فركؽ دالة إحصائيان في درجة دافعية اإلنجاز لمتغيرات الدراسة،)%ُٔ.ٗ( نسبي
.تكتشؼ النتائج عف كجكد عبلقة بيف متغيرم الضغكط الحياتية كدافعية اإلنجاز

. المرأة العاممة، دافعية اإلنجاز، الضغكط الحياتية:الكممات المفتاحية
Abstract:
The study aimed to explore the relationship between the life daily
stressors and the achievement motivation among working women in
Palestinian universities and knowing the differences attributed to the
variables ( social status, work nature, profession, and experience) where the
study sample consisted from 86 working women taken through simple
random manner from original community in year (2018/2019), and to
achieve the study goals the study used life stressors scale prepared by
researcher and the achievement motivation scale by Khalil Abu Jarad
(2015), The study results concluded The level of life daily stressors among
women working in Palestinian universities has reached a high level with a
relative weight of (73.8%) and study results did not show statistically
significant differences in life stressors related to variables (social status,
work nature, experience, profession) except family stressors there were
differences related to experience, also study concluded that the main
average mark for achievement motivation were medium with relative
weight (61.9%) and there were no statistically significant differences in the
degree of achievement motivation for the study variables , and the study did
not find any relation between life stressors and achievement motivation
variables.
Key words: life stressors, achievement motivation, working women
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مقدمة الدراسة:
إف مف أكلكيات البحث العممي المعاصر د ارسة الظكاىر كالقضايا التي تيتـ باالرتقاء
بالمؤسسات سكاء التعميمية أك اإلدارية ،نظ نار لما يحققو مف أىمية في بناء المؤسسة بكافة مناحييا،

كاالرتقاء بالمؤسسات ال يتـ إال باالرتقاء بعناصر مككناتيا سكاء البشرية أك المادية ،كمف أىـ
العناصر البشرية التي ركزت عمى أدائيا الدراسات كالبحكث العممية ىك عمؿ المرأة ،لما يمثمو مف
ازدكاجية بيف طبيعة العمؿ كعمؿ ،كبيف دكرىا في األسرة كمربية ،األمر الذم جعميا تحاط بعدد مف
الضغكط الحياتية التي تؤثر عمى إدائيا سكاء كعاممة أك كمربية.

كفي كقتنا المعاصر تمعب المرأة دك انر فاعبلن في بناء ىذه المؤسسات لما تمثمو مف أىمية في

تطكير منظكمتيا ،كقدرتيا عمى مكاكبة التغيرات المتسارعة في شتى مجاالت الحياة التعميمية،
كالتكنكلكجية ،كفي السياؽ ذاتو عد (أبك جراد )ٖ :َُِٓ ،التنمية كالتطكير مف السمات المصاحبة
عنصر
نا
لممجتمعات ،كفي إطار ىذه التغييرات كاف ىناؾ تغير في االتجاه نحك عمؿ المرأة باعتبارىا
فعاالن في المجتمع ،كباألخص في مجتمعنا الفمسطيني في ظؿ الظركؼ المحيطة بيا ،كزيادة
الممقاة عمى كاىميا ،حيث أصبح إشراؾ العنصر النسائي-إضافة إلى الرجاؿ -في جميع
المتطمبات ي
مجاالت التنمية كمراحميا مف األمكر الضركرية ،كالممحة لمتطكر المجتمعي مف خبلؿ مساىمتيا
بطاقتيا ،كامكانياتيا ،كمشاركتيا الفعالة في كافة المجاالت )االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية ...
الخ(.

كتتعرض المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية أثناء أداء عمميا لعدد مف المكاقؼ الضاغطة

أف
كاإلحباطات ،التي تزيد مف تكترىا ،مما يؤثر سمبا عمى فاعميتيا التربكية ،كاإلدارية ،كالتنظيمية ،ك ٌ
زيادة ىذه المكاقؼ كتكرارىا يؤدم إلى نقص الدافعية لدييا ،منعكسا بذلؾ سمبان عمى صحتيا ،ككذلؾ

عمى عممية التعمـ ،كالمردكد التربكم كاإلدارم ،كخاصة مع تعقد ظركؼ الحياة االجتماعية
كاالقتصادية ،كنقص الميارات الفردية في التعامؿ مع المكاقؼ الضاغطة ،لذا قد تمجأ بعضيف إلى
العزلة كاالنطكاء كاتخاذ الكحدة كالنفكر مف اآلخريف ،كقد أكضحت كثير مف الدراسات مثؿ دراسة

أف ىناؾ عبلقة سببية بيف التعرض
(العنزم ،)َُِٗ ،ك(الصياد ،)َُِٖ،ك)ٌ )ََِٔ ،Lazuras
حد سكاء ،كاإلصابة
ألحداث الحياة الضاغطة سكاء في الحياة العامة أك الحياة المينية عمى ٌ
باالضطرابات الجسمية ،كالنفسية ،كالمعرفية.

كمف مجاالت الضغكط الحياتية المعاصرة التي ترتبط بالمرأة العاممة الضغكط المينية كالتي

تعد مف المكاضيع اليامة المثيرة النتباه الباحثيف في ميداف عمـ النفس المعاصر ،إذ يعدىا البعض
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مف أكلى المشاكؿ الصحية ألف تأثيرىا يتعدل الجكانب الصحية (طبلفحة ،)َِٔ :َُِّ ،كليذا
نجدىا منتشرة في كؿ جكانب بيئة العمؿ ككؿ جانب مف ىذه الجكانب لو القدرة عمى إحداث الضغط
مثؿ :الجيد ،غمكض الدكر ،نكبات العمؿ ،كؿ ىذا يؤدم الى انخفاض اإلنتاجية كقمة دافعية

اإلنجاز لدييا ،كفي السياؽ ذاتو أكد الشيخ (َُِٕ )ٖ :أف تأثير الضغكط الحياتية ال يتكقؼ عمى
الجكانب الشخصية لؤلفراد أك العضكية فحسب ،بؿ يتعدل أيضا إلى التقميؿ مف كفاءة كقدرة الفرد

العامؿ ،مما تحد مف أدائو الكظيفي ،كفي محاكلتو التكيؼ مع ىذه الضغكط.

كبتزايد متطمبات األسرة أدل ذلؾ أف تأخذ المرأة دك انر جديدنا في الحياة األسرية ،مما حذا بيا

لمخركج إلى العمؿ لمساعدة الزكج بمتبية متطمبات أسرتيا كبذلؾ تحممت مسؤكلية ،كالتي زادات معيا

الضغكط األيسرية كالتي ترتبط بدرجة التكافؽ كالمكاءمة مع متطمبات التربية لدل األبناء ،كمتطمبات
كحاجات الزكج ،كالقياـ بأعماليا كمربية بيت ،ىي تمؾ المرأة التي تتحمؿ مسؤكلية مزدكجة في
أدائيا لميمتيف رئيسيتيف في حياتيا ،فاألكلى ىي مربية البيت داخؿ أسرتيا ،كالثانية الخركج إلى

العمؿ قصد تغطية حاجيات األسرة.

كىنا أكدت دراسة العكيكم (َُِٖ )ٕ :بأف منشأ الضغكط عمى المرأة العاممة يكمف في

صراع الدكر مع الزكج بالتشارؾ بتحمؿ المسؤكلية ،حيث مف أىـ أشكاؿ الضغكط األيسرية التي
تتعرض ليا المرأة العاممة كثرة الخبلفات الزكجية الناتجة عف عدـ التفاىـ ،كاالنسجاـ بيف الزكجيف،
كالمرتبط أحيانان بضغكط العمؿ ،ككذلؾ العكامؿ المادية المرتبطة بالشعكر بالعجز االقتصادم نتيجة

قمة الركاتب ،كعدـ قدرتيا عمى تمبية احتياجاتيا كاحتياجات أفراد أسرتيا ،كقد تنشأ الضغكط نتيجة
صراع األدكار مع الزكج في تحمؿ مسؤكلية األسرة كالمساعدة كالتعاكف في الكاجبات البيتية األمر

الذم يؤثر عمى نظاـ حياتيا كينتج عنو العديد مف االضطرابات النفسية كالقمؽ كاالكتئاب كالشعكر
بالعجز ،كقمة التفكير كالتركيز ،كعدـ القدرة عمى اإلنجاز.

كمف الضغكط الحياتية التي تسطير عمى المرأة العاممة كال تستطيع إدارتيا كالتعامؿ معيا

الضغكط االجتماعية ،كالتي تظي ر في عدـ القدرة عمى تنظيـ العبلقات اإلنسانية نتيجة زيادة العبء
عمييا ،باإلضافة إلى أعباء حياتيا األيسرية المسؤكلة عنيا مما يؤدم إلى زيادة مسئكليتيا ،األمر
الذم قد يترتب عميو فقداف الثقة بالنفس ،كعدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ،كالخكؼ مف نظرة

اآلخريف الييا ،كعدـ القدرة عمى اإلنجاز ،كفي ىذا السياؽ ذىب (الصياد )َْٕ :َُِٖ ،بأف
الضغكط االجتماعية تتكلد بسبب مجمكعة مف التراكمات النفسية أك البيئية أك المينية أك المكاقؼ
الشخصية التي يمركف بيا الفرد ،مما ينتج عنيا بعض األزمات كالتكترات كالظركؼ الصعبة
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القاسية ،التي يكاجييا األفراد ،بؿ إنيا قد تبقى كقتان طكيبلن إذا استمرت الظركؼ المثيرة ليا ،كقد
تترؾ اثا انر نفسية عميقة.

إف نجاح المرأة العاممة في الجام عات الفمسطينية يتكقؼ عمى ما لدييا مف مقدار نحك الدافعية

لئلنجاز ،فكمما كانت مككنات الدافعية أقكل كاف اإلنجاز في العمؿ أفضؿ كأعمؽ أث انر في نظرة
اآلخريف ،كعمى النقيض مف ذلؾ تنخفض ىمة المرأة العاممة كتقؿ رغبتيا في اإلنجاز عندما تككف
الدافعية لمعمؿ أقؿ ،كىذا ما جعؿ المشتغميف في مياديف التربية كعمـ النفس التعميمي عمى كجو

الخصكص ،باالىتماـ بيا كدراستيا بشكؿ متكامؿ باعتبارىا الحالة التي تستثير سمكؾ الفرد ،كتزيد
مف جيده كطاقتو مف أجؿ الكصكؿ نحك األىداؼ المرجك تحقيقيا.
في حيف يرل (فريحات )ُُ :َُِٖ ،أف دكافع األف ارد تؤثر في جميع نكاحي سمككيـ،
كتعمميـ ،كتفكيرىـ ،كخياليـ ،كابداعيـ كأدائيـ ،كأعماليـ ،كادراكيـ الحسي ،كسمككيـ االجتماعي

كح بيـ لمناس أك كرىيـ ليـ ،كتعاكنيـ أك تنافسيـ كتسامحيـ مع اآلخريف ،أك عدكانيـ عمييـ ،كؿ
ذلؾ بفعؿ دكافعيـ التي تجعميـ يتصرفكف في بعض المكاقؼ عمى نحك ما ،كأحيانا كثيرة يتصرفكف

بفعؿ دكافع ال شعكرية ،كال يككنكف عمى كعي بيا ،كلذلؾ كانت معرفة الدكافع التي تؤثر في سمكؾ
اإلنساف في مكقؼ معيف مف العكامؿ الميمة التي تساعد عمى فيـ السمكؾ الذم يصدر منو في
ذلؾ المكقؼ.
مف المعركؼ أف الضغكط الحياتية تمثؿ خط انر عمى صحة الفرد كتكازنو ،كما تيدد كيانو

النفسي ،كما ينشأ عنيا مف آثار سمبية ،تعدـ القدرة عمى التكيؼ ،كضعؼ في مستكل األداء،
كالعجز في ممارسة مياـ الحياة اليكمية ،كانخفاض الدافعية لمعمؿ ،كالشعكر باإلنياؾ النفسي ،كمف

اء كانت مينية ،أك اجتماعية ،أك أسرية تحيط
المبلحظ أف جميع مجاالت الضغكط الحياتية سك ن
بالمرأة العاممة ،كعمى الرغـ مف تقكـ المرأة بدركرىا بكؿ ما تمتمؾ مف إيجابية كقكة شخصية ،كلكف
قد تصؿ المرأة لمحد الذم ال تستطع مكاجية ىذه الضغكط فتتأثر بدافعية اإلنجاز لدييا كال تستطيع

إنجاز المياـ ،كالمتطمبات ،كالتكميفات التي يجب أف تقكـ بيا.

مشكمة الدراسة:

كفي ضكء ما تقدـ جاءت ىذه الدراسة لمحاكلة التنقيب في العبلقة بيف الضغكط الحياتية
المرة العاممة في الجامعات الفمسطينية؛ إذ أف معرفة ىذه العبلقة تعكس دك انر
كدافعية اإلنجاز لدل أ

إيجابيان ،كميمان في الشخصية المتزنة ،كالمتكيفة اجتماعيا ،كميني نا ،خاصة مع مف حكليف في

المجتمع التربكم حتى ال يككنكف عرضة النخفاض الفعالية النفسية ،كأدائيف الميني ،ىذا مف
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ناحية ،كمف ناحية أخرل أنو مف المياـ الضركرية التي ينبغي عمى الباحثيف االىتماـ بيا،
كتكضيحيا ،كدراستيا ،كمعرفة العكامؿ التي تقي ىذه الفئة مف الضغكط الحياتية ،إضافة إلى أف
إدراؾ الباحث أىمية دافعية اإلنجاز ككنيا تيعد محركان لمسمكؾ ،لذلؾ برزت مشكمة فكرة إجراء
الدراسة الحالية ببحث العبلقة بيف الضغكط الحياتية كدافعية اإلنجاز ،خاصة أف ىناؾ ندرة عمى حد
عمـ الباحث في الدراسات التي تصدت لمتغيرات الدراسة مجتمعة ،كمف ىنا تأتي الحاجة إلى أجراء
الدراسة كالتي تمحكرت مشكمتيا بسؤاليا الرئيس" :ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف الضغوط الحياتية
المعاصرة ودافعية اإلنجاز لدى المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية وتتفرع منو جممة مف
التساؤالت التالية:

ُ .ما مستكل الضغكط الحياتية لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية؟
ِ .ما مستكل دافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية؟

ّ .ىؿ تكجد عبلقة بيف الضغكط الحياتية كدافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة الفمسطينية تبعا
لممتغيرات التالية (الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة  -التخصص).

ْ .ىؿ تكجد فركؽ في مستكيات الضغكط الحياتية لدل المرأة العاممة الفمسطينية تعزل لممتغي ارت
التالية (الحالة االجتماعية ،كطبيعة العمؿ ،كالخبرة ،كالتخصص).

أىداؼ الدراسة :ىدفت الدراسة الحالية إلى:

ُ .التعرؼ إلى العبلقة بيف مستكيات الضغكط الحياتية (المينية كاأليسرية كاالجتماعية) كعبلقتيا
بدافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية.

ِ .التعرؼ إلى العبلقة االرتباطية بيف مستكيات الضغكط الحياتية كدافعية اإلنجاز لدل المرأة
العاممة في الجامعات الفمسطينية.
ّ .التعرؼ إلى الفركؽ في مستكيات الضغكط الحياتية كالتي تعزل لمتغير (الحالة االجتماعية،
كطبيعة العمؿ ،كالخبرة ،كالتخصص).

ْ .التعرؼ إلى الفركؽ في مستكيات الدافعية لئلنجاز كالتي تعزل لمتغير (الحالة االجتماعية،
كطبيعة العمؿ ،كالخبرة ،كالتخصص).

أىمية الدراسة :تبرز أىمية الدراسة الحالية في الجوانب التالية:

 األىمية النظرية:

ُ .إلقاء الضكء عمى الضغكط الحياتية لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية.
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ِ .تناكلت ال دراسة فئة جديدة مف فئات المجتمع التي تتطمب المزيد مف الدراسات حكؿ جكانب
الشخصية ،النفسية ،كاالجتماعية ،كالمينية كىي المرأة العاممة.
ّ .تزكيد إدارة الجامعات المحمية ،كالعالمية باألسباب الكامن ة كراء الضغكط الحياتية التي تؤثر
عمى دافعية اإلنجاز لدل المأرة العاممة.

ْ .تساىـ الدراسة في تفعيؿ دكر اإلرشاد النفسي كالتربكم لدل المرأة العاممة في الجامعات
الفمسطينية لمتخفيؼ مف الضغكط الحياتية التي تتعرض ليا.

ٓ .عدـ كجكد دراسات محمية– عمى حدكد عمـ الباحث -تناكلت الضغكط الحياتية كعبلقتيا بدافعية
اإلنجاز لدل الم أرة العاممة.

 األىمية التطبيقية:

ُ .المساىمة في تصميـ برامج نمائية ،كارشادية لتنمية ميارات إدارة الضغكط الحياتية لدل المرأة
العاممة في الجامعات الفمسطينية.

ِ .إثارة اىتماـ المختصيف ،كالباحثيف ،كالميتميف مف قبؿ المؤسسات ،كالمنظمات عمى تفعيؿ
البرامج اإلرشادية ،كالنفسية لمتخفيؼ مف حدة الضغكط التي تتعرض ليا المرأة.

ّ .قد يستفاد مف نتائج الدراسة الحالية مف تحسيف كاقع المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية.

حدود الدراسة:

ُ .الحد النوعي :المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
ِ .الحد المكاني :المرأة العاممة في جامعة األقصى كالجامعة اإلسبلمية ،كجامعة القدس المفتكحة.
ّ .الحد الزماني :طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ عاـَُِٗ.ََِِ/
ْ .الحدود الموضوعية :الضغكط الحياتية كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة في
الجامعات الفمسطينية.

مصطمحات الدراسة:

 -الضغوط الحياتية" :ىي عبارة عف المثي ارت الداخمية كالخارجية التي يتعرض ليا الفرد بصكرة

مستمرة كبدرجة مف الشدة تفكؽ مصادره كامكاناتو الخاصة كقدرتو التكافقية كيقيميا عمى أنيا ميددة
لذاتو كصحتو النفسية كاالجتماعية كاأليسرية كالمينية" (التجاتي ،)ِِِ :َُِٔ ،كتقاس بالدرجة

التي تحصؿ عمييا المأرة بالدرجة التي تحصؿ عمييا المرأة العاممة عمى مقياس الضغكط الحياتية.

 الضغوط المينية" :ىي مكاقؼ ضغط تكاجو الفرد أثناء ممارستو لمينتو ،كتحدث عادة نتيجةإلدراكو أف متطمبات تمؾ المينة تزيد عف قدراتو كامكانياتو كتمثؿ مصدر خكؼ كتيديد"
030

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

(عريكة ،)ٔ ،َُِٖ،كتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا المرأة العاممة عمى مقياس الضغكط
المينية.
 الضغوط األُسرية :كيعرفيا الباحث إجرائيان :ىي مجمكعة مف األحداث التي يتعرض ليا األفرادفي حياتيـ اليكمية كتشكؿ ليـ تكت نار كتشعرىـ بعدـ الراحة كاألماف كاالستقرار ،كتقاس بالدرجة التي

تحصؿ عمييا المرأة عمى مقياس الضغكط األيسرية.

 الضغوط االجتماعية :كيعرفيا الباحث إجرائيان :ىي مجمكعة الضغكط ،كالعكامؿ االجتماعيةالمكجكدة في البيئة الداخمية كالخارجية لدل المرأة العاممة كتتصؿ بعبلقاتيا مع اآلخريف ،كتسبب ليا

حالة مف القمؽ ،كالتكتر ،كتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا المرأة العاممة عمى مقياس الضغكط
االجتماعية.
 -دافعية اإلنجاز :كيعرفيا الباحث رغبة المرأة العاممة في النجاح كالرقي ،كانجاز األعماؿ اليكمية

في الكقت المحدد بأفضؿ أداء ،كينعكس ذلؾ عمى شخصيتيا كثقتيا بنفسيا ،كتقاس بالدرجة التي

تحصؿ عمييا الم أرة العاممة عمى مقياس دافعية اإلنجاز.

 -المرأة العاممة :كيعرفيا الباحث بأنيا :ىي المرأة التي تمارس عمبلن أكاديميان ،أك إداريان في

الجامعات الفمسطينية تأخذ عميو أج انر ماديان.

الدراسات السابقة:

أف ىناؾ كفرة
مف خبلؿ ا ٌ
طبلع الباحث عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كجدا ٌ
في الدراسات التي تربط بيف المتغيرات بشكؿ ثينائي كلكف ندرة في الدراسات التي تستيدؼ عينة

الد ارسة ،كسيستعرض الباحث أىـ ىذه الدراسات ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة مف األحدث إلى
األقدـ ،كمنيا:

أوالً :دراسات تناولت الضغوط المينية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز:

دراسة العنزي ( )ٕٜٓٔىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل الضغكط الحياتية المينية
كدافعية اإلنجاز لدل المعمٍّميف كالمعمٍّمات الككيتييف في مدارس المرحمة الثانكية في دكلة الككيت،

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة سالبة بيف مستكل الضغكط الحياتية كمستكل الدافعية لئلنجاز،

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الضغكط الحياتية المينية كالدافعية لئلنجاز تبعان

لمتغيٍّر الجنس ،في حيف لـ يتـ التكصؿ لفركؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف الضغكط النفسية

المينية كالدافعية لئلنجاز كفقان لمتغيٍّر الخدمة ،كالخبرة.
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دراسة فريحات ( )ٕٓٔٛىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى الضغكط المينية لدل مديرم
المدارس األساسية بمحافظة العاصمة كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدييـ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

اختيار عينة عشكائية تككنت مف (َُٗ) مدي انر كمديرة ،كخمصت الدراسة إلى جممة مف النتائج

أىميا :ارتفاع مستكل الضغكط المينية كدافعية اإلنجاز لدل مدراء المدارس ،عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في مستكل الضغكط المينية كمستكل دافعية اإلنجاز لدل مديرم المدارس األساسية

تيعزل لمتغي ارت الجنس ،المؤىؿ العممي ،كالخبرة في اإلدارة ،كجكد عبلقة سمبية دالة إحصائيان بيف
مستكل الضغكط المينية كدافعية اإلنجاز لدل مديرم المدارس.
دراسة الشيخ ( )ٕٓٔٚىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الضغكط المينية بالدافعية

لئلنجاز لدل مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني بمنطقة كرقمة بالجزائر ،كتككنت عينة
تشار كمستشارة في اإلرشاد المدرسي كالميني ،حيث استخدمت الباحثة مقياس
الدراسة مف ُْ مس نا
الضغكط المينية كدافعية اإلنجاز ،كأظيرت نتائج الدراسة :أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الضغكط
المينية ك الدافعية لئلنجاز ،كتكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف غمكض الدكر كدافعية
اإلنجاز ،كتكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف بيف عبئ الدكر كدافعية اإلنجاز ،كتكجد
عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف طبيعة العمؿ كدافعية ،كتكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية بيف الترقية ،كالتقدـ الكظيفي كدافعية اإلنجاز.
دراسة  :)ٕٓٓٙ( Jepson& Forrest,ىدفت إلى معرفة إجياد المعمـ كعبلقتيا باإلنجاز

كااللتزاـ الميني ،تككنت العينة مف (ٓٗ) معممان ،كتكصمت النتائج إلى أف المعمميف الذيف يتعرضكف

لضغكط العمؿ مرتفعة ،كيعانكف مف اإلجياد المحسكس بدرجة كاضحة ،كما تكصمت النتائج إلى
كجكد عبلقة سمبية بيف اإلجياد المحسكس كااللتزاـ الميني ،كذلؾ تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد

عبلقة إيجابية بيف السمكؾ النكعي ،كاإلنجاز الشخصي.

ثانياً :دراسات تناولت الضغوط األُسرية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز:

دراسة عريوة ( )ٕٓٔٛىدفت الد ارسة إلى التعرؼ عمى الضغكط المينية كاأليسرية كعبلقتيا

باالستقرار األسرم لدل المرأة العاممة المتزكجة ،بكالية المسيمة بدكلة الجزائر ،حيث تككنت عينة
الدراسة مف ْْ معممة متزكجة ،كاستخدمت الباحثة مقياس الضغكط المينية كاالستقرار األسرم في
الكشؼ عف العبلقة بينيما ،كمف أىـ النتائج التي كصمت إلييا الدراسة :ال يكجد عبلقة ارتباطية بيف

الضغكط المينية كاالستقرار األسرم ،كجكد مستكل مرتفع مف الضغكط المينية في بيئة العمؿ ،كمف
أبرز الضغكط المينية التي تتػ ػعرض لي ػا المػ ػرأة الم ػ ػعممة المػ ػ ػتزكجة ىي صراع الدكر ،كقمة الحكافز
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كالترقيات.
درسة العويوي (ٕٗٔٓ) ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الضغكط األيسرية
ا

كعبلقتيا بداف عية اإلنجاز لدل طمبة الثانكية العامة في مدينة الخميؿ ،حيث تككف مجتمع الدراسة
مف ُُّٔ طالبان كطالبة ،كبمغت عينة الدراسة َّٕ طالب نا كطالبة ،ما يمثؿ َُ %مف مجتمع

الدراسة ،كمف أىـ النتائج الى كصمت الييا الدراسة :كصؿ مستكل الضغكط األيسرية لمستكل

متكسط ،كىناؾ فركؽ في مستكل الضغكط تعزل لمتغير دخؿ األسرة ،كالفرع األكاديمي ،كتعميـ

األب ،كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير تعميـ األـ ،كتكجد عبلقة بيف الضغكط
األيسرية كدافعية اإلنجاز.
دراسة  )ٕٓٓٛ( Bakhshi.et. al.ىدفت الدراسة إلى فحص ظركؼ العمؿ لمفئات المختارة

لمنساء العامبلت ،كتحميؿ أثر الضغكط األيسرية عمى المحيط العائمي حسب استجابات العينة

المختارة الم أرة العاممة في مدينة لكديانا اليندية ،كقد أخذت بعيف االعتبار معرفة الخصائص
الشخصية كاالجتماعية لمفئات المختارة مف النساء العامبلت كأسرىـ ،كتككنت عينة الدراسة مف
َُٓ امرأة تـ اختيارىـ مف ثبلث فئات كتشمؿ :الطبيبات ،مدرسات الجامعة ،كالعامبلت في

البنكؾ ،كقد تضمنت كؿ فئة َٓ امرأة ،كقد أظيرت النتائج ارتفاع مستكل الضغكط األيسرية

كتأثيرىا عمى المحيط العائمي لدل العينات الثبلث ،كأكصت الدراسة بتنفيذ برامج عبلجية كارشادية
لمتخفيؼ مف الضغكط األيسرية لممحافظة عمى المحيط العائمي.
دراسة زعموؿ (ٕٗٓٓ) ىدفت الكشؼ عف عبلقة الضغكط المينية كاأليسرية بدافعية اإلنجاز

لدل المرأة العاممة ،كتكصمت الد ارسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية سالبة ببف الضغكط المينية
كاأليسرية كدافعية اإلنجاز لممرأة العاممة ،في كبل مف الريؼ كالحضر ،كأيضا أكدت عمى أف المرأة
العاممة تعاني مف ضغكط أسرية تتمثؿ في (ضغكط الحياة الزكجية ،كرعاية األبناء ،كضغكط مع

األقارب ،كاألىؿ ،باإلضافة إلى الضغكط المينية كاالقتصادية كالصحية).

ثالثاً :دراسات تناولت الضغوط االجتماعية وعبلقتيا ببعض المتغيرات:

دراسة الصياد ( )ٕٓٔٛىدفت الدراسة إلى الكصكؿ إلى رؤية لتخفيؼ حدة الضغكطات

اليكمية االجتماعية لممرأة العاممة ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كما

استعانت بأداة المقابمة لتطبيقيا عمى عينة قكاميا (ُٕ) مفردة مف عضكات ىيئة التدريس كمكظفات
بجامعة كفر الشيخ؛ كذلؾ لمتعرؼ عمى األسباب التي تزيد مف ضغكطات الحياة اليكمية لممرأة

العاممة ،كالطرؽ التي تساعد المرأة العاممة عمى التكيؼ مع الحياة اليكمية كضغكطاتيا ،كقد
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تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا أف ىناؾ عدة أسباب تدفع المرأة لمعمؿ ،كمف بينيا
تحقيؽ االستقبلؿ المادم أك إثبات الذات ،أك حاجة األسرة لتحسيف مستكل الدخؿ ،أك الكصكؿ إلى
مكانة اجتماعية مرمكقة ،كلشغؿ كقت الفراغ ،كما كشفت نتائج الدراسة عف عدة ضغكط تسببت في

عدـ قدرة المرأة العاممة في التكفيؽ بيف العمؿ الميني ككاجباتيا المنزلية منيا ،رجكع األـ العاممة
مجيدة بع د يكـ طكيؿ مف العمؿ ،كطكؿ عدد ساعات العمؿ كذلؾ بالنسبة لممكظفات ،أما المرأة
العاممة عضك ىيئة التدريس فتكاجو الكثير مف الضغكط بسبب السفر مف كالى محافظة أخرل،

كمشكبلت متعمقة بعمميا بالجامعة فضبلن عف تعدد كصراع األدكار بيف عمميا كأستاذ جامعي

كدكرىا كأـ.

دراسة عقدة ( )ٕٜٓٓىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر الضغكط االجتماعية التي تقع

عمى المرأة العاممة في المجاؿ الرياضي ،كتـ تطبيؽ ىذه الد ارسة عمى عينة قكاميا (َِٓ) سيدة
مف خريجات التربية الرياضية كيعممف مدرسات تربية رياضية في المدارس االبتدائية كاإلعدادية

كالثانكي ة كمكجيات تربية رياضية ،مدربات أنشطة مختمفة ،محكمات أنشطة رياضية مختمفة،
كأخصائية رياضية في مراكز كمكاتب رعاية الشباب باإلدارة العامة لمنشاط الرياضي بجامعة
اإلسكندرية ،كاستخدمت الباحثة مقياس لمضغكط االجتماعية ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا

الدراسة ىك تأثير الضغكط االجتماعية عمى المرأة العاممة في المجاؿ الرياضي عمى الرغـ أنيا
تعمؿ في المجاؿ نفسو ،كذلؾ أف ممارسة الرياضة ليا أىمية كبيرة في التخفيؼ مف حدة الضغكط

االجتماعية كالنفسية كالصحية.

تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
 أظيرت الدراسات ارتفاع نسبة الضغكط المينية لدل المرأة العاممة كما في دراسة العنزم
(َُِٗ) ،كدراسة فريحات (َُِٖ) ،كدراسة الشيخ (َُِٕ) ،كعريكة (َُِٖ).

 أظيرت الدراسات ارتفاع مستكل دافعية اإلنجاز كما في دراسة العنزم (َُِٖ) ،كدراسة فريحات
(َُِٖ) ،دراسة .)ََِٔ( Jepson E & Forrest,
 أظيرت الدراسات ارتفاع مستكل الضغكط األيسرية لدل المرأة العاممة كما في دراسة العكيكم
(َُِٖ) ،كدراسة زعمكؿ (ََِْ).

 أظيرت الدراسات ارتفاع مستكل الضغكط االجتماعية كما في دراسة الصياد (َُِٖ) ،كدراسة
عقدة (ََِٗ).
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 أظيرت الد ارسات عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف الضغكط المينية كاأليسرية بدافعية اإلنجاز كما
في دراسة العنزم (َُِٗ).)ََِٖ(Bakhshi.et. al. ،
كتميزت الدراسة عف الدراسات السابقة بعدد مف المميزات التي مف أىميا :تناكلت فئة جديدة لـ

تجر عمييا دراسات مف قبؿ كىي المرأة العاممة في الجامعات ،كتميزت الدراسة في تناكليا لجميع
مصادر الضغكط الحياتية التي تتعرض ليا المرأة العاممة كىي الضغكط المينية كاأليسرية

لدرسات مف حيث المنيج المستخدـ،
كاالجتماعية ،بينما تشابيت الدراسة الحالية مع العديد مف ا ا
كالمتغيرات المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية كىك متغير دافعية اإلنجاز كما في دراسة العنزم

(َُِٗ) ،دراسة فريحات (َُِٖ) ،كتشابيت مع دراسة  )ََِٖ( Bakhshi, R.et. al.مف
حيث العينة المستيدفة ،كاستفاد الباحث مف الدراسات السابقة بجممة مف اإلفادات أىميا :تزكيد
الباحث بإطار نظرم ثرم حكؿ أبعاد الضغكط الحياتية بما فييا المينية ،كاأليسرية ،كاالجتماعية،

في صياغة مشكمة الدراسة ،كمعرفة طبيعة العبلقة بيف المتغيرات ،ككذلؾ أفادت الباحث في تفسير
كمناقشة النتائج مف ربطيا مع بعضيا البعض.

الطريقة واإلجراءات:

منيج الدراسة :اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي االرتباطي ،بكصفو أنسب المناىج المبلئمة
ليدؼ الدراسة ،كييتـ بكصؼ الظاىرة كصفان دقيقان ،كيعبر عنيا تعبي انر كميان.

مجتمع الدراسة وعينتيا :يمثؿ مجتمع الدراسة جميع العامبلت في الجامعات الفمسطينية ،في

محافظات غزة لمعاـ الدراسي (َُِٖ )َُِٗ/كالبالغ عددىف (ْٖٓ) امرأة عاممة( ،الدليؿ
اإلحصائي السنكم لك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،)َُِٖ ،أما عينة الدراسة قاـ الباحث بتقسيميا:
أ .العينة االستطبلعية :اليدؼ منيا التحقؽ مف الكفاءة السيككمترية ألدكات الدراسة ،كتضمنت
(َّ) امرأة عاممة يتكفر فييف مكاصفات العينة الفعمية.
ب .العينة الفعمية :تـ أخذ العينة بطريقة عشكائية بسيطة مف المجتمع األصمي لمدراسة ،حيث
تألفت العينة اإلجمالية مف (ٖٔ) امرأة عاممة ،كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع عينة الدراسة كفقان

لمتغيراتيا.

أدوات الدراسة:

أوالً :مقياس الضغوط الحياتية مف إعداد الباحث:

وصؼ المقياس :بعد االطبلع عمى عدد مف المقاييس ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة كمقياس

العنزم (َُِٗ) ،كمقياس عريكة (َُِٖ) ،كمقياس فريحات (َُِٖ) ،كمقياس الصياد (َُِٖ)
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قاـ الباحث بإعداد المقياس في صكرتو األكلية ،كالذم تككف مف كقد تككف المقياس مف (ْْ) فقرة
تـ بناؤىا في االتجاه اإليجابي.
أ -صدؽ المقياس :أجرى الباحث اختبارات الصدؽ اآلتية:
الضغكط المينية
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الفقرة
معامؿ

مستكل

االرتباط

الداللة

20

**.732

0.000

**.867

0.001

21

**.728

0.000

0.000

22

.845

0.000

23

.768

0.000

24

.808

0.000

25

.894

0.000

26

.756

0.000

27

.855

0.000

28

.864

0.000

.885

0.000

الفقرة

.884

0.000

29

.867

0.000

30

0.002

31

0.000

32

0.000

33

0.000

34

**.688
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

**.660
**.935
**.912
**.919

17
18
19

35

معامؿ

مستكل

االرتباط

الداللة

36

0.000

37

0.000

38

0.000

39

**.828
**.778
**.799

**.806

0.000

.770

0.000

.799

0.000

.671

0.001

.819

0.000

.874

0.000

.743

0.000

**
**
**
**
**
**

الضغكط األيسرية

الضغكط االجتماعية
الفقرة

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة
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معامؿ االرتباط
**
**

مستكل الداللة

.702

0.001

.888

0.000

**.871
**.712
**.819

**.909
**.779
**.837
**.831
**.915
**.898

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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ٔ .الصدؽ الظاىري (صدؽ المحتوى) :عرض الباحث المقياس بصكرتو األكلية عمى (ٔ) مف
أساتذة الجامعات الفمسطينية المختصيف في التربية كعمـ النفس ،إلبداء مبلحظاتيـ حكؿ أبعاد

كفقرات المقياس ،كبنا نء عمى مبلحظاتيـ؛ قاـ الباحث بأخذ كافة التعديبلت لتككيف الصكرة
النيائية لمقياس الضغكط الحياتية (ممحؽ رقـ (ُ) ،كاعتمدت إجابة المفحكص عمى فقرات

المقياس عمى التقدير الذاتي كفقان لمقياس ليكرت الخماسي ،حيث تمثؿ الدرجة (ٓ) مكافؽ بشدة،
كالدرجة (ْ) تنطبؽ عمى مكافؽ ،كالدرجة (ّ) تنطبؽ عمى محايد ،كالدرجة (ِ) تنطبؽ عمى

معارض ،كالدرجة (ُ) بشدة معارض.

ٕ .صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي عمى عينة استطبلعية مككنة مف

َّ امرأة مف النساء العامبلت في الجامعات الفمسطينية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي لو ،كجاءت النتائج

عمى النحك اآلتي:

فقرت مقياس الضغكط مع الدرجة الكميػة لمبعػد التػي
جدكؿ رقـ (ِ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف ا
تنتمي لو.
** دالة عند ٔ%
* دالة عند ٘%

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ِ ) أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس الضغكط مع

الدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي لو كاف مكجبا كدالة عند مستكل داللة َٓ ،َ.مما يشير لكجكد
اتساؽ داخمي بيف جميع فقرات كؿ بعد مف األبعاد كىذا مؤشر عمى صدؽ المقياس في قياس
الظاىرة التي أعد مف أجميا.
ٗ .صدؽ االتساؽ البنائي لمقياس الضغوط الحياتية :تـ حساب صدؽ االتساؽ البنائي لممقياس
مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبعد كبيف الدرجة الكمية لممقياس ،كجاءت

النتائج عمى النحك اآلتي:
جػػدكؿ رقػػـ (ّ) نتػػائج معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس الضػػغكط مػػع الدرجػػة الكميػػة
لممقياس
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الدرجة الكمية لممقياس

ـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

البياف
 1الضغكط المينية

)**(ُٔٗ.

0.000

 2الضغكط االجتماعية

)**(ِٗٓ.

0.000

 3الضغكط األيسرية

)**(َِٗ.

ُ0.00

** دالة عند ٔ%
* دالة عند٘ %

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ّ ) أف معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد مقياس الضغكط مع

الدرجة الكمية لممقياس كاف مكجبا كداؿ إحصائيا عند مستكل داللة َٓ َ.مما يشير إلى أف

المقياس يتميز بصدؽ البناء ألبعاده ،كىذا أيضا مؤشر عمى صدؽ المقياس في قياس الطاىرة التي
أعد مف أجميا.
ب .ثبات مقيػاس الضػغوط الحياتيػة :تػـ حسػاب ثبػات المقيػاس عمػى أفػراد العينػة االسػتطبلعية ،مػف
خبلؿ طريقة ألفا كركنباخ ،كطريقة التجزئة النصفية ،كجاءت النتائج عمى النحك اآلتي:

ُ .معامؿ الثبات وفقا لطريقة ألفا كرونباخ:

جدكؿ رقـ (ْ) معامؿ الثبات مقياس الضغكط الحياتية كفقا لطريقة ألفا كركنباخ
عدد الفقرات

معامؿ الثبات ألفا

ـ البياف
 1الضغكط المينية

16

ٖٔٗ0.

 2الضغكط االجتماعية

12

0.936

 3الضغكط األيسرية

11

0.950

39

0.966

الدرجة الكمية لممقياس

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ (ْ) أف معام ػػؿ الثب ػػات لمدرج ػػة الكمي ػػة لمقي ػػاس الض ػػغكط كفق ػػا لطريق ػػة ألف ػػا

كركنباخ كانت ٔٔٗ َ.كيعد معامؿ ثبات مرتفع ،مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع.

ٕ .طريقة التجزئة النصفية :تـ حساب معامؿ الثبات كفقا ليذه الطريقة مف خبلؿ تقسيـ االستبانة
كأبعادىا إلى مجمكعتيف ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بينيما ،كتـ تصحيح معامؿ االرتباط

باستخداـ معامؿ سبيرماف براكف لؤلبعاد الزكجية ،كمعامؿ جتماف لؤلبعاد الفردية ،كالنتائج
مكضحة بالجدكؿ اآلتي:
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جدوؿ رقـ (٘) معامؿ الثبات مقياس الضغوط وفقا لطريقة التجزئة النصفية
ـ

البياف

عدد الفقرات

معامؿ الثبات قبؿ التعديؿ

معامؿ الثبات بعد التعديؿ

1

الضغكط المينية

16

0.936

0.967

2

الضغكط االجتماعية

12

0.875

0.933

3

الضغكط األيسرية

11

0.957

0.956

الدرجة الكمية لممقياس

39

0.927

0.953

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ٓ) أف معامػػؿ الثبػػات لمدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الضػػغكط كفقػػا لطريقػػة التجزئػػة
النصفية كانت ّٓٗ َ.كيعد معامؿ ثبات مرتفع ،مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع.
مما سبؽ يمكف القكؿ إف مقياس الضغكط يتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي كبنائي جيد ،باإلضافة

إلى أنو يتمتع بثبات مرتفع مما يدلؿ عمى أف المقياس جيد كصالح لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الفعمية
كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة.
ثانياً :صدؽ وثبات مقياس الدافعية لئلنجاز مف إعداد (أبو جراد ،خميؿ)ٕٓٔ٘ ،

ٔ .الصدؽ الظاىري (صدؽ المحتوى) :عرض الباحث المقياس بصكرتو األكلية عمى (ٔ) مف

أسا تذة الجامعات الفمسطينية المختصيف في التربية كعمـ النفس ،إلبداء مبلحظاتيـ حكؿ أبعاد
كبناء عمى مبلحظاتيـ؛ قاـ الباحث بأخذ كافة التعديبلت لتككيف الصكرة النيائية
كفقرات المقياس،
ن
لمقياس دافعية اإلنجاز ممحؽ رقـ (ُ) ،ليككف المقياس في صكرتو النيائية لممقياس مككنان مف

(ّٖ) فقرة.

ٕ .صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي عمى عينة استطبلعية مككنة مف

َّ امرأة عاممة في الجامعات الفمسطينية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف
فقرات الم قياس مع الدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي لو ،كجاءت النتائج عمى النحك اآلتي:

جػػدكؿ رقػػـ (ٔ) معامػػؿ االرتبػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات مقيػػاس الدافعيػػة لئلنجػػاز مػػع الدرجػػة الكميػػة

لمبعد التي تنتمي لو
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تكجو لئلنجاز

الفقرة

معامؿ االرتباط مستكل الداللة

الفقرة

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

20

**.914

0.000

1

**.759

0.000

21

**.935

0.000

2

**.959

0.000

22

**.914

0.000

3

0.297

0.203

23

**.877

0.000

4

**.848

0.000

24

**.868

0.000

5

**.912

0.000

25

**.887

0.000

6

**.744

0.000

تكجو لمنجاح

7

**.962

0.000

الفقرة

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

8

**.863

0.000

26

**.911

0.000

9

**.962

0.000

27

**.884

0.000

10

**.927

0.000

28

**.853

0.000

11

**.896

0.000

29

**.896

0.000

12

**.914

0.000

30

**.917

0.000

13

**.780

0.000

31

**.850

0.000

32

**.936

0.000

الفقرة

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

33

**.870

0.000

14

**.964

0.000

34

**.886

0.000

15

**.935

0.000

35

**.884

0.000

16

**.955

0.000

36

**.839

0.000

17

**.964

0.000

37

**.810

0.000

18

**.877

0.000

38

**.749

0.000

19

**.807

0.000

تكجو لمعمؿ

** دالة عند ٔ%
* دالة عند ٘%
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ٔ) أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس الدافعية لئلنجاز
مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي لو كاف مكجبا كدالة عند مستكل داللة َٓ ،َ.مما يشير لكجكد
اتساؽ داخمي بيف جميع فقرات كؿ بعد مف األبعاد كىذا مؤشر عمى صدؽ المقياس في قياس

الظاىرة التي أعد مف أجميا.

ٖ .صدؽ االتساؽ البنائي لمقياس الدافعية لئلنجاز :تـ حساب صدؽ االتساؽ البنائي لممقياس

مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبعد كبيف الدرجة الكمية لممقياس ،كجاءت

النتائج عمى النحك التالي :جدكؿ رقـ (ٕ) نتائج معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس
الدافعية لئلنجاز مع الدرجة الكمية لممقياس
الدرجة الكمية لممقياس

ـ

معامؿ االرتباط

مستوى الدال لة

البياف
 1التوجو لئلنجاز

)**(ٓ.ٗٙ

0.000

 2التوجو لمعمؿ

)**(ٖ.ٙٛ

0.000

 3التوجو لمنجاح

)**(ٖ.٘ٚ

ٔ0.00

** دالة عند ٔ%
* دالة عند ٘%

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ٕ) أف معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد مقياس الدافعية لئلنجاز

مع الدرجة الكمية لممقياس كاف مكجبا كداؿ إحصائيا عند مستكل داللة َٓ ،َ.مما يشير إلي أف
المقياس يتميز بصدؽ البناء ألبعاده ،كىذا أيضا مؤشر عمى صدؽ المقياس في قياس الظاىرة التي
أعد مف أجميا.

ب .ثبات المقياس الدافعية لئلنجاز :تـ حساب ثبات المقياس عمى أفراد العينة االستطبلعية ،مف
خبلؿ طريقة ألفا كركنباخ ،كطريقة التجزئة النصفية ،كجاءت النتائج عمى النحك التالي:

ُ .معامؿ الثبات وفقا لطريقة ألفا كرونباخ :جدكؿ رقـ (ٖ) معامؿ الثبات مقياس الدافعية لئلنجاز
كفقا لطريقة ألفا كركنباخ.

البياف

عدد الفقرات

معامؿ الثبات ألفا

ـ
1

التكجو لئلنجاز

ُّ

ْٔٗ0.

2

التكجو لمعمؿ

12

َٖٗ0.

3

التكجو لمنجاح

ُّ

ّٕ0.9

الدرجة الكمية لممقياس

ٖ3

ُٖ0.9
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ٖ) أف معامؿ الثبات لمدرجة الكمية لمقيػاس الدافعيػة لئلنجػاز كفقػا لطريقػة ألفػا
كركنباخ كانت ُٖٗ َ.كيعد معامؿ ثبات مرتفع ،مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع.
ٕ .طريقة التجزئة النصفية :تـ حساب معامؿ الثبات كفقا ليذه الطريقة مف خبلؿ تقسيـ االستبانة
كأبعادىا إلى مجمكعتيف ،كتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بينيما ،كتـ تصحيح معامؿ

االرتباط باستخد اـ معامؿ سبيرماف براكف لؤلبعاد الزكجية ،كمعامؿ جتماف لؤلبعاد الفردية،
كالنتائج مكضحة بالجدكؿ اآلتي:
جدوؿ رقـ ( )ٜمعامؿ الثبات مقياس الدافعية لئلنجاز وفقا لطريقة التجزئة النصفية
ـ

البياف

عدد الفقرات

معامؿ الثبات قبؿ التعديؿ

معامؿ الثبات بعد التعديؿ

1

التكجو لئلنجاز

13

0.959

0.979

2

التكجو لمعمؿ

12

0.949

0.974

3

التكجو لمنجاح

13

0.961

0.968

الدرجة الكمية لممقياس

38

0.957

0.978

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ٗ) أف معامػػؿ الثبػػات لمدرجػػة الكميػػة لمقي ػاس الدافعيػػة لئلنجػػاز كفقػػا لطريقػػة

التجزئػػة النصػػفية كانػػت ٖٕٗ َ.كيعػػد معامػػؿ ثبػػات مرتفػػع ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بثبػػات
مرتفع.
مما سبؽ يمكف القكؿ إف مقياس الدافعية لئلنجاز يتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي كبنائي جيد،

باإلضافة إلى أنو يتمتع بثبات مرتفع؛ مما يدلؿ عمى أف المقياس جيد كصالح لمتطبيؽ عمى أفراد
العينة الفعمية ،كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة.
المحؾ المعتمد في الدراسة:
ٔ .محػػؾ المقيػػاس الثبلثػػي :لتحديػػد المحػػؾ المعتمػػد فػػي الد ارسػػة ،فقػػد تػػـ تحديػػد طػػكؿ الخبليػػا فػػي
مقيػػاس ليكػػرت الثبلثػػي مػػف خػػبلؿ حسػػاب المػػدل بػػيف درجػػات المقيػػاس (ّ )ِ=ُ-كمػػف ثػػـ تقسػػيمو

عمػػى أكبػػر قيمػػة فػػي المقيػػاس لمحصػػكؿ عمػػى طػػكؿ الفئػػة (ِ ،)َ.ٔٔ=ّ/لتحديػػد فئػػات المسػػتكيات،
كالجدكؿ رقـ (َُ) يكضح فئات المحؾ المعتمد في الدراسة.
أكثر مفٗ-%٘٘.

أكثر مف-%ٚٚ.ٚ
2.34-3
مرتفع

مدى الوزف النسبي

مفٖٖ%٘٘.ٖ-%

مدل المتكسط الحسابي

ٔٔ1-1.

1.ٕٔ-2.33

التصنيؼ

منخفضة

متكسطة

%ٚٚ.ٙ
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تـ االستعانة بفئات محؾ الدراسة كذلؾ لتحديد مستكل متغيرات الدراسة.
ٕ .محؾ المقياس الخماسي :لتحديد المحؾ المعتمد بالدراسة ،فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في
مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس (ٓ )ْ=ُ-كمف ثـ تقسيمو

عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الفئة (ْ ،)َ.ٖ=ٓ/لتحديد فئات المستكيات
الخمسة ،كالجدكؿ رقـ (ُُ) يكضح فئات المحؾ المعتمد في الدراسة.
مدل الكزف
النسبي

مفَِ-%
ّٔ%

أكثر مفّٔ -%أكثر مفِٓ-%
ٖٔ%

ِٓ%

أكثر مف

ٖٔ%ْٖ-%

أكثر مف
ْٖ%

مدل المتكسط
الحسابي

1-1.8

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5

التصنيؼ

منخفضة جدا

منخفضة

متكسطة

مرتفعة

مرتفعة جدا

نتائج الدراسة:
نتائج التساؤؿ األوؿ والذي ينص عمى :ما مستوى الضغوط الحياتية المعاصرة لدى المرأة
العاممة في الجامعات الفمسطينية كلئلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ تـ حساب المتكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ مف الدرجة الكمية لمضغكط كلجميع Hبعادىا ،كالنتائج

مكضحة بالجدكؿ رقـ (ُِ).
جدكؿ رقـ (ُِ) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ مف الدرجة الكمية
لمضغكط كلجميع أبعادىا
البعد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

الكزف النسبي%

الترتيب

المينية

3.670

0.323

73.4

3

االجتماعية

3.685

0.420

73.7

2

األيسرية

3.714

0.452

74.3

1

الضغكط الحياتية

3.690

0.315

73.8

*الكزف النسبي=المتكسط الحسابي /الدرجة العميا*ََُ
يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ُِ) النتائج اآلتية:
وصؿ مستوى متوسط أبعاد الضغوط الحياتية إلى مستوى مرتفع بوزف نسبي  ،%ٖٚ.ٛمما

يشير إلى أف مستكل الضغكط الحياتية كانت مرتفعة لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية،

كيمكف عزك تمؾ النتيجة إلى أف الضغكط الحياتية مف أىـ الظكاىر المعاصرة في المجتمع
ي
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الفمسطيني ،كالتي طرأت عمى كافة مناحي الحياة ،كالتي ك ارئيا العديد مف االضطرابات النفسية
كالعضكية ،كالتي أثرت عمى جكانب الصحة النفسية كعدـ القدرة عمى التكافؽ مع متطمباتيا ،حيث
لـ تعد ىذه الضغكط تسيطر عمى الرجاؿ ،كحدىـ بحكـ أنيـ مسؤكلكف عف تكفير متطمبات

مباشر كفاعبلن في عممية تحسيف الظركؼ المعيشية
نا
كاحتياجات أسرىـ ،بؿ أصبحت المرأة شري نكا
كاالقتصادية لدل األسرة ،كالتي أجبرىا عمى ذلؾ زيادة ىذه الضغكط الحياتية المختمفة كتنامييا ،مما

يشكؿ ليا ضغطان جديدان عمى حياتيا ،كالتي ىي أساسان مميئة بالضغكط الحياتية اليكمية ،األمر الذم

أدل إلى ارتفاعيا عف المتكسط بدرجة عالية ،كالذم بدركه سيؤثر عمى جميع أبعادىا المتصمة
بالضغكط المينية ،كاالجتماعية ،كاأليسرية ،كذىب (الحجار )َُِٓ ،أف مف أىـ االسباب كالدكافع
التي تفسر خركج المرأة لمعمؿ ىي دكافع اقتصادية ،أك الحاجة االقتصادية ،كالمقصكد ىك حاجة
المرأة الممحة لكسب قكتيا ،أك حاجة األسرة العتمادىا عمى دخؿ المرأة ،كمساعدة زكجيا في تحمؿ

تكاليؼ ،كأعباء المعيشة بسبب غبلئيا الذم استمزـ عمى الزكجيف ،كىذا ما أتفؽ مع عدد مف
الدراسات كالتي أىميا دراسة الحسف(َُِٗ) ،كدراسة أبك بكر (َُِٖ) ،كاتفقت جزئيان مع دراسة

الصياد(َُِٖ) ،كاختمفت مع دراسة كؿ مف إسحاؽ (َُِٖ) ،كدراسة التجاني (َُِٔ) التي لـ
تظير تأثير لضغكط الحياة عمى الحياة اليكمية.
كتعد الضغكط الحياتية إحدل الظكاىر المرتبطة بطبيعة الحياة اإلنسانية ،التي يتعرض ليا
الفرد في مكاقؼ ،كأحداث حياتية متباينة ،كمتغيرة ،كخاصة في ىذا الكقت الراىف المتشبع
بالضغكط ،كاألزمات النفسية ،كالتي تتطمب جيدان كبي انر مف الفرد لتحقيؽ عممية التكافؽ كالتكيؼ

معيا ،حيث يرل (السيد )ُِ :ََِٖ ،أف الضغكط الحياتية ىي ظاىرة ال تختمؼ عف باقي

الظكاىر النفسية كالقمؽ ،كاالكتئاب؛ ككنيا ناتجة عف الكجكد اإلنساني ،األمر الذم أدل إلى أف
يصبح مكضكع الضغكط الحياتية مف المكضكعات ذات األىمية كفي مقدمة المكضكعات التي تتـ

مناقشتيا في مجاالت ميمة ،أبرزىا :التعميـ ،كعمـ النفس ،كتبرز في مختمؼ البيئات كالمجتمعات،

كبخاصة في بيئة العمؿ التي تتطمب مف القائميف عمييا التفاعؿ المباشر مع الناس ،مثؿ العامميف
في المدارس كالجامعات.
ووصؿ مستوى متوسط الضغوط األُسرية لدى المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية إلى
مستوى مرتفع بوزف نسبي ٖ ،%ٚٗ.كىي أكبر الضغكط التي تكاجيا المرأة العاممة في

الجامعات ،كببل شؾ اف المرأة العاممة بعد ضغط ساعات طكاؿ في العمؿ فإف عمميا الحقيقي لـ
تنيو بعد نظ انر الرتباطيا بعممية تربية كرعاية لدل أبنائيا كزكجيا كتكفير احتياجاتيـ ،حيث رأل
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(الصياد )َْٓ :َُِٖ ،أف المرأة العاممة ال تنتيي معاناتيا عند ىذا الحد مف الضغكط المينية،
بؿ تعكد إلى المنزؿ بعد يكـ شاؽ لتجد زكجيا كأكالدىا في انتظارىا ،ىذا االنتظار الذم ال يخمك مف
تذمر كرفض ،كشعكر بالتقصير في الكاجبات المنزلية ،فالبيت ال يكجد فيو طعاـ ،كالبيت يحتاج إلى
ترتيب كاألكالد لـ يبدؤكا بدراستي ـ بعد ،الكؿ في انتظارىا لكي تقكـ بما ال يستطيع ،كؿ ىذا يشعرىف

بكثير مف الضغكط األيسرية كىذا ما اتفؽ مع دراسة (العكيكم ،)َُِٖ ،كاتفؽ مع دراسة
 ،)ََِٖ(Bakhshi.et. al.كدراسة زعمكؿ (ََِْ).

ككصؿ مستكل متكسط الضغكط االجتماعية لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية إلى

مستكل مرتفع بكزف نسبي ٕ ،%ّٕ.حيث يعد تأثير الضغكط الحياتية ليست قاصرة عمى الضغكط

األيسرية ،بؿ يمتد لمضغكط االجتماعية التي تعد مف أخطر الضغكط التي تسيطر عمى المرأة
العاممة ،كخاصة تجده المرأة العاممة في البيئة الداخمية المحيطة بيا كبأسرتيا ،كالبيئة الخارجية مف
كبير في حياتيا فتحاكؿ إرضاءىـ عمى حساب صحتيا النفسية
بيئة العمؿ ،فإنيـ يشكمكف جزنءا نا
كالجسمية ككقتيا ،فترل (عقدة )ََُ :ََِٗ ،أف التكافؽ االجتماعي ال يمكف أف يحدث دكف أف
يتـ تحقيؽ التكافؽ مع متطمباتو المرتبطة باآلخريف كالتفاعؿ معيـ ،ىذا كيؤكد (الصياد:َُِٖ ،

ْْٔ) أف الضغكط االجتماعية لدل المرأة العاممة ىي ضغكط مبلزمة ليا تحتاج إلى إدارة كتنظيـ،

كمكاجية؛ ألف ذلؾ سينعكس عمى الحياة اليكمية بشكؿ كبير ،كذلؾ مف خبلؿ التدريب عمى

الميارات االجتماعية كميارات االسترخاء الذىني كالنفسي ،كىذا ما اتفؽ مع دراسة (العنزم،
َُِٗ).

ككصؿ مستكل متكسط الضغكط الينية لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية إلى مستكل

مرتفع بكزف نسبي ْ ،%ّٕ.كيعزك الباحث ذلؾ إلى أننا نعيش في عصر ال يكجد فيو مينة تخمك
مف الضغكط سكاء النفسية اك االجتماعية اك األيسرية أك حتى المينية ،فمتطمبات العمؿ أصبحت

كثيرة كمتغيرة ،فالجامعات الفمسطينية تحاكؿ االرتقاء كالتقدـ لمكصكؿ لمستكل يجعميا تصؿ لدرجة

التنافسية العالمية ،فتحاكؿ االعتماد عمى العنصر البشرم بما يمتمؾ مف مقكمات كميارات كخبرات،

كالمرأة ليا ما تقدمو لمجامعات مف مميزات حيث أكدت دراسة (الدـ )ٔ :َُِْ ،أف المرأة العاممة

في المؤسسات الحككمية تميزت في أداء مياميا الكظيفية كاإلدارية عمى درجة عالية مف الدقة
كالتميز األمر الذم جعميا محؿ احتراـ كتقدير مف قبؿ المسؤكليف عنيا ،ىذا األمر كغيره قد يزيد

مف درجة الضغكط المينية التي يمكف أف تتعرض ليا كخاصة المرأة ذات الطمكح العالي،
كالمجتيدة في العمؿ حيث يضيؼ ( )ِٓ :ََِٔ Jepson ,E & Forrest,أف جممة الضغكط
المينية التي تتعرض ليا المرأة العاممة تنحصر في أكليا :ضغكط تتعمؽ بطبيعة العمؿ كبيئتو كدكر
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العامميف فييا مثؿ :ضغكط بيئة العمؿ المادية ،كضغكط فردية ،كاجتماعية ،كتنظيمية ،كثانييا:
ضغكط تتمثؿ في الخصائص كالصفات الذىنية كالعاطفية كالجسمية ،نمط الشخصية كمركز التحكـ

كقدرات كحاجات الفرد.

كتذىب الدراسة الحالية إلى أف أخطر مصادر الضغكط المينية التي تتعرض إلييا المرأة

الفمسطينية في المجتمع الفمسطيني ىك فقداف األماف الكظيفي ،كقطع الركاتب التي أصبحت ناقكس
خطر ييددىا نتيجة االنتماء الحزبي ،أك كجكد تقارير كيدية ككاذبو بدافع االنتقاـ ،مما يجعؿ المرأة

في حالة دائمة مف التكتر كقمة التركيز ،كزيادة درجة قمؽ المستقبؿ لدييا.
نتائج التساؤؿ الثاني والذي ينص عمى :ما مستوى دافعية اإل نجاز لدى المرأة العاممة في
الجامعات الفمسطينية كلئلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي لكؿ مف الدرجة الكمية لمدافعية لئلنجاز كلجميع أبعادىا ،كالنتائج مكضحة

بالجدكؿ رقـ (ُّ).

جػ ػدكؿ رق ػػـ (ُّ) المتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كال ػػكزف النس ػػبي لك ػػؿ م ػػف الدرج ػػة الكمي ػػة
لمدافعية لئلنجاز كلجميع أبعادىا.
البعد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

الكزف النسبي

الترتيب

التكجو لئلنجاز

1.928

0.216

64.3

1

التكجو لمعمؿ

1.803

0.250

60.1

3

التكجو لمنجاح

1.840

0.218

61.3

2

الكؿ

1.858

0.135

61.9

* الكزف النسبي= المتكسط الحسابي /الدرجة العميا*ََُ
يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ُّ) النتائج اآلتية:

كصؿ مستكل متكسط الدرجة الكمية لمدافعية لئلنجاز إلى مستكل مرتفع ،بكزف نسبي ،%61.9

مما يشير إلى أف مستكل الدافعية لئلنجاز كانت متكسطة كفقا لمحؾ الدراسة المستخدـ لدل المرأة
العاممة في الجامعات الفمسطينية ،كتعزك الدراسة تمؾ النتيجة إلى أف المرأة العاممة في الجامعات
الفمسطينية ييعطييا الدافع نحك المثابرة كاالجتياد ،كالتحفيز ،فتجد المرأة العاممة تحاكؿ أف تقدـ ما
لدييا مف إمكانيات ،كقدرات إلثبات ذاتيا ،كتحقيقيا نحك الكصكؿ إلى أىدافيا التي تسعى إلييا مف

حيث االرتقاء اإلدارم كاألكاديمي ،حيث يؤكد (الشيخ )َُِ :َُِٕ ،عمى أىمية كضركرة تكفير
دافعية لدل العامميف بالمؤسسات فمف خبلليا تنمي لدييـ السعي نحك اإلتقاف كالتمييز ،كالقدرة عمى
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تحمؿ المسؤكلية ،كالقدرة عمى تحديد األىداؼ ،كالقدرة عمى التخطيط ،كما تنمي لدييـ مستكيات
عالية مف التفكؽ كاالمتياز ،كاالستقبللية كالمثابرة كالثقة بالنفس ،ىذا كقد أشارت دراسة (اسحاؽ،
َُِٖ )ُِٗ :عمى أىمية دكر الدافعية لئلنجاز بالنسبة لمعامؿ مف خبلؿ سعيو لتحقيؽ ذاتو
كتأكيدىا ،كذلؾ مف خبلؿ ما ينجزه كفيما يحققو مف أىداؼ كالتي تتضمف نجاح العممية اإلنتاجية
في المؤسسة ،كىذا ما أكدت عميو دراسة (العنزم ،)َُِٗ ،كدراسة (العكيكم،)َُِٖ ،

ك(فريحات.)َُِٖ ،

ىذا كحصؿ يبعد التكجو لئلنجاز في دافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية
عمى كزف نسبي ّ %ْٔ.كىك أكبر أبعاد الدافعية لئلنجاز التي تكاجيا المرأة العاممة في الجامعات
تمييا التكجو لمنجاح بكزف نسبي ّ %ُٔ.ثـ التكجو لمعمؿ بكزف نسبي ُ ،%َٔ.كيعزك الباحث
ذلؾ إلى بيئة التعميـ الجامعي تسمح كتتيح الفرصة لممرأة العاممة التدرج في السمـ الكظيفي كاالرتقاء

كالتطكير مف العمؿ اإلدارم إلى عمؿ أكاديمي ،األمر الذم يحفزىا عمى اإلنجاز كالمثابرة كالتحفيز
نحك تحقيؽ أىدافيا ،كتككف عكامؿ مساعدة في تحقيؽ دافعية اإلنجاز ،كىذا ما أكدت عميو دراسة
(الشيخ )ٕٖ :َُِٕ ،أف مف أىـ المحفزات إلثارة الدافعية لئلنجاز كضكح ككجكد سمـ الترقيات
العممية كاإلدارية.
نتائج التساؤؿ الثالث والذي ينص عمى :ىؿ توجد عبلقة ذات دال لة إحصائية عند مستوى
داللة ٘ٓ ٓ.بيف الضغوط الحياتية المعاصرة والدافعية اإلنجاز لدى المرأة العاممة الفمسطينية

كلئلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لتحديد نكع كقكة العبلقة بيف
المتغيرات كجاءت النتائج عمى النحك اآلتي:

جدكؿ رقـ (ُْ) نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف بيف الضغكط كالدافعية اإلنجاز
المينية
االجتماعية
األيسرية
الكؿ

تكجو اإلنجاز

تكجو العمؿ

تكجو النجاح

الدافعية لئلنجاز

معامؿ االرتباط

0.162

-0.146

-0.087

-0.044

مستكل الداللة

0.135

0.180

0.428

0.685

معامؿ االرتباط

0.156

-0.200

-0.047

-0.057

مستكل الداللة

0.151

0.065

0.665

0.599

معامؿ االرتباط

0.093

-.281-

-0.067

-0.150

مستكل الداللة

0.393

0.009

معامؿ االرتباط

0.170

*-.273-

0.541

0.168

-0.083

-0.112

مستكل الداللة

0.118

0.011

0.450

0.303

**
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ُْ) أف مستكل الداللة لمعامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية الضغكط
كأبعادىا مف جية ،كبيف الدرجة الكمية لمدافعية لئلنجاز كأبعادىا كانت أكبر مف َٓ ،َ.باستثناء
بعد التكجو لمعمؿ في الدافعية لئلنجاز كا نت مستكل الداللة لمعامؿ االرتباط بينو كبيف الضغكط

األيسرية كالدرجة الكمية لمضغكط أقؿ مف َٓ ،َ.مما تشير النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة دالة
إحصائيا عند مستكل داللة َٓ َ.بيف الضغكط كدافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة الفمسطينية،

كتعمؿ الدراسة ذلؾ أف الضغكط الحياتية التي تتعرض ليا المرأة أصبحت جزءان مف حياتيا كقادرة
عمى التكيؼ معيا ،كخاصة أف ىذه الضغكط مبلزمة لجميع مككنات المجتمع الفمسطيني كىي

متصمة بجميع جكانب الحياة ،كعمى الرغـ مف ارتفاع مستكل الضغكط الحياتية لدل المرأة ،اال أنيا
تنظر لدافعية اإلنجاز بأنيا أمر منفصؿ عف حياتيا العممية ،كىذا ىك السكاء النفسي كىك القدرة
عمى إدارة كتنظيـ الضغكط الحياتية بعيدان عف البيئة المينية ،كعدـ التأثير في مستكل دافعية
اإلنجاز في العمؿ كاألداء ،كىذا ما يتفؽ مع دراسة (الحجار.)ُُِ :َُِٓ ،

إف كجكد عبلقة عكسية ذات داللة عند مستكل داللة َٓ َ.بيف بعد التكجو لمعمؿ في الدافعية

لئلنجاز كبيف الضغكط األيسرية كالدرجة الكمية لمضغكط ،يؤكد ذلؾ عمى أنو كمما زادت الضغكط
األيسرية لدل المرأة العاممة فإنيا ترغب في ترؾ العمؿ باعتباره المصدر األكؿ في زيادة الضغكط

األيسرية لدييا ،كببل شؾ طبيعة المرأة كشخصيتيا تتميز بقدرتيا عمى ا إصدار األحكاـ بسرعة

(التفكير العاطفي) لكثرة الضغكط الحياتية المعاصرة التي تتعرض ليا بشكؿ مستمر ،فتحاكؿ
كتسعى لذلؾ كلكف سرعاف مع تعكد بعد حالة اليدكء كاالستقرار النفسي كاألسرم ،كيعد الخبلؼ

عمى طبيعة العمؿ مع الزكج أخطر الضغكط األيسرية التي قد ترتبط بترؾ العمؿ ،نظ انر الرتباطو

بالثقة بيف الزكجيف ،كاألساس في تحقيؽ التكافؽ الزكاجي بينيما ،كنتائج ىذا السؤاؿ اختمفت مع

دراسة (ََِٔ  )Jepson ,E & Forrest,التي أكدت عمى كجكد عبلقة سمبية بيف ضغكط العمؿ

المينية كدافعية اإلنجاز الشخصي لدل المعمميف كالمعممات كيتفؽ ذلؾ مع دراسة (فريحات،
َُِٖ).
نتائج التساؤؿ الرابع والذي ينص عمى :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ٘ٓ ٓ.في متوسط الضغوط لدى المرأة العاممة الفمسطينية تبعا لممتغيرات التالية (الحالة
االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة  -التخصص)
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كلئلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف المتعدد ( )MANOVAفي
اتجاىات لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف أكثر مف متغير تابع كأكثر مف متغير مستقؿ ،كالنتائج مكضحة
بالجدكؿ رقـ (ُٓ)

جػػدكؿ رقػػـ (ُٓ) نت ػػائج اختبػػار التبػػايف المتع ػػدد لمتعػػرؼ عم ػػى الفػػركؽ فػػي مس ػػتكل الضػػغكط يعػػزل

(الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة  -التخصص)
المصدر
الحالة

العمؿ

الخبرة

التخصص

الخطأ

االجمالي

المربعات

درجات
الحرية

متكسط

مجمكع

المربعات

قيمة f

مستكل Sig.
الداللة

الضغكط المينية

0.116

1

0.116

1.136

0.290

الضغكط االجتماعية

0.268

1

0.268

1.538

0.219

الضغكط األيسرية

0.187

1

0.187

1.047

0.309

الدرجة الكمية لمضغكط

0.007

1

0.007

0.073

0.788

الضغكط المينية

0.167

1

0.167

1.630

0.205

الضغكط االجتماعية

0.236

1

0.236

1.352

0.248

الضغكط األيسرية

0.145

1

0.145

0.810

0.371

الدرجة الكمية لمضغكط

0.023

1

0.023

0.232

0.631

الضغكط المينية

0.291

1

0.291

2.841

0.096

الضغكط االجتماعية

0.116

1

0.116

0.662

0.418

الضغكط األيسرية

1.217

1

1.217

6.827

0.011

الدرجة الكمية لمضغكط

0.006

1

0.006

0.056

0.814

الضغكط المينية

0.004

1

0.004

0.038

0.847

الضغكط االجتماعية

0.093

1

0.093

0.531

0.468

الضغكط األيسرية

1.737

1

1.737

9.742

0.002

الدرجة الكمية لمضغكط

0.271

1

0.271

2.708

0.104

الضغكط المينية

8.304

81

0.103

الضغكط االجتماعية

14.132

81

0.174

الضغكط األيسرية

14.444

81

0.178

الدرجة الكمية لمضغكط

8.092

81

0.100

الضغكط المينية

1167.234

86
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الضغكط االجتماعية

1182.840

86

الضغكط األيسرية

1203.331

86

الدرجة الكمية لمضغكط

1179.127

86

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ُٓ) أف مستكل الداللة لمدرجة الكمية لمضغكط كلجميع أبعادىا كانت
أكبر مف َٓ َ.عند جميع المتغيرات (الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة  -التخصص)

باستثناء الضغكط األيسرية في متغير الخبرة كالتخصص كانت أقؿ مف َٓ ،َ.مما يدلؿ عمى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة َٓ َ.بيف الضغكط لدل المرأة العاممة
الفمسطينية تبعا لممتغي ارت التالية (الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة  -التخصص) باستثناء
الضغكط األيسرية كانت ىناؾ فركؽ تعزل لمخبرة كلمتخصص ،كلمتعرؼ عمى مصدرىا تـ حساب
المتكسط الحسابي لمضغكط األيسرية كفقا لمتغير الخبرة كالتخصص ،كالجدكؿ رقـ (ُٔ) يكضح

النتائج أف الفركؽ كانت لصالح الخبرة األكبر مف ٓسنكات ،كلصالح العمكـ االنسانية ،كتعزك
الدراسة تمؾ النتيجة إلى أف جميع العامميف يعيشكف في بيئة عمؿ كاحدة ،تشترؾ بينيـ قكاسـ
مشتركة في طبيعة األعماؿ سكاء أكانت إدارية أـ أكاديمية ،ككاقع الضغكط الحياتية اليكمية منتشرة

في جميع البيئات في كاقع المجتمع الفمسطيني لما يمر بو مف ظركؼ صعبة ،تجعؿ حياة الفرد في

تكتر ،كقمؽ ،كاحباط دائـ ،كىذا ما تؤكد عميو دراسة (أبك بكر )ُٖٖ :َُِٖ ،حيث إف الضغكط
الحياتية تفقد الركح المعنكية لدل المرأة العاممة ،كقدرتيا عمى التكافؽ مع متطمبات الحياة كىذا ما
أتفؽ مع د ارسة (عقدة.)ََِٗ ،

جدكؿ رقـ (ُٔ) نتائج المتكسط الحسابي لمضغكط األيسرية كفقا لمتغير الخبرة
الخبرة

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

ٓفاقؿ

3.540

0.479

أكثر مف ٓ

3.759

0.436

اإلجمالي

3.713

0.451

التخصص

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

إنسانية

3.785

0.431

طبيعية

3.459

0.441

اإلجمالي

3.713

0.451
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كمف الجدكؿ السابؽ يتضح أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الضغكط األيسرية كمتغير الخبرة،
فكمما زادت سنكات الخبرة في العمؿ أصبحت المرأة العاممة أكثر قدرة عمى إدارة الضغكط األيسرية،
كالتعامؿ كالتكيؼ معيا دكف أف يؤثر عمى حياتيا األيسرية ،كىذا ما أكدت عميو دراسة
 ،)ََِٖ( Bakhshi.et. al.أنو كمما زادت درجة الخبرة العممية كمما قمت الضغكط األيسرية

المسيطرة عمى المحيط العائمي.
نتائج التساؤؿ الخامس والذي ينص عمى :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ٘ٓ ٓ.في متوسط دافعية اإلنجاز لدى المرأة العاممة الفمسطينية تبعا لممتغيرات التالية
(الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة  -التخصص) جدكؿ رقـ (ُٕ) نتائج اختبار التبايف

المتعدد لمتعرؼ عمى الفركؽ في مستكل الدافعية لئلنجاز يعزل (الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ-

الخبرة  -التخصص)

المصدر

الحالة

التكجو لئلنجاز

0.00005

1

0.00005

0.000

التكجو لمعمؿ

0.065

1

0.065

1.091

0.299

التكجو لمنجاح

0.025

1

0.025

0.504

0.480

0.001

1

0.001

0.041

0.840

التكجو لئلنجاز

0.026

1

0.026

0.545

0.462

التكجو لمعمؿ

0.043

1

0.043

0.721

0.398

التكجو لمنجاح

0.009

1

0.009

0.183

0.670

0.023

1

0.023

1.284

0.261

التكجو لئلنجاز

0.033

1

0.033

0.685

0.410

التكجو لمعمؿ

0.131

1

0.131

2.212

0.141

التكجو لمنجاح

0.006

1

0.006

0.127

0.722

0.022

1

0.022

1.219

0.273

0.012

1

0.012

0.256

0.614

لمدافعية لئلنجاز

الدرجة الكمية
لمدافعية لئلنجاز

الخبرة

الدرجة الكمية
لمدافعية لئلنجاز
التخصص

المربعات

الحرية

المربعات

الداللة

0.988

الدرجة الكمية

العمؿ

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة f

مستكلSig.

التكجو لئلنجاز
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التكجو لمعمؿ

0.356

1

0.356

6.007

0.016

التكجو لمنجاح

0.007

1

0.007

0.142

0.708

0.039

1

0.039

2.140

0.147

التكجو لئلنجاز

3.894

81

0.048

التكجو لمعمؿ

4.806

81

0.059

التكجو لمنجاح

4.006

81

0.049

1.482

81

0.018

التكجو لئلنجاز

323.497

86

التكجو لمعمؿ

284.979

86

التكجو لمنجاح

295.178

86

298.549

86

الدرجة الكمية
لمدافعية لئلنجاز

الخطو

الدرجة الكمية
لمدافعية لئلنجاز

االجمالي

الدرجة الكمية
لمدافعية لئلنجاز

كلئلجابػػة عمػػى ذلػػؾ التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف المتعػػدد ( )MANOVAفػػي التعػػرؼ
عمػػى الفػػركؽ بػػيف أكث ػر مػػف متغيػػر تػػابع كأكثػػر مػػف متغيػػر مسػػتقؿ ،كالنتػػائج مكضػػحة بالجػػدكؿ رقػػـ
(ُٕ)
يتبيف مف الجدكؿ رقـ (ُٕ) أف مستكل الداللة لمدرجة الكمية لمدافعية لئلنجاز كلجميع أبعادىا

كانت أكبر مف َٓ َ.عند جميع المتغيرات (الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة -
التخصص) باستثناء بعد التكجو لمعمؿ في متغير التخصص كانت أقؿ مف َٓ ،َ.مما يدلؿ عمى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة َٓ َ.في متكسط الدافعية لئلنجاز لدل

المرأة العاممة الفمسطينية تبعا لممتغيرات التالية (الحالة االجتماعية -طبيعة العمؿ -الخبرة -
التخصص) باستثناء التكجو لمعمؿ كانت ىناؾ فركؽ تعزل لمتخصص كلمتعرؼ عمى مصدرىا تـ
حساب المتكسط الحسابي لمتكجو لمعمؿ كفقا لمتغير التخصص ،كالجدكؿ رقـ (ُٖ) يكضح النتائج
أف الفركؽ كانت لصالح العمكـ الطبيعية ،كيعزك الباحث تمؾ النتيجة إلى مبلحظة أنو ال يكجد

فركؽ في أبعاد دافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة حيث جميع العامبلت في الجامعات يعممكف في
بيئات اجتماعية كدافعية كاحدة ،فدافعية اإلنجاز ترتبط بالسمكؾ كالطاقة الداخمية لدل الفرد تحركيا
الحاجات كالرغبات الفردية بشكؿ أساسي ،كيرل الباحث أف عدـ كجكد فركؽ في متغيرات :الحالة
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االجتماعية ،كطبيعة العمؿ ،كالخبرة ،كالتخصص في دافعية اإلنجاز يعزك إلى أف الظركؼ في
البيئة الداخمية كالخارجية مميئة بمصادر التكتر كالقمؽ التي قد تسيطر عمى تفكير المرأة فتجعميا ال
تفكر في مستكل اإلنجاز أك حتى في الطمكح األكاديمي ،كعدـ كجكده ضمف األكلكيات.

جدكؿ رقـ (ُٖ) نتائج المتكسط الحسابي التكجو لمعمؿ كفقا لمتغير التخصص

التخصص

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

عمكـ إنسانية

ّٕٕ1.

ُِٔ0.

عمكـ طبيعية

َُٕٗ.

ُٕ0.1

اإلجمالي

َُّٖ.

0.250

أما عف كجكد فركؽ ذات داللة إ حصائية في بعد التكجو نحك العمؿ لصالح تخصص العمكـ
الطبيعية حيث تؤكد الدراسة أف متطمبات العمؿ في جكانب العمكـ الطبيعة تتفكؽ عمى جكانب العمؿ

في العمكـ اإلنسانية ،مما يجعميا في تفكير دائـ كعمؿ متكاصؿ لئلنياء بأسرع كقت ممكف مف أجؿ
عدـ تراكـ األعماؿ كالتي ستصبح ذات ثقؿ في المستقبؿ ،كىذا ما أكدتو دراسة ( Ibrahim & Al

 )ََِٔ ،Mashaanأف المرأة العاممة في مجاؿ العمكـ الطبيعية لدييا القدرة عمى إدارة الضغكط

بشكؿ أكبر مف المرأة العاممة في العمكـ االنسانية.
التوصيات :ويمكف ،مف خبلؿ ىذه الدراسة ،أف نشير إلى بعض التوصيات المتمثمة فيما يوتي:
 تكجيو المرأة العاممة إلى ضرركه التكيؼ كالتكافؽ مع أدكارىا المتعددة لمقدرة عمى التعامؿ مع
الضغكط الحياتية التي تتعرض ليا.

 ضركرة كجكد كحدات إرشادية نفسية تخص العامبلت في الجامعات الفمسطينية ،لممساىمة في
بناء استراتيجيات فعالة في التخفيؼ مف حدة الضغكط الحياتية التي يتعرضكف ليا.

 تعزيز ثقافة التعاكف كاالحتراـ المتبادليف القائميف عمى تعزيز الشراكة األيسرية بيف الزكجيف بما
يضمف تحقيؽ عكامؿ الصحة النفسية ،كالمينية ،كاالجتماعية لجميع أفراد األسرة.

 ضركرة كجكد تنظيـ لقاءات كجمسات إسعافات نفسية أكلية بشكؿ دكرم متتابع لدل المرأة العاممة
في الجامعات مف أجؿ السيطرة عمى الضغكط الحياتية التي تتعرض ليا.

 ضركرة تعزيز عمؿ المرأة في الجامعات مف خبلؿ تحفيز المثابرات كالمتميزات كالمجتيدات في
الرقي اإلدارم كاألكاديمي مف خبلؿ إتاحة الفرص المناسبة ليف.
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 ضركرة تسييؿ السفر لمخارج لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية لبلستفادة مف التجارب
العالمية في طبيعة عمؿ المرأة مما يساىـ في تعزيز قدرتيا عمى مكاجية الضغكط كتحفيز درجة
المثابرة كاالجتياد لمرقي بذاتيا كالمؤسسة التي تعمؿ بيا.

 االىتماـ بتنظيـ دكرات تدريبية لصقؿ قدراتيا القيادية ،ككذلؾ كضع برامج تدريبية متخصصة في
رفع دافعية اإلنجاز لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية.

مقترحات بحثية:

عددا مف المقترحات البحثية لدى الباحثيف وطمبة العمـ لتناوؿ ىذه المقترحات في
يقدـ الباحث ً
المستقبؿ لعدـ توفرىا بالمكتبة الفمسطينية.
 برنامج إرشادم معرفي سمككي لمتخفيؼ مف الضغكط المينية كأثره عمى دافعية اإلنجاز لدل
المرأة العاممة.

 كضع إستراتيجيات التعايش كالتكيؼ مع الضغكط الناتجة عف ضغكط العمؿ لدل المرأة العاممة
في الجامعات الفمسطينية.

 برنامج إرشادم أسرم لمتخفيؼ مف الضغكط األيسرية كأثره عمى التكافؽ الزكاجي لدل المرأة
العاممة.

 برنامج إرشادم قائـ عمى العبلج بالمعنى لتحسيف معنى الحياة كأثره عمى التكافؽ الزكاجي لدل
المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية.

 التفتح الذىني كعبلقتو بالتعايش مع الضغكط لدل المرأة العاممة في الجامعات الفمسطينية.
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قائمة المراجع العربية:
 أبك بكر ،إياد (َُِٖ) .المساندة االجتماعية كعبلقتيا بالضغكط الحياتية لدل زكجات األسرلالفمسطينييف :دراسة حالة :محافظة جنيف ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية

والنفسية.ُُٗ-ُّٕ ،)ِِ(ٕ ،

 أبك جراد ،خميؿ (َُِٓ) .االنتماء والرضا الوظيفي وعبلقتيما بدافعية اإلنجاز لدى المرشديف التربوييفبوزارة التربية والتعميـ في غزة (رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية التربية ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 أسحؽ ،سميرة (َُِٖ) .الضغكط المينية كعبلقتيا بالتكافؽ الزكاجي لدل عينة مف العامبلت بالقطاعالحككمي في دكلة الككيت ،مجمة العموـ التربوية جامعة القاىرة.َّْ-ِْٖ ،)ُ( ِٔ ،

 التجاني ،إيماف (َُِٔ) .الضغكط النفسية المينية كعبلقتيا باالضطرابات الصكتية لدل معممات المرحمةاالبتدائية ،مجمة دراسات نفسية وتربوية ،جامعة قاصدي مرباح الجزائر.ُِِ-َُِ ،)ِ(ُٔ ،

 تكفيؽ ،نجاة (ََِّ) .البيئة األيسرية كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل التبلميذ المتفكقيف ،المجمة العممية،كمية التربية ،جامعة أسيوط.ُِٕ-ُِٓ ،)ُ( ُٗ ،

 الحجار ،كفاء (َُِٓـ) .الميارات االجتماعية وعبلقتيا بالضغوط النفسية لدى المرأة القياديةبمحافظات غزة (رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

 الحسيف ،أسماء (َُِٗ) .الضغكط المينية كعبلقتيا بالشعكر بالرضا لدل أعضاء ىيئة التدريب بجامعةنكرة بنت عبد الرحيـ ،مجمة البحث العممي في التربية :جامعة عيف شمس  -كمية البنات لآلداب
والعموـ والتربية.ُّْ - ِٕٕ ،)ُ( َِ ،

 الدـ ،نجبلء (َُِْ) .مواجية الضغوط المينية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى مدربي مراكز التدريبالميني بقطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية التربية ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 دكيكات ،فخرم (َُِٖ) .الضغكط النفسية كالمينية لدل العامميف في مؤسسات التربية الخاصة فيشماؿ الضفة الغربية :فمسطيف مف كجية نظرىـ ،مجمة العموـ التربوية والنفسية :جامعة البحريف -
مركز النشر العممي ُٗ (ّ).ُِٕ-ُُٗ ،

 رشيد ،حسيف (َُِّ) .االتجاىات النفسية نحو عمؿ المرأة السياسي واالجتماعي وعبلقتيا بالتنشئةاألُسرية ،عماف :دار جرير لمنشر كالتكزيع.

 زعمكؿ ،مديحة (ََِْ) .الضغوط المينية واألُسرية وعبلقتيما بالدافعية لئل نجاز لدى المرأة العاممة(رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية اآلداب ،جامعة المنيا ،مصر.

 زناتي ،عبد الكريـ (َُِّ) .الضغوط المينية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز دارسة ميدانية لدى أعوافالحماية المدني (رسالة ماجستير غير منشكرة) كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة مرباح كرقمة،

الجزائر.

057

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

 السيد ،ماجدة (ََِٖ) .الضغط النفسي ومشكبلتو وأثره عمى الصحة النفسية ،عماف ،األردف :دارصفاء لمنشر كالتكزيع.

 الشيخ ،أكالد ىدار (َُِٕ) .الضغوط المينية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى متشار التوجيو واالرشادالمدرسي ،د ارسة ميدانية في منطقة ورقمة (رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية العمكـ االجتماعية،
جامعة الخضر بالكدم ،الجزائر.

 الصياد ،إيماف .)َُِٖ( .ضغكط الحياة اليكمية كالمرأة العاممة :دراسة ميدانية عمى عينة مف المرأةالعاممة بجامعة كفر الشيخ ،حوليات آداب عيف شمس :جامعة عيف شمس.ْٕٖ -ِْْ ،)ِ(ْٔ .

 الضريبي ،عبد ا﵀ (ََُِ) .أساليب مكاجية الضغكط النفسية المينية كعبلقتيا ببعض المتغيرات ،مجمةجامعة دمشؽ لمبحوث التربوية.ْٓ-ِّ ،)ْ( ِٔ ،

 طبلفحة ،حامد (َُِّـ) .ضغكط العمؿ عند معممي الدراسات االجتماعية لممرحمة األساسية في األردفكالمشكبلت الناجمة عنيا ،مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية-ِٕٓ ،)ِ(ُِ ،
ِْٗ.

 عبد المقصكد ،أماني ،عثماف ،تيانيََِٕ( .ـ) .الضغوط األُسرية والنفسية (األسباب والعبلج) ،الطبعةالثانية ،القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.

 عريكة ،دالؿ (َُِٖ) .الضغوط المينية وعبلقتيا باالستقرار األسري لدى المرأة العاممة المتزوجة(رسالة ماجستير غير منشكرة) كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،بجامعة محمد بكضياؼ المسمية،
الجزائر.
 عقدة ،أميمة (ََِٗ) .دراسة الضغكط االجتماعية لممرأة العاممة في المجاؿ الرياضي ،مجمة العموـالبدنية والرياضية ،جامعة المنوفية.َُُ-ٓٗ ،)ُٓ(ٖ .

 العنزم ،سمطاف (َُِٗ) .الضغوط النفسية المينية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى عينة مف المعمميفالكويتييف في مدارس المرحمة الثانوية (رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة الككيت ،الككيت.

 العكيكم ،تياني (َُِٓ) .الضغوط األُسرية وعبلقتيا بدافعية التعمـ لدى طمبة الثانوية العامة في مدينةالخميؿ (رسالة ماجستير غير منشكرة) كمية التربية ،جامعة القدس المفتكحة ،فمسطيف.

 فريحات ،رىؼ (َُِٖ) .الضغوط المينية التي تواجو مديري المدارس األساسية بمحافظة العاصمةوعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدييـ (رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة آؿ البيت ،العراؽ.

 -ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،الكتاب اإلحصائي السنوي لمتعميـ  ،َُِٖ ،ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚغزة.

المراجع األجنبية:

- Bakhshi, R; Sudha, N & Sandhu, P.(2008). Impact of Occupational Stress
on Home Environment:An Analytical Study of Working Women of
Ludhiana City”, Journal of Human Ecology. 23(2).23-45.
058

م0202  ٌونٌو،1441 مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة

- Ibrahim, H & Al Mashaan, O. (2004). Job Stress and its Relation With
Type A, Locus of Control, Arabic Studies in Psychology, 3 (2) 5-32.
- Jepson, E & Forrest, S. (2006). Individual Contributory factors in Teacher
Stress: the role of Achievement Striving and Occupational Commitment,
The British journal of Educational psychology, (76)23-34.
- Lazuras, L. (2006). Occupational stress: Negative affectivity and physical
health in special and general education in Greece ", British Journal
Special Education, 33 (4) 204 –209.

059

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

واقع استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز في
المرحمة األساسية العميا في محافظة غزة مف وجية نظرىـ
إعداد:
د .شادي عبد الحافظ عبد الحافظ حميد

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس الجغرافيا المساعد
وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية
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الممخص:
ىدؼ البحث إلى معرفة مدل استخداـ معممي الدراسات االجتماعية الستراتيجيات التدريس
المتمايز في المرحمة األساسية العميا كتحديد أىـ الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية
عند استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا كتككنت عينة البحث مف

(َٓ) مف معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة األساسية العميا كاستخدـ الباحث في ىذه البحث
المنيج الكصفي كأعد الباحث أدكات البحث ،تمثمت في استبانة كتكصؿ البحث إلى أف ىناؾ تفاكتان
في مكافقة أفراد العينة عمى استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز
حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ حكؿ استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس
المتمايز ما بيف (ٓ)ِ.ٔٔ-ّ.
إف ىناؾ تفاكتان في مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية

إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالمعمـ حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ حكؿ الصعكبات
التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالمعمـ ما بيف

(ْ)ِ.ٗ-

ىناؾ تفاكت في مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية

إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ المدرسي حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ حكؿ
الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ

المدرسي ما بيف (ٔ)ْ.ْْ-ِ.

الكممات المفتاحية :كاقع ،معممي الدراسات االجتماعية ،إستراتيجيات التدريس المتمايز
Abstract
(The reality of the use of social studies teachers of differentiated
)teaching strategies in the upper basic stage
The aim of this research is to find out the extent to which teachers of
social studies use differentiated teaching strategies in the higher basic stage
and identify the most important difficulties facing teachers of social studies
when using differentiated teaching strategies in the upper basic stage. The
researcher in this research descriptive approach and the researcher prepared
the research tools were in the questionnaire and the research found that
there is a disparity in the consent of the sample respondents to the use of
social studies teachers of differentiated teaching strategies where ranged m
And Sttat consent on the use of social studies teachers for teaching
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strategies differentiated between (3.5-2.66) There was a difference in the
sample members' approval of the difficulties faced by teachers of social
studies for differentiated teaching strategies related to the teacher between
(4-2.9) There was a difference in the sample members' approval of the
difficulties faced by teachers of social studies for differentiated teaching
strategies related to the school system. Between (4.44-2.6).
Keywords: reality, teachers of social studies, differentiated teaching
strategies

المقدمة:
في ظؿ التطكرات المعاصرة في تعميـ كتعمـ الدراسات االجتماعية أصبحت المناىج تركز أكثر
عمى إشراؾ المتعمميف كتحفيزىـ مع تغير دكر المعمـ كالمتعمـ ،كبما أف تطكير التعميـ عممية مستمرة
فيي ال تقتصر عمى االىتماـ بالمناىج مف حيث تعديميا ،كتحديثيا ،أك االىتماـ بمحتكل المكاد

الدراسية التي يتـ تقديميا لممتعمـ بطريقة سيمة ،لكنيا أيضان تيتـ بالجكانب األخرل لمعممية التعميمية،

مثؿ التفاعؿ األمثؿ بيف المعمـ كالطالب ،فظيرت استراتيجيات تساعد الطمبة عمى الكصكؿ إلى
الميارات المطمكبة مف خبلؿ مراعاة احتياجاتيـ التعميمية المتباينة.
كيرل (محمكد الشقيرات )ٓٓ،ََِٗ ،أف التطكر التقني كنظريات التعمـ كالتكسع في المعرفة
قد أدل إلى التكجو إلى تغيير الطريقة التي يتـ بيا تعميـ الطمبة ،مف خبلؿ دراسة االستعدادات
كاالحتياجات المختمفة لمطبلب ،التي استدعت التفكير بشكؿ مختمؼ عند تصميـ المناىج كطرؽ
التدريس ،فمعرفة الطمبة أكثر تساعدنا أف نفي باحتياجاتيـ كنمبييا ،بمنياج دقيؽ كتعميـ متمايز

فظيرت الدعكة إلى التدريس المتمايز كباتت حاجة ممحة في التعميـ لمراعاة تنكع المتعمميف
كاختبلفاتيـ كضركرة استخدامو في العممية التعميمية ،لرفع مستكل جميع المتعمميف باستخداـ طرائؽ

تدريس تسمح بتنكع المياـ كالنتاجات التعميمية ،كيفترض أف كؿ غرفة صؼ تحكم متعمميف مختمفيف
(سامية المغربي)ُٓ:َُِٔ ،

كالتدريس المتمايز يندرج تحتو العديد مف اإلستراتيجيات ،كىك مصمـ لتمبية احتياجات الطمبة،
بحيث يتيح لكؿ الطمبة الحصكؿ عمى المنيج نفسو ،كلكف عف طريؽ مداخؿ كمياـ كمخرجات تعمـ

مصممة ،كفقان لحاجاتيـ التعميمية ()Watts-Taff &et.al،2012:35

مشكمة البحث وأسئمتو الفرعية:

لقد بينت العديد مف الدراسات كالبحكث في مجاؿ تدريس الدراسات االجتماعية بأف
إستراتيجيات التدريس المتمايز مف الطرؽ الحديثة كليا أىمية كبيرة في التعميـ كظير ذلؾ في دراسة
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(تركي المحيميدَُِٔ،؛ حاتـ محمدَُِٓ،؛ ميعاد

السرام كالياـ فارسَُِٓ ،؛

Dosh&Zidon, 2014؛ أمجد الراعيَُِْ ،؛ صفاء محمد )َُِْ ،لما تكفره ىذه
اإلستراتيجيات مف تعميـ ييدؼ إلى رفع مستكل جميع الطمبة كتتحدد خطكاتيا األساسية مف خبلؿ
تحديد المعمـ الميارات كالقدرات الخاصة بكؿ طالب كاإلستراتيجيات التدريسية المبلئمة لكؿ طالب

كالمياـ التي سيقكـ بيا الطالب لتحقيؽ أىداؼ التعمـ

كال شؾ أف معممي الدراسات االجتماعية يتطمب منيـ دكمان أف يككنكا مطمعيف عمى كؿ ما

يستجد في مجاؿ تخصصاتيـ ،كأف يمتمككا الميارات البلزمة ألداء عمميـ بكؿ كفاية كفاعمية.

لذلؾ فإف الباحث يرل ضركرة إجراء د ارسة بغية التعرؼ عمى كاقع استخداـ معممي الدراسات
االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا ،ككذلؾ الكشؼ عف
المعكقات التي تحكؿ دكف استخدامو مف قبؿ المعمميف

في ضكء ما سبؽ تتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

"ما كاقع استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلست ارتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة

األساسية العميا في محافظات غزة مف كجية نظرىـ؟ "
كيتفرع منو األسئمة الفرعية اآلتية:

ُ .ما درجة استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة
األساسية العميا مف كجية نظرىـ؟
ِ .ما الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية عند استخداـ إستراتيجيات التدريس
المتمايز المتعمقة بالمعمـ في المرحمة األساسية العميا مف كجية نظرىـ؟

ّ .ما الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية عند استخداـ إستراتيجيات التدريس
المتمايز المتعمقة بالنظاـ بالمدرسي في المرحمة األساسية العميا مف كجية نظرىـ؟

أىداؼ البحث:

ييدؼ البحث إلى:
ُ .معرفة مدل استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة
األساسية العميا

ِ .معرفة الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز
المتعمقة بالمعمـ في المرحمة األساسية العميا
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ّ .معرفة الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية الستراتيجيات التدريس المتمايز
المتعمقة بالنظاـ المدرسي في المرحمة األساسية العميا

أىمية البحث:

يستمد ىذا البحث أىميتو مف أىمية مكضكعو كتتضح أىميتو في:

ُ .مسايرتيا لبلتجاىات الحديثة التي تدعك إلى االىتماـ بإستراتيجيات التدريس المتمايز
ِ .قد يستفيد منيا القائمكف عمى إ عداد برامج تدريب المعمميف في ك ازرة التعميـ في التعرؼ إلى
درجة استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز مف قبؿ معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة

األساسية العميا
ّ .مف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة في إبراز أىـ الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات
االجتماعية عند استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز ،مما يساعد عمى فيـ تمؾ الصعكبات،
كالتغمب عمييا.

مصطمحات البحث:
ُعٍّرفت مصطمحات البحث كما يوتي:
واقع :االستخداـ الفعمي الذم يقكـ بو معممك الد ارسات االجتماعية في المرحمة األساسية العميا
إلستراتيجيات التدريس المتمايز.

االستراتيجيات :تكظيؼ جميع اإلجراءات كالطرؽ كالكسائؿ التي يستخدميا معممك الدراسات

االجتماعية في أثناء تدريس الدراسات االجتماعية لتحقيؽ األىداؼ التدريسية المرجكة.

التدريس المتمايز :إستراتيجيات تعميمي ة تتمركز حكؿ المتعمـ كتراعي اختبلؼ كقدرات الطمبة
كخصائصيـ كتعمؿ عمى تمبية االحتياجات كاالىتمامات كالميكؿ المختمفة لمطبلب كذلؾ بتكظيؼ

االستراتيجيات المناسبة لممكقؼ التعميمي كصكالن لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

أدوات البحث:

كلتحقيؽ أىداؼ البحث أعد الباحث استبيانان مكجيان لمعممي الدراسات االجتماعية في المرحمة

األساسية العميا
حدود البحث:

اقتصر البحث الحالي عمى:
ُ .الحد المكضكعي :يقتصر البحث عمى معرفة درجة استخداـ معممي الدراسات االجتماعية في
المرحمة األساسية العميا إلستراتيجيات التدريس المتمايز
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ِ .الحد البشرم :تككنت عينة البحث مف معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة األساسية العميا
في مديرية غرب غزة
ّ .الحد الزماني :تـ تطبيؽ أداة البحث في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي َُِٗـََِِ/ـ

اإلطار النظري

مفيوـ التدريس المتمايز:

إستراتيجيات التدريس المتمايز

ىك التعرؼ إلى اختبلؼ كتنكع خمفيات المتعمميف المعمكماتية ،كمدل استعدادىـ لمتعمـ ،كما
المكاد التي يفضمكف تعمميا؟ كما طرؽ التدريس التي يتعممكف مف خبلليا بشكؿ أفضؿ؟ كالتعرؼ
إلى ميكليـ كاىتماماتيـ كأنماط تعمميـ كأنكاع ذكائيـ ...ثـ يعمؿ المعمـ عمى االستجابة ليذه
المتغيرات مف خبلؿ تق ديـ محتكل المنيج بطرؽ متنكعة .لذلؾ نقكؿ أف التعميـ المتمايز ىك عممية

مقاربة بيف محتكل المنيج كطرؽ تقديمو كصفات كخصائص المتعمميف المختمفة في فصؿ دراسي

كاحد كيمكف القكؿ أف التعميـ المتمايز ىك فمسفة تربكية تبنى عمى أساس أف عمى المعمـ تطكيع
تدريسو تبعا لبلختبلفات بيف المتعمميف( .ككثر ككجؾ كآخركف(.ِٓ ،ََِٖ ،

كقد عرؼ (عمار حسف )ُّْ ،َُِٔ ،بأنو التعميـ ييدؼ إلى رفع مستكل الطمبة الذيف

يكاجيكف مشكبلت في التحصيؿ ،كانو سياسة مدرسية تأخذ في اعتبارىا خصائص الفرد كخبراتو
السابقة كىدفيا زيادة إمكانات قدرات الطالب كاف النقطة األساسية في ىذه السياسة ىي :تكقعات
المعمميف مف الطمبة ،كاتجاىات الطمبة نحك إمكاناتيـ كقدراتيـ .فيي سياسة لتقديـ بيئة تعميمية
مناسبة لجميع الطبلب.

كتعرفو (صباح الزبيدم كزينب مجيد :)ٓ،َُِٓ ،بأنو تعمـ يتكقع فيو المعمـ مسبقا اختبلؼ

الطبلب كيخطط المعمـ ألنشطة تعميمية تستجيب لذلؾ االختبلؼ كيعرفو (حاتـ محمد،َُِٓ ،

ِِٓ) بأنو التدريس المكيؼ كفقا الحتياجات الطمبة ذكم التحصيؿ الدراسي المتشابو .كيتـ التخطيط
فيو كتنفيذ طرؽ متنكعة تتنكع فيو العممية التعميمية كىي األنشطة المصممة لتأكيد استخداـ الميا ارت
االساسية مف أجؿ فيـ أفكار كمعمكمات ضركرية ،كذلؾ مف خبلؿ تكقعات كمعرفة استجابات
الطمبة مف حيث التحصيؿ الدراسي بالنسبة لمعرفة أك ميارة محددة .
ويعرفو الباحث بونو إستراتيجيات تعميمية تتمركز حكؿ المتعمـ كتراعي اختبلؼ كقدرات الطمبة

كخصائصيـ كتعمؿ عمى تمبية االحتياجات كاالىتمامات كالميكؿ المختمفة لمطبلب كذلؾ بتكظيؼ

اإلستراتيجيات المناسبة لممكقؼ التعميمي كصكالن لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة
065

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

المبادئ األساسية لمتدريس المتمايز:
ىناؾ مجمكعة مف المبادئ التي ينطمؽ منيا التدريس المتمايز كركائز يعتمد عمييا ىذا النكع

مف التعميـ في نشر فمسفتو التدريسية كىي كاآلتي:

ُ .لدل المعمـ فكرة كاضحة لما ىك ميـ في المادة التعميمية.
ِ .معرفة المعمـ الفركؽ بيف الطبلب كيعرفيا كيبني عمييا.
ّ .التقكيـ كالتعميـ شيئاف متبلزماف.

ْ .يعدؿ المعمـ المحتكل كالعممية كالناتج كاستجابة الستعداد الطالب كميمو كأسمكبو التعميمي.
ٓ .يشارؾ جميع الطبلب في عمؿ مجدم.
ٔ .الطبلب كالمعممكف متعاكنكف في التعميـ.

 .ٚأىداؼ الصؼ المتمايز ىي تحقيؽ النمك األقصى كتحقيؽ النجاح (.محسف عطية،
ََِٗ)ِّْ،

أىمية التدريس المتمايز:
ُ .يراعي األنماط المختمفة لمتعمـ مثؿ :سمعي ،بصرم كمنطقي كاجتماعي كحسي.

ِ .يعمؿ التدريس المتمايز عمى مراعاة كاشباع كتنمية الميكؿ كاالتجاىات المختمفة.
ّ .يعزز مستكل الدافعية كيرفع مف مستكل التحدم عند التبلميذ لمتعمـ.
ْ .التعمـ المتمايز يساعد التبلميذ عمى تنمية االبتكار ،كيكشؼ عما لدل المتعمميف مف إبداعات.
ٓ .يقكـ عمى التكامؿ بيف اإلستراتيجيات المختمفة لمتعميـ ،مف خبلؿ استخداـ أكثر مف إستراتيجية
في أثناء استخداـ ىذا النكع مف التعميـ.

ٔ .تبرز أىمية ىذا النكع مف التعميـ مف خبلؿ تحقيقو لشركط التعمـ الفعاؿ كانو يسمح لمتبلميذ أف
يتفاعمكا بطريقة متمايزة تقكد الى منتجات متنكعة.

ٕ .فتح فرص لجميع الطبلب مف خبلؿ خبراتيـ المتنكعة.
ٖ .مساعدة المعمميف عمى التقييـ بصكرة جيدة ،كما يجب قياس مخرجات التعمـ ،كالتأكد مف تحقيؽ
األىداؼ المخطط ليا (فايز الميداكم( ِٗ ،َُِْ ،

أىداؼ التدريس المتمايز:

يؤكد التدريس المتمايز عمى مجمكعة مف األىداؼ كما ذكرىا (معيض الحميسي-ٕٓ ،َُِِ ،
ٖٓ)
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ُ .االستجابة لفركؽ بيف الطبلب مف حيث الجاىزية كاالحتياجات التعميمية كاالىتماـ كأكجو التعمـ
كتفصيبلتو.
ِ .العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ لكؿ طالب.

ّ .تصميـ مكاقؼ كمياـ تعميمية معتمدة عمى المفاىيـ كالميارات الضركرية كاألساسية.
ْ .تقديـ مياـ تنطكم عمى تحد مناسب لكؿ طالب.

ٓ .تكفر طرؽ مختمفة لتدريس المحتكل كأشكاؿ متعددة إلظيار نكاتج التعمـ
ٔ .تكفير مداخؿ تتسـ بالمركنة لكؿ مف المحتكل كالتدريس كالمخرجات.
ٕ .االستجابة لمستكيات االستعداد لدل الطبلب كاالحتياجات التدريسية.

خطوات التدريس المتمايز:

الخطكة االكلى /التقكيـ القبمي :إف أكؿ خطكة مف خطكات التعميـ المتمايز ىك إجراء عممية تقكيـ
تستيدؼ:

أ .تحديد المعارؼ السابقة
ب .تحديد القدرات كالمكاىب

ت .تحديد الميكؿ كالخصائص الشخصية كتحديد أسمكب التعمـ المبلئـ
ث .تحديد الخمفيات الثقافية كىك مما سبؽ يحاكؿ اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:
 ماذا يعرؼ كؿ طالب؟

 ماذا يحتاج كؿ طالب؟
الخطكة الثانية  /تصنيؼ الطمبة في مجمكعات في ضكء نتائج التقكيـ القبمي عمى كفؽ نمط ما بيف
أعضاء كؿ مجمكعة قكاسـ مشتركة.

الخطكة الثالثة /تحديد أىداؼ التعمـ
الخطكة الرابعة /اختيار المكاد كاألنشطة التعميمية كمصادر التعمـ كأدكات التعميـ
الخطكة الخامسة /تنظيـ البيئة التعميمية بطريقة تستجيب لجميع المجمكعات.

الخطكة السادسة /اختيار إستراتيجيات التدريس المبلئمة لمطمبة أك المجمكعات كاجراء التعديبلت

لجعؿ اإلستراتيجيات تبلئـ ىذا التنكع.

الخطكة السابعة /تحديد األنشطة التي تكمؼ بيا كؿ مجمكعة

الخطكة الثامنة /إجراء عممية التقكيـ بعد التنفيذ لقياس مخرجات التعمـ (محمكد الشقيرات،ََِٗ ،
َُِ)ُُِ-
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إستراتيجيات التدريس المتمايز:
يرتكز التدريس المتمايز عمى مجمكعة اإلستراتيجيات التدريسية التي تتيح اختيارات تعممية
متنكعة تتناسب مع قدرات كاحتياجات كاىتمامات الطمبة .كفيما يمي بياف لبعض ما كرد في
األدبيات التي تناكلت التدريس المتمايز:
ُ-إستراتيجية عقكد التعمـ

ِ-إستراتيجية حؿ المشكبلت

ّ-إستراتيجية دراسة الحالة

ْ-إستراتيجية فكر ،زاكج ،شارؾ

ٓ-إستراتيجية ضغط المحتكل

ٔ-إستراتيجية البحث الجماعي

ٕ-إستراتيجية حقائب التعمـ

ٖ-إستراتيجية األنشطة المتدرجة

ٗ-إستراتيجية تعدد اإلجابات

إستراتيجية المجمكعات المرنة (أريج رحمة)َِ ،َُِٕ ،

مدى استفادة البحث مف اإلطار النظري:
في ضكء المنطمقات الفكرية كالتربكية التي سبؽ استعراضيا في اإلطار النظرم؛ تتضح أىمية
التدريس المتمايز في تعميـ الدراسات االجتماعية كتعمميا كاتجاه حديث في تقكيـ المعرفة الجغرافية
كبنائيا ،حيث أكد األدب التربكم كالدراسات كالبحكث السابقة أىميتيا في تنمية الميارات المتعددة

لدل الطمبة ،مف خبلؿ تطكير محتكل الجغرافيا كأنشطتو كاست ارتيجيات تدريسو كأساليب تقكيمو

أداة جمع بيانات البحث (أداة القياس)

مف خبلؿ مراجعة بعض األدبيات كالدراسات السابقة في مجاؿ ىذا البحث حكؿ استراتيجيات
التدريس المتمايز  ،تـ إعداد أدكات القياس التي تساعد في التأكد مف تحقيؽ البحث ليدفو الرئيس

المتمثؿ في معرفة مدل استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز في

المرحمة األساسية العميا ،كتحديد أىـ الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية عند
استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا مف كجية نظرىـ ،حيث تمثٌمت
أداة جمع البيانات "أداة القياس" في ىذا البحث باستبياف ،كفيما يأتي تكضيح إلعداد أداة القياس.

إعداد االستبانة:

لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ إعداد استبانة تضـ عددان مف الفقرات عف كاقع استخداـ معممي

الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز حيث قاـ الباحث بتكجيو االستبياف إلى عينة
مف المتخصصيف في التربية لتح ديد كاقع استخداـ معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة
األساسية العميا ،كاستنادان إلى االطبلع عمى بعض األدبيات في البحكث كالدراسات السابقة ،كفضبلن
عف خبرة الباحث المتكاضعة في ىذا المجاؿ أعدت استبانة تككنت مف ثبلثة محاكر:
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ُ .محكر درجة استخداـ معممي الد ارسات االجتماعية إستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة
األساسية العميا كيحتكم (َُ فقرات)
ِ .محكر الصعكبات المتعمقة بالمعمـ التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية في أثناء استخداـ
إستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا كيحتكم (َُ فقرات)

ّ .محكر الصع كبات المتعمقة بالنظاـ المدرسي التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية في أثناء
استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا كيحتكم (ٗ فقرات)

صدؽ االستبانة:

أ .الصدؽ الظاىري :تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المتخصصيف في مجاؿ التربية ،كطمب
منيـ الحكـ عمى مدل قدرة األداة عمى قياس ما صممت مف أجمو ،كمدل مبلءمة الفقرات
لمجاالتيا ،ككذلؾ مدل كضكحيا كسبلمة لغتيا ،كتمت اإلفادة مف المبلحظات التي أمكف
الحصكؿ عمييا مف خبلؿ التحكيـ

ب .صدؽ االتساؽ الداخمي لمفق ارت :تـ تطبيؽ األداة عمى عينة استطبلعية تـ اختيارىـ بالطريقة

العشكائية تـ اختيارىـ مف مجتمع البحث ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ
فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذم تقع تحتو الفقرة المعنية كجدكؿ (ُ) يكضح

معامبلت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لبلستبانة
جدوؿ (ٔ) معامبلت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لبلستبانة
المحكر األكؿ

المحكر الثالث

المحكر الثاني

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ِ

َْٕٗ.

ِ

َِٕٗ.

ِ

َٕٓٗ.

ّ

ََْٖ.

ّ

َٖٖٖ.

ّ

ََٖٗ.

ْ

َٖٔٓ.

ْ

َِّٖ.

ْ

َٕٕٕ.

ٓ

َُّٗ.

ٓ

َُّٗ.

ٓ

َّٖٖ.

ٔ

َّّٖ.

ٔ

ََِٗ.

ٔ

َِّٖ.

ٕ

َْٕٖ.

ٕ

َُِٗ.

ٕ

َّٕٓ.

ٖ

َٖٔٗ.

ٖ

َُِٗ.

ٖ

َُِٗ.

ٗ

َٕٖٓ.

ٗ

َُُٗ.

ٗ

َُٕٖ.

َُ

ََِٗ.

َُ

ََٗٗ.
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يتضح مف جدكؿ (ُ) أف معامبلت ارتباطات جميع الفقرات دالة احصائيان عند مستكل (ُ ،)َ.كاف

جميع الفقرات تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي قكم
ثبات االستبانة:

ل متأكد مف الثبات استخدـ الباحث معامؿ الثبات ألفا كركنباخ ،فقد قاـ الباحث بتطبيؽ عبارات

المحاكر الثبلثة كالمككنة َُ فقرات لممحكر األكؿ كَُ فقرات لممحكر الثاني كٗ فقرات لممحكر
الثالث عمى عينة استطبلعية حجميا (َِ) تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف مجتمع العينة كما
ىك مكضح بجدكؿ رقـ (ِ)

جدوؿ (ٕ) معامبلت الثبات لبلستبانة
المحاكر الفرعية

عدد الفقرات

ألفاكركنباخ

األكؿ

َُ

َِٖٗ.

الثاني

َُ

َٕٖٗ.

الثالث

ٗ

َٖٕٗ.

يتضح مف جدكؿ (ِ) أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة حيث بمغت
(ٕٖٗ )َ.ٕٖٗ،َ.ِٖٗ،َ.عمى محاكر االستبانة بالترتيب كىذا يعني أف معامؿ الثبات مرتفع
كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية قابمة لمتطبيؽ كصالحة لتحميؿ النتائج كاإلجابة عف أسئمة
البحث

إجراءات البحث:
تـ إجراء التجربة في ىذا البحث كفقان لمخطكات اآلتية:

منيج البحث:

اتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي لمتعرؼ إلى كاقع استخداـ معممي الدراسات االجتماعية
إلستراتيجيات التدريس المتمايز مف كجية نظرىـ ،فقد قاـ الباحث بتصميـ استبياف مكجو لمعممي
الدراسات االجتماعية مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم كالد ارسات السابقة

مجتمع البحث:

يتككف مجتمع ىذا البحث مف جميع معممي الدراسات االجتماعية في مديرية غرب غزة البالغ
عددىـ (َٓ) معممان حسب احصائية مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف

العاـ الدراسي َََُِِِٗ/ـ،
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عينة البحث
ىي تمثؿ جميع معممي الدراسات االجتماعية في مديرية غرب غزة في الفصؿ الدراسي األكؿ
مف العاـ الدراسي َََُِِِٗ/ـ

عرض نتائج البحث

طبؽ الباحث االستبانة عمى معممي الدراسات االجتماعية خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف
ٌ

العاـ الدراسي َُِٗـََِِ/ـ كقد أعطت قيمة رقمية إلجابات االستبانة عف كاقع استخداـ معممي
الدارسات االجتماعية الستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا كالتالي:

(عالية جدان (ٓ) ،عالية (ْ) ،متكسطة (ّ) ،ضعيفة (ِ) ،ضعيفة جدان (ُ)

ٔ .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ ،كالذم ينص عمى" ما درجة استخداـ معممي الدراسات

االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا؟"؛ حيث تـ حساب
المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لدرجة استخداـ معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات
التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا ،كجدكؿ (ّ) يبيف ذلؾ.

جدوؿ (ٖ) :المتوسط الحسابي والوزف النسبي لدرجة استخداـ معممي الدراسات االجتماعية
إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

المتكسط الحسابي

ِ

َُ

ََِ.

ُٗ

َّٖ.

ٗ

َُٖ.

ُِ

َِْ.

َ

ََ.

استراتيجية

ِِ

َْْ.

ٕ

َُْ.

َ

ََ.

ُُ

َِِ.

َُ

ََِ.

ّ

استراتيجية

ِْ

َْٖ.

ُُ

َِِ.

ٔ

َُِ.

ٗ

َُٖ.

ََ.

ََ.

ّّٕ.

ْ

استراتيجية

ُْ

َِٖ.

ْ

َٖ.

ٖ

َُٔ.

ُُ

َِِ.

ُّ

َِٔ.

ِٔٔ.

عقكد التعمـ
حؿ

ّٓ.
ِِٓ.

الكزف النسبي

ُ

استراتيجية

عالية جدان

متكسطة

مستكل الداللة

الرقـ

العبارة

عالية

ضعيفة

ضعيفة جدان

َٕ

َََ.

َْٓ.

َََ.

ٔٔٓ.

َََ.

ِّٓ.

َََ.

المشكبلت
دراسة الحالة
فكر ،ازكج،
شارؾ

ٓ

استخدـ

االستراتيجيا

ُٖ

َّٔ.

ْ

َٖ.

َ

ََ.

ت التي

تتناسب مع
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ٗ

َُٖ.

ُٗ

َّٖ.

ُِْ.

ِْٖ.

َََ.
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المكضكع
ٔ

استراتيجية
ضغط

ُٓ

ََّ.

ُٗ

َّٖ.

َ

ََ.

ُُ

َِِ.

ٓ

ََُ.

ِٔٗ.

ِٓٗ.

َََ.

المحتكل
ٕ

استراتيجية

ِٖ

َٓٔ.

ٕ

َُْ.

ُ

َِ.

ٔ

َُِ.

ٖ

َُٔ.

ِْٕ.

ْٖٓ.

َََ.

البحث

الجماعي
ٖ

استخدـ أكثر

ٔ

َُِ.

َ

ََ.

َ

ََ.

ُُ

َِِ.

ّّ

َٔٔ.

ُْٔ.

ِِٗ.

َََ.

مف

استراتيجية
أثناء تنفيذ
الدرس
ٗ

استراتيجية

َُ

ََِ.

ٖ

َُٔ.

َ

ََ.

ُْ

َِٖ.

ُٖ

َّٔ.

ُِٔ.

ِّْ.

َََ.

المجمكعات
المرنة

َُ

استراتيجية

ِّ

َْٔ.

ُُ

َِِ.

ٖ

َُٔ.

ٖ

َُٔ.

ََ.

ََ.

ّّٖ.

ٕٔٔ.

َََ.

تعدد

اإلجابات

الصحيحة
ِٗٔ.

المحكر األكؿ

ّٔٓ.

يتضح مف جدكؿ (ّ) ،أف المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى (إستراتيجية عقكد التعمـ) يساكم
(ٓ )ّ.كىك أعمى متكسط بيف فقرات المحكر األكؿ كالكزف النسبي ليا يساكم (َٕ )%كالقيمة

االحتمالية تساكم (ََ )َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ )َ.ثـ
تمييا الفقرة العاشرة (إستراتيجية تعدد اإلجابات الصحيحة) بمتكسط حسابي يساكم (ّٖ )ّ.كىك
ثاني أعمى متكسط بيف فقرات المحكر األكؿ كالكزف النسبي ليا يساكم (ٔ )%ٕٔ.كالقيمة االحتمالية

تساكم (ََ )َ.لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ)َ.

أف المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة (استخدـ أكثر مف إستراتيجية في أثناء تنفيذ الدرس) يساكم

(ْٔ )ُ.ىك أقؿ متكسط بيف فقرات المحكر األكؿ كالكزف النسبي ليا يساكم (ِ ،)%ِٗ.كالقيمة
االحتمالية تساكم (ََ )َ.لذلؾ تعتد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ )َ.ثـ
تمييا لفقرة الخامسة (استخدـ االستراتيجيات التي تتناسب مع المكضكع) بمتكسط حسابي يساكم

(ُْ ،)ِ.كىك ثاني أقؿ متكسط بيف فقرات المحكر األكؿ كالكزف النسبي ليا يساكم (ٖ،)%ِْ.

كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة

(&=َٓ)َ.
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ٕ .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني ،كالذم ينص عمى" ما الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات
االجتماعية في أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا
المتعمقة بالمعمـ مف كجية نظرىـ؟"؛ حيث تـ حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي

لمصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية في أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس

المتمايز في المرحمة األساسية العميا ،كجدكؿ (ْ) يبيف ذلؾ.
جدوؿ (ٗ) :المتوسط الحسابي والوزف النسبي لمصعوبات التي تواجو معممي الدراسات
االجتماعية في أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا
المتعمقة بالمعمـ

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

المتكسط الحسابي

في ضبط

ُٗ

َّٖ.

ُٕ

َّْ.

ُُ

َِِ.

ِ

َْ.

ُ

َِ.

الكزف النسبي

ُ

تجد صعكبة

عالية جدان

متكسطة

مستكل الداللة

الرقـ

العبارة

عالية

ضعيفة

ضعيفة جدان

ُٖٗ.

ّٔٗ.

َََ.

الطمبة داخؿ
افصؿ عند
استخداـ

استراتيجيات
التدريس

المتمايز
ِ

استخداـ

استراتيجيات

ٔ

َُٖ.

ُِ

َِْ.

ٗ

َُٖ.

ٗ

َُٖ.

ٓ

ََُ.

ِِٕ.

ْْٓ.

َََ.

التدريس

المتمايز

يؤدم إلى

عرقمة سير
الخطة

السنكية
ّ

ضعؼ

مستكل

ُُ

َِِ.

ُّ

َِٔ.

ُٔ

َِّ.

الطمبة ال
يشجع عمى
استخداـ

استراتيجيات
التدريس
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ََِ.

َ

ََ.

ِٓ.

َٓ

َََ.
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المتمايز
ْ

التعكد عمى
استخداـ

ِ

َْ.

ّ

َٔ.

ٖ

َُٔ.

ُّ

َِٔ.

ِْ

َْٖ.

ْ

ُٖٔ.

َََ.

الطرؽ

التقميدية ال
يحفز عمى
استخداـ

استراتيجيات
التدريس

المتمايز
ٓ

ضعؼ إلماـ

ُّ

ِٓٔ.

ُٕ

ّْٓ.

ُُ

َِِ.

ٕ

َُْ.

ِ

َْ.

ِّٔ.

ِْٕ.

َََ.

المعمميف

الستراتيجيات
التدريس

المتمايز التي
يمكف

استخداميا
اثناء

التدريس
ٔ

قمة الدكرات

ٗ

َُٖ.

ٕ

َُْ.

ُّ

َِٔ.

ُٗ

َّٖ.

ِ

َْ.

ِٔٗ.

ِٓٗ.

َََ.

التدريبية

أثناء الخدمة
عمى

استخداـ

استراتيجيات
التدريس

المتمايز
ٕ

ضعؼ

التركيز عمى

ٗ

َُٖ.

ٖ

َُٔ.

ُُ

َِِ.

ُٖ

َّٔ.

ْ

َٖ.

ّ

َٔ

َََ.

استخداـ

استراتيجيات
التدريس

المتمايز في
برامج اعداد

المعمميف في
الكميات

التربكية

ٖ

ضعؼ
اىتماـ

ُٖ

َّٖ.

ُْ

َِٖ.

ٖ

َُٔ.
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المعمميف
بتطكير
أدائيـ

الستخداـ

استراتيجيات
التدريس

المتمايز
ٗ

قمة الحكافز
المعنكية

ٔ

َُِ.

ُْ

َِٖ.

ُْ

َِٖ.

َُ

ََِ.

ٔ

َُِ.

ِِٗ.

ْٖٓ.

َََ.

لممعمميف

المتميزيف في
التدريس

َُ

تركيز برامج

التدريب أثناء

ُْ

َِٖ.

ُٓ

ََّ.

ٗ

َُٖ.

ٖ

َُٔ.

ْ

َٖ.

ِْٔ.

ِْٗ.

َََ.

الخدمة عمى
المحاضرات
النظرية
كاىماؿ

التطبيؽ
ُِٕ.

المحكر الثاني

ّْٔٓ.

َََ.

يتضح مف جدكؿ (ْ) ،أف المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة (التعكد عمى استخداـ الطرؽ
التقميدية ال يحفز عمى استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز) يساكم (ْ) ،كىك أعمى متكسط بيف
فقرات المحكر الثاني كالكزف النسبي ليا يساكم (ٔ ،)%ُٖ.كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ،)َ.
لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائي نا عند مستكل داللة (&=َٓ ،)َ.ثـ تمييا الفقرة السابعة (ضعؼ
التركيز عمى استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز في برامج إعداد المعمميف في الكميات التربكية)

بمتكسط حسابي يساكم (ّ) ،كىك ثاني أعمى متكسط بيف فقرات المحكر الثاني كالكزف النسبي ليا

يساكم (َٔ ،)%كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل
داللة (&=َٓ)َ.

إف المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى (تجد صعكبة في ضبط الطمبة داخؿ افصؿ عند استخداـ

استراتيجيات التدريس المتمايز) يساكم (ٖٗ )ُ.كىك أقؿ متكسط بيف فقرات المحكر الثاني كالكزف
النسبي ليا يساكم (ٔ ،)%ّٗ.كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة

إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ،،)َ.ثـ تمييا لفقرة الثامنة (ضعؼ اىتماـ المعمميف بتطكير

أدائيـ الستخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز) بمتكسط حسابي يساكم (ِ )ِ.كىك ثاني أقؿ
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متكسط بيف فقرات المحكر الثاني كالكزف النسبي ليا يساكم (ْْ ،)%كالقيمة االحتمالية تساكم
(ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ)َ.

ٖ .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث ،كالذم ينص عمى "ما الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات
االجتماعية أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا المتعمقة

بالنظاـ المدرسي مف كجية نظرىـ؟"؛ حيث تـ حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي

لمصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس
المتمايز في المرحمة األساسية العميا ،كجدكؿ (ٓ) يبيف ذلؾ.
جدوؿ (٘) :المتوسط الحسابي والوزف النسبي لمصعوبات التي تواجو معممي الدراسات
االجتماعية في أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا
المتعمقة بالنظاـ المدرسي

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

َ

اإلمكانيات

َ

َ

المتكسط الحسابي

ُ

قمة

ٓ

َُ.

ُُ

ِِ.

ُّ

ِٔ.

ُِ

ِْ.

َ

َ

الكزف النسبي

قـ

عالية

ضعيفة

مستكل الداللة

الر

العبارة

عالية جدنا

متكسطة

ضعيفة جدنا

ّ

َٔ

ََ.
َ

َ

المادية
تعيؽ
استخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ِ

نكعية

ُٖ

المباني

ّٔ.

ُٕ

َ

ّْ.

ُٓ

َ

َّ.

َ

ََ.

َ

ََ.

َ

ُٗ.

ّٖ.

ََ.

ْ

ٖ

َ

المدرسية
تعيؽ
استخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ّ

التنظيـ
الصفي في

ّ

َٔ.

ٕ

ُْ.
َ

ُّ

ِٔ.
َ
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الغرؼ
الدراسية ال
يساعد
المعمـ عمى
استخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ْ

قمة تكافر

ُِ

الكسائؿ

ِْ.

ُٔ

َ

ِّ.

ُُ

َ

ِِ.

ٗ

َ

ُٖ.

ِ

َْ.

َ

ِْ.

ْٗ.

ََ.

ٔ

ِ

َ

التعميمية
البلزمة
الستخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ٓ

زيادة

ِّ

نصاب

ْٔ.

ُُ

َ

ِِ.

ُّ

َ

ِٔ.

ّ

َٔ.

َ

َ

َ

ُٗ.

ّٖ.

ََ.

ِ

ْ

َ

المعمـ مف
الحصص
ال يمكنو
مف استخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ٔ

قمة
الحصص

ُ

َِ.

ُ

َِ.

ٔ

ُِ.
َ

المقررة
لمدراسات
االجتماعية
ال تساعد
عمى
استخداـ
استراتيجيات
التدريس
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المتمايز
ٕ

قمة زمف

ُٖ

الحصة

ّٔ.

ُٓ

َ

َّ.

ٕ

َ

ُْ.

ٗ

َ

ُٖ.

ُ

َِ.

ِِ.

ْْ

َ

ََ.
َ

الدارسية
يحد مف
استخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ٖ

نكعية

ِ

َْ.

ّ

َٔ.

ٗ

المباني

ُٖ.

ُٔ

َ

ِّ.

َِ

َ

َْ.

ّٗ.

ٕٗ.

ََ.

َ

ٖ

ٔ

َ

المدرسية
تعيؽ مف
استخداـ
استراتيجيات
التدريس
المتمايز
ٗ

كثرة أعداد
الطمبة في

ُٓ

َّ.
َ

ُُ

ِِ.

ٗ

َ

ُٖ.
َ

ٗ

ُٖ.
َ

ٔ

ُِ.

ِٔ.

ِٓ

َ

ََ.
َ

الصؼ
الكاحد يحد
مف استخداـ
المعمـ
الستراتيجيا
ت التدريس
المتمايز
ِٗ.

المحكر الثالث

ٖٓ

ََ.
َ

يتضح مف جدكؿ (ٓ) ،أف المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة (قمة الحصص المقررة لمدراسات
االجتماعية ال تساعد عمى استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز) يساكم (ْْ ،)ْ.كىك أعمى
متكسط بيف فقرات المحكر الثالث ،كالكزف النسبي ليا يساكم (ٖ ،)%ٖٖ.كالقيمة االحتمالية تساكم

(ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ ،)َ.ثـ تمييا لفقرة الثامنة

(نكعية المباني المدرسية تعيؽ مف استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز) بمتكسط حسابي يساكم
(ٖٗ ،)ّ.كىك ثاني أعمى متكسط بيف فقرات المحكر الثالث ،كالكزف النسبي ليا يساكم (ٔ،)%ٕٗ.
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كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة

(&=َٓ،)َ.

كأف المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة (زيادة نصاب المعمـ مف الحصص ال يمكنو مف استخداـ

استراتيجيات التدريس المتمايز) يساكم (ِٗ ،)ُ.كىك أقؿ متكسط بيف فقرات المحكر الثالث كالكزف
النسبي ليا يساكم (ْ )%ّٖ.كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ ،)َ.لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة

إحصائيان عند مستكل داللة (&=َٓ ،)َ.ثـ تمييا لفقرة الثانية (نكعية المباني المدرسية تعيؽ
استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز) بمتكسط حسابي يساكم (ْٗ ،)ُ.كىك ثاني أقؿ متكسط
بيف فقرات المحكر الثالث كالكزف النسبي ليا يساكم (ٖ ،)%ّٖ.كالقيمة االحتمالية تساكم (ََ،)َ.
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائي نا عند مستكل داللة (&=َٓ،)َ.

تفسير النتائج ومناقشتيا

ٔ .تفسير النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ ،والذي ينص عمى "ما درجة استخداـ معممي الدراسات
االجتماعية الستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة األساسية العميا مف وجية نظرىـ "

في ضكء المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ االستبانة ،يتضح مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجداكؿ

(ّ) ،أف ىناؾ تفاكتان في مكافقة أفراد العينة عمى استخداـ معممي الدراسات االجتماعية
إلستراتيجيات التدريس المتمايز حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ حكؿ استخداـ معممي الدراسات

االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز ما بيف (ٓ ،)ِ.ٔٔ-ّ.كىي متكسطات تت اركح بيف

الفئتيف الثالثة كالرابعة مف فئات المقياس الخماسي كالمتيف تشيراف إلى (متكسط /عالية) ،مما يكضح

التفاكت في مكافقة أفراد العينة عمى استخداـ استراتيجيات التدريس المتمايز كقد جاءت الفقرة األكلى

بالمرتبة األكلى مف حيث مكافقة أفراد العينة بمتكسط (ٓ ،)ّ.كفي المرتبة الثانية الفقرة العاشرة مف
حيث مكافقة أفراد العينة عمييا بمتكسط (ّٖ ،)ّ.كيرجع ذلؾ لقناعة المعمميف بأنيا األفضؿ كتقبؿ
الطمبة ليا كال تحتاج إلى جيد كبير مف المعمـ ،كتفتح المجاؿ أماـ الطمبة لمكصكؿ إلى الحمكؿ

السميمة لممشكبلت ،كتجعؿ البيئة الصفية أكثر تفاعبلن كتشكيقان ،كأف ىناؾ العديد مف المكضكعات
في الدراسات االجتماعية تحتكم عمى أنشطة تعميمية تضع الطمبة في مكاقؼ تعميمية تستثير

تفكيرىـ.

كيتضح أيضان أف ىناؾ تفاكت في عدـ مكافقة أفراد العينة عمى استخداـ معممي الدراسات

االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز حيث تراكحت متكسطات عدـ مكافقتيـ حكؿ استخداـ
معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز ما بيف (ٓ )ُ.ْٔ-ِ.كىي متكسطات
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تتراكح بيف الفئتيف األكلى كالثانية مف فئات المقياس الخماسي كالمتيف تشيراف إلى (منخفض جدان/

منخفض) ،مما يكضح التفاكت في عدـ مكافقة أفراد العينة عمى استخداـ إستراتيجيات التدريس

المتمايز ،كقد جاءت الفقرة الثامنة بالمرتبة األكلى مف حيث عدـ مكافقة أفراد العينة بمتكسط

(ْٔ ،)ُ.كفي المرتبة الثانية الفقرة الخامسة مف حيث عدـ مكافقة أف ارد العينة عمييا بمتكسط
(ُْ ،)ِ.كيرجع ذلؾ ألنيا تحتاج إلى جيد كبير مف حيث التخطيط كاإلعداد كالتنفيذ ،كتتطمب
إمكانيات مادية غير متكفرة كقد تؤدم إلى إحراج بعض الطمبة الخجكليف ،كازدحاـ الطمبة في

الفصكؿ
ٕ .تفسير النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني ،والذي ينص عمى" ما الصعوبات التي تواجو معممي
الدراسات االجتماعية في أثناء استخداميـ إلستراتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة
األساسية العميا المتعمقة بالمعمـ مف وجية نظرىـ "

في ضكء المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ االستبانة ،يتضح مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجداكؿ

(ْ) ،يتضح أف ىناؾ تفاكتان في مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات
االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالمعمـ ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ حكؿ
الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية الستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالمعمـ

ما بيف (ْ ،)ِ.ٗ-كىي متكسطات تتراكح بيف الفئتيف الثالثة كالرابعة مف فئات المقياس الخماسي
كالمتيف تشيراف إلى (متكسط /عالية) ،مما يكضح التفاكت في مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات

التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالمعمـ كقد جاءت
الفقرة الرابعة بالمرتبة األكلى مف حيث مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات المتعمقة بالمعمـ بمتكسط
(ْ) ،كفي المرتبة الثانية الفقرة السابعة مف حيث مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات المتعمقة بالمعمـ
بمتكسط (ٗ ،)ِ.كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد حكافز كمكافآت تحفيزية لممعمميف ،مما يقمؿ مف الرغبة
كالدكافع لتطكير أدائيـ كاعتياد المعمميف عمى الطرؽ التقميدية ال يحفزىـ عمى تدريب كاستخداـ

إستراتيجيات التدريس المتمايز ،كعدـ كفاية إعداد المعمميف الستخداـ استراتيجيات التدريس المتمايز
كأف ما تـ دراستو عف إستراتيجيات التدريس المتمايز ال يتعدل األطر النظرية دكف االىتماـ بالجانب

التطبيقي ،ضعؼ المعمميف بالقكاعد السيككلكجية كالتربكية التي تستند إلييا استراتيجيات التدريس
المتمايز ،كبعض المعمميف ال يتجرؤكف عمى تغيير نمط تدريسيـ مف الطرؽ التقميدية كاالنتقاؿ إلى
استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز.
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كيتضح أيضان أف ىناؾ تفاكتان في عدـ مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي

الدراسات االجتماعية الستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالمعمـ حيث تراكحت متكسطات عدـ
مكافقتيـ حكؿ الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز

المتعمقة بالمعمـ ما بيف (ٖٗ ،)ِ.ِ-ُ.كىي متكسطات تتراكح بيف الفئتيف األكلى كالثانية مف فئات
المقياس الخماسي ،كالمتيف تشيراف إلى (منخفض جدان /منخفض) ،مما يكضح التفاكت في عدـ
مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس

المتمايز المتعمقة بالمعمـ ،كقد جاءت الفقرة األ كلى بالمرتبة األكلى مف حيث عدـ مكافقة أفراد العينة
بمتكسط (ٖٗ ،)ُ.كفي المرتبة الثانية الفقرة الثامنة مف حيث عدـ مكافقة أف ارد العينة عمييا بمتكسط
(ِ ،)ِ.كيرجع ذلؾ ألنيا تعطي المعمميف شعك انر بأف الطمبة يأخذكف حقيـ بالحرية في طريقة التعمـ
التي تتناسب معيـ كاطبلع بعض المعمميف عمى دليؿ المعمـ الخاص بيـ

ٖ .تفسير النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث ،والذي ينص عمى "ما الصعوبات التي تواجو معممي
الد ارسات االجتماعية في أثناء استخداميـ إلست ارتيجيات التدريس المتمايز في المرحمة
األساسية العميا المتعمقة بالنظاـ المدرسي مف وجية نظرىـ "

في ضكء المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ االستبانة ،يتضح مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجداكؿ

(ٓ) ،أف ىناؾ تفاكتان في مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات

االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ المدرسي ،حيث تراكحت متكسطات
مكافقتيـ حكؿ الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز

المتعمقة بالنظاـ المدرسي ،ما بيف (ٔ ،)ْ.ْْ-ِ.كىي متكسطات تتراكح بيف الفئتيف الثالثة
كالخامسة مف فئات المقياس الخماسي كالمتيف تشيراف إلى (متكسط /عالية جدان) ،مما يكضح التفاكت
في مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات

التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ المدرسي كقد جاءت الفقرة السادسة بالمرتبة األكلى مف حيث

مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات المتعمقة بالنظاـ المدرسي بمتكسط (ْْ ،)ْ.كفي المرتبة الثانية
الفقرة الثامنة مف حيث مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات المتعمقة بالنظاـ المدرسي بمتكسط

(ٖٗ ،)ّ.كيرجع ذلؾ لعدـ تكفر اإلمكانيات المادية التي تعيؽ تطبيؽ إستراتيجيات التدريس
المتمايز ،فيي ال تفي باحتياجات المعممات لتطبيقيا كزيادة عدد الطمبة في الفصكؿ يعيؽ تطبيؽ
اإلستراتيجيات كيحتاج إلى كقت إضافي لضبط الصؼ كتنظيمو كاألعماؿ اإلدارية لممعمـ تعيؽ تنفيذ
مثؿ ىذه اإلستراتيجيات
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كيتضح أيضان أف ىناؾ تفاكت في عدـ مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي

الدراسات االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ بالمدرسي حيث تراكحت
متكسطات عدـ مكافقتيـ حكؿ الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات االجتماعية إلست ارتيجيات

التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ المدرسي ،ما بيف (ِٗ ،)ِ.ْٔ-ُ.كىي متكسطات تتراكح بيف
الفئتيف األ كلى كالثانية مف فئات المقياس الخماسي كالمتيف تشيراف إلى (منخفض جدان /منخفض)،
مما يكضح التفاكت في عدـ مكافقة أفراد العينة عمى الصعكبات التي تكاجو معممي الدراسات

االجتماعية إلستراتيجيات التدريس المتمايز المتعمقة بالنظاـ المدرسي ،كقد جاءت الفقرة الخامسة
بالمرتبة األكلى مف حيث عدـ مكافقة أفراد العينة بمتكسط (ِٗ ،)ُ.كفي المرتبة الثانية الفقرة الثانية
شعكر
مف حيث عدـ مكافقة أفراد العينة عمييا بمتكسط (ْٗ ،)ُ.كيرجع ذلؾ ألنيا تعطي المعمميف
ان

بأف الطمبة يأخذكف حقيـ بالحرية في طريقة التعميـ التي تتناسب معيـ ك اطبلع بعض المعمميف
عمى دليؿ المعمـ الخاص بيـ

توصيػػات البحث:

في ضكء مشكمة البحث كما تكصؿ إليو مف نتائج ،ييكصي الباحث بما يأتي:
الدرسي بحيث ال يتعدل (َِ) طالبان مما يمكف معممي
ُ .ضركرة تقميص أعداد الطمبة في الصؼ ا
الد ارسات االجتماعية مف استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز

ِ .إعداد دليؿ لمعممي الدراسات االجتماعية يكضح فيو إستراتيجيات التدريس المتمايز ،التي يمكف
استخداميا في تدريس الدراسات االجتماعية كطرؽ استخداميا

ّ .تصميـ المباني المدرسية بحيث تككف مييأة الستخداـ إستراتيجيات التدريس المتمايز ،كذلؾ
باحتكائيا عمى غرؼ صفية كاسعة مجيزة بكؿ التقنيات الحديثة

ْ .تركيز الكميات التربكية عمى إستراتيجيات التدريس المتمايز في برامج تأىيؿ كتدريب المعمميف
ٓ .نشر ثقافة إستراتيجيات التدريس المتمايز في الميداف التربكم مف خبلؿ المقاءات كالنشرات
التربكية الندكات كالمؤتمرات

ٔ .متابعة تقكيـ أداء المعمميف مف حيث استخداميـ إلستراتيجيات التدريس المتمايز كذلؾ بكضع
بند خاص بالتدريس المتمايز في بطاقة التقكيـ
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مقترحات البحث
في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا ىذا البحث ،كاستم ار انر كاستكماالن ليذا البحث يقترح الباحث

البحكث المستقبمية اآلتية:

ُ .إجراء دراسة لمعرفة اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك استخداـ إستراتيجيات التدريس
المتمايز

ِ .إجراء دراسة حكؿ أثر استخداـ استراتيجيات التدريس المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية
عمى تنمية التفكير الناقد

الم ارجع

 رحمة ،أريج ،)َُِٕ( ،أثر تكظيؼ التدريس المتمايز في تنميو بعض ميارات الرياضيات الصؼ الثانياالساسي في غزه ،رسالة ماجستير غير منشوره ،الجامعة اإلسبلمية ،غزه.

 الراعي ،أمجد ،)َُِْ( ،فاعميو استراتيجية التعميـ المتمايز في تدريس الرياضيات عمى اكتساب المفاىيـالرياضية كالميؿ نحك الرياضيات لدل طبلب الصؼ السابع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشوره،
الجامعة اإلسبلمية ،غزه.

 المحيميد ،تركي ،)َُِٔ( ،برنامج تدريبي قائـ عمى التعميـ المتمايز كقياس فاعميتو في تنميو مياراتالتفكير المتشعب لدل طبلب في كمية اصكؿ الديف بجامعو االماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،رسالة
دكتوراه غير منشوره ،جامعو الدماـ ،الرياض.

 محمد ،حاتـ ،)َُِٓ( ،فاعميو مدخؿ التدريس المتمايز في تدريس العمكـ عمى تنميو المفاىيـ العمميةكاالتجاه نحك العمكـ لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعكدية ،مجمو التربية العممية،
ُٖ(ُ) ،ص ص ُِٗ.ِٓٔ-

 المغربي ،سامية ،)َُِٔ( ،تفعيؿ دكر التكنكلكجيا في التعميـ المتمايز ،مجمة عجماف لمدراساتوالبحوث ،)ِ( ُٓ ،ص ص ّ.ّّ-

 الزبيدم ،صباح كمجيد ،زينب ،)َُِٓ( ،أثر إستراتيجية التعميـ المتمايز في تعديؿ التصكرات البديمةلممفاىيـ الجغرافية عند طالبات الصؼ األكؿ المتكسط ،مجمو البحوث التربوية والتقنية ،)ْٔ( ،ص

ص ْٕ.ٕٓ-

 محمد ،صفاء ،)َُِْ( ،أثر استخداـ إستراتيجيات التعميـ المتمايز في تدريس التاريخ في تنميو مياراتاالقتصاد المعرفي لدل طبلب الصؼ الثاني الثانكم ،دراسات عربة في التربية وعمـ النفس ،مجِ،

(ْٗ) ،ص ص ُُٕ.ُٔٗ-

 حسف ،عمار ،)َُِٔ( ،أثر التعميـ المتمايز في تحصيؿ طمبو قسـ التربية الفنية في مادة تاريخ الفف،مجمو ديالى.)ُٕ( ،
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 الميداكم ،فايز ،)َُِْ( ،أثر استخداـ إستراتيجية التدريس المتمايز في تنميو التحصيؿ لمقرر االحياءلدم طبلب الصؼ الثاني الثانكم ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعو اـ القرل ،السعكدية.

 ككجؾ ،ككثر حسيف كآخركف ،)ََِٖ( ،تنكيع التدريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـوالتعمـ في مدارس الوطف العربي ،بيركت ،مكتب اليكنسكك االقميمي لمتربية في الدكؿ العربية

 -عطية ،محسف ،)ََِٗ( ،الجودة الشاممة والجديد في التدريس ،طُ ،عماف ،دار صفاء.

 الشقيرات ،محمكد ،)ََِٗ( ،إستراتيجيات التدريس والتقويـ ،مقاالت في تطكير التعميـ ،طُ ،عماف،دار الفرقاف.

 النبياف ،مسمـ كالكنعاني ،عبد الكاحد ،)َُِٔ( ،فاعمية إستراتيجيتي الدعائـ التعميمية كالتعميـ المتمايزفي تحصيؿ طبلب الثاني المتكسط في ماده الفيزياء ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعو القادسية،

بغداد.

 الحميسي ،معيض ،)َُِِ( ،أثر استخداـ إستراتيجية التعميـ المتمايز عمى التحصيؿ الدراسي في مقررالمغة اإلنجميزية لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعو أـ القرل،
السعكدية.

 السرام ،ميعاد كفارس ،إلياـ ،)َُِٓ( ،برنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجية التعميـ المتمايز لمطمبةالمطبقيف كأثره في تحصيميـ بماده التربية العممية كاتجاىاتيـ نحك مينو تدريس الرياضيات ،مجمة

تربويات الرياضيات ،)ٕ( ُٖ ،ص ص َُِ.ُّٓ-

المراجع بالمغة اإلنجميزية: Bahlool.A.(2013) The effect of differentiated in struction strategy on
developing ninth graders. English reading comprehension skills at Gaza
UNRWA school (Unpublished Masters thesis) Islamic University. Gaza.
 Dosch.M&Zidon, M (2014) The course fit Us: Differentiation in the
college classroom In ternataional journal of teaching and Learning in
Higher Education (26),3, pp 343-357, IssN 1812-9139.
 Muthomim, M.W &Mbugua.Z.K (2014) Effectiveness of differentiated in
struction on. Secondary school student's achievement in mathematics.
International Journal of Applied,4(1), pp 116-128.
) Watts-Taffe, S.Broach, L.McDonald,C&Walkre-Dalhouser,D. (2012
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اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو ترسيخ التربية عمى حقوؽ اإلنساف
مف أجؿ التنمية المستدامة بمدارس قطاع غزة
إعداد:
أ .محمود محمد الددح

د .محمد قفصي

طالب دكتوراة في عموـ التربية

أستاذ دكتور في عموـ التربية

بجامعة محمد الخامس بالرباط

بجامعة محمد الخامس بالرباط
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الممخص:
ىدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بمدارس
قطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة ،كعما إذا كانت ىذه
االتجاىات تتأثر بمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة التدريسية لممعمميف .كاعتمدت الدراسة في

إجراءاتيا عمى ال منيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة معممي الدراسات االجتماعية :مف (ََُ)

معمـ كمعممة الذيف يعممكف مبحث الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع في المدارس الحككمية
التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بمحافظات غزة أم ما يعادؿ تقريبان (َّ )%مف

مجتمع الدراسة ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية ،كتمثمت أداة البحث في استبانة مكجية
لمعممي الدراسات االجتماعية ،كلقد تكصمت نتائج تطبيؽ استبانة المعمميف

إلى أف المتكسط

الحسابي كمستكل عاـ التجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية
المستدامة بمغ ( )370.20كبنسبة مئكية (ٓٓ )%ِٗ.ك -احتؿ المجاؿ المعرفي المرتبة األكلى
بمتكسط حسابي ( )92.96كنسبة مئكية (ُُ )%ِٓ.ك -احتؿ المجاؿ التنبؤم المرتبة الثانية

بمتكسط حسابي (ٖٔ )ِٗ.كنسبة مئكية (َٖ )%ِٓ.ك -احتؿ المجاؿ النزكعي المرتبة الثالثة
بمتكسط حسابي ( )92.58كنسبة مئكية (ََ )%ِٓ.ك -احتؿ المجاؿ الكجداني المرتبة الرابعة

بمتكسط حسابي (َٖ )ُٗ.كنسبة مئكية (ٕٗ .)%ِْ.كما تكصؿ إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة
إحصائيان عند ( )َ.َٓ≤αبيف متكسطات درجات اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ
اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كعمى جميع مجاالتيا ترجع لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة

التدريسية .كأكصت الدراسة بضركرة تبني إعداد معممي الدراسات االجتماعية كفؽ نيج التربية عمى
حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة.

الكممات المفتاحية :االتجاىات ،الدراسات االجتماعية ،التربية عمى حقكؽ اإلنساف ،التنمية
المستدامة.

The Attitudes of Social Studies teachers in Gaza Strip Towards
Human Rights Education for Sustainable Development
This research aimed to recognize the attitudes level of Social Studies
teachers in Gaza Strip Towards Human Rights Education for Sustainable
Development according to the variables: gender, educational qualification
and teaching experience in the academic year 2019. Descriptive analytical
approach and Questionnaire were used.
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The sample of social studies teachers was selected by stratified random
sampling consisted of (100) male and female teachers for the ninth grade at
the governmental schools of the Palestinian ministry of higher education,
which equals (30%) of the research population.
The Research Findings were the arithmetic mean, as a general level for
the attitudes of teachers of social studies towards human rights for
sustainable development, reached a percentage (92.55%). the cognitive
domain ranked first with a percentage (25.11%)., the predictive domain
ranked second with a percentage (25.08%), the domain of propensity
ranked third with a percentage (25.00%), and the affective domain ranked
fourth with a percentage (24.79%). And there are no statistically significant
differences at (α≤0.05) between the mean scores of the attitudes of social
studies teachers towards human rights for sustainable development and all
its domains are due to the gender educational qualification teaching
experience variables.
Keywords: Attitude, Social Studies, Human Rights Education, Sustainable
Development.

:المقدمة
 كالدعامة الرئيسة التي تستند إلييا برامج التنمية،يعد االىتماـ بالتنمية البشرية العمكد الفقرم
 كأنشطة، نظ نار لمعبلقة المتبادلة بيف أجزاء النظاـ،االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ألم نظاـ
التنمية األخرل؛ ىذا كتعد عمميات التعميـ كالتعمـ كالبحث مف أىـ اآلليات الفعمية التي تحقؽ التنمية
، تمؾ التنمية التي تمثؿ أىـ العكامؿ لتحسيف كتطكير الفرد كالمجتمع (بديكم،البشرية بكؿ مؤثراتيا

.)ْ :ََِّ
كفي ضكء ذلؾ احتؿ مكضكع "التنمية المستدامة" في اآلكنة األخيرة مركز الصدارة في عدد مف

 مؤتمر األمـ المتحدة المعنى بالبيئة كالتنمية الذم: مثؿ،اجتماعات القمـ العالمية كالمؤتمرات الدكلية
 كالمؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم عقد في فينيا عاـ،ُِٗٗ عقد في ريكدم جانيرك عاـ
 كمؤتمر القمة العالمي،ُْٗٗ ُّٗٗ كالمؤتمر الدكلي لمسكاف كالتنمية الذم عقد في القاىرة عاـ
 ىذه المؤتمرات كغيرىا صاغت مكاثيؽ.ُٗٗٓ لمتنمية االجتماعية الذم عقد في ككبنياجف عاـ
 كعبأت جيكدان مشتركة انبثقت كميا مف االىتماـ بالتنمية المستدامة (الجمعية العامة لؤلمـ،عالمية

.)ُٗٗٔ ،المتحدة
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كذلؾ ما أشار إليو مؤتمر السكاف العرب الذم عقد بعماف في عاـ ُّٗٗ حيث أشار إلى
الضرر الذم يمحؽ بمؤشرات التنمية المستدامة في الكطف العربي ،نتيجة لمسياسات التي يفرضيا
البنؾ الدكلي ،كصندكؽ النقد الدكلي ككصؼ المؤتمر ىذه السياسات بأنيا ذات آثار انكماشية

تنطكم عمى إجراءات تضر بالتنمية المستدامة ،كتؤدم إلى زيادة البطالة ،كخفض مستكل المعيشة
بيف الدكؿ (بديكم.)ٖ،ََِّ ،

لذا تعد قضية التنمية المستدامة ،قضية مصيرية خاصة في الدكؿ النامية ،ليس مف منظكر

التقدـ االجتماعي كاالقتصادم فحسب ،بؿ مف منظكر األمف كالحفاظ عمى الكياف السياسي ،لذا فإف
التحدم الحقيقي الذم نكاجيو اليكـ يتمثؿ في تنمية البشر كأفراد.
كربما أف معظـ الدكؿ النامية يندر أف تقكـ بصياغة كثيقة شاممة تتضمف مختمؼ جكانب خطة
التنمية المستدامة ،كبسبب غياب مثؿ ىذه الخطة ،فإنو ال يتـ ترجمة اإلستراتيجية كأكلكياتيا إلى

إجراءات كعمميات تنفيذية كما أنو قمما تتكافر بيانات تفصيمية يتطمبيا تخطيط التنمية البشرية ،في

ظؿ األكضاع المتدىكرة لتمؾ البمداف النامية .كما تعانيو مف فقر كجيؿ كمرض كتخمؼ كتبعية

ثقافية كتكنكلكجية ،كفقداف لميكية الكطنية ،إلى غير ذلؾ مف صكر التخمؼ كالييمنة (قطب،
َََِ.)ُُٓ :

كفمسطينيان في ىذا السياؽ ،كمف منطمؽ ارتباط التنمية بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف ،فقد ازداد

االىتماـ بيا في فمسطيف ،فكاف البد مف تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف في منظكمة التعميـ الفمسطينية

كبخاصة لدل معممي الدراسات االجتماعية ،ألنيا تنعكس عمى شخصية المتعمميف في جميع أبعاد

شخصيتيـ الفكري ة كالنفسية كاالجتماعية ،كتؤىميـ الحتراـ حقكؽ اآلخريف كالدفاع عف حقكقيـ
المشركعة .لذا ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بمدارس
قطاع غزة بفمسطيف نحك ترسيخ التربية عمى حقكؽ اإلنساف في كاقع التنمية المستدامة.

مبررات اختيار البحث:

لما كانت التربية عمى حقكؽ اإلنساف تمثؿ حاجة ضركرية لتحقيؽ العدالة كالسمـ كالتنمية في
المجتمع الفمسطيني ،فيي في حد ذاتيا حؽ مف حقكؽ اإلنساف التي نصت عمييا العيكد كالمكاثيؽ
كاإلعبلنات الدكلية ،كلقد أكدت المادة السادسة كالعشركف مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

(ُْٖٗ) ضركرة تنمية الشخصية اإلنسانية تنمية متكاممة ،كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالتفاىـ
كالتسامح كالصداقة بيف جميع األمـ كالشعكب كالجماعات العرقية( .اليكنسكك )ْ ،ُّٗٗ ،كفي

السياؽ نفسو أكدت المادة التاسعة مف إعبلف القاىرة لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ (َُٗٗ) عمى حؽ
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كؿ إنساف بتربية متكاممة كمتكازنة تنمي شخصيتو كتعزز إيمانو با﵀ كاحترامو لمحقكؽ كالكاجبات
كحمايتيا( .إبارىيـ )ُِٗٗ ،كما أكدت ذلؾ المادة الثالثة عشرة مف العيد الدكلي لمحقكؽ
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،ككذلؾ المادة الرابعة كالثبلثكف مف مشركع حقكؽ اإلنساف كالشعب
في الكطف العربي( .الكيبلني.)ُُٗ ،ََُِ ،

كلتحقيؽ ما جاء في المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية يعقدت ندكات كمؤتم ارت كثيرة في مجاؿ
التربية عمى حقكؽ اإلنساف كاف أبرزىا المؤتمر الذم عقدتو اليكنسكك في فيينا عاـ ُٖٕٗ،
كالمؤتمر الدكلي في مالطا عاـ ُٕٖٗ ،كمؤتمر كندا عاـ ُّٗٗ ،ككذلؾ مؤتمر السنغاؿ عاـ
ُٖٗٗ ،كمؤتمر الباسفيؾ في اليند عاـ ُٗٗٗ ،كغيرىا مف المؤتمرات التي أكدت في مجمميا
ضركرة التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف منطمؽ أف التسميـ بمستقبؿ ىذه الحقكؽ مرىكف بالدكر
اإليجابي الذم يجب أف تسيـ بو العممية التعميمية كالتربكية بكامؿ منظكمتيا ،ذلؾ أف التربية عمى

حقكؽ اإلنساف تيدؼ إلى تككيف مكاطف مستداـ يؤمف بقيـ حقكؽ اإلنساف كيحترميا كيعترؼ بحقكؽ
اآلخريف  ،كيرفض ما ينافي ىذه الحقكؽ لدل الفرد كالمجتمع ،بؿ كيسمؾ سمككان يطابقيا كيعززىا؛

بغرض تككيف شخصية كاعية كمنفتحة عمى محيطيا ،كمتفاعمة مع أفراده كمؤسساتو كقكانينو

(الثنياف.)ََُِ ،
كاذا كاف ما تقدـ يكضح أىمية حقكؽ اإلنساف لئلنساف ،فإنو مف الضركرم النظر إلى قضية
التربية عمى حقكؽ اإلنساف عمى أنيا قضية حضارية يجب التعامؿ معيا في إطار التنمية
المستدامة؛ التي تعالج مشكبلت الحياة االجتماعية كالثقافية كالحضارية إلخ ،كما يمكف النظر إلييا

عمى أنيا قضية إسبلمية ألف اإلسبلـ أقر مبدأ عدـ التمييز بيف إنساف كآخر كعدـ المفاضمة بينيما

إال عمى أساس كاحد كىك التقكل بدليؿ قكلو تع إلى { :ىيا أىيُّيىا َّ
اس ًإَّنا ىخمى ٍقىنا يكـ ٍّمف ىذ ىك ور ىكأينثى ٰى
الن ي
َّ ً
كجعٍمىنا يكـ يشعكبا كقىبائً ىؿ ًلتىعارفيكا ۚ إً َّف أى ٍكرم يكـ ًع ى َّ ً
يـ ىخبً هير (الحجرات:
ىىى ٍ ي ن ى ى
ند المو أى ٍتقىا يك ٍـ ۚ إً َّف الموى ىعم ه
ىى ٍ
ىى
ُّ) كما أقر الرسكؿ (صمى ا﵀ عميو كسمـ) مبدأ المساكاة كعدـ التمييز بيف الناس في خطبة
الكداع حيث قاؿ :يا أييا الناس إف ربكـ كاحد كاف أباكـ كاحد كمكـ آلدـ كآدـ مف ت ارب ،كليس
لعربي عمى أعجمي كال ألعجمي عمى عربي كال ألحمر عمى أبيض كال ألبيض عمى أحمر فضؿ
إال بالتقكل ،الميـ بمغت الميـ فأشيد (الكادعي ،المسند الصحيح ،)ُّٓٔ :كبذلؾ يككف اإلسبلـ قد
أقر مبدأ المساكاة بيف البشر جميعان بصرؼ النظر عف اختبلؼ الديف أك العرؽ أك الجنس.

كمف ىنا فإف أىـ عناصر المنظكمة التربكية المدرسية بقطاع غزة كىي معممك الدراسات

االجتماعية بشكؿ خاص مدعكة إلى النظر في دكاعي التربية عمى حقكؽ اإلنساف المعرفية كالقيمية
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اع ممحة كضركرية ألجؿ تنمية مستدامة تسيـ في مكاجية الصكر
كاالجتماعية كالدكلية باعتبارىا دك و

المختمفة النتياكات حقكؽ اإلنساف التي تمارس ضده في المجتمع الفمسطيني ،كخاصة بقطاع غزة
الذم يعاني مف االحتبلؿ مف جية كمف االنقساـ الفمسطيني مف جية أخرل .لذا تعد الدراسة الحالية

ضركرية كي تمفت انتباه كؿ ذكم العبلقة كبخاصة معممي الدراسات االجتماعية إلى أىمية تعزيز

كتبني التربية عمى حقكؽ اإلنساف كنيج في تدريسيـ مناىج الدراسات االجتماعية ،األمر الذم

سيساىـ في تغيير المجتمع كاحداث تنمية مستدامة لو بأبعادىا كافة.

مشكمة البحث وأسئمتو:

تتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
“ما اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحو ترسيخ التربية عمى حقوؽ اإل نساف
مف أجؿ التنمية المستدامة “

كيشتؽ مف مشكمة البحث األسئمة الفرعية اآلتية

ُ .ما مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى حقكؽ
اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة؟

ِ .ىؿ يختمؼ مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى
حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة باختبلؼ متغير الجنس؟
ّ .ىؿ يختمؼ مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى
حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة باختبلؼ متغير المؤىؿ العممي؟

ْ .ىؿ يختمؼ مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى
حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة باختبلؼ متغير الخبرة التدريسية؟

أىداؼ البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع
غزة نحك ترسيخ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة ،كعما إذا كانت ىذه
االتجاىات تتأثر بمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة التدريسية لممعمميف.

فرضيات البحث:

صيغت فرضيات الدراسة عمى النحك اآلتي:

ُ .ال يقؿ مستكل اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى حقكؽ
اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة عف َٕ %كمعدؿ افتراضي.
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ِ .ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )ٓ.ٓ٘≤αبيف متكسطي درجات اتجاىات معممي الدراسات
االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترجع لمتغير الجنس.

ّ .ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )ٓ.ٓ٘≤αبيف متكسط درجات اتجاىات معممي الدراسات
االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترجع لمتغير المؤىؿ العممي.

ْ .ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )ٓ.ٓ٘≤αبيف متكسط درجات اتجاىات معممي الدراسات
االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترجع لمتغير الخبرة التدريسية.

أىمية البحث:

ترجع أىمية البحث إلى ما يأتي:
ُ .أف البحث يتناكؿ مكضكعان ميمان لمغاية يركز عمى العبلقة بيف التربية عمى حقكؽ اإلنساف

كالتنمية المستدامة ،أم يربط بيف مجاليف أساسييف ،ىما المجاؿ التربكم كالمجاؿ السكسيكلكجي،
األمر الذم يفسر طبيعة األزمة التي يعايشيا اإلنساف العربي بشكؿ عاـ كاإلنساف الفمسطيني

بشكؿ خاص مف منطمؽ أنو يعاني مف أزمة تنمكية خانقة.

ِ .تعد قضية التنمية كالتنمية المستدامة مف القضايا الميمة في كؿ المجتمعات ،كالتي تحتؿ
أكلكية ،كتركز ىذه الدراسة عمى التنمية المستدامة في عدة أبعاد :الثقافية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالسياسية ،األ مر الذم سيعكس الكاقع التنمكم الفمسطيني بشكؿ صريح ،كيفتح
الباب أماـ الكشؼ عف مشكبلت التنمية المستدامة كآليات تحسينيا في ىذه األبعاد كأبعاد أخرل

جديدة.

ّ .تعد قضية التربية كالتنشئة عمى حقكؽ اإلنساف كأدكار المنظكمة التربكية مف أىـ األدكار في
إعداد األجياؿ كتن ميتيـ كقكل بشرية مستقبمية في إحداث التنمية المستدامة ،كيعد إلقاء الضكء
في ىذه الد ارسة عمى الكاقع التربكم الفمسطيني أم انر ميمان إذا أخذنا بعيف االعتبار التربية مف

منظكر منظكمي بمؤسساتيا كالقائميف عمييا في التعميـ المدرسي ،األمر الذم يشخص ىذا الكاقع
كيحدد آليات تطكيره كتحسينو مستقببلن.

ْ .إف المعمميف يمثمكف النخبة في المجتمع الفمسطيني ،التي يعتمد عمييا في تشخيص الكاقع
التربكم كالتنمكم بيدؼ تحسينو كتنميتو ،لذا تعد رؤيتيـ لدكر التربية عمى حقكؽ اإلنساف في
المنظكمة التربكية الفمسطينية ،كأثرىا في التنمية المستدامة في المجتمع الفمسطيني ذات قيمة
عالية تفيد متخذم القرار.
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ٓ .يقدـ ىذا البحث تغذية راجعة ذات قيمة لراسمي السياسة التربكية المدرسية كالتنمكية في المجتمع
الفمسطيني ،بيدؼ كضع كتعديؿ خططيـ اإلستراتيجية في ضكء متطمبات التنمية المستدامة
كحاجات المجتمع الفمسطيني كأكلكياتو.

حدود البحث:

أجرل البحث عمى معممي منياج الدراسات االجتماعية الذيف يعممكف الصؼ التاسع في
المدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بقطاع غزة في العاـ الدراسي

َُِٗ ،ََِِ /كيمتزـ البحث بمتغيرات الجنس كالخبرة التدريسية كالمؤىبلت األكاديمية.

مصطمحات البحث:

يتبنى البحث تعريؼ المصطمحات التالية:
االتجاىات:

كيقصد بيا في ىذه الدراسة مكقؼ معممي الدراسات االجتماعية مف ترسيخ التربية عمى حقكؽ

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة لدل طمبتيـ بالمكافقة أك الرفض ،بالمحبة أك الكره .كيقاس إجرائيان

بالدرجة التي يحصؿ عمييا معمـ الدراسات االجتماعية عمى االستبانة المعدة لذلؾ.
التربية عمى حقوؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة:

كيقصد بيا في ىذه الدراسة ما تبناه المعمرم (ََِِ) مف أف التربية تيدؼ إلى التنمية

كالتنمية ىي تحقيؽ كتطبيؽ لجزء أساسي مف حقكؽ اإلنساف المتمثمة في الحقكؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية.

مراجعة األدبيات:

في ضكء مراجعة األدب التربكم المتعمؽ بيذه الد ارسة يتناكؿ الباحثاف المكضكعات الرئيسة كما

يأتي:

التربية عمى حقوؽ االنساف:
عرفتيا منظمة اليكنسكك (ُّٗٗ) بأنيا "األداة الميمة لنشر ثقافة اإلنساف ،كالمنطمؽ لكسر
األطر المغمقة ،كاعطاء المجاؿ لممكاطف ليحرر نفسو كيغسؿ داخمو ،كذلؾ مف خبلؿ تحديث أفكاره

كقدرتو عمى المشاركة في اليـ اليكمي كفي الحياة بشكؿ عاـ ،كمف خبلؿ كجكده في المدرسة
كالعمؿ كالجامعة كغيرىا ،بشكؿ خاص".
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كما عرفتيا منظمة العفك الدكلية بأني ا "ممارسة مدركسة تقكـ عمى المشاركة ،كتيدؼ إلى
تمكيف األفراد كالمجمكعات بتنمية المعارؼ كالميارات كالمكاقؼ المتسقة مع مبادئ حقكؽ اإلنساف
المعترؼ بيا دكليان"(مطاكع.)ُٗٗٓ ،

كعرفتيا حكالة (ََِْ) بأنيا "صيركرة يتعمـ الناس مف خبلليا حقكقيـ كحقكؽ اآلخريف ضمف

إطار مف التعمـ يقكـ عمى المشاركة كالتفاعؿ ،خاصة أف مثؿ ىذه التربية تعنى بتغيير المكاقؼ
كالسمكؾ كتعمـ الميا ارت الجديدة كتعزيز تبادؿ المعارؼ كالميارات بمعنى آخر ىي عممية طكيمة

المدل تيدؼ إلى خمؽ فيـ كامؿ لمقضايا كتسميح األشخاص بالميارات الكافية لمتعبير عف حقكقيـ
كنقؿ ىذه المعرفة إلى اآلخريف".
كعرفيا عقد األمـ المتحدة لمتثقيؼ (ََِْ) بأنيا "الجيكد المبذكلة في مجاؿ التدريب كالنشر
كاإلعبلـ الرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية في حقكؽ اإلنساف بنقؿ المعرفة كالميارات".

كذلؾ عرفيا العدكلي كأكزم (ََُِ) بأنيا مجمكع البرامج كاألنشطة المعدة مف أجؿ تمكيف

أشخاص معينيف مف التعمـ كالمعرفة كاالستدماج ،أك باألحرل فيـ المبادئ المتعمقة بيذه الحقكؽ،

كىي فكؽ كؿ ىذا كذاؾ تربية تمكف األفراد مف االحتكاؾ بالكثائؽ المتعمقة بالحقكؽ المذككرة
كحصرىا كضبط مجمكعة مف اآلليات كصكالن إلى تمؾ الكفايات التي تمكنيـ مف تعظيـ ىذه الحقكؽ

كصيانتيا".

في ضكء التعاريؼ السابقة لمتربية عمى حقكؽ االنساف ،يمكف استنتاج أف التربية تعد الضامف
الكحيد لتقدـ الفرد كالمجتمع كتحقيؽ التحضر كالرفاىية ،حيث كمما كاف الفرد متعممان ،كاف قاد نار عمى

معرفة كحماية حقكقو كحرياتو كصيانتيا كاحتراـ حقكؽ اآلخريف ،الشيء الذم ينتج عنو انتفاء الظمـ
مف المجتمع كادامة العدالة كاالستقرار فيو.
ويقصد بيا في ىذه الدراسة مجموعة األساليب التي بواسطتيا يمكف تنشئة التبلميذ عمى قيـ
حقوؽ االنساف خبلؿ السمـ التعميمي .وتدعيـ ىذه القيـ في نفوس التبلميذ مف خبلؿ تنمية

الوعي بمفيوـ حقوؽ االنساف وأىميتو والتدريب عمى ممارسة قيـ حقوؽ االنساف وتحويميا مف
مجردات ذىنية تكمف في عقوؿ التبلميذ الى سموكيات عممية يمارسونيا بينيـ.

التنمية المستدامة:

ينظر إلي التنمية المستدامة عمي أنيا التنمية التي تمبي حاجات الحاضر دكف المساكمة عمي
أبعادا ثبلثة :البعد البيئي الذم ييتـ
قدرة األجياؿ المقبمة عمي تمبية حاجاتيا ،كما أف ليذه التنمية
ن
بالحاجات البشرية التي ينبغي أف تعطي األكلكية المطمقة  ،كبالقيكد التي تفرضيا حالة التكنكلكجيا
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كالتنظيـ االجتماعي عمي قدرة البيئة عمي االستجابة لحاجات الحاضر كالمستقبؿ  ،كالبعد
االقتصادم الذم يعني باالنعكاسات الراىنة كالمقبمة لبلقتصاد عمي البيئة  ،كبالبعد االجتماعي
السياسي الذم يجعؿ مف النمك كسيمة لبللتحاؽ االجتماعي كلعممية التطكير (عارؼ.)ََِّ ،

فالتنمية المستدامة ىي تعبير عف التنمية التي تتصؼ باالستق ارر كتمتمؾ عكامؿ االستمرار

كالتكاصؿ ،كىي ليست كاحدة مف تمؾ األنماط التنمكية التي درج العمماء عمى إبرازىا ،مثؿ التنمية

االقتصادية ،أك التنمية االجتماعية ،أك الثقافية ،بؿ تشمؿ ىذه األنماط كافة ،فيي تنمية تنيض
باألرض كمكاردىا ،كتنيض بالمكارد البشرية كتقكـ بيا ،فيي تنمية تأخذ بنظر االعتبار البعد الزمني
كحؽ األجياؿ القادمة في التمتع بالمكارد األرضية (الييتي.)ََِٓ ،
كقد استطاع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أف يطكر مفيكـ التنمية المستدامة بحيث أصبح
المفيكـ يتضمف أبعادان ميمة كثيرة منيا الحرية السياسية ،كاألمف البشرم (أمف الناس في بيكتيـ
كفي كظائفيـ كفي مجتمعاتيـ المحمية كبيئتيـ) كما ضمف المفيكـ مكانة مرمكقة لمبيئة كالمستقبؿ،

أم أنو أتاح إمكانية متساكية أماـ البشر كالشعكب لمحصكؿ عمى الفرص اإلنمائية اآلف كفي
المستقبؿ.

كفي ضكء ذلؾ يمكف استنتاج أف التنمية المستدامة ىي :البحث كالتنفيذ لخطط تمكف المجتمع
مف النجاح في تفاعمو تكازنيان – الى أجؿ غير مسمى – مع المنظكمة الطبيعية كالنظاـ االقتصادم
كالنظاـ التربكم كاالجتماعي كالبيئي نظامان آمنان مستدامان لرفاىية الشعكب ،كإلنجاحيا البد مف

تضافر كؿ الجيكد في التخصصات كافة لمكصكؿ إلى االستدامة كالمحافظة عمى عالمنا.
التربية عمى حقوؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة:

يذكر المعمرم (ََِِ) أف التنمية في صكرة مف صكرىا تحقيؽ كتطبيؽ لجزء أساسي مف

حقكؽ اإلنساف المتمثمة في الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كىي ليست سكل عممية
تطكير لمقدرات ،إضافة إلى أنيا عممية تعظيـ لممنفعة كما ينظر إلييا اليكـ ،فالتكامؿ بيف حقكؽ

اإلنساف كالتنمية ىك الذم يشكؿ الفكرة األساسية لما يطمؽ عميو بالتنمية اإلنسانية ،إذ ال يقتصر
مفيكـ التنمية عمى التنعـ المادم كانما يتسع لمجكانب المعنكية في الحياة كالتمتع بالحرية كاكتساب

المعرفة كالجماؿ كالك ارمة كتحقيؽ الذات التي تنبع مف المشاركات الفعالة في شؤكف االجتماع

البشرم كافة في ظؿ تحقيؽ االشتقاقات الثبلثة لمتنمية المرتبطة بحقكؽ اإلنساف أال كىي العيش
حياة صحية طكيمة كالحصكؿ عمى المعرفة كتكافر المكارد البلزمة لمستكل معيشي الئؽ.
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كما يشير محسف (ُٗٗٗ) إلى أف ىذه التربية لف تحقؽ أىدافيا إال في ظؿ رىانات ثبلثة
تطمح إلى تحقيقيا مف منظكر تربكم ،كىذه الرىانات ىي:
ُ .الرىاف األكؿ الذم يتجو إلى الفرد مف أجؿ تحرير طاقاتو اإلبداعية لبمكغ أقصى إمكانياتو
الذاتية ،كتحكيمو مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي يسيـ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية
عبر تنمية النسؽ القيمي.

ِ .كالرىاف الثاني الذم ييـ المجتمع ككؿ ،كييدؼ في النياية إلى تأسيس األفراد كالجماعات عمى
مرجعية الكرامة اإلنسانية ،كعمى قيـ الحرية كالمساكاة كالتضامف كالديمقراطية ،بمعنى آخر
تأسيس الفرد عمى البيئة المفاىيمية لحقكؽ اإلنساف كأسمكب لممارسة المكاطنة.
ّ .أما الرىاف الثالث فيتجو نحك تدعيـ السمـ كالتسامح بيف المجتمعات كقبكؿ االختبلؼ سعيا
لمحكار البناء كالمثمر الذم يقكم أسس التعايش رغـ اختبلؼ الثقافات كالحضارات كالمذاىب

الركحية كالفكرية".

كىي رىانات ستككف التربية عمى حقكؽ اإلنساف مدعاة إلى تحقيقيا عبر مساريف متكازييف

ىما :تفعيؿ دكر التربية لتحقيؽ التنمية المستدامة مف جية كاألخذ بالمعايير كالمجاالت التي تنطمؽ
مف خبلليا في سبيؿ رسـ معالـ ىذه التربية مف جية ثانية.
درسات االجتماعية:
ال ا

ىك منياج معني بدراسة المجتمع المحمي كالعربي كاإلسبلمي كالعالمي ،كىك مف إعداد ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في العاـ َُِٕ ،كييدؼ منياج الدراسات االجتماعية الفمسطيني
إلى ما يمي:

ُ .تزكيد التبلميذ بمعمكمات كمعارؼ تتعمؽ بالمجتمع المحمي كالعربي كاإلسبلمي كالعالمي.
ِ .تقكية ركح االنتماء لئلسبلـ كالكطف كلمحضارة العربية اإلسبلمية كتنمية ركح المكاطنة.
ّ .معاداة الظمـ كاالستبداد كاالستعمار كالتفرقة العنصرية كاالستيطاف الصييكني في فمسطيف
ْ .تنمية التعاكف بيف الطمبة كبيف المجتمع المحمي.
ٓ .غرس قيـ كاتجاىات مرغكب فييا.

ٔ .تنمية القدرة عمى التفكير كاالستنتاج كخاصة التفكير اإلبداعي.
ٕ .اإلسياـ في حؿ المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع المحمي كالعربي كاإلسبلمي.
ٖ .فيـ العبلقة بيف الماضي كالحاضر كأثر ذلؾ عمى المستقبؿ بالكقكؼ عمى جيكد األجياؿ
السابقة في مناىضة ظركؼ كمشكبلت الحاضر.
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ٗ .اكتساب ميا ارت اجتماعية كتنمية الحساسية االجتماعية.
َُ .تنمية المسئكلية المدنية كاالىتماـ بحقكؽ اإلنساف( .اإلطار العاـ لممناىج الفمسطينية الجديدة،
َُِٕ).

الدراسات السابقة:
انطبلقان مف أف البحث العممي بناء تراكمي ،كمنشط إنساني عالمي ،فقد أجريت عممية مسح

حاسكبي لمدراسات ذات العبلقة بمكضكع البحث كتـ ترتيبيا حسب الفكرة المحكرية مف جية
كتصاعديان حسب الزمف أحيانان أخرل ،كمنيا دراسة حبلكة (َُُِ) .التي تكصمت إلى أف جامعة

القدس تدعـ بقكة التنمية البحثية في الجامعة سكاء في المجاالت العممية أك اإلنسانية أك المرافؽ

درسة عمي (َُِّ) .حيث تكصمت إلى غياب استراتيجية كطنية لتكجيو البحث العممي
البحثية .ك ا
كالدراسات العميا لبلستفادة مف نتائجيا في تحقيؽ التنمية المستدامة .أما دراسة حجازم (َُِٓ).
فقد تكصمت إلى أف رضا المشرفيف التربكييف عف دكر تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في التعميـ أثر
عمى تحقيؽ التنمية المستدامة بدرجة كبيرة تعادؿ (َٖ .)%ككذلؾ دراسة عكض (َُِٓ) .التي

تكصمت إلى أف رضا المربيات كالمديرات عف دكر مناىج رياض األطفاؿ في ضكء مبادئ التربية
مف أجؿ التنمية المستدامة كاف متكسطان بمعدؿ (ٔٓ .)%كما تكصمت دراسة اربعة (ََِٕ) إلى

أف مستكم مشاركة الشباب الجامعي الفمسطيني في التنمية بمغت  %69,6ككؿ ،كىي نسبة
إيجابية ،بحيث حظيت أعمي نسبة في مجاؿ المشاركة ىي التنمية االقتصادية كبمغت  %71,8مف
حجـ المشاركة ،كأف مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية بمغت  %69,6مف حجـ المشاركة ،أما

المشاركة في التنمية السياسية فحظيت عمي  %68,6مف حجـ المشاركة في التنمية .كتكصمت

دراسة نشكاف (ََِْـ) إلى إف ممارسات طمبة الجامعات الفمسطينية في تنمية المجتمع المحمى

ضعيفة .ككجكد العديد مف المعكقات تكاجو طمبة الجامعات الفمسطينية في تنمية المجتمع تتعمؽ
بإدارة الجامعات كالمجتمع ،كبالطمبة أنفسيـ .كتكصمت دراسة سعيد (ََُِ) إلى أف تقديرات

الطمبة بجامعة الزقازيؽ بمصر لدكر الجامعة في تنمية القيـ المرتبطة باالستدامة كاف متكسطان
يعادؿ (ُٕ .)%كتكصمت دراسة بديكم (ََِّ) إلى اف الكاقع الحالي لمتنمية البشرية بالدكؿ

النامية يتسـ بالتدىكر كاالنخفاض ،كتكصمت دراسة ( )Magendzo, 1994إلى أف إدراج حقكؽ
اإلنساف ض مف المنيج يستدعي إعادة تفكير عميؽ فيو كفي المدرسة كمؤسسة .كما سعت دراسة

(تكني )ََِْ ،إلى اإلسياـ في استجبلء طبيعة ثقافة حقكؽ اإلنساف عند التبلميذ (مرحمة التعميـ
الثانكم) ،التي كجد أنيا تتسـ بالضعؼ كاالفتقار .كىدفت دراسة الرميضي (ََِٔ) إلى تقصي
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كاقع حقكؽ اإلنساف كاتجاىاتيا في المدرسة الككيتية ،كتكصمت إلى أف المقررات المدرسية تفتقر إلى
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ،كما دعت إلى إفراد مادة كتخصيصيا لتعميـ حقكؽ اإلنساف ،ككذلؾ دمج
حقكؽ اإلنساف في مقررات المكاد االجتماعية ،كالسيما الحقكؽ التي تقرىا الشريعة اإلسبلمية.

كتكصمت دراسة الصبيح كآخركف (ََِٕ) إلى ضعؼ كركد حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ في الكتب
المدرسية في التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية .كما كتكصمت دراسة ( )Belarbi Aichaحكؿ

"حقكؽ لئلنساف كحالة التعميـ األساسي في الكتب المدرسية في المغرب ،إلى أف التربية عمى حقكؽ
اإلنساف يجب أف تككف عممية مستمرة عمى مدل الحياة سكاء في مستكل التربية النظامية أك غير
النظامية .كتكصمت دراسة ( )Giarel, 2008إلى كضع دليؿ لتعميـ حقكؽ اإلنساف كي يستعيف بو
المعممكف في أثناء تعميميـ مكاد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المدارس المتكسطة .كتكصمت
دراسة ( )Douglas, Schofield, 2005إلى أىمية "تعميـ حقكؽ اإلنساف في الدراسات
االجتماعية" مف خبلؿ تقديـ معرفة مبكرة لمتبلميذ حكؿ القكانيف التعميمية التي يجب تكظيفيا مف

أجؿ تزكيد الطبلب بثقافة النظاـ القانكني التي تجعميـ أكثر كعيان مف خبلؿ الدراسات االجتماعية.
كتكصمت دراسة ( )Lapayese. 2002حكؿ "دكر المربيف في تعميـ حقكؽ اإلنساف" في كالية

كاليفكرنيا ،إلى تأكيد المربيف أف تطبيؽ حقكؽ اإلنساف في التعميـ الصفي يزيد مف كعي الطمبة نحك
حقكقيـ كيسمح ليـ بمناقشة القضايا المرتبطة بيا كالمكاطنة كالمساكاة كالعدالة كغيرىا ،كما ترتقي
بتفكيرىـ الناقد في التفاعؿ االجتماعي كتخمؽ لدييـ بيئة صفية ديمقراطية .كتكصمت دراسة
( )Muigin, 2004إلى ضركرة دمج األبعاد الفمسفية كاألخبلقية المرتبطة بالتنمية المستدامة في

المناىج الجامعية ،كأف الطبلب في حاجة لتفيـ منزلة كمكانة القيـ كشيء مختمؼ عف الحقائؽ
العممية التجريبية التي يدرسكنيا بالجامعة ،كأف لمقيـ أىمية كبيرة في تحقيؽ التنمية المستدامة.
كتكصمت دراسة ( )Incekara, 2011إلى ضركرة معرفة طبلب المرحمة الثانكية بالبيئة كالتنمية

المستدامة ،كأػكضحت أىمية الحاجة إلى الفكائد المرجكة مف التنمية المستدامة ،كأف الطمبة لدييـ
معرفة نسبية بالقضايا البيئية ،كلكف لـ تكف معرفتيـ بالتنمية كافية بالقدر المطمكب.
ىذا كيبلحظ مف الدراسات السابقة أنو يمكف تصنيفيا إلى ثبلثة أنكاع :دراسات محمية كأخرل
عربية كأخرل أجنبية ،كجميعيا يتعمؽ بعبلقة التربية بالتنمية أك التنمي ة المستدامة ،كالمبلحظ أف ىذه

الدراسات تناكلت مكضكعات شتى جميعيا تسيـ في تحقيؽ التنمية المستدامة فمثبلن :بعض

الدراسات ركزت عمى دكر التعميـ العاـ في تحقيؽ التنمية المستدامة ،فركزت عمى دكر المعمـ

كالمناىج الدراسية أك األنشطة في تحقيؽ التنمية المستدامة .كبعض الدراسات ركزت عمى دكر
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التعميـ العالي في تحقيؽ التنمية المستدامة ال سيما دكر البحث العممي كالدراسات العميا كاألستاذ
الجامعي كالبرامج الدراسية كمعايير االعتماد كالجكدة في تحقيؽ التنمية المستدامة .كبعض الدراسات
ركزت عمى دكر التعميـ ما قبؿ المدرسي (رياض األطفاؿ) في تحقيؽ التنمية المستدامة .أما التربية

عمى حقكؽ اإلنساف فمـ تظير كمفيكـ جمي ككاضح في الدراسات المحمية الفمسطينية ،كانما جاءت
متضمنة في الدراسات كالبحكث العربية كاألجنبية .كلقد تكصمت الدراسات إلى نتائج متباينة إلى حد

ما فيما يتعمؽ بدكر التربية في إحداث تنمية مستدامة .ىذا كتتميز الدراسة الحالية عف بقية
الدراسات بأنيا ستركز عمى التعميـ المبني عمى حقكؽ اإلنساف كأثره عمى التنمية المستدامة في
التعميـ المدرسي ،كسيتـ بحث دكر معممي الدراسات االجتماعية كأحد عناصر المنظكمة التربكية في
قطاع غزة بفمسطيف في إحداث التنمية المستدامة.

إجراءات البحث:

وتتناوؿ ىذه اإلجراءات الجوانب اآلتية:

منيجية البحث:

تعتمد الدراسة في إجراءاتيا عمى المنيج الكصفي التحميمي ،لمكقكؼ عمى اتجاىات معممي

الدرسات االجتماعية المدرسية في ترسيخ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة.
ا
مجتمع المعمميف والعينة:

كيضـ جميع معممي الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ

لكزرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني،
(ِّٓ) معممان كمعممة في المدارس الحككمية التابعة ا

كالجدكؿ (ُ) يكضح خصائص مجتمع البحث حسب متغي ارت الجنس كالخبرة التدريسية كالمؤىبلت

األكاديمية.

كتككنت عينة معممي الدراسات االجتماعية :مف (ََُ) معمـ كمعممة الذيف يعممكف مبحث

الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع في المدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
الفمسطينية بمحافظات غزة أم ما يعادؿ تقريبان (َّ )%مف مجتمع الدراسة ،كالجدكؿ (ُ) يكضح
خصائص العينة حسب متغيرات الجنس كالخبرة التدريسية كالمؤىبلت األكاديمية.

098

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

الجدكؿ (ُ)
خصائص المجتمع كالعينة حسب متغيرات الجنس كالخبرة التدريسية كالمؤىبلت األكاديمية.
المتغيرات
الجنس

المجموع
ذكر

ِّٓ

الخبرة
التدريسية

ُٕٕ

ََُ

ُْٖ

أنثى
أقؿ مف ٘ سنوات

عدد المجتمع المجموع عدد العينة

ٕٖ

ِّٓ

ْٓ
ْٔ

ََُ

ِٕ

٘ ٔٓ-سنوات

ْٕ

ِّ

أكثر مف ٓٔ سنوات

ُْٔ

َٓ

المؤىبلت

بكالوريوس

األكاديمية

دراسات عميا

ِّٓ

ِّٖ

ََُ

ِْ
ِّٓ

المجموع

ٖٓ
ُٓ
ََُ

كلقد تـ اختيار عينة معممي الدراسات االجتماعية بالطريقة العشكائية الطبقية ،حيث قسـ
مجتمع الدراسة إلى مجمكعات حسب متغيرات الجنس كالخبرة التدريسية كالمحافظة ،حيث تـ اعتبار
كؿ متغير مف ىذه المتغيرات طبقة ،ثـ أخذ معدؿ (َّ )%مف كؿ طبقة مف الطبقات المذككرة ،كي

تككف العينة ممثمة لممجتمع األصمي ،فبمغ عددىا النيائي (ََُ) معمـ كمعممة.

أداة البحث:

وتتمثؿ في استبانة موجية لمعممي الدراسات االجتماعية:

كتيدؼ ىذه االستبانة إلى جمع بيانات كمعمكمات بيدؼ التعرؼ إلى اتجاىات معممي

الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحك ترسيخ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية
المستدامة.
كتككنت االستبانة مف قسميف:
القسـ األوؿ :يتعمؽ بجمع بيانات حكؿ متغي رات البحث تتعمؽ بعينة المعمميف مف حيث الجنس
كالخبرة التدريسية كالمحافظة.

القسـ الثاني :كيتعمؽ بطبيعة النمكذج الذىني التجاىات معممي الدراسات االجتماعية لمصؼ

التاسع ،كالذم يتككف مف (َٖ) فقرة مكزعة عمى (ْ) مجاالت ىي:

 -المجاؿ المعرفي :المتعمؽ بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية ،كتككف مف (َِ) فقرة.
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 المجاؿ الوجداني :المتعمؽ باالتجاىات نحك التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنميةالمستدامة ،كتككف مف (َِ) فقرة.
 المجاؿ النزوعي :المتعمؽ بممارسات التربية عمى حقكؽ مف أجؿ التنمية المستدامة ،كتككف مف(َِ) فقرة.

 المجاؿ التنبؤي :المتعمؽ بالتطمعات حكؿ مستقبؿ التربية عمى حقكؽ مف أجؿ التنمية المستدامة،كتككف مف (َِ) فقرة.

خطوات بناء االستبانة الموجية لممعمميف:
لقد اتبع في ذلؾ الخطكات اآلتية:
تـ االطبلع عمى األدبيات التربكية ،كما تيسر مف دراسات كأبحاث ذات االرتباط بمكضكع
الدراسة ،إضافة إلى ما تيسر لو مف خبرة ميدانية ،كؿ ذلؾ بغية كضع تصكر عاـ كمبدئي ألداة

الدراسة (االستبانة) كفقان ألسئمة الد ارسة.

تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية مككنة مف (َٗ) فقرة متتالية مكزعة عمى (ْ)

مجاالت رئيسة متعمقة بحقكؽ اإلنساف كالتربية عمييا ،كىي( :المجاؿ المعرفي ،كالمجاؿ الكجداني،
كالمجاؿ النزكعي ،كالمجاؿ التنبؤم) كما في الجدكؿ (ِ).
الجدكؿ (ِ) مجاالت استبانة المعمميف
عدد الفقرات

المجاالت
المجاؿ المعرفي (االتجاه نحك المعرفة)

ِّ

المجاؿ الوجداني (االتجاه نحك االستمتاع بالنيج)

ِِ

المجاؿ النزوعي (االتجاه نحك المشاركة)

ِِ

المجاؿ التنبؤي (االتجاه نحك المستقبؿ)

ِّ

المجمكع

َٗ

 -مف حيث الصدؽ الخارجي لؤلداة:

تـ عرض األداة بصيغتيا األكلى عمى (ّ) مف الخبراء إلبداء مبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ عمييا،

كتـ تعديميا كصياغتيا مف جديد حسب تكصياتيـ التي قضت بإلغاء (َُ) بنكد مف األداة كتعديؿ

بعضيا ،ليصبح عدد بنكدىا (َٖ) بندان ،بحيث كاف لكؿ مجاؿ (َِ) بندنا.

ثـ قاـ الباحثاف بعد تعديؿ األداة حسب مقترحات الخبراء بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف

كىـ متخصصكف أكاديميكف بعدد (َُ) محكميف بغرض تحكيميا بصفة نيائية مف الناحية المغكية
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كقياس مناسبتيا كتناسب فقراتيا كمجاالتيا مع أىداؼ الدراسة كأسئمتيا ،كىي خطكة كاف ليا
فاعميتيا نظير العديد مف المبلحظات كالمقترحات التي أكردىا المحكمكف عمى أداة البحث ،كقاـ
الباحثاف بإعادة ضبط بنكدىا مف جديد لتتناسب بشكؿ كامؿ مع إجراءات البحث.
 -مف حيث صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة:

كذلؾ قاـ الباحثاف كفي خطكة تالية بتطبيؽ األداة عمى عينة استطبلعية بمغت (َّ) معممان

كمعممة؛ بيدؼ التأكد مف صدؽ األداة كمدل صبلحية فقراتيا لمكضكع الدراسة كارتباطيا باليدؼ

العاـ ليا كميان .حيث تـ إيجاد معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ:

أ .حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كمجمكع درجات المجاؿ الذم تنتمي إليو.
ب .حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ مجػاؿ ،كبػيف المجمػػكع الكمػى لػدرجات األداة ككػؿ ،كذلػػؾ
مػػف أجػػؿ إيجػػاد التجػػانس الػػداخمي ليػػا كإليجػػاد ىػػذه االرتباطػػات تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ بيرسػػكف عنػػد
مستكل الداللة (َُ )َ.كما تكضحيا الجداكؿ اآلتية:
الجدكؿ (ّ)

معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الفقرات كالمجمكع الكمي لممجاؿ المعرفي
رقـ البند

رقـ البند

معامؿ ارتباط بيرسوف

معامؿ ارتباط بيرسوف

ُ.

َٓٔ.

ُُ.

َٔٔ.

ِ.

َُٗ.

ُِ.

َِٗ.

ّ.

َّٓ.

ُّ.

َٕٖ.

ْ.

َٗٓ.

ُْ.

َٕٓ.

ٓ.

َُٗ.

ُٓ.

َٖٔ.

ٔ.

َٔٗ.

ُٔ.

َٖٓ.

ٕ.

َْٖ.

ُٕ.

َٓٔ.

ٖ.

َّٔ.

ُٖ.

َٖٕ.

ٗ.

َْٖ.

ُٗ.

َْٕ.

َُ.

َٖٕ.

َِ.

َٖٓ.

ال إحصائي نا عند
كيبلحظ مف الجدكؿ (ّ) أف جميع فقرات المجاؿ المعرفي مرتبطة ارتباطان دا ن

( )َ.َُ ≤ αمع المجمكع الكمي لممجاؿ ،كىذا يعني أف جميع الفقرات صادقة ،مما يعني صدؽ
االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ.
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الجدكؿ (ْ) معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الفقرات كالمجمكع الكمي لممجاؿ الكجداني
رقـ البند

رقـ البند

معامؿ ارتباط بيرسوف

معامؿ ارتباط بيرسوف

ُ.

َِٔ.

ُُ

َٕٖ.

ِ.

َّٔ.

ُِ

ََٗ.

ّ.

َُٔ.

ُّ

َٕٗ.

ْ.

َْٖ.

ُْ

َّٔ.

ٓ.

َٖٔ.

ُٓ

َِٖ.

ٔ.

ََٗ.

ُٔ

َٕٖ.

ٕ.

َٖٓ.

ُٕ

َّٕ.

ٖ.

َٕٔ.

ُٖ

َٕٖ.

ٗ.

َِٔ.

ُٗ

ََٗ.

َُ.

َّٔ.

َِ

َِٖ.

كيبلحظ مف الجدكؿ (ْ) أف جميع فقرات المجاؿ الكجداني مرتبطة ارتباط نا داالن إحصائي نا عند

( )َ.َُ ≤ αمع المجمكع الكمي لممجاؿ ،كىذا يعني أف جميع الفقرات صادقة ،مما يعني صدؽ
االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ.
الجدكؿ (ٓ) معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الفقرات كالمجمكع الكمي لممجاؿ النزكعي
رقـ البند

رقـ البند

معامؿ ارتباط بيرسوف

معامؿ ارتباط بيرسوف

ُُ.

َِٖ.

ُُ

َٖٔ.

ُِ.

َِٖ.

ُِ

ََٗ.

ُّ.

َُٔ.

ُّ

َْٖ.

ُْ.

َٖٕ.

ُْ

َْٖ.

ُٓ.

َْٖ.

ُٓ

ََٔ.

ُٔ.

َْٔ.

ُٔ

َٕٗ.

ُٕ.

َِٖ.

ُٕ

َٓٔ.

ُٖ.

َٖٔ.

ُٖ

َُٕ.

ُٗ.

َٖٖ.

ُٗ

َٖٔ.

َِ.

َْٔ.

َِ

ََٗ.
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كيبلحظ مف الجدكؿ (ٓ) أف جميع فقرات المجاؿ النزكعي مرتبطة ارتباطان داالن إحصائيان عند

( )َ.َُ ≤ αمع المجمكع الكمي لممجاؿ ،كىذا يعني أف جميع الفقرات صادقة ،مما يعني صدؽ
االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ.

الجدكؿ (ٔ) معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الفقرات كالمجمكع الكمي لممجاؿ التنبؤم
رقـ البند

رقـ البند

معامؿ ارتباط بيرسوف

معامؿ ارتباط بيرسوف

ُُ.

َٖٔ.

ُُ

َٖٓ.

ُِ.

ََٗ.

ُِ

َِٖ.

ُّ.

َْٖ.

ُّ

َُٖ.

ُْ.

َْٖ.

ُْ

َٖٕ.

ُٓ.

ََٔ.

ُٓ

َْٕ.

ُٔ.

َٕٗ.

ُٔ

َٖٖ.

ُٕ.

َٓٔ.

ُٕ

َٕٓ.

ُٖ.

َُٕ.

ُٖ

ََٖ.

ُٗ.

َٖٔ.

ُٗ

َٓٔ.

َِ.

ََٗ.

َِ

َِٖ.

كيبلحظ مف الجدكؿ (ٔ) أف جميع فقرات المجاؿ التنبؤم مرتبطة ارتباطان داالن إحصائيان عند (α

≤ َُ )َ.مع المجمكع الكمي لممجاؿ ،كىذا يعني أف جميع الفقرات صادقة ،مما يعني صدؽ
االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ.

الجدكؿ (ٕ) معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المجاالت كالمجمكع الكمي لؤلداة
معامؿ ارتباط بيرسوف

الداللة

المجاالت
المجاؿ المعرفي

َِٖ.

ََُ.

المجاؿ الوجداني

ََٖ.

ََُ.

المجاؿ النزوعي

َٕٖ.

ََُ.

المجاؿ التنبؤي

َٕٕ.

ََُ.

المجمكع

َُٖ.

ََُ.

يبلحظ مف الجدكؿ (ٕ) أف جميع المجاالت مرتبطة إحصائيان عند ( )َ.َُ ≤ αمع المجمكع

الكمي لؤلداة ،كىذا يعني أف األداة تتمتع باتساؽ داخمي.
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 ثبات األداة:لقد تـ التأكد مف ثبات األداة عف طريؽ:
أ .التجزئة النصفية:

حيث تـ تجزئة األداة إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية ،ثـ حسب معامؿ

ارتباط بيرسكف بيف النصفيف عمى األداة ككؿ ،كلكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة ،ثـ تـ تعديؿ الطكؿ

لكؿ منيما باستخداـ معامؿ سبيرماف /براكف كالجدكؿ (ٖ) يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ٖ) معامؿ ارتباط بيرسكف بيف نصفي األداة كمعامؿ سبيرماف /ب اركف لتعديؿ الطكؿ
معامؿ بيرسوف بيف النصفيف

معامؿ سبيرماف /براوف لمثبات

المجاالت
المجاؿ المعرفي

َْٖ.

َٓٔ.

المجاؿ الوجداني

َٓٔ.

َٕٗ.

المجاؿ النزوعي

َٓٔ.

َٕٗ.

المجاؿ التنبؤي

َُٗ.

َٓٗ.

المجمكع

َّٓ.

َٗٔ.

كيبلحظ مف الجدكؿ (ٖ) أف قيـ معامبلت ارتباط بيرسكف ،كقيـ معامبلت سبيرماف /براكف
ألداة الدراسة بمجاالتيا األربعة تشير إلى أف ا ألداة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ،تؤكد صبلحيتيا
لبلستخداـ.
ب .معامؿ ألفا كرونباخ:

حيث يشير ارتفاع معامؿ  αإلى إف فقرات األداة تعبر عف مضمكف كاحد ،كما أف ىذا

المعامؿ يدؿ عمى الحد األدنى لمعامؿ الثبات ،كيكضح الجدكؿ (ٗ) قيـ معامؿ  αلؤلداة ككؿ كلكؿ
مجاؿ مف مجاالت األداة.

الجدكؿ (ٗ) معامؿ ألفا كركنباخ لثبات األداة
معامؿ ألفا كرونباخ لمثبات

المجاالت
المجاؿ المعرفي

َٕٖ.

المجاؿ الوجداني

َٖٖ.

المجاؿ النزوعي

َٕٔ.

المجاؿ التنبؤي

َْٕ.

المجمكع

ََٖ.
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كيبلحظ مف الجدكؿ (ٗ) أف قيـ معامبلت  αكركنباخ تشير إلى أف األداة تتمتع بدرجة ثبات
داخمي جيدة تؤكد كحدة مضمكنيا كبالتالي صبلحيتيا لبلستخداـ.
 -الصورة النيائية لؤلداة:

صيغت فقرات االستبانة لتجمع بيف الفقرات مكجبة السمكؾ كأخرل سالبة السمكؾ ،كفؽ تدريج

ليكرت الخماسي (أكافؽ تمامان -أكافؽ -غير متأكد -ال أكافؽ -ال أكافؽ إطبلقان) ،بحيث يأخذ ىذا
التدريج القيـ التالية بالتناظر عمى الترتيب لمفقرات اإليجابية االتجاه ،)ُ-ِ-ّ-ْ-ٓ( :كبالعكس

لمفقرات سمبية االتجاه ،كما في الشكؿ المبيف.
نوع الفقرات

أوافؽ بشدة

أوافؽ

غير متوكد

ال أوافؽ

ال أوافؽ بشدة

موجبة االتجاه

ٓ

ْ

ّ

ِ

ُ

سالبة االتجاه

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

كالجدكؿ (َُ) يمثؿ جدكؿ مكاصفات استبانة الدراسة بشكميا النيائي التي تجمع بيف الفقرات مكجبة
السمكؾ كسالبة السمكؾ كالبالغ عددىا (َٖ) فقرة.
الجدكؿ (َُ) جدكؿ مكاصفات أداة الدراسة
المجاالت

عدد

المجاؿ

ٕٓ

الفقرات

المعرفي
المجاؿ

الوجداني
المجاؿ

التنبؤي
المجموع

ُ،ٖ ،ٕ ،ٓ ،ّ ،ِ ،

ٕٔ

ْ،ُّ ،ُُ ،ٗ ،ٔ ،

ٛ

َُ،ُٓ ،ُْ ،ُِ ،

ُُٕٗ ،ُٖ ،

َُِٔ ،
ٕٓ

ِ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٔ ،ّ ،
ُّ،ُٔ ،ُٓ ،ُْ ،

ٕٔ

ُُٕٖ ،
ٕٓ

النزوعي
المجاؿ

الفقرات الموجبة

عددىا

الفقرات السالبة

عددىا

ُ،َُ ،ٗ ،ٔ ،ْ ،ِ ،
ُُ،ُْ ،ُّ ،ُِ ،

ٗٔ

ُ،ُِ ،ُُ ،ٕ ،ٓ ،ْ ،
َُِٗ ،
َِّ ،ُٓ ،ٖ ،ٕ ،ٓ ،

ٛ

ٙ

ُُٔٗ ،ُٖ ،ُٕ ،
ٕٓ

ُ،َُ ،ٕ ،ٔ ،ْ ،ِ ،
ُُ،ُٓ ،ُْ ،ُِ ،

ٗٔ

ُّٗ ،ُّ ،ٗ ،ٖ ،ٓ ،

ٙ

َُِٔ ،ُٖ ،ُٕ ،
ٓٛ

-

ٕ٘
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نتائج البحث:
أوالً :النتائج المتعمقة بمستوى اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحو ترسيخ

التربية عمى حقوؽ اإل نساف مف أجؿ التنمية المستدامة:
ينص السؤاؿ األكؿ عمى ما يأتي:

ما مستوى اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحو ترسيخ التربية عمى حقوؽ
اإل نساف مف أجؿ التنمية المستدامة

كتنص الفرضية المرتبطة بو عمى ما يأتي:
ال يقؿ مستوى اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بقطاع غزة نحو ترسيخ التربية عمى حقوؽ

اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة عف ٓ %ٚكمعدؿ افتراضي.

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرضية المرتبطة بذلؾ ،تـ استخداـ المتكسطات

الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كالترتيب التجاىات معممي الدراسات االجتماعية

نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كلكؿ مجاؿ مف المجاالت كالجدكؿ (ُُ) يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ُُ) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية كالترتيب التجاىات معممي
الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
المجاالت

المتوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

النسبة

المجاؿ المعرفي

92.96

5.89

ُُ%ِٓ.

ُ

المجاؿ الوجداني

91.80

3.84

ٕٗ%ِْ.

ْ

المجاؿ النزوعي

92.58

4.42

ََ%ِٓ.

ّ

المجاؿ التنبؤي

92.86

3.32

َٖ%ِٓ.

ِ

المجمكع

370.20

16.76

ٓٓ%ِٗ.

المئوية

الترتيب

يبلحظ مف الجدكؿ (ُُ) أف المتكسط الحسابي كمستكل عاـ التجاىات معممي الدراسات
االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة بمغ ( )370.20كبنسبة مئكية (ٓٓ)%ِٗ.
كاحتؿ المجاؿ المعرفي المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ( )92.96كنسبة مئكية (ُُ )%ِٓ.كما

احتؿ المجاؿ التنبؤم المرتبة الثانية بمتكسط حسابي (ٖٔ )ِٗ.كنسبة مئكية (َٖ )%ِٓ.كذلؾ
احتؿ المجاؿ النزكعي المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي ( )92.58كنسبة مئكية (ََ )%ِٓ.كاحتؿ
المجاؿ الكجداني المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي (َٖ )ُٗ.كنسبة مئكية (ٕٗ.)%ِْ.
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كلتحميؿ نتائج استجابات المعمميف عمى فقرات أداة الدراسة ،قاـ الباحثاف باستخداـ مقياس
ليكرت ( )likretالخماسي لئلجابة عف فقرات أداة الدراسة ،إذ يشير الرقـ (ٓ) إلى درجة المكافقة
بشدة ،كالرقـ (ْ) إلى درجة المكافقة ،كالرقـ (ّ) إلى درجة المكافقة نكعا ما ،كالرقـ (ِ) إلى ال

أكافؽ ،كالرقـ (ُ) إلى ال أكافؽ بشدة.
ـ

المسمى

طوؿ الفئة

ُ.

مف ُ إلى َُٖ.

ال أكافؽ بشدة

ِ.

مف ُٖ ُ.إلى َِٔ.

ال أكافؽ

ّ.

مف ُٔ ِ.إلى َّْ.

غير متأكد

ْ.

مف ُْ ّ.إلى َِْ.

أكافؽ

ٓ.

مف ُِ ْ.إلى ََٓ.

أكافؽ بشدة

ففيما يتعمؽ بفقرات المجاؿ المعرفي :مجاؿ االتجاه نحو معرفة التربية عمى حقوؽ اإلنساف ألجؿ
التنمية المستدامة :فقد تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ كالمعيارم كالرتبة كميؿ الفقرة
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ المعرفي ،كالجدكؿ (ُِ)

يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ُِ) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ كالمعيارم كالرتبة كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة

الدراسة عمى مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ المعرفي :مجاؿ االتجاه نحك معرفة التربية عمى
حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ـ
ُ.

االنح ارؼ

الرتبة

العبارة

المتوسط

الحسابي

المعياري

ُ

أدرؾ أف لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ

َْٗ.

.00

التنمية المستدامة مجاالت عدة
ِ.

أميز بيف حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية كفؽ

4.84

.36

ّ

أؤكد أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ

4.68

.73

ْ

أكافؽ
أكافؽ
بشدة

مقكلة أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ

4.40

1.10

ٖ

التنمية المستدامة تستند إلى مرجعية ككنية ىراء
ٓ.

أكافؽ

بشدة

التنمية المستدامة تستند إلى مرجعية دينية
ْ.

الفقرة
بشدة

المنظكر اإلسبلمي كالمنظكر الغربي
ّ.

ميؿ

أستطيع تحديد إف كاف ىناؾ عبلقة بيف التربية
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بشدة

4.72

.45

ّ

أكافؽ

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

ـ

المتوسط

العبارة

الحسابي

االنح ارؼ
المعياري

الرتبة

كالتنمية المستدامة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
ٔ.

ىناؾ شككل حكؿ القدرة عمى تحديد النصكص
الدالة عمى قيـ حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

ميؿ

الفقرة
بشدة

4.84

.36

ِ

مكرر

أكافؽ

بشدة

المستدامة مف خبلؿ مادة الدراسات االجتماعية
ٕ.

أميؿ إلى تحديد األنشطة التربكية المناسبة

4.23

.70

ُُ

لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

أكافؽ
بشدة

المستدامة
ٖ.

مفيكـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

4.55

.50

ٓ

أكافؽ

ٗ.

لدم معرفة محدكدة بمبادئ التربية عمى حقكؽ

4.36

1.47

َُ

أكافؽ

المستدامة كاضح بالنسبة لي

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة في اإلسبلـ
َُ.

المكاثيؽ الدكلية لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف

بشدة
بشدة

ْ

أكافؽ

4.68

.73

مكرر

بشدة

ُُ.

أشعر أف مكاد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

4.52

.75

ٔ

أكافؽ

ُِ.

لدم تصكر كاضح حكؿ االرتباط التاريخي

4.68

.73

ْ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ِ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ٗ

أكافؽ

ألجؿ التنمية المستدامة معركفة لي
غير مرتبطة بالتنمية المستدامة

لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف بالتنمية المستدامة
ُّ.

التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

4.84

.36

المستدامة مجرد شعار يصعب تطبيقو
ُْ.

لدم رغبة في معرفة مؤسسات المجتمع

4.39

.49

المسؤكلة عف تحقيؽ أىداؼ التربية عمى حقكؽ

بشدة

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كمتطمباتيا
ُٓ.

أتعرؼ النصكص الدالة عمى مفيكـ التربية عمى

بشدة

4.44

.90

ٕ

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة في مادة

أكافؽ
بشدة

الدراسات االجتماعية بيسر
ُٔ.

ال أجد بسيكلة تطبيقات تربكية ذات عبلقة

بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

328

4.84

.36

ِ

مكرر

أكافؽ

بشدة

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

ـ

المتوسط

العبارة

الحسابي

االنح ارؼ
المعياري

الرتبة

ميؿ

الفقرة

المستدامة
ليس لدم معرفة بالجيات المسؤكلة عف التربية

ُٕ.

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة في

4.55

.50

ٓ

مكرر

أكافؽ

بشدة

فمسطيف
ليس مف السيؿ الربط بيف التربية عمى حقكؽ

ُٖ.

4.84

.36

اإلنساف كالتنمية المستدامة
ال أدرم إف كانت التربية عمى حقكؽ اإلنساف

ُٗ.

4.72

.45

ألجؿ التنمية المستدامة تعزز قيـ المكاطنة أـ
ال؟

األىداؼ التربكية ذات العبلقة بالتربية عمى

َِ.

4.84

.36

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة معركفة

ِ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ّ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ِ

أكافؽ

مكرر

بشدة

مف منظكرم
ِٔٗٗ.

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم العاـ

ٖٗٓ.

يتضح مف الجدكؿ أعبله كالخاص بقياس المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد
عينة الدراسة عف مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ المعرفي :أنيا كانت بمتكسط حسابي بمغ

(ٔٗ )ِٗ.كىك متكسط يقع في الفئة الخامسة مف فئات المقياس الخماسي كىي الفئة التي تشير إلى
خيار مكافؽ بشدة ،كيتضح كجكد تجانس في تقديرات أفراد عينة الدراسة حيث بمغ متكسط االنحراؼ
المعيارم (ٖٗ )ٓ.كىي قيمة منخفضة جدا ،كىك ما يعني تجانس أفراد العينة في تقديرىـ لدرجات

تكفير المعايير بشكؿ عاـ ،كلقد جاءت جميع الفقرات الخاصة بمجاؿ (المجاؿ المعرفي :مجاؿ

االتجاه نحك معرفة التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة) بمتكسط حسابي يقع في
الفئة (ُِ )ٓ.ََ – ْ.مف فئات المقياس الخماسي ،كىذا يعني أف خيار اإلجابة ليا (أكافؽ
بشدة).
أما فيما يتعمؽ بفقرات المجاؿ الوجداني :مجاؿ اال تجاه نحو االستمتاع بنيج التربية عمى حقوؽ
اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة :فقد تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ كالمعيارم كالرتبة
كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ الكجداني،

كالجدكؿ (ُّ) يكضح ذلؾ.
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الجدكؿ (ُّ) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ كالمعيارم كالرتبة كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة
الدراسة ل مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ الكجداني :مجاؿ االتجاه نحك االستمتاع بنيج التربية
عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ـ
ُ.

المتوسط

العبارة

الحسابي

ال أدرم كيؼ أسيـ في التربية عمى حقكؽ اإلنساف 4.39

االنحراؼ
المعياري

.49

الرتبة
ٖ

ألجؿ التنمية المستدامة داخؿ المدرسة؟
ِ.

أرل أف المدرسة تسيـ في نشر ثقافة حقكؽ 4.55

.50

ٔ

أؤمف بمسؤكليتي في التربية عمى حقكؽ اإلنساف 4.55
أعتقد بأف األنظمة الكاردة في المكاثيؽ الدكلية 4.84
ليس لدم قناعات كي أدافع عف حقكؽ اإلنساف َْٗ.

.50
.36

ٔ
مكرر

بشدة

ّ

أكافؽ
بشدة

.00

ُ

ألجؿ التنمية المستدامة
ٔ.

أعتقد أف البرامج التربكية غير الصفية تسيـ في 4.68

.73

ْ

التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة 4.44

.90

ٕ

ليست ضمف أكلكياتي

أكافؽ
بشدة

أرل أف المدرسة تؤدم دكرىا الرئيس في التربية 4.88

.32

ِ

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ٗ.

أكافؽ
بشدة

داخؿ المدرسة

ٖ.

أكافؽ
بشدة

التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ٕ.

أكافؽ
أكافؽ

لحقكؽ اإلنساف ال تسيـ في التنمية المستدامة
ٓ.

أكافؽ

بشدة

ألجؿ التنمية المستدامة داخؿ المدرسة
ْ.

الفقرة
بشدة

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة لدل المجتمع
ّ.

ميؿ

أؤيد تأسيس جمعيات لحقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية 4.07

أكافؽ
بشدة

1.01

ٗ

أكافؽ

المستدامة في بمدم
َُ.

أشجع الطبلب لعمؿ مجمة تعنى بأنشطة حقكؽ 4.55

.50

ٔ

مكرر

بشدة

ُُ.

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترؼ 4.39

.49

ٖ

أكافؽ

مكرر

بشدة

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
تعميمي
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ّ

أكافؽ

ُِ.

أعتقد أف السياسة التعميمية في فمسطيف غير معنية 4.84

.36

مكرر

بشدة

ُّ.

أرل أف مادة الدراسات االجتماعية تعزز قيـ حقكؽ َْٗ.

.00

ُ

مكرر

أكافؽ

بشدة

ُْ.

أعبر عف رفضي النتياكات حقكؽ اإلنساف ألجؿ 4.56

.75

ٓ

أكافؽ

بتعزيز قيـ حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
اإلنساف كالتنمية لدل المتعمميف

التنمية المستدامة داخؿ المدرسة
ُٓ.

بشدة

أعترؼ بحقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة َْٗ.

.00

اقتناعا بيا كايمانا كليس مسايرة لآلخريف
ُٔ.

أعتقد أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية 3.91

1.35

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ُُ

أكافؽ

المستدامة في فمسطيف تعد أكلكية دينية
ُٕ.

أرل أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية 4.68

.73

المستدامة في فمسطيف تعد أكلكية كطنية
ُٖ.

مف المفترض أف تشكؿ المدرسة ناديان طبلبيان 3.92

ُٗ.

التعاطي مع قضية حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية َْٗ.

1.47

ْ

أكافؽ

مكرر

بشدة

َُ

أكافؽ

لحقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة

.00

المستدامة مضيعة لمكقت
َِ.

األنشطة التربكية بشكؿ عاـ داخؿ المدرسة ال 4.55

تعزز التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

.50

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ٔ

أكافؽ

مكرر

بشدة

المستدامة
َُٖٗ.

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم العاـ

ّْٖ.

يتضح مف الجدكؿ أعبله كالخاص بقياس المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد
عينة الدراسة عف مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ الكجداني) :أنيا كانت بمتكسط حسابي بمغ
(َٖ )ُٗ.كىك متكسط يقع في الفئة الخامسة مف فئات المقياس الخماسي كىي الفئة التي تشير إلى
خيار مكافؽ بشدة ،كيتضح كجكد تجانس في تقديرات أفراد عينة الدراسة حيث بمغ متكسط االنحراؼ
المعيارم (ْٖ )ّ.كىي قيمة منخفضة جدا ،كىك ما يعني تجانس أفراد العينة في تقديرىـ لدرجات
تكفير المعايير بشكؿ عاـ،

كلقد جاءت جميع الفقرات الخاصة بالمجاؿ الكجداني بمتكسط حسابي يقع في الفئة (ُِ– ْ.

ََ )ٓ.مف فئات المقياس الخماسي ،كىذا يعني أف خيار اإلجابة ليا (أكافؽ بشدة) ،باستثناء
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الفقرات (ٗ )ُٖ،ُٔ،التي جاءت بمتكسط حسابي يقع في الفئة (ُْ )ْ.َِ – ّ.مف فئات
المقياس الخماسي كىذا يعني أف خيار اإلجابة ليا (أكافؽ).
أما فيما يتعمؽ بفقرات المجاؿ النزوعي :مجاؿ االتجاه نحو المشاركة في التربية عمى حقوؽ
اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة :فقد تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ كالمعيارم كالرتبة

كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ النزكعي ،كالجدكؿ

(ُْ) يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ُْ) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالرتبة كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة
الدراسة لمدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ النزكعي :مجاؿ االتجاه نحك المشاركة في التربية عمى
حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ـ
ُ.

العبارة

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

أقكـ بتييئة البيئة المدرسية المناسبة لممارسة 4.84
حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة عمميان

.36

الرتبة

ميؿ
الفقرة

ِ

أكافؽ
بشدة

ِ.

أدعـ المبادرات التي تقكـ بيا المدرسة لمتربية 4.68

.73

ْ

أكافؽ

ّ.

ليس مف السيؿ تنمية ثقافة الحقكؽ كالتنمية مع 4.84

.36

ِ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ٓ

أكافؽ

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
الجميع داخؿ المدرسة

ْ.

أسعى إلى تفعيؿ لغة النقاش كالحكار داخؿ 4.39

.49

المدرسة كأسمكب تنمكم لمتربية عمى حقكؽ

بشدة

بشدة

االنساف
ٓ.

الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي 4.55
ذات العبلقة بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف ال تقدـ

.50

ِ

مكرر

أكافؽ

بشدة

كال تؤخر بالنسبة لمتنمية المستدامة
ٔ.

أشجع المبادرات الطبلبية التي تتعمؽ بحقكؽ 4.88

.32

ُ

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ٕ.

بشدة

أرل أف ىدؼ مؤسسات حقكؽ اإلنساف ألجؿ 4.72

.45

ٓ

التنمية المستدامة ربحي بالدرجة األكلى
ٖ.

أكافؽ
أكافؽ
بشدة

قدرة الطبلب عمى جمع معمكمات حكؿ حقكؽ 4.88
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اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة محدكدة
ٗ.

بشدة
ِ

أكافؽ

أكظؼ مادة الدراسات االجتماعية لخدمة التربية 4.84

.36

مكرر

بشدة

َُ.

أشرح لممتعمميف قيـ حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية َْٗ.

.00

ُ

أكافؽ

ُُ.

أخطط إعبلميان لنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف ألجؿ 4.23

.70

ٓ

أكافؽ

ُِ.

أشجع المكاقؼ اليكمية ذات العبلقة بالتربية عمى 4.68

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
المستدامة مف منظكر دكلي
التنمية المستدامة

بشدة
.73

ْ

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ُّ.

بشدة

أكافؽ
بشدة

أكظؼ البرامج كاألنشطة غير الصفية لممارسة 4.20
التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

1.20

ٕ

أكافؽ

المستدامة لدل المتعمميف
ُْ.

أشارؾ في أعماؿ الييئات كالمؤسسات الحقكقية َْٗ.

.00

كالتنمكية داخؿ دكلتي
ُٓ.

ال أشجع المشاركة في أعماؿ الييئات كالمؤسسات 4.72

.45

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ّ

أكافؽ
بشدة

الحقكقية كالتنمكية خارج دكلتي
ُٔ.

أسعى مف خبلؿ العمؿ عمى التربية عمى حقكؽ 4.23

.70

ٔ

مكرر

بشدة

ُٕ.

أمارس مضاميف كتطبيقات التربية عمى حقكؽ 4.39

.49

ٓ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ٓ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ُٗ.

أكظؼ مادة الدراسات االجتماعية لتنمية ركح 4.12

1.51

ٖ

أكافؽ

َِ.

ال قيمة ترجى مف نشر أبحاث حكؿ حقكؽ َْٗ.

.00

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

اإلنساف إلى تحقيؽ التنمية المستدامة

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة داخؿ الصؼ
ُٖ.

أحث المتعمميف عمى مناقشة قيـ حقكؽ اإلنساف 4.39

.49

ألجؿ التنمية المستدامة مف منظكر إسبلمي
اليكية الكطنية العربية االسبلمية لدل المتعمميف

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ِٖٓٗ.

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم العاـ

أكافؽ

ِْْ.

يتضح مف الجدكؿ أعبله كالخاص بقياس المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد
عينة الد ارسة مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ النزكعي :أنيا كانت لدل أفراد عينة الدراسة في
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قطاع غزة بمتكسط حسابي بمغ (ٖٓ )ِٗ.كىك متكسط يقع في الفئة الخامسة مف فئات المقياس
الخماسي كىي الفئة التي تشير إلى خيار مكافؽ بشدة ،كيتضح كجكد تجانس في تقديرات أفراد عينة
الدراسة حيث بمغ متكسط االنحراؼ المعيارم (ِْ )ْ.كىي قيمة منخفضة جدا ،كىك ما يعني

تجانس أفراد العينة في تقديرىـ لدرجات تكفير المعايير بشكؿ عاـ ،كلقد جاءت جميع الفقرات
الخاصة بالمجاؿ النزكعي بمتكسط حسابي يقع في الفئة (ُِ )ٓ.ََ – ْ.مف فئات المقياس

الخماسي ،كىذا يعني أف خيار اإلجابة ليا (أكافؽ بشدة) ،باستثناء الفقرات (ُّ )ُٗ،التي جاءت
بمتكسط حسابي يقع في الفئة (ُْ )ْ.َِ – ّ.مف فئات المقياس الخماسي كىذا يعني أف خيار
اإلجابة ليا (أكافؽ).
أما فيما يتعمؽ بفق ارت المجاؿ التنبؤي :مجاؿ االتجاه نحو مستقبؿ التربية عمى حقوؽ اإل نساف
ألجؿ التنمية المستدامة:

فقد تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالرتبة كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة

الد ارسة لمدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ التنبؤم ،كالجدكؿ (ُٓ) يكضح ذلؾ.
الجدكؿ (ُٓ) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ كالمعيارم كالرتبة كميؿ الفقرة الستجابات أفراد عينة

الدراسة عمى مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ التنبؤم :مجاؿ االتجاه نحك مستقبؿ التربية عمى
حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ـ
ُ.

العبارة

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

أتطمع إلى تعزيز قدراتي مف خبلؿ التدريب َْٗ.

.00

الرتبة

الفقرة
ُ

المكثؼ عمى التربية عمى حقكؽ اإلنساف
ِ.

أكافؽ
بشدة

ألجؿ التنمية المستدامة

أقترح تفعيؿ دكر المجالس التربكية داخؿ 4.40

ميؿ

.75

ٖ

المدرسة كخارجيا لتحقيؽ أىداؼ التربية عمى

أكافؽ
بشدة

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ّ.

لف تسيـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف في َْٗ.

.00

تحقيؽ التنمية المستدامة في المستقبؿ
ْ.

مف المتكقع أف تسيـ التربية عمى حقكؽ 4.55
اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة في بناء
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.50

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ٓ

أكافؽ
بشدة
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أسرة تربكية تككف قدكة لؤلفراد في احتراـ
الحقكؽ كتنفيذ الكاجبات تجاه أنفسيـ كتجاه

اآلخريف
ٓ.

مف الصعب التكسع في الشراكة بيف المدارس 4.55

كمؤسسات المجتمع في مجاؿ التربية عمى

.50

ٓ

مكرر

أكافؽ
بشدة

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ٔ.

أتكقع بأف تسيـ الثكرة المعمكماتية في نشر

الكعي بمجاالت حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

4.84

.36

ّ

أكافؽ
بشدة

المستدامة
ٕ.

أتكقع أف يككف لئلعبلـ التربكم دكر رئيس

في التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

َْٗ.

.00

ُ

مكرر

أكافؽ

بشدة

المستدامة
ٖ.

صياغة أىداؼ تربكية قائمة عمى حقكؽ

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ال تؤدم إلى

4.40

1.10

ٖ

مكرر

أكافؽ

بشدة

اختيار محتكل تعميمي ينمي لدل المتعمميف
ممارسات تربكية حقكقية ألجؿ التنمية
المستدامة
ٗ.

اقتراح تخصيص مادة دراسية مستقمة لمتربية

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة

4.43

.49

ٕ

أكافؽ

بشدة

يضر بالمكاد الدراسية األخرل
َُ.

4.88

أنظر بتفاؤؿ إلى الخطة األممية (األمـ

المتحدة) لمنيكض بالتربية عمى حقكؽ

.32

ِ

أكافؽ

بشدة

اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كنشر ثقافتيا
ُُ.

أتكقع أف تسيـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف

4.72

.45

ْ

أكافؽ

ُِ.

أقترح إعادة صياغة األنظمة كالمكائح التربكية َْٗ.

.00

ُ

أكافؽ

ألجؿ التنمية المستدامة في بناء مجتمع
تربكم و
خاؿ مف انتياكات حقكؽ اإلنساف
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مكرر

بما يتفؽ مع حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية

بشدة

المستدامة
ُّ.

غير متفائؿ بالخطة العربية لمتربية عمى َْٗ.

.00

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
ُْ.

أتطمع إلى تكظيؼ األساليب التربكية الحديثة 4.55
في بناء مناىج لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف

.50

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ٓ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ألجؿ التنمية المستدامة
ُٓ.

أتطمع إلى بناء خطط كبرامج تربكية لمتربية 4.04

1.51

َُ

أكافؽ

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
كفؽ مرجعية دينية
ُٔ.

أتطمع إلى بناء خطط كبرامج تربكية لمتربية 4.44

.90

ٔ

عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة

أكافؽ
بشدة

كفؽ مرجعية دكلية
ُٕ.

أتطمع إلى رسـ سياسة تربكية تعميمية ىادفة 4.88

.32

في مجاؿ التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ

ِ

أكافؽ

مكرر

بشدة

التنمية المستدامة
ُٖ.

أتكقع أف تسيـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف َْٗ.

.00

ألجؿ التنمية المستدامة في إيجاد نشطاء

حقكقييف
ُٗ.

ليس مف السيؿ أف تحظى التربية عمى 3.95

.51

ُ

أكافؽ

مكرر

بشدة

ُُ

أكافؽ

حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
بمساحة كافية في المناىج كالبرامج كاألنشطة

التربكية
َِ.

أتكقع أف تسيـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف 4.23

ألجؿ التنمية المستدامة في تييئة بيئة

.70

مدرسية تربكية مثالية
ِٖٔٗ.

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم العاـ
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ِّّ.

ٗ

أكافؽ
بشدة
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يتضح مف الجدكؿ أعبله كالخاص بقياس المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد
عينة الدراسة عف مدل مكافقتيـ عمى عبارات المجاؿ التنبؤم :أنيا كانت لدل أف ارد عينة الدراسة في
قطاع غزة بمتكسط حسابي بمغ (ٖٔ )ِٗ.كىك متكسط يقع في الفئة الخامسة مف فئات المقياس

الخماسي كىي الفئة التي تشير إلى خيار مكافؽ بشدة ،كيتضح كجكد تجانس في تقديرات أفراد عينة

الدراسة حيث بمغ متكسط االنح ارؼ المعيارم (ِّ )ّ.كىي قيمة منخفضة جدان ،كىك ما يعني

تجانس أفراد العينة في تقديرىـ لدرجات تكفير المعايير بشكؿ عاـ ،كلقد جاءت جميع الفقرات
الخاصة بالمجاؿ التنبؤم بمتكسط حسابي يقع في الفئة (ُِ )ٓ.ََ – ْ.مف فئات المقياس
الخماسي ،كىذا يعني أف خيار اإلجابة ليا (أكافؽ بشدة) ،باستثناء الفقرات (ُٓ )ُٗ،التي جاءت
بمتكسط حسابي يقع في الفئة (ُْ )ْ.َِ – ّ.مف فئات المقياس الخماسي كىذا يعني أف خيار
اإلجابة ليا (أكافؽ).
الفروؽ في اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو حقوؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة
وفقاً لمتغيرات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة التدريسية:

أوالً :اختبار صحة الفرضية المتعمقة بجنس معممي الدراسات االجتماعية:
تنص الفرضية عمى ما يأتي:

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )ٓ.ٓ٘≤αبيف متكسطي درجات اتجاىات معممي الدراسات

االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترجع لمتغير الجنس.

كالختبار صحة ىذه الفرضية ،تـ استخداـ اإلحصائي (ت) لعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ (ُٔ)

يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ُٔ) نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفرضية المتعمقة بجنس معممي
الدراسات االجتماعية
البياف

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة (ت)

الحسابي

المعياري

المحسوبة اإلحصائية

5.29

المجاؿ المعرفي

ذكر

54

93.68

أنثى

46

92.10

6.48

المجاؿ

ذكر

54

91.94

3.69

الوجداني

أنثى

46

91.63

4.05

المجاؿ

ذكر

54

93.05

4.00
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النزوعي

أنثى

46

92.02

4.86

المجاؿ التنبؤي

ذكر

54

93.22

3.14

أنثى

46

92.43

3.50

ذكر

54

371.90

15.44

أنثى

46

368.19

18.15

المجمكع

1.183
1.105

غير دالة
غير دالة

يبلحظ مف الجدكؿ (ُٔ) أف قيـ (ت) المحسكبة أصغر مف قيـ (ت) الجدكلية عند
( ،)َ.َٓ≤αمما يعني أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )َ.َٓ≤αبيف متكسطي درجات

اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كفي جميع
مجاالتيا ترجع لمتغير الجنس .كتشير ىذه النتيجة إلى أف الذككر كاإلناث مف معممي الدراسات
االجتماعية لدييـ االتجاىات نفسيا نحك التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة .كىذا
يعني قبكؿ الفرضية الصفرية.
ثانياً :اختبار صحة الفرضية المتعمقة بالمؤىؿ العممي لمعممي الدراسات االجتماعية:

تنص الفرضية عمى ما يأتي:

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )ٓ.ٓ٘≤αبيف متكسطي درجات اتجاىات معممي الدراسات

االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترجع لمتغير المؤىؿ العممي.

كالختبار صحة ىذه الفرضية ،تـ استخداـ اإلحصائي (ت) لعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ (ُٕ)

يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ُٕ) نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفرضية المتعمقة بالمؤىؿ العممي
لمعممي الد ارسات االجتماعية
البياف

المؤىؿ

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

المجاؿ المعرفي

بكالكريكس

85

92.70

6.10

دراسات

15

94.40

4.43

بكالكريكس

85

91.78

3.98

دراسات

15

91.86

3.04

عميا

المجاؿ

الوجداني

عميا
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االنحراؼ

قيمة (ت)

المحسوبة

اإلحصائية

1.027

غير دالة

.072

الداللة

غير دالة
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المجاؿ النزوعي

بكالكريكس

85

92.44

4.60

دراسات

15

93.33

3.24

.713

غير دالة

عميا
المجاؿ التنبؤي

بكالكريكس

85

92.76

3.44

دراسات

15

93.40

2.58

بكالكريكس

85

369.70

17.39

دراسات

15

373.00

12.67

عميا

المجمكع

عميا

.681

.700

غير دالة

غير دالة

يبلحظ مف الجدكؿ (ُٕ) أف قيـ (ت) المحسكبة أصغر مف قيـ (ت) الجدكلية عند
( ،)َ.َٓ≤αمما يعني أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )َ.َٓ≤αبيف متكسطي درجات

اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كعمى جميع
مجاالتيا ترجع لمتغير المؤىؿ العممي .كتشير ىذه النتيجة إلى أف معممي الدراسات االجتماعية
سكاء حممة البكالكريكس أك الدراسات العميا لدييـ االتجاىات نفسيا نحك التربية عمى حقكؽ اإلنساف

ألجؿ التنمية المستدامة .كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية.

ثانيوً :اختبار صحة الفرضية المتعمقة بالخبرة التدريسية لمعممي الدراسات االجتماعية:
تنص الفرضية عمى ما يمي:

ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند ( )ٓ.ٓ٘≤αبيف متوسطي درجات اتجاىات معممي الدراسات

االجتماعية نحو حقوؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة ترجع لمتغير الخبرة التدريسية.

كالختبار صحة ىذه الفرضية ،تـ استخداـ اإلحصائي (ؼ) تحميؿ التبايف األحادم كالجدكؿ

(ُٖ) يكضح ذلؾ.

الجدكؿ (ُٖ) نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفرضية المتعمقة بالخبرة
التدريسية لمعممي الدراسات االجتماعية
المجاؿ

البياف

المجاؿ المعرفي

بيف المجمكعات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة اإلحصائية

2

21.27

غير دالة

42.55
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خبلؿ

3397.28

97

35.02

المجمكعات

المجاؿ الوجداني

المجمكع

3439.84

9

بيف المجمكعات

8.17

2

4.08

1455.82

97

15.00

خبلؿ

.27

غير دالة

المجمكعات
المجمكع
المجاؿ النزوعي

بيف المجمكعات
خبلؿ

1464.00

99

25.49

2

12.74

1912.86

97

19.72

.64

غير دالة

المجمكعات
المجمكع
المجاؿ التنبؤي

1938.36

99

15.04

2

7.52

1078.99

97

11.12

المجمكع

1094.04

99

بيف المجمكعات

331.62

2

165.81

خبلؿ

27484.3

97

283.34

27816.0

99

بيف المجمكعات
خبلؿ

المجمكعات
المجمكع

المجمكعات
المجمكع

5

.67

.58

غير دالة

غير دالة

0

يبلحظ مف الجدكؿ (ُٖ) أف قيـ (ؼ) المحسكبة أصغر مف قيـ (ؼ) الجدكلية عند
( ،)ٓ.ٓ٘≤αمما يعني أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )َ.َٓ≤αبيف متكسطات درجات

اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كعمى جميع
مجاالتيا ترجع لمتغير الخبرة التدريسية .كتشير ىذه النتيجة إلى أف معممي الدراسات االجتماعية

ذكم الخبرة القصيرة أك المتكسطة أك الطكيمة لدييـ االتجاىات نفسيا نحك التربية عمى حقكؽ
اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة .كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية.
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ممخص النتائج وتفسيرىا:
اتضح مف النتائج أف مستكل اتجاىات معممي الد ارسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ

التنمية المستدامة بمغ (ٓٓ )%ِٗ.كاحتؿ المجاؿ المعرفي المرتبة األكلى بنسبة مئكية (ُُ)%ِٓ.
كما احتؿ المجاؿ التنبؤم المرتبة الثانية بنسبة مئكية (َٖ )%ِٓ.كذلؾ احتؿ المجاؿ النزكعي

المرتبة الثالثة بنسبة مئكية (ََ )%ِٓ.كاحتؿ المجاؿ الكجداني المرتبة الرابعة بنسبة مئكية
(ٕٗ.)%ِْ.

كاتضح مف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف ،أف متكسط االنحراؼ المعيارم كاف بشكؿ

عاـ منخفض جدا ،كىك ما يعني تجانس أفراد العينة في تقديرىـ لدرجات تكفير المعايير بشكؿ عاـ،
كلقد كقعت معظـ الفقرات الخاصة باالستبانة في الفئة (ُِ )ٓ.ََ – ْ.مف فئات المقياس

الخماسي ،كىذا يعني أف خيار اإلجابة ليا (أكافؽ بشدة)،

كذلؾ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )َ.َٓ≤αبيف متكسطات درجات اتجاىات معممي

الدراسات االجتماعية نحك حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة كفي جميع مجاالتيا ترجع لمتغير
الدرسات
ا
الجنس كالمؤىبلت العممية كالخبرات التدريسية .كتشير ىذه النتيجة إلى أف معممي

االجتماعية لدييـ االتجاىات نفسيا نحك التربية عمى حقكؽ اإلنساف ألجؿ التنمية المستدامة.

كيمكف تفسير ىذه النتائج بشكؿ عاـ إلى أف معمـ الدراسات االجتماعية رىيف بتطبيؽ منياج
الدراسات االجتماعية الفمسطيني الذم ييدؼ إلى تزكيد التبلميذ بمعمكمات كمعارؼ تتعمؽ بالمجتمع
المحمي كالعربي كاإلسبلمي كالعالمي .كتقكية ركح االنتماء لئلسبلـ كالكطف كلمحضارة العربية
اإلسبلمية كتنمية ركح المكاطنة .كمعاداة الظمـ كاالستبداد كاالستعمار كالتفرقة العنصرية كاالستيطاف
الصييكني في فمسطيف ،ككذلؾ تنمية التعاكف بيف الطمبة كبيف المجتمع المحمي .ككذلؾ غرس قيـ
كاتجاىات مرغكب فييا .إضافة إلى تنمية القدرة عمى التفكير كاالستنتاج كخاصة التفكير اإلبداعي.

كالمساىمة في حؿ المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع المحمي كالعربي كاإلسبلمي .كفيـ العبلقة
بيف الماضي كالحاضر كأثر ذلؾ عمى المستقبؿ بالكقكؼ عمى جيكد األجياؿ السابقة في مناىضة
ظركؼ كمشكبلت الحاضر .كاكتساب ميارات اجتماعية كتنمية الحساسية االجتماعية .كتنمية

المسئكلية المدنية كاالىتماـ بحقكؽ اإلنساف .كذلؾ يجب عمى معمـ الدراسات االجتماعية ممارستو
بغض النظر عف ككنو ذك انر أـ أنثى ،كذلؾ بغض النظر عف ككنو يحمؿ درجة البكالكريكس أك

الدراسات العميا ككذلؾ بغض النظر عف ككنو ذا خبرة تدريسية طكيمة أـ متكسطة أـ قصيرة ،ىذا

إضافة إلى ككف مبحث الدراسات االجتماعية يحتؿ أىمية خاصة تتعمؽ بالكاقع السياسي الراىف
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لمفمسطينييف في ظؿ ما يكاجيكنو مف معاناة كاحتبلؿ كقير منذ عقكد خمت ،األمر الذم جعؿ
ممارسات معممي الدراسات االجتماعية مرتفعة عمى كؿ مجاالت االستبانة ،كيؤكد ذلؾ ما تكصمت
إليو دراسة ( )Lapayese. 2002حكؿ "دكر المربيف في تعميـ حقكؽ اإلنساف" ،إلى تأكيدىـ أف
تطبيؽ حقكؽ اإلنساف في التعميـ الصفي يزيد مف كعي الطمبة نحك حقكقيـ كيسمح ليـ بمناقشة

القضايا المرتبطة بيا كالمكاطنة كالمساكاة كالعدالة كغيرىا ،كما ترتقي بتفكيرىـ الناقد في التفاعؿ
االجتماعي كتخمؽ لدييـ بيئة صفية ديمقراطية .ككذلؾ د ارسة ( )Muigin, 2004التي تكصمت إلى

ضركرة دمج األبعاد الفمسفية كاألخبلقية المرتبطة بالتنمية المستدامة في المناىج ،كأف الطبلب في
حاجة لتفيـ منزلة كمكانة القيـ كشيء مختمؼ عف الحقائؽ العممية التجريبية التي يدرسكنيا ،كأف
لمقيـ أىمية كبيرة في تحقيؽ التنمية المستدامة .كىذا ما تؤكده أيضان دراسة ( Douglas,
 )Schofield, 2005حكؿ أىمية "تعميـ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ الدراسات االجتماعية" مف خبلؿ

تقديـ معرفة مبكرة لمتبلميذ حكؿ القكانيف التعميمية التي يجب تكظيفيا مف أجؿ تزكيد الطبلب بثقافة
النظاـ القانكني التي تجعميـ أكثر كعيان مف خبلؿ الد ارسات االجتماعية .كلعؿ ذلؾ يتسؽ مع ما

رمت إليو دراسة رابعة (ََِٕ) مف إف مستكم مشاركة الشباب الجامعي الفمسطيني في التنمية
بمغت  % 69,6ككؿ ،كىي نسبة إيجابية ،بحيث حظيت أعمي نسبة في مجاؿ المشاركة ىي التنمية
االقتصادية كبمغت  %71,8مف حجـ المشاركة ،كأف مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية بمغت
 %69,6مف حجـ المشاركة ،أما المشاركة في التنمية السياسية فحظيت عمي  %68,6مف حجـ
المشاركة في التنمية .كتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة نشكاف (ََِْـ) التي تكصمت إلى إف
ممارسات طمبة الجامعات الفمسطينية في تنمية المجتمع المحمى ضعيفة .ككجكد العديد مف

المعكقات تكاجو طمبة الجامعات الفمسطينية في تنمية المجتمع تتعمؽ بإدارة الجامعات كالمجتمع،
كبالطمبة أنفسيـ .ككذلؾ دراسة بديكم (ََِّ) التي ترل أف الكاقع الحالي لمتنمية البشرية بالدكؿ

النامية يتسـ بالتدىكر كاالنخفاض ،ككذلؾ دراسة عمي (َُِّ) التي تكصمت إلى غياب استراتيجية
كطنية لتكجيو البحث العممي كالدراسات العميا لبلستفادة مف نتائجيا في تحقيؽ التنمية المستدامة كما
كيتساكؽ ذلؾ مع ما تكصمت إليو دراسة سعيد (ََُِ) مف أف تقديرات الطمبة بجامعة الزقازيؽ
بمصر لدكر الجامعة في تنمية القيـ المرتبطة باالستدامة كاف متكسطان يعادؿ (ُٕ.)%
توصيات الدراسة:

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات عمى النحك اآلتي:
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 أىمية تضميف المناىج الدراسية بصفة عامة ،كمناىج االجتماعيات بصفة خاصة أنشطة مفشأنيا تنمية المتعمميف كاكسابيـ الميارات كالمفاىيـ المختمفة التي مف شأنيا تعزيز التربية
الحقكقية مف أجؿ التنمية المستدامة لدييـ.

 تزكيد معممي الدراسات االجتماعية بدليؿ مرجعي خاص بقيـ حقكؽ اإلنساف كالتربية عمييا مفأجؿ التنمية المستدامة كيشتمؿ عمى كفايات المادة الدراسية كمحتكياتيا كأىـ طرؽ تدريسيا

كالكسائؿ الت عميمية المرتبطة بيا بشكؿ يسيؿ عمى المعمـ إد اركيا ،كالمتعمـ فيميا كتطبيقيا سمككان
كممارسة.

 فتح المجاؿ أماـ معممي الدراسات االجتماعية بالقدر الكافي مف الحرية كاالستقبللية لتطكيرالبرامج كالخطط الدراسية بما يحقؽ النمك الكامؿ لممتعمميف في التكجيات القاضية لتعزيز قيـ
حقكؽ اإلنساف كالتربية عمييا مف أجؿ التنمية المستدامة.

 تعزيز القدرات المينية ألطر اإلشراؼ التربكم كتحسيف معارفيـ بالمستجدات كالكثائؽ التربكيةالتي ليا صمة كثيقة في مجاؿ التربية مف أجؿ التنمية المستدامة.

 تنظيـ كرش كدكرات تككينية ميدانية لمعممي الد ارسات االجتماعية؛ بيدؼ إكسابيـ الميارات التيتساعد عمى تدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالتنمية المستدامة إلثراء خمفيتيـ المعرفية كتمكينيـ
مف االنخراط الفعمي في بناء المجتمع المحمي المتصؼ بالتطكر كاالستدامة.
 إيجاد قنكات تمفزيكنية تربكية متخصصة في مجاؿ نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف كالتربية عمييا مفأجؿ التنمية المستدامة.

المقترحات:

استكماالن ليذه الدراسة ،يقترح الباحثاف إجراء الد ارسات اآلتية:

 تطكير برامج إعداد المعمـ في ضكء مبادئ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنميةالمستدامة.

 آلية إثراء المناىج الدراسية الفمسطينية بمبادئ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنميةالمستدامة.
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المصادر والمراجع:
 القرآف الكريـ.
 الكادعي ،الصحيح المسند ،الرقـ.ُّٓٔ :
 اإلطار العاـ لممناىج الفمسطينية الجديدة (َُِٕ) .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،راـ ا﵀.
 اإلعبلف العالمي إبراىيـ ،أحمد (ُِٗٗ) :فمسفة التنمية رؤية إسبلمية ،سمسمة أبحاث عممية ،الطبعة
الثانية ،المعيد العالي لمفكر اإلسبلمي ،الكاليات المتحدة األمريكية.

 قضايا الفكر لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة بمكجب قرار الجمعية العامة
رقـ (ُِٕ ألؼ) (د )ّ-المؤرخ بتاريخ العاشر مف ديسمبر (ُْٖٗ).

 بديكم ،رزؽ (ََِّ) .دكر التربية في تمبية متطمبات التنمية البشرية المستدامة بالدكؿ النامية في ضكء
تحديات العكلمة ،مجمة كمية التربية ،المنصكرة ،العدد (ُٓ) ،الجزء (ِ) .المنصكرة.

 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي (َََِ) :تقرير التنمية البشرية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيركت،
الطبعة العربية.

 تكني ،حسف (ََِْ) .ثقافة حقكؽ اإلنساف لدل التمميذ المغربي مف خبلؿ عبلقتو باإلدارة المدرسية،
ضمف ممؼ التربية عمى المكاطنة كحقكؽ اإلنساف ،مجمة عالـ التربية .العدد (ُٓ) ،تحرير :عبد الكريـ

غريب؛ كآخركف ،الدار البيضاء.

 الثنياف ،ثكيني بف محمد (ََُِ) .حقكؽ اإلنساف في السياسة التعميمية في كؿ مف المممكة العربية
السعكدية كالمممكة المغربية :تحميؿ كثائقي مقارف ،رسالة الماجستير في عمكـ التربية ،كمية عمكـ التربية،
جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المممكة المغربية.

 الثنياف ،ثكيني بف محمد (َُِّ) .التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التنمية المستدامة في التعميـ
العاـ مف منظكر أعضاء الييئة التعميمية في كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية :دراسة
تربكية مقارنة ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ اإلنسانية ،ع (ّْ) ،مصر.

 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة (ُٔٗٗ) :مجمكعة صككؾ دكلية حقكؽ اإلنساف – صدر في ديباجة
إعبلف الحؽ في التنمية عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب قرارىا رقـ ُْ ،ُِٖ/الرابع مف
ديسمبر ،ُٖٗٔ ،المجمد األكؿ ،الجزء الثاني ،نيكيكرؾ.
 حجازم ،نظمية فخرم (َُِٓ) .مدل تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في التعميـ كأثرىا بتحقيؽ التنمية
البشرية المستدامة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف في المدارس الحككمية بالمحافظات الشمالية في
فمسطيف ،مجمة جرش لمبحوث والدراسات ،ع (ُ) ،األردف.

 حسف ،عكض (ََِِ) .نحك مقارنة سكسيك -تاريخية نقدية لخطاب التحديث التربكم بالمغرب ،مجمة
الكممة ،العدد (ّٔ) ،بيركت -لبناف.
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 حبلكة ،جماؿ رضا (َُُِ) .دكر البحث العممي في دعـ التنمية المستدامة :دراسة حالة جامعة القدس
في الضفة الغربية ،مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموـ والتكنولوجيا (أماراباؾ) -الكاليات المتحدة

األمريكية ،ع (ْ) ،فمسطيف.

 دكيكات ،خالد عبد الجميؿ عبد الرحيـ (َُِْ) .دكر جامعة القدس المفتكحة كمحرؾ رئيس لمتنمية
المستدامة في فمسطيف ،المجمة الفمسطينية لمتعميـ المفتوح ،ع (ٖ) ،فمسطيف.

 اربعة ،إياد (ََِٕ) .دور الشباب الجامعي الفمسطيني في عممية التنمية .برنامج الدراسات العميا
المشترؾ بيف جامعة عيف شمس وجامعة األقصى .قسـ عمـ االجتماع ،غزة – فمسطيف.

 سعيد ،محمد السيد (ََُِ) .نحك تأسيس شرعية لحقكؽ اإلنساف في الثقافة العربية ،مجمة أبواب ،العدد
الثاني ،بيركت -لبناف.

 الصبيح ،عبد ا﵀؛ كالزكرم ،محمد؛ كالبطيف ،عبد ا﵀ (ََِٕ) .حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ في الكتب
الدراسية في مراحؿ التعميـ العاـ في المممكة العربية السعكدية ،بحث مقدـ إلى وزارة التربية والتعميـ

السعودية.

 العدكلي ،مبارؾ كأكزم ،أحمد (ََُِ) .الكائف والممكف مف التربية عمى حقوؽ اإلنساف ،الطبعة
األكلى ،المطبعة الرئيسية ،أغادير ،المممكة المغربية.

 عقد األمـ المتحدة لمتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف (ُٓٗٗ .)ََِْ/التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
كمعاىدات حقكؽ اإلنساف ،وثائؽ األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ -الكاليات المتحدة األمريكية (ُٗٗٗ).

 عمي ،حيدر (ََِّ) .التنمية الشاممة والتطوير االستشرافي لممفيوـ ،الطبعة األكلى ،بغداد :دار
الككفة لمنشر كالتكزيع.

 عكض ،حسني محمد (َُِٓ) .د ارسة تقكيمية لبرامج رياض األطفاؿ في فمسطيف في ضكء مبادئ
التربية مف أجؿ التنمية المستدامة مف كجية نظر المعممات كالمديرات :محافظة طكلكرـ أنمكذجان ،مجمة

جرش لمبحكث كالدراسات ،ع (ُ) ،األردف.

 قطب ،سمير (َََِ) .التربية كالتنمية :معالـ خطة تربكية مقترحة لمنيكض بقرية برج البرلس .مجمة
عالـ المعرفة ،العدد (ُ) ،القاىرة :لجنة مستقبميات التربية برابطة التربية الحديثة.

 محسف ،مصطفى (ََِْ) .إشكالية التربية عمى المكاطنة كحقكؽ اإلنساف بيف الفضاء المؤسسي
كالمحيط االجتماعي ،مجمة عالـ المعرفة ،منشكرات عالـ المعرفة ،الدار البيضاء ،المممكة المغربية.

 مصطفى ،محسف (ُٗٗٗ) .الخطاب االصبلحي التربوي بيف أسئمة األزمة وتحديات التحوؿ الحضاري:
رؤية سوسيولوجية نقدية ،الطبعة األكلى ،بيركت /الدار البيضاء :منشكرات المركز الثقافي العربي.

 مطاكع ،إبراىيـ (ََِِ) :التنمية البشرية بالتعميـ في الكطف العربي ،ط ُ ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

 المعمرم ،سيؼ (ََِِ)" .االتجاىات المعاصرة في تربية المكاطنة :طريؽ المدرسة نحك إعداد مكاطنيف
ال رعايا" ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،جامعة عيف شمس ،العدد ٔ.،
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 تقكيـ مقررات التربية الكطنية بالمرحمة الثانكية بسمطنة عماف في.)ََِِ(  سيؼ بف ناصر، المعمرم
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أثر استخداـ نموذج درايفر في تنمية ميارات التفكير البصري في مادة العموـ
والحياة لدى طبلب الصؼ الرابع األساسي
إعداد:
أ .تغريد رفيؽ حمد

أ .فاطمة أحمد الحشاش

الجامعة اإلسبلمية -غزة

الجامعة اإلسبلمية –غزة

طالبة دكتوراه

طالبة دكتوراه
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الممخص:
ىدفت ىذه الد ارسة إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير
البصرم في مادة العمكـ كالحياة لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي.

كقد استخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي في ىذه الدراسة ،حيث تـ اختيار عينة الدراسة كالتي

البا مف طبلب الصؼ الرابع األساسي في مدرسة عمكرية األساسية لمبنيف،
يبمغ عددىا ( )60ط ن
طالبا ،كاألخرل ضابطة كيبمغ
حيث كزعت العينة عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية عددىا ( )30ن
عددىا ( )30طا نلبا.

حيث تـ بناء اختبار ميارات التفكير البصرم كالذم يتككف مف ( )24فقرة مف نكع اختيار مف

قبميا
متعدد كأداة لمدراسة ،كتـ التأكد مف صدقو كثباتو ،كطبؽ عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ن

تفعا.
ن
كبعديا ،ككاف ثبات االختباريف مر ن
كقد استخدمت الباحثتاف اختبار (ت) ) (T-testلقياس الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعتيف ،فأظيرت نتائج الدراسة فاعمية استخداـ نمكذج د اريفر في تنمية ميارات التفكير

البصرم.

في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج تـ كضع عدد مف التكصيات أىميا ضركرة
استخداـ نمكذج درايفر باعتباره أحد اإلستراتيجيات الفعالة في تنمية قدرات الطبلب عمى التفكير
البصرم.
الكممات المفتاحية :نمكذج درايفر ،ميارات التفكير البصرم.
Effect of Driver Model in the development of Visual thinking skills in
Life and Science subject among basic fourth grade male students
Abstract
This study aimed to investigate the impact of Driver Model in the
development of Visual thinking skills in Life and Science subject among
basic fourth grade male students.
The researcher used the experimental method in this study, and selected
sample (60) students from basic fourth grade male students From Amoriya
Elementary School for Boys, distributed in to two group, the first one is
)experimental group (30) Student, and the other is control group (30
students.
The researcher prepared a teacher's guide of Electricity and magnetism,
)from the book of basic fourth grade, also Visual Thinking test (24
paragraph, both of which type of multiple-choice, after Suring veracity and
constancy.
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The researcher used the (T - test) to measure the differences between the
experimental group and control group, And have that There are statistically
significant differences between the experimental group and control group in
the test of visual thinking.
Key words: Driver Model, Visual thinking skills

مقدمة:
يشيد عالمنا المعاصر تطكرات ىائمة كمتسارعة كتغيرات في شتى مناحي الحياة ،خمقت

تحديات جديدة أماـ الفرد التي تحتـ عميو مكاجيتيا كالتعامؿ معيا ،ففي ظؿ التطك ارت التكنكلكجية
اما عمى الفرد مكاكبة كؿ ىذه التطكرات المتبلحقة كاال شكمت
اليائمة كالثكرة المعمكماتية أصبح لز ن
عائقنا كمشكمة أماـ تقدمو.
كلمكاكبة التطكر السريع كاليائؿ في المعرفة انصب تركيز عمماء التربية عمى أساسيات

المعرفة ،كاتجاه معاصر كحديث في بناء المناىج الدراسية ،كقد برز ىذا االتجاه بصكرة جمية في

مجاؿ تدريس العمكـ كالتربية العممية في السنكات األخيرة ،حيث أصبح متطمبا كبي ار مف متطمبات
الحياة في ىذا القرف تكظيؼ ىذه العمكـ كتطبيقاتيا في الحياة اليكمية ،األمر الذم يشكؿ تحديا أماـ
المعمميف ،ألف مف مياميـ الرئيسة تبسيط ىذه المعمكمات كتكصيميا لممتعمميف بصكرة سيمة بحيث
تجعؿ التعمـ ذا معنى ،ككذلؾ أصبح تبسيط العمكـ كنشرىا بمختمؼ األساليب كالكسائؿ مف
المستمزمات الضركرية في العصر العممي الحاضر التي ال غنى عنيا في أم مجتمع مف

اىتماما كبي ار مف أجؿ
المجتمعات ،حيث يشيد تدريس العمكـ عمى الصعيديف المحمي كالعالمي
ن
مكاجية متغيرات كتطكرات القرف الحادم ك العشريف ،كلقد أدل ذلؾ إلى اىتماـ عمماء التربية

بتحسيف عممية التعميـ ك التعمـ باستمرار ،كالبحث عف إستراتيجيات تدريسية تساعد عمى االنتقاؿ مف
التعمـ التقميدم النمطي إلى التعمـ ذم المعنى الذم تسعى إليو التربية الحديثة (الفالح.)2005 ،
إف االىتماـ بتعميـ التفكير ليس بالجديد فقد دعانا ا﵀ في كتابو الكريـ إلى التفكر كالتأمؿ في
كف إًلىى ًٍ
ت {ُٖ
َّماء ىكٍي ى
اإلبً ًؿ ىكٍي ى
ؼ يرًف ىع ٍ
ؼ يخًمقى ٍ
ىذا الككف ،قاؿ تعالي﴿ :أىفى ىبل ىينظي ير ى
ت {ُٕ ىكًالىى الس ى
ؼ ين ً
كًالىى اٍل ًجىب ً
ت {ُٗ كًالىى ٍاأل ٍىر ً
ت﴾[الغاشية]17-20 :
ض ىكٍي ى
اؿ ىكٍي ى
ؼ يس ًط ىح ٍ
صىب ٍ
ى
ى

كلقد زاد االىتماـ العالمي بتعميـ التفكير نتيجة لمتطكرات العممية المتسارعة كالتحديات التي

تكاجو الفرد باستمرار ،فكاف البد مف العمؿ عمى تنمية ميارات التفكير مف خبلؿ المناىج الدراسية
نظر لما تتضمنو مف أنشطة كمثيرات بصرية كتجارب عممية كخبرات ترتبط
كخاصة مناىج العمكـ؛ نا
بالكاقع ارتباطنا كثيقنا.
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مف ىذا المنطمؽ ،تزايد االىتماـ في اآلكنة األخيرة بالدراسات كالبحكث الخاصة بتحديد العبلقة
بيف تركيب المخ كعمميات التفكير كأنماطو التي تساعد عمى التعمـ ،كاألنشطة العقمية التي يقكـ بيا
النصفاف الكركياف لممخ ،حيث أكضحت نتائج ىذه الدراسات أف المخ البشرم يستطيع استيعاب
( )36000صكرة في الدقيقة ،كأف ما يتراكح بيف  %90 - %80مف المعمكمات التي يتمقاىا المخ
تأتي عف طريؽ العيف ،فإف نتائج ىذه الدراسات تؤكد أف مخ اإلنساف قد تطكر ليصبح (غير

متكازف) لكف بصكرة إيجابية باتجاه التصكر البصرم لمعالجة المعمكمات ( Wikipedia Site,
.)2005

كذلؾ يجعؿ الحاجة ممحة إلى االىتماـ بالتفكير البصرم ككذلؾ تنمية مياراتو باعتباره أحد
أىداؼ تدريس العمكـ ،فعمى المعمـ أف يجعؿ ال طمبة يكتسبكف ىذا النكع مف التفكير مف خبلؿ
تكظيؼ الرسكـ كالصكر كالمستحدثات التكنكلكجية التي تخاطب حاسة البصر ،فتتشكؿ الخبرات

المختمفة عند المتعمـ ،مما يسيـ في إعادة صياغة أفكاره بشكؿ صحيح.

كلكي يحقؽ منيج العمكـ أىدافو البد مف تكافر نماذج تدريسية مناسبة يستخدميا المعمـ ليتمكف

عف طريقيا مف إيصاؿ محتكل المنيج كخبراتو إلى المتعمـ كي يحفزه لمتفاعؿ النشط مع تمؾ
الخب ارت بما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة (العفكف كمكاكف.)2012 ،
كقد أجريت عدة دراسات حاكلت تنمية ميارات التفكير البصرم باستخداـ نماذج كاستراتيجيات
تدريسية متنكعة مثؿ :الخرائط الذىنية كخرائط التفكير ،كالمدخؿ المنظكمي كدكرة التعمـ فكؽ
المعرفية ،كالبيت الدائرم ،ككميا أثبتت فاعميتيا في تنمية ميارات التفكير البصرم.

مف ىذا المنطمؽ تسعى الباحثتاف إلى تكظيؼ نمكذج جديد لتنمية ميارات التفكير البصرم،

كىك نمكذج درايفر؛ حيث يعد مف النماذج التدريسية الحديثة في تدريس العمكـ كالتي تسيـ بشكؿ
كبير في تنمية ميارات التفكير مف خبلؿ ارتكازىا عمى مجمكعة مف الخطكات المتسمسمة ،تسيـ

تمؾ الخطكات في استعادة الخبرات كاألفكار السابقة لدل المتعمـ عند التعرض لمخبرات الجديدة ثـ

إعادة صياغ ة األفكار الخطأ بشكؿ صحيح ،كلقد تناكلت العديد مف الدراسات نمكذج درايفر مثؿ
دراسة( :حسف )2017 ،ك (جمعة  )2016ك (الغمرم ،)2014 ،كقد جاءت لتنمية ميارات التفكير
التأممي ،كتصحيح التصكرات الخطأ ،كاكساب المفاىيـ العممية ،لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ
عف أثر نمكذج د رايفر في تنمية ميارات التفكير البصرم في مادة العمكـ كالحياة لدل طبلب الصؼ

الرابع األساسي.
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مشكمة الدراسة:
مما سبؽ كمف خبلؿ استطبلع آراء معممي العمكـ العامة في المرحمة األساسية شعرت
الباحثتاف بكجكد مشكمة حقيقية أثناء تدريس ىؤالء المعمميف لمادة العمكـ ،حيث تبيف خمكؿ ذىف
الطبلب كعزكفيـ عف التفكير كاالكتشاؼ ،لذلؾ عزمت الباحثتاف عمى تكظيؼ نمكذج درايفر لتنمية

ميارات التفكير البصرم في مادة العمكـ.

تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما أثر استخداـ نموذج درايفر في تنمية ميارات التفكير البصري في مادة العموـ والحياة لدى
طبلب الصؼ الرابع األساسي
كتفرع مف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف األسئمة الفرعية كىي:

ُ .ما ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي؟
ِ .ما الصكرة العامة لنمكذج درايفر المراد استخدامو لتنمية ميارات التفكير البصرم في مادة العمكـ
كالحياة لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي؟

فرض الدراسة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفرض اآلتي:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسط درجات طبلب

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار
ميارات التفكير البصرم؟
أىداؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يأتي:

ُ .التعرؼ إلى أثر نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير البصرم الكاردة في كحدة (الكيرباء
كالمغناطيسية) لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي.

ِ .التعرؼ إلى ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لطبلب الصؼ الرابع األساسي.
ّ .التعرؼ إلى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم.
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أىمية الدراسة:
تمثمت أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
تصكر لتدريس مادة العمكـ لمصؼ الرابع األساسي باستخداـ نمكذج درايفر،
نا
ُ .قد تقدـ الدراسة
كصياغة المنياج في ضكئو.
ِ .قد تساعد الخبراء كالمتخصصيف كمكجيي العمكـ في تنمية ميارات التفكير البصرم مف خبلؿ
تدريس مادة العمكـ.

ّ .تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية التفكير البصرم بكصفو حاجة ممحة مف حاجات التربية
المعاصرة كىدفنا مف أىداؼ تدريس العمكـ.
ْ .قد تعد ىذه الدراسة مف المحاكالت العممية اليادفة إلى رفع مستكل الطبلب المعرفي كتفكيرىـ
بشكؿ عاـ كالبصرم بشكؿ خاص باستخداـ نمكذج درايفر.

حدود الدراسة:

اقتصرت حدكد الدراسة عمى التالي:
الحدود المكانية :اقتصر تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ الرابع األساسي في محافظة
الكسطى.

الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي (.)2020-2019
حد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمى تدريس الكحدة الثانية مف الكحدات المتضمنة في كتاب العمكـ
كالحياة (الجزء األكؿ) المقرر عمى طبلب الصؼ الرابع األساسي (الكيرباء كالمغناطيسية).

اقتصرت الدراسة عمى ميارات التفكير البصرم (التعرؼ إلى الشكؿ البصرم ككصفو ،كميارة تفسير
كادراؾ الغمكض ،كميارة استخبلص المعاني كاالستنتاج البصرم ،كميارة التمييز البصرم ،كميارة
تحميؿ الشكؿ البصرم).
مصطمحات الدراسة اإلجرائية:
عرفت الباحثتاف المصطمحات اإلجرائية كاآلتي:
يجيا مف
ُ .نموذج درايفر :مجمكعة مف الخطكات المنظمة كالمتسمسمة كالتي ينتقؿ فييا المتعمـ تدر ن
خطكة إلى التي تمييا كالتي تبدأ بالتكجيو ثـ إظيار األفكار كاعادة صياغتيا كتطبيقيا عمى مكاقؼ
جديدة ثـ تنتيي بالمراجعة األخيرة كيدرؾ المتعمـ مف خبلليا ميارات التفكير البصرم.
ِ .ميارات التفكير البصري :ىي مجمكعة مف الميارات التي تشجع طبلب الصؼ الرابع األساسي
عمى التعرؼ إلى األشكاؿ البصرية في مادة العمكـ كالحياة ككصفيا كالتمييز البصرم ليذه األشكاؿ
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كالقدرة عمى تحميم يا كتفسير المعمكمات مف خبلليا كذلؾ عف طريؽ دمج تصكراتيـ البصرية مع
خبراتيـ المعرفية ،كنقيسيا بدرجة الطالب التي سيحصؿ عمييا في اختبار ميارات التفكير البصرم.

ّ .طبلب الصؼ الرابع األساسي :ىك أحد صفكؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ العاـ،
كيككف متكسط عمر الطالب فيو عشر سنكات.

اإلطار النظري:

تستند معظـ النماذج التدريسة الحديثة إلى الفمسفة البنائية في التعميـ ،كيعد المنحى البنائي

أحدث ما عرؼ مف مناح في تدريس العمكـ .كقد ظير ىذا المنحى نتيجة لتحكؿ رئيس في البحث
التربكم خبلؿ العقديف الماضييف مف الزمف ،إذ تحكؿ التركيز مف العكامؿ الخارجية التي تؤثر في
الطالب مثؿ متغيرات المعمـ كالمدرسة كالمنياج كغير ذلؾ مف ىذه العكامؿ ،ليتجو ىذا التركيز إلى

العكامؿ الداخمية التي تؤثر في ىذا التعميـ ،أم أخذ التركيز ينصب عمى ما يجرم في داخؿ عقؿ
المتعمـ حينما يتعرض لممكاقؼ التعميمية مثؿ :معرفتو السابقة كما يكجد مف فيـ بسيط سابؽ

لممفاىيـ ،كعمى قدرتو عمى التذكر كمعالجة المعمكمات ،كدافعيتو لمتعمـ ،كانماط تفكيره ككؿ ما

يجعؿ التعميـ لديو ذا معني .كلقد انبثؽ عف النظرية البنائية العديد مف النماذج التعميمية كأنمكذج
بكسنر كزمبلئو ( ،)posner and others Modelأنمكذج كيتمي ( ،)Wetly Modelأنمكذج

دانياؿ ( ،)Daniel Modelكأنمكذج درايفر( .)) Driver Modelالخميمي كآخركفُٗٗٔ ،ـ،
ّْٓ).

نموذج درايفر:

ميميا يستند إلى النظرية البنائية بغرض تسييؿ تعمـ
كذجا تع ن
لقد كضعت ) (Roslind Driverنم ن
المفاىيـ ،كقبكؿ المفاىيـ الصحيحة ،كرفض المفاىيـ الخطأ.
كقد انبثؽ نمكذج ) (Driverكغيره مف النماذج ،مف الفمسفة البنائية القائمة عمى تفسير المتعمـ

لمظكاىر ،كمدل استيعابيا في ضكء الخبرة السابقة .إذ أشارت إلى أنو مف الصعب إحداث تغيير
في المفاىيـ الخطأ المكجكدة عند الطمبة باستخداـ الطرائؽ االعتيادية في التدريس ،كنادت بضركرة
استخداـ أفكار بنائية في تدريس العمكـ ،ك ذلؾ بإعادة المتعمـ إلى المفيكـ األكلي أك إلى نقطة

البداية لقياس مقدرتو الفردية عمى تفسير جممة مف المفاىيـ ككيفية تنمية ىذه المقدرة كمحاكلة ربطيا

بمفيكـ سبؽ كأف تعرؼ عميو المتعم ـ في المرحمة الدراسية السابقة ،كبذلؾ يتـ تجاكز مشكبلت تغيير

المفاىيـ عبر الخبرة السابقة لممتعمـ ،ك قد أكدت عمى تعميـ المتعمميف مكضكعات العمكـ الجديدة ،ك

إزالة الفيـ الخاطئ ليذه المكضكعات المكجكدة في أبنيتيـ العقمية ،كالبدء بماذا يعرؼ أك يعتقد

عمميا( .زكي.)2013 ،
المتعممكف ،كمساعدتيـ عمى التمييز بيف أفكارىـ المقبكلة ن
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مفيوـ نموذج درايفر:
تعرفو درايفر ) (Driver, 1986بأنو :استثارة الطبلب حكؿ مكضكع معيف ،كمف ثـ مناقشة

اآلراء المختمفة التي يحممكنيا كاختبار مدل عمميتيا كامكانية استخداميا كتطبيقيا.

كيرل (الراكم )2006 ،أنو :أحد النماذج التي تستخدـ لتصكيب المفاىيـ البديمة كالذم يستند

إلى الفمسفة البنائية؛ لتسييؿ إحداث التغير المفاىيمي كفقنا لخطكات محددة كىي التكجيو ،إظيار
الفكرة ،إعادة صياغة األفكار ،تطبيؽ األفكار ،مراجعة التغيير في األفكار.

كعرفتو (زكي )2013 ،بأنو :إطار تنظيمي لمجمكعة مف الخطكات لمساعدة الطمبة عمى

تعديؿ كتصكيب المفاىيـ ذات الفيـ الخطأ لدييـ ،كالذم يشترط إحداث المكاءمة بيف ما يعرؼ
الطالب (المفاىيـ القبمية) كبيف خبرات التعمـ الجديدة في العممية التدريسية.

ائيا بأنو :مجمكعة مف الخطكات المنظمة كالمتسمسمة
كتعرؼ الباحثتاف نمكذج درايفر تعريفنا إجر ن
يجيا مف خطكة إلى التي تمييا كالتي تبدأ بالتكجيو ثـ إظيار األفكار
كالتي ينتقؿ فييا المتعمـ تدر ن

كاعادة صياغتيا كتطبيقيا عمى مكاقؼ جديدة ثـ تنتيي بالمراجعة األخيرة.
مراحؿ نموذج درايفر:

يعرض (حمدم كحميد )2009 ،مراحؿ النمكذج كاآلتي:

ُ .التكجيو ).(Orientation
ِ .إظيار الفكرة ).(Elicitation of ideas
ّ .إعادة صياغة األفكار ).(Restructuring

ْ .تطبيؽ األفكار ).(Application of ideas
ٓ .مراجعة التغير في األفكار ).(Review of ideas
كاتفؽ معو (العفكف كمكاكف )2012 ،كفيما يأتي عرض مفصؿ لمراحؿ النمكذج كما كردت في

(العفكف كمكاكف:)2012 ،

ٔ .التوجيو )(Orientation

كفي ىذه المرحمة يقكـ المعمـ بتييئة أذىاف المتعمميف كشد انتباىيـ كتشكيقيـ عف طريؽ عرض

األنشطة أك النماذج عف المحتكل ،أك المكضكع لتكجيو أفكار المتعمميف نحكىا ،كتييئػة ما يمتمككف
مف المعمكمات العممية التي سبؽ أف تعممكىا ،أك أثارت اىتماميـ كحفػزتيـ عمػى التفكير ،كتقبؿ
المتعمميف لما يطرح بشكؽ كحماسة .أم تكجيو مختصر لتعريؼ الطبلب ،مػاذا سيدرسكف؟ كيشير

(الخميمي )1996،في ىذا الصدد إلى أف المعمـ عميو أف يعرؼ كيؼ يدخؿ الي الدرس بما يثير
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دافعية المتعمميف لمتعم ـ كيحفز فضكليـ العممي ،كيمكف أف تكػكف عمػى شػكؿ أنشطة تمييدية ينجزىا
أماميـ .لذا فالغرض األساسي مف ىذه المرحمة تييئة أذىػاف المتعممػيف لمدرس الجديد ،كتشكيقيـ
إليو ،ككذلؾ استثارة دافعيتيـ لمتعمـ لكي يضػمف اسػتم ارر نشػاطيـ الذىني طكاؿ الدرس.
ٔ .إظيار الفكرة )(Elicitation of ideas

يجيب المتعممكف أف األسئمة مف األفكار المكجكدة لدييـ كيظيركا األخطاء المفاىيمية ،ففي

ىذه المرحمة يعد المعمـ مجمكعة مف األسئمة ،التي تساعد عمى إظيار ما لدل المتعمـ مػف

معمكمات ،كفي كقت محدد يكجييا إلى جميع المجمكعات لئلجابة عمييا ،كتتضمف كؿ مجمكعػة

) (3-4طبلب يتناقشكف فيما بينيـ .لذا فعمى المعمـ أف يقضي كقتان كبي انر لتشػخيص األفكػار الخطأ

لدل المتعمميف ،كتكقع المبررات التي يمكف أف يمجأ إلييا ىؤالء في الدفاع عف أفكارىـ الخطأ ،كقد
يعطى لممتعمميف ف رصة لتشجيعيـ في تفسير ظاىرة أك إجراء تجربة بأنفسيـ لتقكية إدراكيـ الحسي،
كابراز نقاط القكة كالضعؼ؛ لخمؽ تفاعؿ كتكافؽ معنكم بيف المتعمـ كالمعمػـ الذم بدكره سكؼ يسيؿ

تخطيطان لئلجراءات كاألنشطة كاألىداؼ الكاجب اتباعيا في المرحمػة البلحقة ،لمتكصؿ إلى تصحيح
المفاىيـ ذات الفيـ الخطأ متجاك انز العقبات كالصعكبات في ذلؾ.
ٕ .إعادة صياغة األفكار )(Restructuring

يشترؾ المتعممكف في مجمكعات تعاكنية؛ لتكضيح األفكار كاآلارء كتبادليػا ،كاجػراء األنشطة

كالتجارب ،كادراكيـ لممعاني المتضاربة ،أك أخطائيـ المفاىيمية ،كتقبميـ التخمي عنيا كتغييرىا ،كفي
ىذه المرحمة يتكصؿ المتعمـ عف طريؽ عرض المفاىيـ إلى كجكد عقبات تسبب سكء فيـ ،فيحاكؿ

تعديؿ أفكاره مع أفراد مجمكعتو عف طريؽ التجريب كعمؿ األنشطة يكتشؼ فييا بالتدريج التناقض
بيف ما يمتمكو في بنيتو المعرفية ،كما قد تكصؿ إلي فيعيد صياغة األفكار صياغة صحيحة ،حيث
أف عرض كؿ مجمكعة لنتائجيـ تقكيمان ليذه الخطكة ،كقياـ المتعممػيف بإعادة صياغة ما يسمعكف أك

ما يكتشفكف كقياميـ بمقارنتو مع غيرىا مف نتائج ،يجعميػـ فػي حالة عدـ اتزاف مما يدفعيـ إلى
مراجعة أفكارىـ بركية كتأمميا كتحسينيا بما يعطػي النتػائج المثمرة.
ٖ .تطبيؽ األفكار )(Application of ideas

بعد أف ربط المتعممكف األفكار الجديدة بخبراتيـ السابقة كقامكا بتعديؿ الخػطأ منيػا كجمع األدلة

عنيا بكاسطة أنشطة الكشؼ المتمثمة بالتجريب كأنشطة العرض ،تبدأ بعػد ذلػؾ مرحمة تطبيؽ
المفيكـ ،كالتطبيؽ يدفع المتعمميف إلى تعزيز ما تعممكه .كيعزز المتعممكف بنػاء األفكار الجديدة أك
صياغتيا باستعماليا مف جديد في مكاقؼ مألكفة كجديدة ،مف خػبلؿ تطبيػؽ المتعمـ لممعمكمات التي

335

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

اكتسبيا في المرحمة السابقة ،لزيادة اسػتيعابيا ككضػكحيا لديػو ،كيساعد المعمـ لمكقكؼ عمى تمؾ
جيدا.
النقاط التي لـ يستكعبيا المتعمـ استيعابان ن

كليذه المرحم ة أىمية كبيرة لممتعمـ مف الناحية السيككلكجية ،فيي تثبت المعارؼ التي اكتسبيا

تركيب معرفية كذلؾ عف طريؽ عممية التنظيـ ،التي يقكـ بيا المتعمـ عند
المتعمـ ضمف ما لديو مف ا
ممارستو ألنشطة تعميمية إضافية مماثمة ألنشطة مرحمة إعادة صياغة األفكار في مرحمػة تطبيؽ

األفكار .فضبلن عف أنيا تعطي المتعمـ ثقة بنفسو كتمنحو دافعية أكثر نحػك تعمػـ آخػر.

فجميع المعارؼ كالمعمكمات التي تكتسب في المدرسة ما ىي إال كسيمة لتسييؿ الحياة العممية

كاالستفادة مػف جميع إمكانياتيا.
ٗ .مراجعة التغيير في األفكار )(Review of ideas

يعكس مدل تحسف أداء المتعمميف كاستيعابيـ لؤلفكار ،مف خبلؿ طرح المعمـ عدة أسئمة

تخص المفاىيـ ،التي سبؽ ذكرىا خبلؿ الدرس ،ليتعرؼ مف خبلؿ إجابات الطػبلب مدل استيعاب،
بل عف تنبػيييـ إلػى أخطػائيـ كمحاكلة تصحيحيا،
كتعديؿ األفكار ،مقارنة باإلجابات األكلية ،فض ن

كلمتغذية الراجعة تأثير كبير في تحسيف عممية التعمـ فيي تعطي تعزي انز لممتعمـ يثبت عف طريقو
المعاني كاالرتباطات المرغكب فييا كتصحح األخطاء ،كتيذب الفيـ الخطأ ،كما تزيد ثقة المتعمـ

بنتاجاتو كتدفعو لتركيز جيكده كانتباىو ،مما يزيد مف احتفاظو بالمادة التعميمية لفترة طكيمة .كتشير
ىذه العممية إلى تزكيد المتعمـ بمجمكعة مف المعمكمات عف مدل تقدمو نحػك تحقيػؽ أىدافػو
المحددة ،ككمما كانت النتائج أجكد نكعية زادت سرعة التعمـ كارتفع مستكاه.

كفي إطار خطكات نمكذج درايفر قامت الباحثتاف بتكظيؼ ىذا النمكذج في تدريس الطبلب

لمكحدة الثانية مف كتاب العمكـ كالحياة (الجزء األكؿ) لمصؼ الرابع األساسي "الكيرباء كالمغناطيسية"
حيث قامت إحدل الباحثات بتطبيؽ النمكذج في التدريس حيث عرضت األنشطة التي تتعمؽ
بمكضكع الدرس مف خبلؿ تنفيذ التجارب كتكظيؼ المثي ارت البصرية كالصكر كالرسكمات كعركض

الفيديك لمفت انتباه الطبل ب كتشجيعيـ عمى التفكير البصرم كاستظيار ما لدييـ مف أفكار كخبرات
كاستحضار الصكر كمف ثـ طرح األسئمة المتعمقة بما شاىدكه كاستحضركه مف خبرات سابقة كما
نفذكه مف تجارب بشكؿ تعاكني ثـ التخمص مف األفكار الخطأ كصياغة األفكار الجديدة بشكؿ

صحيح ،كمف ثـ تطبيقيا لتعزيز ما تعممكه كاستخدامو في مكاقؼ جديدة ،كبعد ذلؾ تقديـ التغذية
الراجعة.
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التفكير البصري:
إف ىذا العصر يشيد الكثير مف الرسائؿ البصرية المتمثمة في صكر الصحؼ كالمجبلت

كالكتب المختمفة كالحاسكب كالتمفاز كغيرىا ،كالتي عمى اختبلؼ أشكاليا تساعد الطالب عمى
اكتساب الخبرات التي تمكنو مف مكاجية الحياة كالتعامؿ معيا .كيمكف لممتعمـ أف يستثمر المثيرات
البصرية كالتي يتعرض ليا بشكؿ مستمر مف خبلؿ التفكير البصرم.

عرفت (أبك داف )2013 ،التفكير البصرم بأنو :قدرة عقمية تستخدـ فييا الصكر كاألشكاؿ

كالرسكمات كتحميميا كتفسيرىا كتحكيميا م ف لغة بصرية إلى لغة مكتكبة أك منطكقة فيؤدم إلى الفيـ
المطمكب عند الطمبة.
كيرل (العفكف كالصاحب )2012 ،أنو :منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة الفرد عمى قراءة

الشكؿ البصرم كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة لفظية مكتكبة أك منطكقة،
كاستخبلص المعمكمات منو.
ميارات التفكير البصري:
تعد ميارات التفكير البصرم مف ميارات التفكير الميـ تكظيفيا في التدريس ،بؿ مف الميـ أف

يمتمكيا المتعمـ ،كيعمؿ المعمـ عمى تنميتيا لديو بجميع األساليب كالكسائؿ الممكنة ،لكي يستطيع
فيـ الرسائؿ البصرية التي تقدـ لو.
كردت ميارات التفكير البصرم في دراسة (الكحمكت )2012 ،كاآلتي:
ُ .ميارة القراءة البصرية :القدرة عمى تحديد األبعاد كطبيعة الشكؿ أك الصكرة المعركضة ،كىي
أدنى ميارات التفكير البصرم.

ِ .ميارة التمييز البصري :تعني القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ أك الصكرة كتمييزىا عف األشكاؿ
أك الصكر األخرل.

ّ .ميارة إدراؾ العبلقات المكانية :القدرة عمى رؤية عبلقة التأثير كالتأثر مف بيف مكاقع الظكاىر
المتمثمة في الشكؿ أك الصكرة المعركضة.

ْ .ميارة تفسير المعمومات :القدرة عمى إيضاح مدلكالت الكممات كالرمكز كاإلشارات كفي األشكاؿ،
كتقريب العبلقات بينيما.

ٓ .ميارة تحميؿ المعمومات :تعني قدرة الفرد عمى أف يركز عمى التفاصيؿ الدقيقة كاالىتماـ
بالبيانات الكمية كالجزئية.
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ٔ .ميارة استنتاج المعنى :تعني القدرة عمى استخبلص معاني جديدة ،كالتكصؿ إلى مفاىيـ
كمبادئ عممية ،مف خبلؿ الشكؿ أك الصكرة أك الخريطة المعركضة ،مع مراعاة تضمف ىذه

الخطكة لمخطكات السابقة؛ إذ أنيا محصمة لمخطكات الخمسة السابقة.

كاتفؽ كؿ مف (شعت( ،)2009 ،كسميماف )2002 ،عمى أف ميارات التفكير البصرم تتككف مف

ست ميارات كىي كاآلتي:

يما مختمفنا
ُ .المطابقة :القدرة عمى إعادة تنظيـ مفردات المجاؿ البيئي الذم يتـ إدراكو بصرنيا تنظ ن
لمكصكؿ إلى ذات المجاؿ.
ِ .التمييز البصري :ىك مفيكـ يشير إلى القدرة عمى التعرؼ إلى الحدكد الفارقة كالمميزة لمشكؿ
عف بقية األشكاؿ المشابية لو مف ناحية المكف ،كالشكؿ ،كالنمط ،كالحجـ كدرجة النصكع.

كلكنا ،أك عمقنا أك
ّ .الثبات الحركي :عدـ تغير طبيعة المدرؾ البصرم كماىيتو شكبلن
كحجما ن
ن
عددا ،ميما اختمفت المسافة بيف أبعاد مككناتو أك مسافة النظر إليو.
مساحة أك ن
ْ .إدراؾ العبلقات المكانية :يشير ىذا المفيكـ إلى القدرة عمى التعرؼ إلى كضع األشياء في
الفراغ.

ٓ .صعوبة التمييز بيف األشكاؿ واأل رضية :يعني عدـ القدرة أك ضعفيا في التركيز عمى اختيار
المثيرات المطمكبة مف بيف مجمكعة مف المثيرات المنافسة عند حدكثيا في كقت كاحد ،كىي

مشكمة ترتبط باالنتباه االنتقائي كسرعة اإلدراؾ.
ٔ .اإلغبلؽ البصري :ىك مككف إدراكي يشير إلى القدرة إلى التعرؼ عمى األشياء الناقصة
باعتبارىا كاممة.

مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات لمتفكير البصرم كمياراتو ،كفي ضكء االطبلع عمى الدراسات

التربكية المتعمقة بميارات التفكير البصرم تكصمت الباحثتاف إلى ميارات التفكير البصرم كىي:
التعرؼ إلى الشكؿ البصرم ككصفو ،كميارة تفسير كادراؾ الغمكض ،كميارة استخبلص المعاني

كاالستنتاج البصرم ،كميارة التمييز البصرم ،كميارة تحميؿ الشكؿ البصرم ،كتـ استخداميا في بناء
اختبار ميارات التفكير البصرم.
ائيا بأنيا :مجمكعة مف الميارات التي تشجع
كتعرؼ الباحثتاف ميارات التفكير البصرم إجر ن
الطبلب عمى التعرؼ إلى األشكاؿ البصرية ككصفيا كالتمييز البصرم ليذه األشكاؿ كالقدرة عمى
تحميميا كتفسير المعمكمات مف خبلليا كذلؾ عف طريؽ دمج تصكراتيـ البصرية مع خبراتيـ

المعرفية.
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مستويات الصورة البصرية:
يرل (عبد المنعـ )2000 ،أف ىناؾ عدة مستكيات لمصكرة البصرية كىي:
ُ .القدرة عمى التعرؼ إلى الصكرة مف حيث محتكياتيا كتسميتيا.

أيضا العمؿ عمى
ِ .العمؿ عمى كصؼ التفاصيؿ الخاصة بالصكرة ،كتحديد التفاصيؿ الرئيسة ،ك ن
إعطاء تفسيرات مناسبة ،كيسمى ىذا بالكصؼ.
ّ .القدرة عمى تصنيؼ عناصر الصكرة كذلؾ لتحديد المكقع الخاص بيا عمى شبكة المعمكمات،
كيسمى ىذا بالتحميؿ.

ْ .العمؿ عمى ربط العناصر الخاصة بالصكرة ببعضيا بعضا ،كربط الصكرة بالمعمكمات السابقة،
كيسمى ىذا الربط بالتركيب.

ٓ .الكصكؿ إلى المعنى كاستخبلصو مف الصكرة ،كيسمى ىذا بالتفسير.
ٔ .الع مؿ عمى تكظيؼ المعنى كاستخبلصو مف الصكرة ،كيسمى ىذا بالتفسير.
ٕ .التعرؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ في الصكرة ،كيسمى ىذا بالنقد.
أىمية التفكير البصري:

ترل الباحثتاف أف أىمية التفكير البصرم تكمف في أنو:

ُ .يزيد مف قدرة الطبلب عمى فيـ كتفسير المثيرات البصرية التي تقدـ ليـ باستمرار في ظؿ التقدـ
التكنكلكجي.
ِ .يييئ الطبلب بعد تمكنيـ مف ىذا النكع مف التفكير إلى ممارسة أنكاع أخرل فتزيد قدراتيـ
العقمية.

ّ .يزيد مف قدرة الطبلب عمى التفاعؿ مع بيئتيـ.
ْ .يزيد مف قدرة الطبلب عمى استرجاع المعمكمات كتذكرىا بسيكلة.

جكا مف المتعة خبلؿ التدريس بشكؿ يشجع الطبلب عمى التفاعؿ.
ٓ .يضيؼ ن
ٔ .يساعد عمى تقديـ المفاىيـ المجردة بصكرة أبسط كبالتالي يسيؿ فيميا.
كترل الباحثتاف أف مف األدكار الميمة لممعمـ تدريب الطبلب عمى قراءة الصكرة البصرية ،كمع
الكقت تتشكؿ خبرات لدييـ تمكنيـ مف فيـ الصكر كالرسائؿ البصرية بشكؿ عاـ ،كالقدرة عمى
تفسيرىا كاستخبلص المعاني منيا.
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الدراسات السابقة:
دراسة عبد الباقي ):(2019

تيدؼ الدراسة إلى معرفة فاعمية خرائط التفكير لتدريس العمكـ في اكتساب المفاىيـ العممية

كتنمية بعض ميارات التفكير البصرم لتبلميذ التعميـ االبتدائي ،كتككنت العينة مف ) (66تممي نذا ،تـ
تقسيميـ إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية تككنت مف ) (33تممي نذا ،كاألخرل ضابطة تككنت مف

) (33تممي نذا ،كلقد قاـ الباحث باستخداـ المنيجيف التجريبي كالكصفي ،كلتحقيؽ أىداؼ دراستو

اختبار لممفاىيـ العممية ،كمقيا نسا لمتفكير البصرم كأدكات لدراستو ،كأظيرت النتائج فاعمية
نا
استخدـ
استخداـ خرائط التفكير في إكساب الطبلب المفاىيـ العممية كتنمية ميارات التفكير البصرم لدييـ.
دراسة سبلمة ):(2019

تيدؼ الدراسة إلى معرفة فاعمية تكظيؼ الكاقع المعزز كالخرائط الذىنية اإللكتركنية لتنمية

ميارات التفكير البصرم في مبحث العمكـ الحياتية لدل طبلب الصؼ الحادم عشر بغزة ،كتككنت

طالبا مف طبلب الصؼ الحادم عشر مف مدرسة الحاج محمد النجار
عينة الد ارسة مف ) (101ن
الثانكية ،كتـ تقسيميـ إلى ثبلث مجمكعات ،حيث درست المجمكعة التجريبية األكلى مف خبلؿ
تقنية الكاقع المعزز ،كتككنت مف ) (37طالنبا ،كالمجمكعة التجريبية الثانية درست بتكظيؼ الخرائط
طالبا ،كالمجمكعة األخيرة الضابطة تـ تدريسيا بالطريقة التقميدية،
الذىنية ،كتككنت مف )(37
ن
طالبا ،كلقد قاـ الباحث باستخداـ المنيج شبو التجريبي ،كلتحقيؽ أىداؼ د ارستو
كتككنت مف ) (35ن
استخدـ اختبار ميارات التفكير البصرم كأداة لدراستو ،كأظيرت النتائج فاعمية تكظيؼ الكاقع

المعزز كالخرائط الذىنية لتنمية ميارات التفكير البصرم.
دراسة شريشر ):(2018

تيدؼ الد راسة إلى تنمية ميارات التفكير البصرم لدل طالبات المرحمة الثانكية في مادة

األحياء مف خبلؿ تكظيؼ تقنية الكاقع الم عزز القائمة عمى إستراتيجية التعميـ المعككس كمدل تأثير
ذلؾ عمى اتجاه الطبلب نحك استخداـ تقنية الكاقع المعزز ،كتككنت عينة الدراسة مف ) (90طالبة
مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة المكزم الثانكية بنات بمحافظة دمياط ،كلقد قاـ الباحث
باستخداـ المنيجيف الكصفي كالتجريبي ،كلتحقيؽ أىداؼ دراستو استخدـ اختبار ميارات التفكير
البصرم كأداة لمدراسة ،كأظيرت النتائج فاعمية بيئة التعمـ بتقنية الكاقع المعزز القائمة عمى
إستراتيجية التعمـ المعككس في تنمية ميارات التفكير البصرم حيث حققت نسبة  ،1,66كفقنا
لمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ.
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دراسة حسف (:)2017
تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ أنمكذج درايفر في اكتساب المفاىيـ الرياضية لطبلب

الصؼ الخامس األساسي كميكليـ نحك تعمميا في المدارس الحككمية في محافظة نابمس ،كتككنت
عينة الدراسة مف ) (75طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي ،تـ تصنيفيف إلى مجمكعتيف

إحداىا تجريبية تككنت مف ) (37طالبة ،كاألخرل ضابطة تككنت مف ) (38طالبة ،كلقد قامت
اختبار تحصيميا،
نا
الباحثة باستخداـ المنيج شبو التجريبي ،كلتحقيؽ أىداؼ دراستيا استخدمت
كمقياسا لمميكؿ كأدكات لمدراسة ،كأظيرت النتائج فاعمية نمكذج درايفر في اكتساب المفاىيـ
ن
الرياضية كميكؿ الطبلب نحك تعمـ الرياضيات
دراسة جمعة ):(2016

تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير التأممي كاالستطبلع

العممي في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي ،كتككنت عينة الدراسة مف )(77
طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدرسة بنات القدس "ب" األساسية ،تـ تقسيميف إلى
مجمكعتيف إحداىما تجريبية تككف مف ) (40طالبة ،كاألخرل ضابطة تككنت مف ) (37طالبة ،كلقد
قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي ،كلتحقيؽ أىداؼ دراستيا استخدمت اختبار لميارات

التفكير التأممي كمقيا نسا لبلستطبلع العممي ،كأظيرت النتائج فاعمية نمكذج درايفر في تنمية ميارات
التفكير التأممي ككذلؾ تنمية كتشجيع االستطبلع العممي لدل الطالبات.
دراسة الغمري ):(2014

تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ نمكذج درايفر في تعديؿ التصكرات الخطأ لممفاىيـ

طالبا مف طبلب
العممية لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي ،كتككنت عينة الدراسة مف ) (66ن
الصؼ العاشر األساسي بمدرسة المنفمكطي الثانكية "ب" ،تـ تصنيفيـ إلى مجمكعتيف إحداىما
طالبا ،كاألخرل ضابطة تككنت مف نفس العدد ،كلقد قاـ الباحث
تجريبية تككنت مف )(33
ن
اختبار لتشخيص التصكرات الخطأ
نا
باستخداـ المنيج التجريبي ،كلتحقيؽ أىداؼ دراستو استخدـ
لممفاىيـ العممية ،كأظيرت النتائج فاعمية نمكذج درايفر في تعديؿ التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية
لدل الطبلب.

دراسة تشي وآخريف ):(Che,Pai,Wen,Chon,Mei,Yu-Li,2010

تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ خريطة المفاىيـ كفؽ نمكذج درايفر كأكلدىاـ عمى التغير

المفاىيمي في مساؽ تكنكلكجيا المعمكمات كالمجتمع لدل طبلب الجامعة التقنية في تايكاف ،كتككنت
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طالبا تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف )(220
عينة الدراسة مف ) (4شعب تحتكم عمى ) (35ن
طا نلبا مف الجامعة التقنية ،كلقد قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي ،كلتحقيؽ أىداؼ دراستو

استخدـ أسمكب المقابمة كأداة لمدراسة ،كأظيرت النتائج فاعمية أنمكذج درايفر كأكلدىاـ في التغير
المفاىيمي ،ككذلؾ تعزيز عمؽ كاتساع المفيكـ لدل الطبلب.

يمكف التعميؽ عمى الدراسات السابقة مف عدة جوانب أىميا:

ُ .تناكلت بعض الدراسات نمكذج درايفر كما في الدراسة الحالية.

ِ .تناكلت بعض الدراسات التفكير البصرم كما في الدراسة الحالية.
ّ .مف حيث المنيجية المتبعة في الدراسات السابقة فجاء بعضيا متفقنا مع الدراسة الحالية في
استخداميا المنيج التجريبي كدراسة (عبد الباقي )2019 ،ك (شريشر )2018 ،ك (جمعة،

 )2016ك (الغمرم ،)2014 ،فيما استخدمت دراسة (سبلمة )2019 ،ك (أحمد حسف،
 )2017المنيج شبو التجريبي ،كمنيا ما استخدـ المنيج الكصفي فقط كدراسة
).(Che,Pai,Wen,Chon,Mei,Yu-Li,2010

ْ .فيما يتعمؽ بأداة الدراسة فقد تباينت األداة المستخدمة ،فمنيا ما اتفؽ مع ىذه الدراسة في
استخداـ اختبار التفكير البصرم كدراسة (سبلمة )2019 ،ك (شريشر ،)2018 ،فيما استخدمت

كمقياسا لمتفكير البصرم ،كدراسة (أحمد
اختبار لممفاىيـ العممية
نا
دراسة (عبد الباقي)2019 ،
ن
مقياسا لمميكؿ ،كدراسة (جمعة )2016 ،استخدمت
حسف )2017 ،استخدمت اخ نا
تبار تحصيميا ك ن
اختبار لميارات التفكير التأممي ،فيما استخدمت دراسة (الغمرم،
مقياسا لبلستطبلع العممي ك نا
ن
اختبار لتشخيص التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية ،كاستخدمت دراسة
نا
)2014
) (Che,Pai,Wen,Chon,Mei,Yu-Li,2010المقابمة.

ٓ .تنكعت المراحؿ التعميمية التي طبقت عمييا ىذه الدراسات حيث اتفؽ معظميا مع الدراسة
الحالية حيث أجريت عمى إحدل مراحؿ التعميـ األساسي كدراسة (أحمد حسف )2017 ،ك

(جمعة )2016 ،ك (الغمرم )2014 ،ك (عبد الباقي ،)2019 ،كمنيا ما أجرم عمى المرحمة
الثانكية

كد ارسة

(سبلمة،

)2019

ك

(شريشر،

،)2018

) (Che,Pai,Wen,Chon,Mei,Yu-Li,2010عمى طمبة الجامعة.

أوجو االستفادة مف مجموعة الدراسات السابقة:

ُ .تحديد مفيكـ كؿ مف نمكذج درايفر ،ميارات التفكير البصرم.
ِ .تنظيـ اإلطار النظرم ،كمعرفة المراجع التي يمكننا إثراء المكضكع مف خبلليا.
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ّ .بناء الكحدة الدراسية المقترحة باستخداـ نمكذج درايفر.
ْ .إعداد قائمة بميارات التفكير البصرم.
ٓ .بناء أداة الدراسة المتمثمة في اختبار ميا ارت التفكير البصرم.

ٔ .اختيار المنيجية المناسبة إلجراء الدراسة كالمتمثمة في المنيج التجريبي.
ٕ .معرفة األساليب اإلحصائية التي تناسب الد ارسة الحالية ،كاالستفادة مف مناقشة النتائج
كتفسيرىا.

تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تناولت أثر نموذج درايفر في تنمية ميارات
التفكير البصري في مادة العموـ والحياة لدى طبلب الصؼ الرابع األساسي.

إجراءات الدراسة:
 منيج الدراسة:

استخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعات المتكافئة (قبمي-بعدم)؛

كيعرؼ بأنو " :المنيج الذم يدرس ظاىرة حالية مع
لمبلءمتو لطبيعة اليدؼ مف الدراسة كمشكمتيا ي
إدخاؿ تغيرات في أحد العكامؿ أك أكثر كرصد نتائج ىذا التغير"( .األغا كاألستاذ.)83:2003 ،
حيث أخضعت الباحثتاف المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة كىك (استخداـ نمكذج درايفر ،لقياس
أثره عمى المتغير التابع كىك (ميارات التفكير البصرم).
 عينة الدراسة:

قامت الباحثتاف باختيار مدرسة تابعة لك ازرة التربية كالتعميـ مف مديرية الكسطى (مدرسة

عمكرية األساسية لمبنيف) ،كذلؾ لتطبيؽ الدراسة فييا في الفصؿ الد ارسي األكؿ مف العاـ -2019

2020ـ ،كتككنت عينة الدراسة مف شعبتيف قامت الباحثتاف باختيارىما بشكؿ عشكائي ،مف صفكؼ
طالبا كتـ تقسيميـ إلى
الصؼ الرابع األساسي بالمدرسة المختارة ،كبمغ عدد الطبلب ()60
ن
مجمكعتيف ،إحداىما مثمت المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ نمكذج درايفر كعددىا ()30

طالبا ،كالثانية مثمت المجمكعة الضابطة كعددىا ( )30طالنبا كالجدكؿ ( )1يكضح تكزيع عدد أفراد
ن
عينة الدراسة ،حيث تـ اختيار شعبتيف مف خبلؿ إجراء قرعة بيف جميع شعب الصؼ الرابع

األساسي في المدرسة المستيدفة.
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جدوؿ ( :)1يبيف عدد أفراد عينة الدراسة المجموعة التجريبية والضابطة
المجموعة

الصؼ

العدد

المتغير المستقؿ

التجريبية

الرابع األساسي -1-

30

نمكذج درايفر

الضابطة

الرابع األساسي -2-

30

الطريقة العادية

المتغير التابع
ميارات التفكير البصري

أدوات الدراسة:
 اختبار ميارات التفكير البصري.
 دليؿ المعمـ.

أوالً :اختبار ميارات التفكير البصري:
 -الصورة المبدئية لبلختبار:

قامت الباحثتاف بمراجعة األدب التربكم الخاص باختبارات ميارات التفكير البصرم ،كمف ثـ

قامتا بإعداد اختبار التفكير البصرم ،حيث تـ بناء أسئمة االختبار ،كمفرداتو ،في ضكء ميارات

ال تفكير البصرم ،حيث حددت الباحثتاف ميارات التفكير البصرم الكاجب تكافرىا في كتاب العمكـ
كالحياة لمصؼ الرابع األساسي باالستفادة مف الدراسات كالبحكث السابقة كاألدب التربكم الذم تناكؿ
ميارات التفكير البصرم ،كاستطبلع آراء مجمكعة مف المختصيف كبعض مشرفي العمكـ ،كبعض
معممي مبحث العمكـ لممرحمة األساسية ،كقد تـ تجميع آرائيـ كدراستيا كاالستفادة منيا.

ثـ قامت الباحثتاف بتحديد ميارات التفكير البصرم التي تناسب طبلب الصؼ الرابع األساسي،

كقد تضمنت القائمة خمس ميارات رئيسة ،كعرضت القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف لمتعرؼ

الي آ ارئيـ في إمكانية استخداـ ىذه الميارات لطبلب الصؼ الرابع األساسي .كتككف االختبار في
صكرتو األكلية مف ( )28سؤاالن مكزعة عمى ( )5ميارات ىي( :التعرؼ إلى الشكؿ البصرم
ككصفو ،كتفسير كادراؾ الغمكض ،كاستخبلص المعاني كاالستنتاج البصرم ،كالتمييز البصرم،

كتحميؿ الشكؿ البصرم).
 -تحديد اليدؼ مف االختبار:

ىدؼ االختبار إلى قياس مستكل ميارات التفكير البصرم لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي،

كذلؾ مف خبلؿ كحدة "الكيرباء كالمغناطيسية" المقررة في كتاب العمكـ كالحياة لمصؼ الرابع
األساسي الجزء األكؿ.
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 أبعاد االختبار:قامت الباحثتاف بتح ديد أبعاد االختبار مف بعض ميارات التفكير البصرم ،كذلؾ بعد االطبلع

عمى العديد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة (سبلمة ،)2019 ،كدراسة (عبد الباقي،)2019 ،
كدراسة (شريشر ،)2018 ،كمشاكرة المختصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ ،كقد

تكصمكا إلى اختيار ( )5ميارات مف ميارات التفكير البصرم لقياس مستكاىا لدل الطبلب مف

خبلؿ االختبار كىي (التعرؼ إلى الشكؿ البصرم ككصفو ،تفسير كادراؾ الغمكض ،كاستخبلص

المعاني كاالستنتاج البصرم ،كالتمييز البصرم ،كتحميؿ الشكؿ البصرم).
 -صياغة مفردات االختبار.

صيغت مفردات االختبار عمى نمط االخ تيار مف متعدد ،كما تـ تزكيد الطبلب بتعميمات كيفية

اإلجابة عف أسئمة االختبار ،كفي ىذا اإلطار صيغ ( )28سؤاالن تمثؿ االختبار في صكرتو األكلية
مكزعة عمى ميا ارت التفكير البصرم المحددة في أبعاد االختبار.
 -صدؽ االختبار:

لمتحقؽ مف صدؽ االختبار قامت الباحثتاف بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كعددىـ ()7

في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس ،كمبحث العمكـ كالحياة إلبداء الرأم في مدل مبلءمة مفردات

االختبار لميدؼ منو كمدل دقة صياغتيا العممية كالمغكية ،كادخاؿ التعديبلت التي يركنيا مناسبة.

حيث أسفرت آراء السادة المحكميف عف إجراء بعض التعديبلت في مفردات االختبار ،كأشار
البعض لحذؼ ( )4مف فقرات االختبار ،كأصبح االختبار في صكرتو النيائية مككن نا مف ()24

سؤاالن مكزعة عمى أبعاد ميارات التفكير البصرم (التعرؼ عمى الشكؿ البصرم ككصفو ،تفسير
كادراؾ الغمكض ،استخبلص المعاني كاالستنتاج البصرم ،التمييز البصرم ،تحميؿ الشكؿ

البصرم) ،كما تـ القياـ بعمؿ دراسة استطبلعية لبلختبار بيدؼ ضبطو كتحديد الخصائص
طالبا مف طبلب الصؼ
اإلحصائية لو ،حيث تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة مف ()33
ن
الخامس األساسي كجميعيـ مف خارج عينة الدراسة الرئيسية كليـ خصائص العينة نفسيا ،كقد تـ
حساب االتساؽ الداخمي كحققت جميع فقرات االختبار ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لبلختبار

عند مستكل داللة ( ،0,05ك.)0,01
 -ثبات االختبار:

تـ حسا ب الثبات لبلختبار بطريقتيف حيث بمغ معامؿ الثبات لبلختبار بطريقة التجزئة النصفية

( )0,709كىي قيمة مرتفعة ،كبمغ معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا ()Gronbach Alpha
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( )0,759كىي قيمة مرتفعة ،كالتي تطمئف الباحثتيف لمكثكؽ باالختبار لتطبيقو عمى العينة الكمية،
كحدد الزمف المعطى لئلجابة عمى االختبار مف خبلؿ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية ليككف ()45
ي
دقيقة.

حساب معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:
معامؿ الصعوبة:

يقصد بمعامؿ الصعكبة :النسبة المئكية لمذيف أجابكا عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار إجابة

خطأ ،كلذلؾ فقد تـ تقسيـ درجات الطمبة إلى مجمكعتيف ،كفرز الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة

خطأ ،كالذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة ،ثـ إيجاد معامؿ الصعكبة كفؽ المعادلة التالية:
معامؿ الصعكبة )السؤاؿ) =

عدد اإلجابات الخطأ لمسؤاؿ
عدد اإلجابات الصحيحة  +اإلجابات الخطأ عف السؤاؿ

كبذلؾ فإف معامؿ الصعكبة يفسر عمى كؿ فقرة بأنو كمما زادت النسبة تككف الفقرة أصعب
كالعكس صحيح (عكدة2002،ـ.)289 :
كيرل العمماء أف فقرات االختبار يجب أف تككف متدرجة في صعكبتيا ،بحيث تبدأ بالفقرات

السيمة كتنتيي بالفقرات الصعبة ،كبالتالي تتراكح قيمة صعكبتيا بيف ( )%80-20بحيث يككف
معامؿ صعكبة االختبار ككؿ في حدكد ( %50أبك لبدة1982 ،ـ.)339 :

كبتطبيؽ المعادلة السابقة كحساب معامبلت الصعكبة لفقرات االختبار كجدت الباحثتاف أف
معامبلت الصعكبة تراكحت بيف ( )0,78 – 0,26ككاف متكسط معامؿ الصعكبة ( )0,534كليذه

النتائج دال لة عمى مناسبة مستكل درجة صعكبة الفقرات حيث كانت معامبلت الصعكبة أكثر مف
 0,20كأقؿ مف .0,80
معامؿ التمييز:

إف ميمة التمييز تتمثؿ في تحديد مدل فاعمية سؤاؿ ما في التمييز بيف الطالب ذم القدرة

العالية كالطالب الضعيؼ بالقدر نفسو الذم يفرؽ االختبار بينيما في الدرجة النيائية بصكرة عامة،
كقد تـ حساب معامبلت التمييز لفقرات االختبار ،كفؽ المعادلة التالية:

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا -عدد اإلجابات

معامؿ التمييز )ـ ت) =
(عكدة2002،ـ)289 :

الصحيحة في المجمكعة الدنيا
عدد أفراد إحدل المجمكعتيف
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كيرل العمماء أف معامؿ التمييز يجب أال يقؿ عف ) (25%كأنو كمما ارتفعت درجة التمييز عف
ذلؾ كمما كانت أفضؿ (الزيكد كعمياف، (1998،
كلكي تحصؿ الباحثتاف عمى معامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،تـ تقسيـ الطمبة إلى

مجمكعتيف ،المجمكعة األكلى عميا كضمت ) (%27مف مجمكع الطمبة مف الذيف حصمكا عمى

أعمى الدرجات في االختبار ،كالمجمكعة الثانية دنيا كضمت ) (%27مف مجمكع الطمبة مف الذيف

حصمكا عمى أدنى الدرجات عمى االختبار ،حيث تراكحت جميع معامبلت التمييز لفقرات االختبار
بعد استخداـ المعادلة السابقة بيف (  )0.71 -0.27بمتكسط قدره  ،% 44.72مما يشير إلى أف
جميع فقرات االختبار تقع ضمف المستكل المقبكؿ لمعامبلت التمييز .كيرل العمماء أف معامؿ
التمييز يجب أال يقؿ عف ) (25%كأنو كمما ارتفعت درجة التمييز عف ذلؾ كانت أفضؿ (الزيكد
كعمياف. (1998،
 -الصورة النيائية لبلختبار:

بمغ عدد أسئمة االختبار في صكرتو النيائية ( )24سؤاالن مكزعة عمى أبعاد االختبار الخمسة،

حيث تـ رصد درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة ،كصفر لئلجابة الخطأ ،كبذلؾ تككف درجة الطالب
محصكرة ما بيف [ ]24،0درجة .حيث كاف عدد فق ارت مكزعة عمى الميارات كاآلتي:
جدوؿ ( )2عدد فقرات اختبار ميارات التفكير البصري
التعرؼ عمى

الشكؿ البصري

وادراؾ

6

3

ووصفو

عدد

تفسير

استخبلص المعاني

التمييز

تحميؿ

واالستنتاج البصري

البصري

الشكؿ

5

6

4

الغموض

البصري

المجموع
الكمي
24

الفقرات

إعداد دليؿ المعمـ:

تطمبت الدراسة الحالية إعداد دليؿ لممعمـ لمتدريس باستخداـ نمكذج درايفر ،كقبؿ البدء في

إعداده تـ مراجعة األدبيات التربكية التي اىتمت بالتدريس باستخداـ نمكذج درايفر لمكقكؼ عمى آلية
تفعيمو في المكقؼ التعميمي.
قامت الباحثتاف باالطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم لبلستعانة بو في إعداد دليؿ

المعمـ كالدراسات التي تناكلت التدريس باستخداـ نمكذج درايفر منيا دراسة (جمعة،)2016 ،
كدراسة (الغمرم)2015 ،؛ لتستعيف بو معممة العمكـ كالحياة في تدريس الطبلب لمكحدة الثانية مف

347

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

كتاب العمكـ كالحياة (الكيرباء كالمغناطيسية) ،كذلؾ في ضكء التدريس باستخداـ نمكذج درايفر حيث
تـ تصميـ الكحدة بطريقة شيقة كجاذبة لمطمبة.
ثـ تـ إعداد الدليؿ كعرضو عمى عدد مف أساتذة الجامعات تخصص مناىج كطرؽ تدريس

كعمى عدد مف مكجيي كمع ممي العمكـ إلبداء آرائيـ حكلو ،كحكؿ إمكانية تعديمو ثـ قامت الباحثتاف
بالتعديبلت في ضكء تكجييات المحكميف ،حيث تضمف الدليؿ األىداؼ المراد تعمميا ،كالتكزيع
الزمني لمحصة ،كالخبرات السابقة ،كاألنشطة المتضمنة كالكسائؿ التعميمية كاألدكات المستخدمة في

تنفيذ الدركس ،كخطكات التنفيذ ،كأسئمة التقكيـ المختمفة إلى أف خرج الدليؿ بصكرتو النيائية.
جاء إعداد الدليؿ وفقاً لمخطوات اآلتية:

ٔ .تحديد اليدؼ مف الدليؿ:

ىدؼ الدليؿ إلى تكضيح آلية تدريس كحدة “الكيرباء كالمغناطيسية” باستخداـ نمكذج درايفر؛

لبلسترشاد بو في تدريس كحدة “الكيرباء كالمغناطيسية” لممجمكعة التجريبية.
ٕ .تحديد موضوعات الدليؿ:

تمثمت مكضكعات الدليؿ في كحدة “الكيرباء كالمغناطيسية” مف مقرر العمكـ كالحياة لمصؼ

الراب ع األساسي؛ لمناسبتيا مف حيث تكفر ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا ،كلمناسبة كقت
تدريسيا مع زمف تطبيؽ التجربة.
ٖ .الصورة األولية لمدليؿ:

أعدت الباحثتاف دليؿ المعمـ في صكرتو األكلية ،بعد مراجعة الدراسات السابقة كاألدب التربكم

الذم يعني بالتدريس باستخداـ نمكذج درايفر ،كقد احتكل دليؿ المعمـ عمى ما يأتي:
 مقدمة الدليؿ. -اليدؼ العاـ مف الدليؿ.

 الخطة الزمنية البلزمة لتطبيؽ التدريس باستخداـ نمكذج درايفر. نبذة مكجزة لمتعريؼ بنمكذج التدريس باستخداـ درايفر. الميارات المراد تنميتيا. التعريؼ ب”الكيرباء كالمغناطيسية”. -أىداؼ تدريس “الكيرباء كالمغناطيسية” لممرحمة االبتدائية.
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ٗ .ضبط الدليؿ:

تـ عرض الدليؿ في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف كالمحكمكف في المناىج

كطرؽ التدريس ،كمعممي العمكـ كالحياة ،كبعد إجراء التعديبلت التي أشار إلييا السادة المحكميف،

خرج الدليؿ في صكرتو النيائية كأصبح صالحان لمتطبيؽ.
 -تنفيذ تجربة الدراسة:

نفذت التجربة في الفصؿ األكؿ مف العاـ 2020-2019ـ ،كذلؾ بعد أف تـ ضبط اإلجراءات

البلزمة كافة كاف لتنفيذ التجربة ،كقد استغرؽ زمف التجربة أربعة أسابيع ،بدأت بتطبيؽ أدكات

الدراسة عمى العينة االستطبلعية ،كانتيت بتطبيؽ أدكات الدراسة تطبيقنا بعديان ،كمف ثـ رصد
الدرجات ،كادخاؿ البيانات كمعالجتيا احصائي نا باستخداـ برنامج (.(SPSS

خطوات الدراسة:

لقد اتبعت الباحثتاف الخطكات اآلتية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:

 تـ االطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة كىي (نمكذج درايفر-ميارات التفكير البصرم).

 إعداد قائمة بميارات التفكير البصرم كبناء مؤشرات لكؿ ميارة. -بناء كاعداد اختبار ميارات التفكير البصرم.

 -عرض قائمة ميارات التفكير البصرم كاختبار ميارات التفكير البصرم عمى عدد مف المحكميف

في مجاؿ تدريس العمكـ مف أس اتذة الجامعات كمكجيي كمعممي العمكـ إلجراء التعديبلت

البلزمة.

 إعداد دليؿ لممعمـ في ضكء نمكذج درايفر كتحكيمو مف خبلؿ عرضو عمى عدد مف المختصيفكالخبراء كالمكجييف كالمعمميف.

 تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم عمى العينة االستطبلعية لتحديد الصدؽ كالثباتكالصعكبة كالتمييز.

 -إعطاء االختبار قبميان لمجمكعات الدراسة لمتأكد مف تكافؤ المجمكعات.

 البدء بتنفيذ التجربة حيث تـ تدريس المجمكعة التجريبية بالطريقة الحديثة كىي نمكذج درايفر،بينما درست المجمكعة الضابطة بالطريقة العادية لمكحدة المتعارؼ عمييا.

 -تطبيؽ االختبار بعديان (اختبار ميارات التفكير البصرم) عمى عينة الدراسة بعد االنتياء مف

تدريس الكحدة ،كرصد نتائج االختبار لمعرفة أثر نمكذج درايفر لممجمكعة التجريبية مقابؿ
المجمكعة الضابطة.
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تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ التطبيؽ في اختبار ميارات التفكير البصري.
كلمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير

البصرم تـ استخداـ اختبار  tلعينتيف مستقمتيف " " Independent Samples t testلممقارنة بيف
متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة قبؿ التطبيؽ في اختبار التفكير البصرم

فكانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ (.)3

جدوؿ ( :)3نتائج اختبار ( )Tلمفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة قبؿ التطبيؽ.
ميارات التفكير

المتوسط

االنحراؼ

قيمة()T

الحسابي

المعياري

المحسوبة

.932

المجموعة

العدد

التجريبية

30

2.40

البصري ووصفو

الضابطة

30

2.63

.718

تفسير واد ارؾ

التجريبية

30

.73

.521

الغموض

الضابطة

30

.93

.521

استخبلص المعاني

التجريبية

30

2.50

.974

الضابطة

30

2.13

.937

التجريبية

30

2.43

.817

الضابطة

30

2.07

.868

التجريبية

30

.80

.664

الضابطة

30

.93

.785

التجريبية

30

8.87

2.596

الضابطة

30

8.70

2.562

البصري
التعرؼ عمى الشكؿ

واالستنتاج البصري
التمييز البصري
تحميؿ الشكؿ البصري
الدرجة الكمية

القيمة
االحتمالية
().Sig

1.086

0.282

1.487

0.142

1.486

0.143

1.684

0.098

0.710

0.480

0.250

0.803

 قيمة ( )Tالجدكلية عند درجة حرية  58كعند مستكل داللة (  )   0.05تساكم .2.0021 
 قيمة ( )Tالجدكلية عند درجة حرية  58كعند مستكل داللة (  )   0.01تساكم .2.6644 
تبيف مف جدوؿ (ٖ) اآلتي:
بالنسبة لممجموع الكمي لبلختبار :أف قيمة ( )Sigلمدرجة الكمية لبلختبار تساكم  0,803كىي أكبر
مف مستكل الداللة (  ،)   0.05مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل
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الداللة بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي لميارات التفكير
البصرم ككؿ.
كذلؾ األمر بالنسبة لمميارات الفرعية لمتفكير البصري :أف قيمة ( )Sigلمدرجة الكمية لكؿ ميارة
فرعية أكبر مف مستكل الداللة (  ،)   0.05مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
عند مستكل الداللة بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي لكؿ

ميارة فرعية مف ميارات التفكير البصرم.

األساليب اإلحصائية:

الختبار فرضيات الدراسة استخدمت الباحثتاف المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 اختبار اختبار  Independent Samples t test" tلمفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف. -مربع معامؿ إيتا  η2لمتحقؽ مف حجـ األثر.

نتائج البحث:

لئلجابة عف أسئمة الد ارسة ،قامت الباحثتاف باختبار الفركض ككانت النتائج كاآلتي:

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ ومناقشتيا:

ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى" :ما ميارات التفكير البصري المراد تنميتيا لدى طبلب
الصؼ الرابع األساسي

كلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثتاف باالطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم الذم

كبناء عميو تـ اعتماد ميارات التفكير البصرم التي اتفؽ عمييا
تناكؿ ميارات التفكير البصرم،
ن
غالبية الباحثيف كالمختصيف التربكييف؛ باعتبارىا األكثر شيكعان في األدب التربكم مف كجية نظر

الباحثتيف كىي( :التعرؼ غمى الشكؿ البصرم ككصفو ،تفسير كاد ارؾ الغمكض ،استخبلص المعاني
كاالستنتاج البصرم ،التمييز البصرم ،تحميؿ الشكؿ البصرم).كالجدكؿ ( )4يكضح ميارات التفكير

البصرم المراد تنميتيا لدل طبلب الرابع األساسي كتعريؼ الباحثتيف ليا.

جدكؿ ( :)4ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي بغزة
الميارة
التعرؼ إلى الشكؿ البصري ووصفو
تفسير وادراؾ الغموض

التعريؼ
القدرة عمى معرفة كتحديد أبعاد كطبيعة كجميع
خصائص الظاىرة لمشكؿ المعركض.
القدرة عمى تكضيح العبلقات بيف الجزيئات كالكميات
المتعمقة بالشكؿ البصرم.
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القدرة عمى استنتاج معاني جديدة كالتكصؿ الي مفاىيـ
استخبلص المعاني واالستنتاج البصري كمبادئ أك تعميمات أك قكانيف مف خبلؿ الشكؿ
البصرم المعركض.

القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ البصرم كتمييزه بصريا
التمييز البصري

تحميؿ الشكؿ البصري

عف باقي األشكاؿ سكاء كانت رسكـ تكضيحية أك

مكزا.
ر ن

ىي القدرة عمى رؤية العبلقات في الشكؿ كتحديد
خصائص تمؾ العبلقات في الشكؿ كتصنيفيا.

ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يوتي :ما الصورة العامة لنموذج درايفر المراد استخدامو لتنمية
ميارات التفكير البصري لدى طبلب الصؼ الرابع األساسي

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثتاف بالرجكع الي المراجع الحديثة مف األدب التربكم

كالدراسات السابقة التي تناكلت نمكذج درايفر كدراسة الغمرم (َُِٓـ(  ،دراسة جمعة (َُِٔـ)،

دراسة حسف(َُِٕـ).

حيث قامت الباحثتاف بتعريؼ ىذا النمكذج كما يمي:
نموذج درايفر :بأنو إطار تنظيمي لمجمكعة مف الخطكات التي ينتقؿ فييا المتعمـ مف خطكة

إلى أخرل كالتي تبدأ بالتكجيو كاظيار األفكار كاعادة صياغتيا كتطبيقيا عمى المكاقؼ الجديدة إلى
عممية المراجعة األخيرة كيدرؾ المتعمـ مف خبلليا ميارات التفكير البصرم.

كأثناء االطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم استفادت الباحثتاف بإعداد دليؿ لممعمـ،

كقد تـ بناء الدليؿ ،كقد تضمف إرشادات لممعمـ كتعميمات لو ،كنبذة عف نمكذج درايفر ،كما تضمف

اإلطار العاـ لمدليؿ :األىداؼ العامة كالخاصة لمدليؿ ،كتخطيط الدركس ،كالكسائؿ المعينة،
كأنشطتو ،كتقكيمو كخطكات النمكذج.

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

ينص السؤاؿ الثالث عمى " :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة في
التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري "
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثتاف بصياغة الفرض اآلتي :ال توجد فروؽ ذات داللة
احصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري ".

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ استخداـ اختبار Independent Samples t test t

لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف ،لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متكسطات األداء في اختبار
ميارات التفكير البصرم البعدم ل كؿ مف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية التي درست
باستخداـ نمكذج درايفر ،كفيما يمي تفصيؿ لمنتائج:
جدوؿ ( :)5اختبار  Independent Samples t testلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات درجات الطبلب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي
لميارات التفكير البصري
ميارت التفكير
ا

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

قيمة()T

المتوسط

.498

3.345

المجموعة

العدد

التجريبية

30

4.40

البصري ووصفو

الضابطة

30

3.80

.847

تفسير وادراؾ

التجريبية

30

3.40

.563

الغموض

الضابطة

30

2.83

.913

استخبلص المعاني

التجريبية

30

4.37

.964

واالستنتاج البصري

الضابطة

30

3.67

1.213

التجريبية

30

5.40

.814

الضابطة

30

4.57

1.251

التجريبية

30

3.90

.712

الضابطة

30

3.03

.850

التجريبية

30

21.47

2.097

الضابطة

30

17.90

2.440

البصري

التعرؼ عمى الشكؿ

التمييز البصري
تحميؿ الشكؿ البصري
الدرجة الكمية

المحسوبة

2.894
2.474
3.059
4.280
6.072

 قيمة ( )Tالجدكلية عند درجة حرية  58كعند مستكل داللة ( )   0.05
 قيمة ( )Tالجدكلية عند درجة حرية  58كعند مستكل داللة ( )   0.01
مف خبل ؿ الجدوؿ السابؽ يتضح التالي:
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القيمة

االحتمالية
().Sig

0.001
0.006
0.016
0.003
0.000

0.000

تساكم .2.0021 
تساكم .2.6644 
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أوالً :بالنسبة لميارة التعرؼ عمى الشكؿ البصري ووصفو:

أف قيمة ( )Sigلميارة التعرؼ عمى الشكؿ البصرم ككصفو تساكم  0,001كىي أقؿ مف
مستكل داللة ( ،)   0.01مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة
( )   0.01بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارة التعرؼ

عمى الشكؿ البصرم ككصفو مف االختبار البعدم لميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة

التجريبية كذلؾ ألف متكسط المجمكعة التجريبية كاف أعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في ىذه
الميارة.

ثانياً :بالنسبة لميارة تفسير وادراؾ الغموض:

أف قيمة ( )Sigلميارة تفسير كادراؾ الغمكض تساكم  0,006كىي أقؿ مف مستكل داللة
( ،)   0.01مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )   0.01بيف
متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارة تفسير كادراؾ الغمكض مف

االختبار البعدم لميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ ألف متكسط المجمكعة
التجريبية كاف أعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في ىذه الميارة.
ثالثاً :بالنسبة لميارة استخبلص المعاني واالستنتاج البصري:

أف قيمة ( )Sigلميارة استخبلص المعاني كاالستنتاج البصرم تساكم  0,016كىي أقؿ مف
مستكل داللة (  ،)   0.05مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة
(  )   0.05بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارة استخبلص
المعاني كاالستنتاج البصرم مف االختبار البعدم لميا ارت التفكير البصرم لصالح المجمكعة

التجريبية كذلؾ ألف متكسط المجمكعة التجريبية كاف أعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في ىذه
الميارة.

رابعاً :بالنسبة لميارة التمييز البصري:

أف قيمة ( )Sigلميارة التمييز البصرم تساكم  0,003كىي أقؿ مف مستكل داللة
( ،)   0.01مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )   0.01بيف
متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارة التمييز البصرم مف االختبار

البعدم لميا رات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ ألف متكسط المجمكعة التجريبية
كاف أعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في ىذه الميارة.
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خامساً :بالنسبة لميارة تحميؿ الشكؿ البصري:

أف قيمة ( )Sigلميارة تحميؿ الشكؿ البصرم تساكم  0,000كىي أقؿ مف مستكل داللة
( ،)   0.01مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )   0.01بيف
متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارة تحميؿ الشكؿ البصرم مف

االختبار البعدم لميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ ألف متكسط المجمكعة
التجريبية كاف أعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في ىذه الميارة.
سادساً :بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري:

أف قيمة ( )Sigلمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصرم تساكم  0.000كىي أقؿ مف
مستكل داللة ( ،)   0.01مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة
( )   0.01بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم
لميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ ألف متكسط المجمكعة التجريبية كاف

أعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في الدرجة الكمية لبلختبار.
حساب حجـ التوثير:

فيما يتعمؽ بحجـ األثر الناتج عف تكظيؼ التدريس باستخداـ نمكذج درايفر في تنمية التفكير

البصرم في مادة العمكـ كالحياة لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي ،قامت الباحثتاف بحساب مربع
إيتا (  )  2لحساب حجـ األثر ،مف خبلؿ القانكف التالي (صافي2017ـ:)157 :
t2
 = 2
t  df
2

  :نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذم يرجع إلى المتغير المستقؿ.2

  :T2مربع قيمة ت. :df -درجة الحرية.

كالجدكؿ التالي يكضح مستكيات التأثير كفقا لمربع إيتا ( (.) عفانة2016 ،ـ:)52 :
2
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جدوؿ ( )6يوضح مستويات حجـ التوثير
درجة التوثير

صغير

متوسط

كبير

2

لمربع إيتا ( )

0.01

0,06

0,14

كالجدكؿ التالي يكضح حجـ الفركؽ بيف المجمكعات في كؿ ميارة مف ميارات التفكير البصرم،
كفي الدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصرم:
جدوؿ ( :)7يوضح قيمة مربع إيتا( )
2

الميارات

مربع إيتا ( )

درجة التوثير

التعرؼ إلى الشكؿ البصري ووصفو

0.16

كبير

تفسير وادراؾ الغموض

0.13

متكسط

استخبلص المعاني واالستنتاج البصري

0.10

متكسط

التمييز البصري

0.14

كبير

تحميؿ الشكؿ البصري

0.24

كبير

الدرجة الكمية

0.39

كبير

2

يتضح مف الجدكؿ ( )7أف قيـ معامؿ مربع إيتا (  ) كبيرة في المجمكع الكمي الختبار
2

التفكير البصرم في كؿ ميارة فرعية ،باستثناء ميارتي تفسير كادراؾ الغمكض ،كاستخبلص المعاني
كاالستنتاج البصرم كاف حجـ التأثير فييما متكسطنا ،مما يدلؿ عمى أف حجـ األثر الناتج عف

التدريس باستخداـ نمكذج درايفر في تنمية التفكير البصرم في مادة العمكـ كالحياة لدل طبلب
الصؼ الرابع األساسي كاف كبي انر.

تفسير النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة:

تظير النتائج تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية عمى طبلب المجمكعة الضابطة في اختبار

ميارات التفكير البصرم ،كىذا يبيف أف استخداـ نمكذج درايفر في التدريس أثبت فاعميتو ،كأدل إلى
قياـ الطبلب بممارسة عمميات عقمية في أثناء دراسة كحدة "الكيرباء كالمغناطيسية" مما يؤكد أف
ميارات التفكير البصرم لدييـ تمت تنميتيا.

كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (جمعة )2016 ،في استخداميا نمكذج درايفر لتنمية
ميارات التفكير.
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توصيات الدراسة:
بناء عمى نتائج الدراسة ،تكصي الباحثتاف بما يمي:
ن
ُ .ضركرة استخداـ نمكذج د اريفر في تدريس العمكـ لمطبلب لقدرتو عمى زيادة دافعيتيـ كاثارتيـ
لمتعمـ كتنمية ميارات التفكير لدييـ بشكؿ عاـ ،كميارات التفكير البصرم بشكؿ خاص.

ِ .ضركرة عقد كرشات عمؿ لممعمميف لتعريفيـ بميارات التفكير كتدريبيـ عمى طرؽ تنمية.
ّ .ضركرة عقد كرشات عمؿ لمعممي المباحث المختمفة لتدريبيـ عمى استخداـ إستراتيجيات
التدريس الحديثة.

ْ .ضركرة تكفير اإلمكانات البلزمة الستخداـ النماذج كاإلستراتيجيات الحديثة في التدريس.
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تقويـ جودة محتوى كتاب الرياضيات الفمسطيني المطور لمصؼ السادس
األساسي في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

أ .محمد عبد المحسف أبو الروس

إعداد:

وزارة التربية والتعميـ – غزة

أ .أسامة حسف عبد الوىاب زيداف
وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف

(األونروا) – غزة

362

م0202  ٌونٌو،1441 مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة

:الممخص
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ جكدة محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية لمصؼ السادس األساسي
 كتككنت عينة، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي،)CFBT( في ضكء المعايير البريطانية
 كالتي طبقت في العاـ الدراسي،الدراسة مف محتكل كتب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي
.ََِِـ في فمسطيف بكاقع كتابيف- َُِٗ

 كالتي تـ إعدادىا استنادنا إلى المعايير البريطانية،كاستخدـ الباحثاف أداة تحميؿ المحتكل

. الخاصة بمعايير المحتكل،)CFBT( الخاصة بمركز المعمميف البريطانييف

كخمصت الدراسة إلى تضميف كتب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي لمعاـ الدراسي
) لممحتكل بنسب متفاكتة؛ كمف أىـCFBT( ََِِـ لمعايير مركز المعمميف البريطانييف-َُِٗ
تكصيات الدراسة ضركرة إطبلع المختصيف بالمناىج الدراسية عمى المعايير العالمية لتطكير
 كاعادة النظر في مكاطف الضعؼ في كتب الرياضيات،)CFBT( المناىج مثؿ المعايير البريطانية
. كتعزيز نقاط القكة،لمصؼ السادس

. كتب الرياضيات،(CFBT(  معايير،تحميؿ محتكل الكتب: الكممات المفتاحية
Abstract:
The study aimed to evaluate quality the content of the Palestinian
mathematics books for the sixth grade in the light of the CFBT standards.
The researchers used the analytical descriptive method. The study sample
consisted of the content of the sixth-grade mathematics books, which were
applied in the academic year 2019-2020 in Palestine by two books. The
researchers used the content analysis tool, which was prepared based on the
CFBT standards for content standards. The study concluded that
mathematics books for the sixth-grade primary for the academic year 20192020 included the CFBT standards for content at varying rates. One of the
most important recommendations of the study is that curriculum
professionals should be exposed to global standards for curriculum
development such as the CFBT standards, a review of weaknesses in sixth
grade math books and reinforcement of strengths.
Keywords: Analysis of Book Content, Standards (CFBT), Mathematics
Books.
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مقدمة
تعد التربية مف القكاعد األساسية التي يمكف االرتكاز إلييا لبناء أم أمة أك حضارة ،بؿ تعدل

ذلؾ إلى ككنيا أحد البكابات الرئيسة التي ال يمكف الدخكؿ ألم مجتمع إال مف خبلليا ،كفي ظؿ ما

نشيده اليكـ مف ثكرة معمكماتية ،كانفجار معرفي مؤل العالـ بأسره ،فبل بدد لنا مف االىتماـ بالعممية
التربكية؛ مف أجؿ مكاجية ىذا التطكر كمكاكبتو ،كبناء جيؿ قادر عمى التكيؼ كتقبؿ كؿ ما ىك
جديد بما ينسجـ كقيمتو التربكية التي نشأ كتربى عمييا.

كفي مكجة ىذه التغيرات ،فرض عمى العممية التربكية أال تتجاىؿ ما يحدث حكليا مف تغيرات

كمستحدثات ،كانما عمييا مجاراتيا مف خبلؿ إعداد مناىج دراسية تأخذ مرك انز ميمان في مكاكبة

التغيرات الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالنفسية التي يمر بيا المجتمع.

كنظ انر ألف الكتب الدراسية تختمؼ باختبلؼ المباحث ،فإف مبحث الرياضيات يعد مف أىـ ما يدرسو

ميما بيف المقر ارت
الطالب في مختمؼ م ارحؿ التعميـ مف مكاد أساسية ،حيث تؤدم الرياضيات دك انر ن
الدراسية في التعميـ؛ فيي لغة العمكـ (حمداف.)ّ:ََُِ،

لذلؾ فإف كضع مناىج رياضيات حديثة تمبي متطمبات العصر مف األمكر الميمة ،ككاف ل ازمان

تقكيـ ىذه المناىج بشكؿ مستمر ،كمعرفةي مكقعيا مف مناىج الرياضيات لدكؿ العالـ المتقدمة،
ي
بناء عمى نتائج التقكيـ ،كاث ار يؤىا بمكضكعات أكثر حيكية كفائدة ،خاصة أف الرياضيات
كتطكيرىا ن
ي
لغة دكلية يمكف تطبيقيا في أم دكلة ،كمقارنتيا بمنياج الرياضيات لدكؿ أخرل (بدر.)ّ:َُِٓ،

كعرؼ فتح ا﵀ (ََِٔ ،صٕٔ) تقكيـ المنياج بأنو "إصدار الحكـ عمى مدل جكدة المنياج،

قر ارت مناسبة لعبلجيا".
ييدا التخاذ ا
مف خبلؿ الكشؼ عف نقاط القكة كمكاطف الضعؼ فيو ،تم ن
كيشير عبد المطيؼ )َُُِ  (ٓ:إلى أف المؤسسات التربكية قد أدركت بأف عممية تطكير
المنياج ال يمكف أف تتـ بعيدنا عف تطكير كتقكيـ الكتب المدرسية؛ لمتعرؼ إلى مدل تحقيقيا لما

حدد ليا مف أىداؼ ،كمدل انسجاميا مع المعايير العالمية ،كأف عممية بناء منياج ناجح ال بد كأف

يتبعو عمميات تطكير كتحديث ،كلما كانت الكتب كالمقررات تمثؿ الصكرة المممكسة لممنياج كتعالج
القضايا المختمفة لذا فإف تطكير المنياج ال يتـ إال عف طريؽ تطكير الكتب المدرسية ،كذلؾ مف
خبلؿ تقكيميا؛ لمتعرؼ إلى مدل نجاحيا في تحقيؽ ما حدد ليا مف أىداؼ في المستكل

اإلست ارتيجي.
إف الكتب المدرسية ىي أحد الكسائؿ كالطرؽ الميمة الكتساب المعارؼ كالميارات كالقيـ ،كما

أنيا ىي مصدر أساسي لمتعمـ ،كأداة يمكف مف خبلليا تحقيؽ أىداؼ المنياج .
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كأشارت الكالي (ََِٔ (ٖ:إلى أف الحاجة إلى تحميؿ محتكل المكضكعات الرياضيات
المدرسية كتقكيميا قد أصبحت ميمة ضركرية إذا ما أردنا لمناىجنا أف تؤدم دكرىا المنكط بيا ،فبل
شؾ أف عمميات التقكيـ المستمرة لممناىج مفيدة لكؿ مف يعنيو أمر التطكير التربكم لممناىج ،فمف
الضركرم األخذ برؤية المتخصصيف ،كذكم الخبرة ،كالكفاءات عند التقييـ ،حيث يمكف التطكير
كالتعديؿ لممسار الصحيح لممناىج ،كخطة يمكف تبنييا.

كبناء عمى ذلؾ فإف عممية التقكيـ عممية تشخيصية ،تيدؼ إلى تشخيص مكاطف القكة

كالضعؼ في المنياج كعبلجو ،حيث إنيا تعالج ما في المنياج مف عيكب ،كتعزز ما فيو مف قكة
مما يجعميا عممية كقائية كمستمرة كمرتبطة بالعممية التعميمية ،كىذا مما يؤدم إلى إعطاء نتائج
مرضية في مجاؿ تمبية حاجات المجتمع كحاجات المتعمـ.
لقد ظيرت اتجاىات عالمية حديثة في تعميـ الرياضيات ،تنادم بضركرة إعادة النظر في

الرياضيات المدرسية ،كيؤكد ذلؾ ما دعا إليو المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في الكاليات
المتحدة األمريكية في كثيقة معايير مناىج الرياضيات المدرسية ( National Council of

 ) NCTM:Teachers of Mathematicsكتقكيميا إلى أىمية كجكد معايير جديدة لمنظاـ

التربكم يتطمبيا سكؽ العمؿ ،كتفرض شكبلن جديدان عمى إعداد الفرد ليصبح مفك انر فعاالن يتعامؿ مع

األشياء المعقدة ،كيككف باحثان مطك انر لذاتو (منسي.)َُِّ:ِ ،

كمف بيف المشاريع التي اىتمت بمنياج الرياضيات ،مشركع منظمة المجمس األكركبي عاـ

ُْٔٗـ ،الذم أكصى بتجريب الكتب قبؿ تدريسيا ،كما أكصى أيضان مشركع الرياضيات الحديثة
في االتحاد السكفيتي عاـ ُْٔٗـ بأف يشترؾ بالمنياج كالكتب المدرسية أكبر عدد ممكف مف

العمماء السكفييت ،كأف يقكـ المعممكف بتقييـ الكتب تقييما دقيقان ،مف حيث صبلحيتيا لممعمـ
كالمتعمـ ،ثـ تعدؿ الكتب باستمرار كيعاد تجريبيا بعد تعديميا ،كأكصى مشركع اليكنسكك لمرياضيات

في الببلد العربية ُٔٔٗـ بتشكيؿ فريؽ قكمي لمرياضيات في كؿ بمد عربي ،بيدؼ تطكير مناىج
الرياضيات ،كمتابعة حركة التطكير الدكلية (الشمرم.)َُِٔ:ْ ،
كمف المؤسسات التي تكفر خدمات تعميمية لمنفع العاـ في المممكة المتحدة كعمى الصعيد
العالمي مؤسسة خيرية ،كىي مركز المعمميف البريطانييف ،كىي عبارة عف مؤسسة رائدة لتكفير

الخدمات التربكية ) ) CFBT:Center for British Teacherلمصالح العاـ في بريطانيا ،كتأسس
المركز منذ حكالي ْْ عاما ،كعمؿ مركز المعمميف البريطانييف في َْ دكلة حكؿ العالـ ،كمف ىذه
الدكؿ بريطانيا ،أستراليا ،كندا ،كغيرىا مف الدكؿ ،أما مف الدكؿ العربية التي تبنت المعايير بشكؿ
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كامؿ في مناىجيا فيي دكلة قطر ،أما اإلمارات ،كليبيا ،فتعمبلف عمى إعادة مناىجيا في ضكء
المعايير البريطانية ،كتستعيف بخب ارء المؤسسة التربكية (عبد المنعـ.)ٓ:َُِٔ،
كلبلستفادة مف المعايير كجب مقارنتيا مع الممارسات كالمعايير المطبقة في المناىج

الفمسطينية؛ لمعرفة أيف نقؼ منيا لككنيا تندرج في إطار العالمية ،إذ إف العديد مف الدكؿ قد قامت
بتبنييا كتغيير مناىجيا في الرياضيات في ضكئيا.

كتنقسـ الرياضيات إلى ثبلثة فركع رئيسة كما أكردتيا مؤسسة ( )CFBTكىي:
ُ .الحساب كالجبر ،باإلضافة إلى حساب التفاضؿ كالتكامؿ.
ِ .اليندسة كالقياسات ،الذم يشمؿ عمـ المثمثات.
ّ .معالجة البيانات ،التي تنقسـ إلى عمـ اإلحصاء ،كعمـ االحتماالت.
كيرل الباحثاف أنو عمى الرغـ مما أجرم مف أبحاث كدراسات تناكلت معايير مناىج الرياضيات

المدرسية ،إال أف الحاجة تتطمب إجراء العديد مف البحكث التي تتقصى تحميؿ المناىج الدراسية في
ضكء معايير عالمية كخاصة عمى الصعيد العربي كالمحمي ،فاألبحاث كالدراسات في ىذا المجاؿ ما
زالت في بدايتيا.

مشكمة الدراسة:

كبناء عمى ما سبؽ فإف الغرض مف ىذه الدراسة تقكيـ جكدة محتكل كتب الرياضيات لمصؼ
ن
السادس األساسي بفمسطيف لمعاـ َََُِِِٗ/ـ مف خبلؿ تصميـ نمكذج لمتحميؿ في ضكء
المعايير البريطانية الخاصة بمؤسسة ( ،)CFBTأمبلن في أف تسيـ في تطكير مناىج الرياضيات
كمكاكبتيا لما ى ك جديد بحيث تعمؿ عمى إعداد أجياؿ قادرة عمى التعاطي مع التطكر الحالي،

القررات المناسبة كتكظيفيا في خدمتيـ كخدمة المجتمع.
كظركؼ الحياة الحالية كالمستقبمية ،كاتخاذ ا
كتمثمت مشكمة الد ارسة بالسؤاؿ الرئيس اآلتي:

"ما مدل جكدة محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ السادس األساسي في ضكء معايير
) ")CFBT؟
كيتفرع منو السؤاؿ الفرعي التالي:
ُ .ما المعايير البريطانية ( )CFBTالكاجب تكافرىا في محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ السادس
األساسي؟

ِ .ما مدل جكدة محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ السادس األساسي في ضكء المعايير
البريطانية ()CFBT؟
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أىداؼ الدراسة:
يسعى الباحثاف مف خبلؿ الدراسة إلى تحقيؽ اليدؼ التالي:
 مدل جكدة محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ السادس األساسي في ضكء المعايير
البريطانية (.)CFBT

أىمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة في أنيا:
ُ .تكجو أنظار مخططي المناىج الدراسية كمطكرييا إلى تحديد نقاط القكة كالضعؼ في محتكل
كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي ،ضمف الفترة التجريبية ليا في ضكء معايير
(.)CFBT

ِ .استجابة لمتكصيات الدكلية كاالتجاىات العالمية الحديثة ،كالتي تنادم بتقكيـ كتحميؿ المناىج
الدراسية بشكؿ مستمر؛ كذلؾ بيدؼ تحسينيا كتطكيرىا.
ّ .تمبي احتياجات الباحثيف كالميتميف في مجاؿ مناىج الرياضيات في ضكء معايير (.)CFBT

مصطمحات الدراسة اإلجرائية:

التقويـ في ضوء معايير ( :)CFBTعممية تربكية لمحكـ عمى محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني
المطكر لمصؼ السادس مف حيث مدل تكافرىا مع معايير ( ،)CFBTبيدؼ التعرؼ إلى نقاط القكة
كمكاطف الضعؼ ،باستخداـ أسمكب تحميؿ المحتكل ،كالنسبة المقبكلة ىي النسبة التي تككف أعمى

بناء عمى كرشة عمؿ مع مشرفي الرياضيات لممرحمة األساسية كمعممييا ،كاالطبلع
مف (َٖ ،)%ن
عمى الدراسات السابقة.
المعايير البريطانية ( :)CFBTىي مجمكعة معايير أعدىا مركز المعمميف البريطانييف Center
) ،)for British Teacherكتستخدـ عمى نطاؽ كاسع لبناء منياج الرياضيات في مراحؿ التعميـ

العاـ كتطكيرىا.

مستوى الجودة :ىي درجة تكافر المعايير البريطانية ( )CFBTفي المكضكعات المتضمنة في

كتاب الرياضيات بجزأيو لمصؼ السادس األساسي في فمسطيف بدرجة أعمى مف (َٖ ،)%حيث تـ

تحديدىا بعقد كرشة عمؿ مع مشرفي الرياضيات لمصؼ السادس األساسي كمعمميو كاالطبلع عمى
الدراسات السابقة.

المحتوى :عرؼ الباحثاف المحتكل إجرائيان بأنو مجمكعة الخبرات مف معارؼ كمفاىيـ كقكانيف كالتي
يتضمنيا كتاب الرياضيات لمصؼ السادس.
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و
عي ،في ضكء معايير
تحميؿ المحتوى :أسمكب كطريقة تيدؼ إلى إعطاء
مي كمكضك و
كصؼ ك و
مركز المعمميف البريطانييف ()CFBT؛ لمعرفة مدل تكافر محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ السادس

مع تمؾ المعايير.

المؤشرات :عبارات أدائية أك سمككية يحتكييا كتاب الصؼ السادس لمكفاء بمتطمبات تحقيؽ
المعيار.

كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي :ىي كتاب الرياضيات بجزأيو (األكؿ كالثاني) الذم تـ
تطبيقو مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ في فمسطيف خبلؿ العاـ الد ارسي )َََُِِِٗ/ـ( عمى طمبة

الصؼ السادس األساسي.
الدراسات السابقة:

دراسات تناولت تقويـ المحتوى في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

نظ انر لعدـ تكافر دراسات متعمقة بقياس مكضكعات الرياضيات كتحميميا كتقكيـ تطكيرىا في

ضكء المعايير البريطانية (-)CFBTعمى حد عمـ الباحثيف -فقد تطرؽ الباحثاف إلى مكاد دراسية

أخرل قامت بقياس مناىجيا كتحميميا كتطكيرىا كتقكيميا في ضكء المعايير البريطانية (.)CFBT
دراسة بدر (ٕ٘ٔٓـ)

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل جكدة مكضكعات اليندسة كالقياس في كتب رياضيات

المرحمة األساسية في فمسطيف في ضكء معايير المؤسسة البريطانية( ،)CFBTكقد أجريت الدراسة
في فمسطيف ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف محتكل كتب
الرياضيات في كؿ صفكؼ المرحمة األساسية ،حيث قاـ الباحث بتحميؿ مكضكعات اليندسة

كالقياس في كتب الرياضيات لصفكؼ المرحمة األساسية مف (ُ ،)َُ-كاستخدـ الباحث في ىذه

الدراسة التكرارات كالنسب المئكية كمعالجات إحصائية ،كتكصمت الدراسة إلى أف جميع مكضكعات
اليندسة في كتب رياضيات المرحمة األساسية لـ تصؿ مستكل الجكدة ،كما أنيا لـ تصؿ إلى الحد

المقبكؿ تربكيان إال في الصؼ األكؿ األساسي.

ككانت النسب كالتالي الصؼ األكؿ (ٔٔ ،)%الصؼ الثاني (ْ ،)%ْٔ.الصؼ الثالث

(ٔ ،)%ّْ.الصؼ ال اربع (ْ ،)%ْٔ.الصؼ الخامس (ٕ ،)%ُٗ.الصؼ السادس (ِ،)%ِٓ.
الصؼ السابع (ٓ ،)%ْٕ.الصؼ الثامف (ُ ،)%ُٓ.الصؼ التاسع (َُ ،)%الصؼ العاشر

(ُٔ.)%
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دراسة عبد المنعـ (ٕٓٔٙـ)
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تكافر معايير ( )CFBTفي محتكل منياج الفيزياء لمصفكؼ

(َُ )ُِ-في قطاع غزة.

كقد أجريت الدراسة في فمسطيف ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة

الدراسة مف محتكل منياج الفيزياء لممرحمة الثانكية لمصفكؼ (َُ ،)ُِ-حيث قامت الباحثة بإعداد
بطاقة تحميؿ محتكل في ضكء معايير ( ،)CFBTكاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة التك اررات

كالنسب المئكية كمعالجات إحصائية ،كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد تكازف في تكزيع المعايير

عمى الصفكؼ (َُ )ُِ-الفمسطينية ،حيث كاف ىناؾ تركيز عمى مكضكع معيف مف مكضكعات
الفيزياء عمى حساب المكاضيع األخرل في الصؼ الكاحد.
دراسة التميمي (ٕٓٔٚـ)

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث المتكسط في المممكة العربية

السعكدية مع المعايير العالمية لمعمميات كالمحتكل.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت عينة الدراسة كتب الرياضيات لمصؼ الثالث

المتكسط في المممكة العربية السعكدية ،كاستخدمت الدراسة أداة لمدراسة نمكذجيف :النمكذج األكؿ،
لتحميؿ الكتاب ،كاشتمؿ عمى المؤشرات الرئيسية الخاصة بالمعايير العالمية لمعمميات ،كالنمكذج
الثاني ،لتحميؿ الكتاب ،كاشتمؿ عمى المؤشرات الرئيسة الخاصة بالمعايير العالمية لممحتكل.
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الكتاب تضمف معيار (حؿ المشكبلت الرياضية ،التكاصؿ

الرياضي ،التفكير الرياضي ،التمثيؿ الرياضي) بدرجة اتساؽ عالية .أما فيما يخص معيار الترابط
اضحا بيف نتائج تحميؿ المحتكل،
الرياضي فقد جاء بدرجة اتساؽ متكسطة ،كأف ىناؾ تبايننا ك ن
كتقديرات أفراد عينة الدراسة ،حكؿ درجة تكافر المعايير العالمية في كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث
المتكسط في المممكة العربية السعكدية.
د ارسة كنكوف وتوت (ٕٓٔٛـ)

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتكل كتب الفيزياء لممرحمة اإلعدادية كفؽ معايير المؤسسة

البريطانية ) ،)CFBTكقد أجريت الدراسة في العراؽ ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كتككنت عينة الدراسة مف محتكل كتب الفيزياء في كؿ صفكؼ المرحمة اإلعدادية ،حيث قاـ الباحث
بتحميؿ المحتكل ،معتمدان عمى استخ ارج األفكار الرئيسية في كتاب الفيزياء ،ثـ مقارنتيا بقائمة

معايير))CFBT؛ لمتحقؽ مف تكافرىا في المعايير ،كاستخدـ الباحث في ىذه الد ارسة التك اررات
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كالنسب المئكية كمعالجات إحصائية ،كتكصمت الدراسة إلى أف مدل تكفر المعايير في كتب
المرحمة اإلعدادية جاء بنسبة منخفضة بمغت (َّ.)%
دراسة المدىوف (ٕٜٓٔـ)

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تكافؽ مكضكعات اإلحصاء كاالحتماالت المتضمنة في كتب

رياضيات التعميـ األساسي (ٓ )ٗ-بفمسطيف مع معايير ( )NCTMاألمريكية ،كمعايير (،)CFBT
كقد أجريت الدراسة في فمسطيف ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة

الدراسة مف محتكل مكضكعات اإلحصاء كاالحتماالت لمصفكؼ (ٓ )ٗ-بفمسطيف بكاقع عشرة
كتب ،حيث قامت الباحثة بإعداد أداتيف لتحميؿ المحتكل ،حيث تـ إعداد القائمة األكلى في ضكء
معايير ( )NCTMلمجاؿ تحميؿ البيانات كاالحتماالت ،في حيف تـ إعداد القائمة الثانية في ضكء

معايير ( )CFBTفي نفس المجاؿ ،كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة التك اررات كالنسب المئكية
كمعالجات إحصائية ،كتكصمت الدراسة إلى أف جميع مكضكعات اإلحصاء كاالحتماالت المتضمنة

في كتب رياضيات الصفكؼ (ٓ )ٗ-في ضكء ( )NCTMكمعايير ( )CFBTلـ تصؿ إلى
المستكل المقبكؿ تربكيان ،حيث كانت نسبة التكافر في الصفكؼ (ٓ )ٗ-عمى الترتيب :الصؼ
الخامس

(ٔ،)%َٔ،%ِٖ.

الصؼ

السادس

(ٓ،)%َٔ،%ْٓ.

الصؼ

السابع

(ٓ ،)%ٖٓ.ٕ،%ْٓ.الصؼ الثامف (ٖ ،)%ِٕ.ٕ،%ُٖ.الصؼ التاسع (ٔ.)%ُٕ.ْ،%ّٔ.
التعقيب عمى الد ارسات السابقة

اتفقت البحكث كالدراسات السابقة عمى أىمية االستمرار في تحميؿ مناىج الرياضيات كتقكيميا

كتطكيرىا لجميع المراحؿ التعميمية في ضكء معايير ()CFBT؛ كيبلحظ مف العرض السابؽ تعدد
األىداؼ التي دارت حكؿ تمؾ الدراسة ،كىدفت جميا إلى تحميؿ محتكل المناىج في ضكء
معاييرNCTM؛ كما استخدمت البحكث كالدراسات السابقة أداة تحميؿ المحتكل ،كطبقت عمى

عينات متباينة ،فمنيا ما طبؽ عمى عينات بالمرحمة األساسية ،مثؿ دراسة بدر (َُِٓـ) ،دراسة
التميمي(َُِٕـ) ،دراسة كنككف كتكت (َُِٖـ) ،دراسة المدىكف (َُِٗـ) كىذا مشابو لعينة
دراستنا الحالية ،كمنيا ما طبؽ عمى عينات بالمرحمة الثانكية ،مثؿ د ارسة عبد المنعـ (َُِٔـ)،
كتعددت مكاضيع التحميؿ فمنيا ما كاف في منياج الرياضيات كدراسة بدر (َُِٓـ) ،كدراسة
التميمي(َُِٕـ) ،دراسة المدىكف (َُِٗـ) ،كمنيا ما كاف في منياج الفيزياء كدراسة كؿ مف:
دراسة عبد المنعـ (َُِٔـ) ،دراسة كنككف كتكت (َُِٖـ).
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كلقد استفاد الباحثاف في ىذه الدراسة مف الد ارسات السابقة في صياغة أسئمة الدراسة ،كتحديد
أداة الدراسة كمنيج الدراسة المناسب ،كاألساليب اإلحصائية المناسبة ،كتدعيـ نتائج الدراسة
بالد ارسات السابقة.

كذلؾ ساعدت المعمكمات الكاردة في الدراسات السابقة الباحثيف في تككيف فكرة أكثر عمقان عف

مكضكع الدراسة.

الطريقة واإلجراءات

منيج الدراسة:

استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة المنيج الكصفي بإتباع أسمكب تحميؿ المحتكل ،حيث تـ
تحميؿ محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي في ضكء معايير) (CFBT؛ لمعرفة
درجة تكافؽ محتكل ىذا الكتاب مع معايير ) (CFBTالخاصة بالمحتكل.

عينة الدراسة:

تمثمت عينة الدراسة في محتكل المكضكعات الكاردة في محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني
لمصؼ السادس بجزأيو المقرر في العاـ الدراسي )َََُِِِٗ/ـ( .

أدوات الد ارسة:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف أداة لتحميؿ المحتكل تـ إعدادىا في ضكء المعايير
البريطانية الخاصة بمركز المعمميف البريطانييف لمتعميـ ( )CFBTالخاصة بمحتكل الصؼ السادس
األساسي كتمثمت في المجاالت اآلتية )الحساب كالجبر ،اليندسة كالقياسات ،معالجة البيانات( .

وصؼ أداة تحميؿ المحتوى:

أ .ىدؼ التحميؿ

تحديد درجة تكافر معايير ( )CFBTفي محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ السادس

المقرر في العاـ الدراسي َُِٗ.ََِِ-
ب.عينة التحميؿ

تمثمت عينة التحميؿ في جميع مكضكعات كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ السادس،

كالمقرر في العاـ الدراسي َُِٗ ََِِ-بجزأيو.
ت .فئة التحميؿ

تعد فئات التحميؿ في ىذه الدراسة ىي معايير المؤسسة البريطانية ( ،)CFBTكالتي تتمثؿ في

المجاالت التالية )الحساب كالجبر ،اليندسة كالقياسات ،معالجة البيانات).
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ث .وحدة التحميؿ
اعتمد الباحثاف الفقرة ككحدة لمتحميؿ لمبلءمتيا مكضكع الدراسة.
ج .وحدة التسجيؿ

ىي أصغر جزء في محتكل المادة الدراسية التي ستخضع لمتحميؿ مف قبؿ الباحثيف ،كتـ

إخضاعو لمعد كالقياس ،كيعد غيابو أك ظيكره لو داللة معينة في نتائج التحميؿ ،كقد اعتمد الباحثاف
في ىذه الدراسة الفقرة ككحدة تسجيؿ.

ح .ضوابط عممية التحميؿ:

لكي تتـ عممية التحميؿ بشكؿ جيد ،ال بد مف ضكابط تحكميا ،كقد حدد الباحثاف الضكابط اآلتية:
ُ .شممت عممية التحميؿ جميع المكضكعات الكاردة في محتكل كتب الرياضيات لمصؼ السادس
بجزأيو األكؿ كالثاني في العاـ َُِٗ.ََِِ-

ِ .لف تشمؿ عممية التحميؿ دليؿ المعمـ أك أم نشرات ممحقة لمكتابيف.
ّ .تـ استثناء مقدمة الكتاب كالفيرس كالغبلؼ مف عممية التحميؿ.

ْ .اشتممت عممية التحميؿ األنشطة كأسئمة التقكيـ الكاردة في كؿ درس كنياية كؿ كحدة دراسية.
ٓ .تـ اعتبار كؿ ما يتفرع م ف السؤاؿ أك النشاط مف بنكد فرعية كتكرار إذا كردت عمى شكؿ ُ-
ِ ّ-كىكذا.

خ .صدؽ أداة التحميؿ:

قاـ الباحثاف بعرض أداة التحميؿ عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صدقيا ،كتـ إجراء

التعديبلت البلزمة في ضكء مبلحظاتيـ.
ثبات أداة التحميؿ:

قاـ الباحثاف بحساب ثبات التحميؿ عبر األفراد ،حيث حمؿ الباحثاف المكضكعات نفسيا بطريقة

منفردة باستخداـ األداة نفسيا ،كتـ حساب نسبة االتفاؽ بينيـ باستخداـ معادلة ىكلستي :Holisti
معامؿ الثبات (ىولستي)= ِ× (نقاط االتفاؽ)

نقاط االتفاؽ +نقاط االختبلؼ

كقد جاءت نسبة االتفاؽ (ٖٓ )%كىك معامؿ ثبات و
عاؿ يطمئف الباحثيف لثبات أداة تحميؿ
المحتكل ،كثبات عممية التحميؿ.
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خطوات الدراسة اإلجرائية:
ُ .االطبلع عمى األدب التربكم ،كالدراسات السابقة المتصمة بمكضكع تقكيـ كتب الرياضيات
كتحميميا في ضكء معايير CFBTكمعايير أخرل.
ِ .الحصكؿ عمى معايير المؤسسة البريطانية  CFBTالخاصة بمعايير المحتكل كالقياـ بترجمتيا
كعرضيا عمى المحكميف كالمختصيف لمتأكد مف سبلمة الصياغة الترجمة.

ّ .إعداد أداة تحميؿ المحتكل في ضكء معايير  CFBTالخاصة بالمحتكل.
ْ .التأكد مف صدؽ أداة التحميؿ كثباتيا.

ٓ .الق ارءة بتأف لكتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي بجزأيو ،كتحميمو باستخداـ أداة التحميؿ،
لمكشؼ عف مدل تضمنيا لمعايير  CFBTالخاصة بالمحتكل ،كحساب تكرارىا.
ٔ .معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ التك اررات كالنسب المئكية ،كرصد النتائج ،كمناقشتيا
كتفسيرىا.

ٕ .تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.
المعالجات اإلحصائية :استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة لتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا التك اررات
كالنسب المئكية.

نتائج الد ارسة ومناقشتيا:
اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ ومناقشتو:
ينص السؤاؿ األكؿ عمى ما يمي" :ما المعايير البريطانية ( )CFBTالواجب توفرىا في
محتوى كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،قاـ الباحثاف

بالحصكؿ عمى قائمة معايير  CFBTالخاصة بالمحتكل ،كمف ثـ عرضيا عمى محكميف في ىذا

المجاؿ ،في المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات مف أجؿ التأكد مف الصياغة كالترجمة ،حيث كانت
األداة في صكرتيا النيائية ،كتككنت مف ثبلثة مجاالت يكضحيا الجدكؿ (ُ):
جدوؿ (ٔ) يوضح عدد مجاالت ومعايير ومؤشرات  CFBTالتي تـ اعتمادىا بعد عرض الباحثيف
ليا عمى المحكميف
المجاؿ

الحساب كالجبر

اليندسة كالقياسات

معالجة البيانات

المعايير الرئيسة

6

ِ

ُ

المؤشرات الفرعية

ِّ

ُِ

ٓ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المعايير الرئيسية لػ( )CFBTكانت مكزعة عمى ثبلثة مجاالت
بكاقع (ٗ) معايير رئيسة ،ك(ْٗ) مؤش نار فرعيان.

ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يأتي ":ما مدى جودة محتوى كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ

السادس األساسي في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

كلتحديد مستكل الجكدة في

المكضكعات المتضمنة في كتاب الرياضيات بجزأيو لمصؼ السادس األساسي ،قاـ الباحثاف

باالطبلع عمى الد ارسات السابقة لتحديد مستكل الجكدة ،حيث اتخذ الباحثاف الحد األقصى لدرجة
تكافر المعايير بنسبة (َٖ )%فما فكؽ كمستكل لمجكدة ،كاعتبر أف الحد األدنى المقبكؿ تربكيان ىك

(َٔ ،)%كتـ تحديد الحد األقصى كالحد األدنى مف خبلؿ كرشة عمؿ مع مشرفي مادة الرياضيات
لمصؼ السادس األساسي كمدرسييا ،كمف خبلؿ الدراسات السابقة ،تـ تقسيـ النتائج بناء عمى ذلؾ،
كاعتمد الباحثاف القياس اآلتي في النتائج:
جدوؿ (ٕ) مستويات الجودة التي اعتمد عمييا الباحثاف
َٗ فأكثر

َٖٖٗ-

َٕٕٗ-

َٔٔٗ-

أقؿ مف َٔ

ممتاز

جيد جدان

جيد

مقبكؿ

غير مقبكؿ تربكي نا

(كساب( ،)ُُٔ:ََِٖ ،عبد المطيؼ)ٖٖ:َُُِ،

قاـ الباحثاف بتطبيؽ أداة تحميؿ المحتكل التي تـ إعدادىا ليذا اليدؼ ،كتحميؿ كتاب
الرياضيات الفمسطيني المطكر لمصؼ السادس بجزأيو ،كالمقرر في العاـ الدراسي َُِٗ،ََِِ-
كمف ثـ حساب التك اررات كالنسب المئكية لكؿ مجاؿ مف المجاالت لكتاب الصؼ السادس بجزأيو

األكؿ كالثاني.

أكال :نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس الجزء األكؿ:
قاـ الباحثاف بتطبيؽ أداة تحميؿ المحتكل عمى كتاب الرياضيات لمجزء األكؿ كحساب التكرارات

كالنسبة المئكية لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلثة لمعايير المحتكل  CFBTفي الكتاب ،فكانت

النتائج كما يكضحيا جدكؿ (ّ)

جدوؿ (ٖ) نتائج تحميؿ معايير المحتوى في كتاب الرياضيات لمصؼ السادس (الجزء األوؿ)
المجاؿ

التكرار

النسبة %

الحػػساب كال ػج ػبػػر

َٖٓ

ٕٕ% ِٕ.

اليندسة كالقياسات

ُِٕ

َِ% ُٖ.

معالجة البيانات

ّٔ

َّ% ٗ.

المجمكع

ٖٗٔ

ََُ %
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كيتضح مف الجدكؿ (ّ) أف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس في جزئو األكؿ احتكل عمى
جميع مجاالت معايير  CFBTلممحتكل بنسب متفاكتة ،كبينت نتائج الدراسة أف أعمى نسبة كانت
لمجاؿ الحساب كالجبر كىي (ٕٕ ،)%ِٕ.كالسبب أف ىناؾ كحدتيف مف أصؿ أربعة تنتمي ليذا

المجاؿ ،يمييا مجاؿ اليندسة كالقياس بنسبة (َِ ،)%ُٖ.بينما حصؿ مجاؿ معالجة البيانات عمى
المرتبة األخيرة بنسبة (َّ.)%ٗ.

كمف ثـ قاـ الباحثاف بتحميؿ الكتاب كايجاد نسبة كؿ معيار مف المعايير لممجاالت الرئيسة

الثبلثة في محتكل كتاب الرياضيات المطكر لمصؼ السادس (الجزء االكؿ) كىي كما يأتي:
أوال :مجاؿ الحساب والجبر:

جاءت الكحدة األكلى كالثالثة منتمية ليذا المجاؿ.

مؤشر فرعيان ،حيث تـ
اشتمؿ مجاؿ الحساب كالجبر عمى (ٔ) معايير رئيسة ،تتضمف (ِّ)
ان

حساب التك اررات كالنسب المئكية لمعرفة درجة تكافر مجاؿ الحساب كالجبر في كتاب الرياضيات

المطكر لمصؼ السادس األساسي (الجزء األكؿ) ،كيبيف الجدكؿ (ْ) التك ار ارت كالنسب المئكية
لمجاؿ الحساب كالجبر كمدل تكافرىا في محتكل الكتاب.
جدوؿ (ٗ) :نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس (الجزء األ وؿ) في مجاؿ الحساب
والجبر
المجاؿ  /الحساب كالجبر
التكار ارت

النسبة %

ـ

ّْٕ

َِ% ٖٔ.

ِ

التعامؿ مع الكسكر كاستعماليا في حؿ المسائؿ

َ

َ%

ّ

حساب كاستخداـ النسب المئكية

َ

َ%

ْ

استخداـ النسب البسيطة كالتناسب الطردم

َ

َ%

ٓ

إيجاد قيمة عبارات بسيطة كحؿ معادالت بسيطة

ٖٓ

ِْ% ُُ.

ٔ

إنشاء متتاليات كرسـ مخططات تكضيحية لمدكاؿ

ُّ

ٔٓ% ِ.

َٖٓ

ََُ %

ُ

المعايير الرئيسة
حساب أعداد طبيعية ككسكر عشرية كتكظيفيا في حؿ
المسائؿ

ال ػم ػجم ػكع

يتضح مف خبلؿ جدكؿ (ْ) نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس (الجزء األكؿ) في
مجاؿ الحساب كالجبر أف (ْ) معايير الرئيسة لممجاؿ قد تحققت مف أصؿ (ٔ) .كأف المعيار
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الرئيس (حساب أعداد طبيعية ككسكر عشرية كتكظيفيا في حؿ المسائؿ) قد حصؿ عمى أعمى
نسبة في عدد تكرار المؤشرات (َِ ،)%ٖٔ.بينما احتؿ المعيار الرئيس (إيجاد قيمة عبارات
بسيطة كحؿ معادالت بسيطة) نسبة (ِْ )%ُُ.في عدد تكرار المؤشرات ،بينما جاء المعيار

الرئيس (إنشاء متتاليات كرسـ مخططات تكضيحية لمدكاؿ) في المرتبة الثالثة في عدد تكرار
المؤشرات بنسبة (ٔٓ .)%ِ.كلـ يتحقؽ في باقي المعايير الرئيسة أم تكرار في عدد المؤشرات.
ثانيا :مجاؿ اليندسة والقياس

جاءت الكحدة الثانية التي تحمؿ عنكاف اليندسة كالقياس منتمية ليذا المجاؿ.
اشتمؿ مجاؿ اليندسة كالقياس عمى (ِ) معيار رئيس تتضمف (ُِ) مؤش ار فرعيا ،حيث تـ
لتكررات كالنسب المئكية لمعرفة درجة تكافر مجاؿ اليندسة كالقياس في كتاب الرياضيات
حساب ا ا
المطكر لمصؼ السادس األساسي (الجزء األكؿ) ،كيبيف الجدكؿ (ٓ) التك ار ارت كالنسب المئكية

لمجاؿ اليندسة كالقياس كمدل تكافرىا في محتكل الكتاب.
جدوؿ (٘) :نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات في مجاؿ اليندسة والقياس لمصؼ السادس (الجزء
األ وؿ)
المجاؿ /اليندسة كالقياس
التك اررات

النسبة ()%

ـ

المعايير الرئيسة

ُ التعرؼ عمى خصائص كعبلقات األشكاؿ اليندسية

َٖ

ٗٗ% ِٔ.

ِ حؿ مسائؿ تشمؿ المحيط كالمساحة كالحجـ

ْٕ

َُ% ّٕ.

المجمكع

ُِٕ

ََُ %

يتضح مف خبلؿ جدكؿ (ٓ) نتائج تحميؿ مجاؿ اليندسة كالقياس في كتاب الصؼ السادس

(الجزء األكؿ) ،أف جميع المعايير الرئيسة قد تحققت كاحتؿ المرتبة األكلى في عدد تكرار المؤشرات
المعيار الرئيس (التعرؼ عمى خصائص كعبلقات األشكاؿ اليندسية) بنسبة (ٗٗ ،)%ِٔ.كجاء في

المرتبة الثانية كاألخيرة في عدد تكرار المؤشرات المعيار الرئيس (حؿ مسائؿ تشمؿ المحيط

كالمساحة كالحجـ) بنسبة (َُ.)%ّٕ.
ثالثا :مجاؿ معالجة البيانات
جاءت الكحدة الرابعة التي تحمؿ عنكاف اإلحصاء منتمية ليذا المجاؿ.

كاشتمؿ مجاؿ معالجة البيانات عمى معيار رئيس كاحد تضمف ٓ مؤشرات فرعية ،حيث تـ

حساب التك اررات كالنسب المئكية ،لمعرفة درجة تكافر مجاؿ معالجة البيانات في كتاب الرياضيات
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المطكر لمصؼ السادس األساسي (الجزء األكؿ) ،كبيبيف الجدكؿ (ٔ) التك ار ارت كالنسب المئكية
لمجاؿ معالجة البيانات كمدل تكافرىا في محتكل الكتاب.
جدوؿ ( :)ٙنتائج تحميؿ كتاب الرياضيات في مجاؿ معالجة البيانات لمصؼ السادس (الجزء
األ وؿ)
مجاؿ  /معالجة البيانات
ـ

التك اررات النسبة %

المعيار الرئيس

ُ جمع كمعالجة كتمثيؿ كتفسير البيانات كاستخراج االستنتاجات

ّٔ

ََُ

منيا
كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ (ٔ) أف المعيار الرئيس الكحيد قد تحقؽ في عدد تكرار المؤشرات بنسبة

(ََُ.)%

أكال :نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس الجزء الثاني:
قاـ الباحثاف بتطبيؽ أداة تحميؿ المحتكل عمى كتاب الرياضيات لمجزء الثاني كحساب التك اررات

كالنسبة المئكية لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلثة لمعايير المحتكل  CFBTفي الكتاب ،فكانت
النتائج كما يكضحيا جدكؿ (ٕ)
جدوؿ ( )ٚنتائج تحميؿ معايير المحتوى في كتاب الرياضيات لمصؼ السادس (الجزء الثاني)
المجاؿ

التكرار

النسبة %

الحػػساب كال ػج ػبػػر

ٖٓٔ

ّٕ% ٖٕ.

اليندسة كالقياسات

ْٗ

ْٗ% ٗ.

معالجة البيانات

ُّ

ُْ% ّ.

المجمكع

َٗٗ

ََُ %

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ (ٕ) أف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس في جزئو الثاني احتكل
عمى جميع مجاالت معايير ( )CFBTلممحتكل بنسب متفاكتة ،كبينت نتائج الدراسة أف أعمى نسب
كانت لمجاؿ الحساب كالجبر كىي (ّٕ ،)%ٖٕ.كيعزك الباحثاف ىذه النسبة المرتفعة لمحساب
كالجبر إلى أف ىناؾ كحدتيف مف أصؿ ْ تنتمي ليذا المجاؿ ،يمييا مجاؿ اليندسة كالقياس بنسبة

(ْٗ ،)%ٗ.بينما حصؿ مجاؿ معالجة البيانات عمى المرتبة األخيرة بنسبة (ُْ.)%ّ.

كمف ثـ قاـ الباحثاف بتحميؿ الكتاب ،كايجاد نسبة كؿ معيار مف المعايير لممجاالت الرئيسة

الثبلثة في محتكل كتاب الرياضيات المطكر لمصؼ السادس (الجزء الثاني) ،كىي كما يأتي:
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أوال :مجاؿ الحساب والجبر:
جاءت الكحدة الخامسة كالسادسة منتمية ليذا المجاؿ.

مؤشر فرعيان ،حيث تـ
اشتمؿ مجاؿ الحساب كالجبر عمى (ٔ) معايير رئيسة ،تتضمف (ِّ)
ان

حساب التك اررات كالنسب المئكية لمعرفة درجة تكافر مجاؿ الحساب كالجبر في كتاب الرياضيات
المطكر لمصؼ السادس األساسي (الجزء الثاني) ،كيبيف الجدكؿ (ٖ) التك ار ارت كالنسب المئكية
لمجاؿ الحساب كالجبر كمدل تكافرىا في محتكل الكتاب.
جدوؿ ( :)ٛنتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس (الجزء الثاني) في مجاؿ الحساب
والجبر
المجاؿ  /الحساب كالجبر
ـ

المعايير الرئيسة

التك اررات

النسبة %

ُ

حساب أعداد طبيعية ككسكر عشرية كتكظيفيا في حؿ المسائؿ

ُّْ

ٕٓ% ْٕ.

ِ

التعامؿ مع الكسكر كاستعماليا في حؿ المسائؿ

ِٖ

ْٖ% ٗ.

ّ

حساب النسب المئكية كاستخداميا

ُِْ

ْٕ% ِْ.

ْ

استخداـ النسب البسيطة كالتناسب الطردم

ُٔٓ

َّ% ُٖ.

ٓ

إيجاد قيمة عبارات بسيطة ،كحؿ معادالت بسيطة

َ

َ%

ٔ

إنشاء متتاليات ،كرسـ مخططات تكضيحية لمدكاؿ

َ

َ%

ٖٓٔ

ََُ %

المجمكع

يتضح مف خبلؿ جدكؿ (ٖ) أعبله نتائج تحميؿ لمجاؿ الحساب كالجبر في كتاب السادس –

الجزء الثاني أف معظـ المعا يير الرئيسة لممجاؿ قد تحققت .كأف المعيار الرئيس (حساب أعداد

طبيعية ككسكر عشرية كتكظيفيا في حؿ المسائؿ) قد حصؿ عمى أعمى نسبة في عدد تكرار

المؤشرات (ٕٓ ،)%ْٕ.بينما احتؿ المعيار الرئيس (حساب النسب المئكية كاستخداميا) المرتبة
الثانية في عدد تكرار المؤشرات حيث حصؿ عمى نسبة (ْٕ ،)%ِْ.بينما احتؿ المعيار
الرئيس(استخداـ النسب البسيطة كالتناسب الطردم) المرتبة الثالثة في عدد تك ارر المؤشرات حيث

حصؿ عمى نسبة (َّ ،)%ُٖ.بينما جاء في المرتبة ال اربعة المعيار الرئيس (التعامؿ مع الكسكر
كاستعماليا في حؿ المسائؿ) في عدد تكرار المؤشرات بنسبة (ْٖ ،)%ٗ.بينما لـ يحقؽ المعياراف

الرئيساف (إيجاد قيمة عبارات بسيطة) ك(إنشاء متتاليات كرسـ مخططات تكضيحية لمدكاؿ) أم
تكرار في عدد المؤشرات.
376

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

ثانيا :مجاؿ اليندسة والقياس
جاءت الكحدة السابعة التي تحمؿ عنكاف اليندسة منتمية ليذا المجاؿ.

اشتمؿ مجاؿ اليندسة كالقياس عمى معياريف رئيس تتضمف (ُِ) مؤش انر فرعيان ،حيث تـ

حساب التك اررات كالنسب المئكية لمعرفة درجة تكافر مجاؿ اليندسة كالقياس في كتاب الرياضيات

المطكر لمصؼ السادس األساسي (الجزء الثاني) ،كيبيف الجدكؿ (ٗ) التك ار ارت كالنسب المئكية
لمجاؿ اليندسة كالقياس كمدل تكافرىا في محتكل الكتاب.
جدوؿ ( :)ٜنتائج تحميؿ كتاب الرياضيات في مجاؿ اليندسة والقياس لمصؼ السادس (الجزء
الثاني)
المجاؿ /اليندسة كالقياس
التك اررات

النسبة ()%

ـ

المعايير الرئيسة

ُ التعرؼ إلى خصائص األشكاؿ اليندسية كعبلقاتيا

ُٕ

ّٓ% ٕٓ.

ِ حؿ مسائؿ تشمؿ المحيط كالمساحة كالحجـ

ِّ

ْٕ% ِْ.

المجمكع

ْٗ

ََُ %

كيتضح مف خبلؿ جدكؿ (ٗ) أعبله نتائج تحميؿ مجاؿ اليندسة كالقياس في كتاب الصؼ

السادس (الجزء الثاني) ،كأف جميع المعايير الرئيسة قد تحققت كاحتؿ المرتبة األكلى في عدد تكرار
المؤشرات المعيار الرئيس (التعرؼ عمى خصائص كعبلقات األشكاؿ اليندسية) بنسبة

(ّٓ ،)%ٕٓ.كجاء في المرتبة الثانية كاألخيرة في عدد تكرار المؤشرات المعيار الرئيس (حؿ
مسائؿ تشمؿ المحيط كالمساحة كالحجـ) بنسبة (ْٕ.)%ِْ.
ثالثا :مجاؿ معالجة البيانات

جاءت الكحدة الثامنة التي تحمؿ عنكاف اإلحصاء منتمية ليذا المجاؿ.

كاشتمؿ مجاؿ معالجة البيانات عمى معيار رئيس كاحد تضمف (ٓ) مؤشرات فرعية ،حيث تـ

حساب التك اررات كالنسب المئكية لمعرفة درجة تكافر مجاؿ معالجة البيانات في كتاب الرياضيات
المطكر لمصؼ السادس األساسي (الجزء الثاني) ،كيبيف الجدكؿ (َُ) التك ار ارت كالنسب المئكية
لمجاؿ معالجة البيانات كمدل تكافرىا في محتكل الكتاب.
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جدوؿ (ٓٔ) :نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات في مجاؿ معالجة البيانات لمصؼ السادس (الجزء
الثاني)
مجاؿ  /معالجة البيانات
التك اررات النسبة %

ـ

المعيار الرئيس

ُ

جمع كمعالجة كتمثيؿ كتفسير البيانات كاستخراج االستنتاجات منيا

ُّ

ََُ

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ ٓ أف المعيار الرئيس الكحيد قد تحقؽ في عدد تكرار المؤشرات بنسبة
(ََُ.)%

النتائج النيائية لنسبة تكافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لممجاالت الثبلثة في محتكل

كتاب الرياضيات لمصؼ السادس بجزأيو األكؿ كالثاني.

كلمكصكؿ إلى النتائج النيائية يعرض الباحثاف فيما يمي مقارنة بيف النسب لكؿ مجاؿ مف

مجاالت معايير ( )CFBTلممحتكل في الرياضيات لمصؼ السادس األساسي ،بجزأيو األكؿ
كالثاني ،كذلؾ بعد عرض كؿ كتاب عمى حدة ،فكانت النتائج كما يكضحيا جدكؿ رقـ (ُُ) اآلتي:
جدوؿ (ٔٔ) :خبلصة تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي لمعايير CFBTلممحتوى
المجاؿ

نسبة تكرار الكتاب

نسبة تكرار الكتاب

متكسط نسبة التكرار

الجزء األكؿ

الجزء الثاني

لمجزأيف معا

الح ػساب كال ػج ػبػػر

ٕٕ% ِٕ.

ّٕ% ٖٕ.

َٕ% َٖ.

اليندسة كالقياسات

َِ% ُٖ.

ْٗ% ٗ.

ْٖٓ% ُّ.

معالجة البيانات

َّ% ٗ.

ُْ% ّ.

َٖٓ% ٔ.

المجمكع

ََُ %

ََُ %

ََُ %

كبتأمؿ الجدكؿ (ُُ) أعبله لنتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي

جزيو األكؿ كالثاني ،نبلحظ أنيا قد تضمنت جميع معايير CFBTكلكف
لمعايير CFBTلممحتكل ب أ

بنسب مختمفة ،حيث إف مجاؿ الحساب كالجبر حصؿ عمى المرتبة األكلى بنسبة (َٕ،)%َٖ.
كنبلحظ أف النسبة في محتكل الجزء الثاني كانت أعمى مف النسبة في محتكل الجزء األكؿ .كيعزك

الباحثاف حصكؿ مجاؿ الحساب كالجبر عمى ىذه النسبة بسبب أف ىناؾ ْ كحدات منتمية ليذا
المجاؿ مف أصؿ ٖ.

كجاء في المرتبة الثانية مجاؿ اليندسة كالقياس ،حيث حصؿ عمى نسبة (ْٖٓ)%ُّ.

كنبلحظ أف النسبة كانت في محتكل الجزء األكؿ أكبر مف النسبة في محتكل الجزء الثاني.
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كجاء في المرتبة الثالثة كاألخيرة مجاؿ معالجة البيانات ،حيث حصؿ عمى نسبة (َٖٓ،)%ٔ.
كنبلحظ أف النسبة كانت في محتكل الجزء األكؿ أكبر مف النسبة في محتكل الجزء الثاني.
كفي ضكء القياس السابؽ يمكف تحديد مستكل الجكدة في مكضكعات كتاب الرياضيات بجزأيو

لمصؼ السادس االبتدائي ،كىذا تكضيح بذلؾ:

ُ .في مكضكعات الحساب كالجبر لمصؼ السادس األساسي ،كانت نسبة تكافر معايير ()CFBT
ىي (َٕ )% َٖ.كىذه النسبة التصؿ إلى مستكل الجكدة كلكنيا مقبكلة تربكيان.

ِ .في مكضكعات اليندسة كالقياسات لمصؼ السادس األساسي ،كانت نسبة تكافر معايير
( )CFBTىي (ْٖٓ )% ُّ.كىذه النسبة متدنية كغير مقبكلة تربكيان.

ّ .في مكضكعات معالجة البيانات لمصؼ السادس األساسي ،كانت نسبة تكافر معايير ()CFBT
ىي (َٖٓ )% ٔ.كىذه النسبة متدنية كغير مقبكلة تربكيان.

مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرىا:

كبير جدان في نسبة تحقؽ و
كؿ مف :معايير اليندسة كالقياسات،
قصكر
أظيرت نتائج التحميؿ
ان
ان

كمعايير معالجة البيانات في محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ السادس ،كبالتالي لـ تصؿ
مكضكعات كتاب الرياضيات لمصؼ السادس بج أزيو إلى مستكل الجكدة ،كما أف جميعيا لـ يصؿ

إلى الحد المقبكؿ تربكيان ،سكل مكضكع الجبر كالحساب ،حيث بمغت نسبة تكافر المعايير فيو

(َٕ ،)% َٖ.عممان بأف ىذه النتائج قد اتفقت مع بعض الدراسات السابقة كدراسة بدر(َُِٓـ)
كدراسة المدىكف(َُِٗـ).

كيرجع تدني مستكيات الجكدة في كتاب الرياضيات لمصؼ السادس بجزأيو في ضكء معايير

( )CFBTإلى عدة أمكر منيا:

ُ .عدـ اىتماـ كاضعي المناىج الفمسطينية ،كخاصة في كتاب الرياضيات لمصؼ السادس
األساسي بجزأيو بمعايير ) )CFBTعند بناء المنياج.

ِ .كجكد عدة معايير فرعية مف معايير ( )CFBTمتعمقة باستخداـ التكنكلكجيا كالحاسكب في
مكاضيع اليندسة كالقياسات كمعالجة البيانات ،لـ نجد ليا مكانان في كتاب الرياضيات لمصؼ

السادس بجزأيو.

379

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإف الباحثيف يوصياف بما يوتي:
ُ .ضركرة إطبلع المختصيف بالمناىج الدراسية عمى المعايير العالمية لتطكير المناىج مثؿ معايير
(.)CFBT

ِ .ضركرة إعادة النظر في مكاطف الضعؼ في كتب الرياضيات لمصؼ السادس ،كتعزيز نقاط
القكة.

ّ .عقد دكرات ككرش عمؿ بيدؼ إطبلع المعمميف كالمختصيف عمى معايير  CFBTالعالمية
لتدريس الرياضيات.

ْ .العمؿ عمى بناء المناىج كتطكيرىا في ضكء معايير عالمية مختمفة مثؿ معايير .CFBT
ٓ .العمؿ عمى كضع معايير خاصة بمناىج الرياضيات الفمسطينية مستندة عمى معايير عالمية
كدكلية.

مقترحات الدراسة:
في ضكء نتائج الدراسة كتكصياتيا ،يقترح الباحثاف ما يمي:

ُ .إجراء دراسات لتحميؿ محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية لممراحؿ التعميمية المختمفة في ضكء
معايير .CFBT
ِ .إجراء دراسات لتحميؿ محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية لممراحؿ التعميمية المختمفة في ضكء
معايير عالمية أخرل غير معايير  CFBTمثؿ معايير .NCTM

ّ .إجراء دراسات مقارنة بيف معايير  CFBTكمعايير عالمية أخرل.

ْ .إجراء دراسات مقارنة مع محتكل كتب الدكؿ المجاكرة التي اعتمدت في بناء مناىجيا عمى
أساس معايير. CFBT
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قائمة المراجع:
 بدر ،أحمدَُِٓ( .ـ) .مدل جكدة مكضكعات اليندسة كالقياس في رياضيات المرحمة األساسية في
فمسطيف في ضكء المعايير البريطانية (( .)CFBTرسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة األزىر بغزة،
فمسطيف.
 حمداف ،عماد الديفََُِ( .ـ) .مدل مطابقة المفاىيـ الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات في

المرحمة األساسية العميا لممعايير العالمية ( )NCTMفي فمسطيف( .رسالة ماجستير غير منشكرة).
الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

 الشمرم ،سمماف (َُِٔ) .تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ المتكسط في المممكة العربية السعكدية
مف جية نظر المعمميف كالمعممات في محافظة حفر الباطف .مجمة كمية التربية االساسية لمعمكـ التربكية
كاالساسية .جامعة بابؿ ،العدد (ِٖ) ص ِّٗ-

 عبد المطيؼ ،أحمدَُُِ( .ـ) .مستكل جكدة مكضكعات الجبر المتضمنة في كتب الرياضيات
المدرسية في فمسطيف في ضكء معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات (( .)NCTMرسالة
ماجستير غير منشكرة) .جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
 عبد المنعـ ،آمنة .)َُِٔ( .تقييـ مناىج الفيزياء لممرحمة الثانكية لمصفكؼ (َُ )ُِ-في ضكء معايير
( )CFBTبقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 فتح ا﵀ ،مندكرََِٔ( .ـ) .تقكيـ منيج التكنكلكجيا كتنمية التفكير في ضكء معايير الجكدة بالتعميـ العاـ
في جميكرية مصر العربية ،مجمة رسالة الخميج العربي ،المجمد (ِ) ،العدد (َُْ) ،صٗٓ.ُُّ-
 كساب ،سناءََِٗ( .ـ) .مستكل جكدة مكضكعات اليندسة المتضمنة في كتب الرياضيات مرحمة
التعميـ األساسي بفمسطيف في ضكء معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات (( .)NCTMرسالة

ماجستير غير منشكرة) .الجامعة االسبلمية غزة ،فمسطيف.

 كنككف كتكت ،عمي سميـ (َُِٖ) .تحميؿ محتكل كتب الفيزياء لممرحمة اإلعدادية عمى كفؽ معايير
المؤسسة البريطانية ( .)CFBTمجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكم كاإلنسانية-جامعة بابؿ.
 المدىكف ،ابتساـ خميؿ حمدَُِٗ( .ـ) .مدل تكافؽ اإلحصاء كاالحتماالت المتضمنة في كتب
رياضيات التعميـ األساسي (ٓ )ٗ-بفمسطيف مع معايير ( )NCTMاألمريكية كمعايير ()CFBT

البريطانية( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
 منسي ،بندرَُِّ( .ـ) .تطكير مناىج منياج الرياضيات في المرحمة االبتدائية في نظرية التعميـ
المستند إلى الدماغ( .رسالة دكتك اره غير منشكرة) ،كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف

مسعكد االسبلمية ،المممكة العربية السعكدية.

 ىيئة التعميـ القطرية (ََِْ) .معايير الرياضيات في دكلة قطر .المجمس األعمى لمتعميـ بقطر.
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 الكالي ،ميأََِ( .ـ) .مستكل جكدة مكضكعات االحصاء المتضمنة في كتب الرياضيات مرحمة
التعميـ األساسي بفمسطيف في ضكء معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات (( .)NCTMرسالة
ماجستير غير منشكرة) .الجامعة االسبلمية غزة ،فمسطيف.
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ميارات التفكير التوممي المتضمنة في محتوى كتاب العموـ الحياتية لمصؼ
العاشر في فمسطيف
إعداد:
أ .عبد العزيز جميؿ القطراوي

ماجستير في المناىج وطرؽ تدريس العموـ

أ .رمزي عمي محمد عيسى

ماجستير في المناىج وطرؽ تدريس العموـ
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:الممخص
ىدؼ البحث الحالي إلى تحديد ميارات التفكير التأممي المتضمنة في محتكل كتاب العمكـ
 كاشتممت عينة، كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي،الحياتية لمصؼ العاشر في فمسطيف
الدراسة عمى المعمكمات كالصكر كالرسكـ كاألشكاؿ الكاردة في محتكل کتاب العمكـ الحياتية لمصؼ

 كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بإعداد قائمة بميارات،ََِِـ/َُِٗ العاشر لمعاـ الدراسي
 كضع حمكؿ، التفسير، المبلحظة كالتأمؿ:التفكير التأممي كالتي تككنت مف خمس ميارات كىي

 كما أعد الباحثاف أداة تحميؿ محتكل مف، كاالستنتاج، تحديد التصكرات غير الصحيحة،مقترحة

 كلقد أسفرت النتائج عف،أجؿ استخداميا في تحميؿ محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر
 كما،قائمة بميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر
كأظيرت أف ىذا المحتكل يتضمف ميارات التفكير التأممي جميعيا لكف بنسب متفاكتة كىي عمى
%ِّ  تمييا ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة بنسبة%ِٕ التكالي ميارة الكشؼ عف المغالطات بنسبة

 كأخي انر ميارة%ُٖ بينما كانت ميارتي الكصكؿ إلى استنتاجات ككضع حمكؿ مقترحة بنسب متقاربة

.%ُْ الرؤية البصرية بنسبة

. كتاب العموـ الحياتية لمصؼ العاشر، ميارات التفكير التوممي، التفكير التوممي:كممات مفتاحية
Abstract:
The present study aimed at defining the Reflective thinking skills which
are supposed to be included in Tenth Grade in Life Science book. The
researcher has used the analytical descriptive method. The study sample
contains information pictures and drawings existed in Tenth Grade in Life
Science book 2019/2020.For achieving the objectives of the study, the
researcher has made a list of Reflective thinking skills that include the
following five skills: observation and reflection, explanation, finding
notional solutions, defining incorrect notions and deduction. The researcher
has also made a content analyzing tool in order to use it for the content of
Tenth Grade in Life which has to be found in the Palestinian course book of
Reflective thinking skills. The results have shown a list of reflective
thinking skills that must be available in the content of science curriculum
for the tenth grade. It also showed that this content includes all reflective
thinking skills, but in varying proportions, respectively, the skill of defining
incorrect notions by 27%, followed by the skill of giving convincing
explanations by 23% while the two skills of finding notional solutions and
deductions were close to 18% and finally observation at 14%.
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Keywords: Reflective Thinking, Reflective thinking skills, Tenth Grade
life science book

مقدمة:
تي ىعد المناىج الدراسية األداة األساسية في بناء الفرد فبقدر ما تككف بناءة كفعالة ،تككف نكعية
المجتمع كصكرتو في الحاضر كالمستقبؿ ،كعمى الرغـ مف تعدد مصادر التعمـ كاستخداـ الحاسكب
كاالنترنت ،إال أف الكتاب المدرسي يمثؿ المصدر األكثر أىمية لممعمٍّـ ،كالمتعمٍّـ إلتماـ العممية
التعميمية ،ألنو يعد مرجعان أساسيان لممعمٍّـ كال يمتعمٍّـ عمى السكاء كالكتاب المدرسي يعد الكسيط الفعمي
لمتكاصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ ،فالمتعمـ يعيد النظر فيو متى يشاء ،باإلضافة إلى أنو يقدـ لمطمبة

األنشطة كالتدريبات ،كيكفر ليـ فرصان متساكية مف التعميـ تناسب قدراتيـ المختمفة (عبد الخالؽ
كالجممة)َِٓ :َََِ ،

كلقد اىتـ التربكيكف في الكطف العربي عامة كفمسطيف بصفة خاصة ،بمكضكع تقكيـ الكتب

المدرسية كتحميميا .فمقد أجريت خارج فمسطيف الكثير مف األبحاث كالدراسات في تحميؿ المناىج
كالكتب المدرسية منيا دراسة (مرعي )ُٖٗٗ ،كىي بعنكاف "تقييـ المعمميف كالمشرفيف التربكييف
لكاقع محتكل منياج الد ارسات االجتماعية في المرحمة اإلعدادية في األردف" ،كمنيا دراسة (زيتكف،

ُٓٗٗ) كىي بعنكاف دراسة تحميمية تقكيمية لمحتكل كأسئمة كتاب العمكـ العامة المقرر تدريسو لطمبة
الصؼ الثالث اإلعدادم في المدارس الحككمية في األردف" ،كمنيا دراسة (حكيحي )َُٗٗ ،كىي

بعنكاف "تحميؿ محتكل أدب األطفاؿ في ضكء معايير األدب في التصكر اإلسبلمي.

أما عمى الصعيد الفمسطيني ،فقد تـ عقد الكثير مف المؤتمرات كالندكات التي تنادم بتطكير

المناىج الفمسطينية ،كتحديثيا منيا :المؤتمر األكؿ لمتعميـ الفمسطيني الذم عقد في جامعة بيت لحـ
مف ِ ّ -تشريف األكؿ عاـ ُُٗٗ ،ىذا باإلضافة إلى الكثير مف األبحاث ،كالرسائؿ الجامعية
الخاصة بتقكيـ المنيج كتحميمو كمنيا دراسة (األستاذ ،)ََِٔ ،كدراسة (المكلك.)ََِٕ ،

كيرل الباحثاف أنو إف كانت عممية تقكيـ الكتب المدرسية كتحميميا عممية ميمة ،فإف عممية

تحميؿ كتب العمكـ أىـ ،ألنيا أداة التقدـ كالرقي المجتمعي ،كما تمعب العمكـ دك انر كبي انر في تشكيؿ

نيضة الفرد مف جميع جكانبيا ،فيي رمز لتطكر األمة كقكتيا ،كبيا يبنى الميراث الحضارم.

كلقد شيدت فترة الستينات كالسبعينات مف القرف العشريف بناء مناىج حديثة لمعمكـ بيدؼ إرساء
طرؽ كاتجاىات كاضحة في ميداف التدريس كالتي مف شأنيا النيكض بالجكانب الفكرية كالقيمية
كالتحصيمية لمطمبة في المراحؿ التعميمية الثبلثة :األساسية الدنيا كالعميا كالثانكية كالتي تحاكؿ جاىدة
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حؿ المشكبلت العديدة التي يعاني منيا التبلميذ مثؿ :ضعؼ التفكير ،كضعؼ القدرة عمى استقصاء
المكاقؼ العممية ،كسمبية البحث كعدـ القدرة عمى اتساع األفؽ كقمة التفتح العممي كغيرىا( .عطا
ا﵀ ،)ُٖ :ََُِ ،كتحظى مناىج العمكـ بأىمية خاصة؛ إذ يقع عمييا العبء األكبر في تحقيؽ
األىداؼ التربكية التي مف ضمنيا إكساب المتعمـ العمميات العممية ،كميارات التفكير العممي،

كربطو بالعالـ الذم يعيشو كبكاقع بيئتو كتمتمؾ العمكـ مف السمات كالخصائص ما يميزىا عف غيرىا

مف المكضكعات كمما يجعميا قادرة عمى النمك كالتطكر ،كمكاكبة كؿ جديد مع احتفاظيا بأصالتيا،

كذلؾ لمركنتيا .كيعد منياج العمكـ مف أىـ مكاد المنياج المدرسي الذم يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ
التربكية في مختمؼ المراحؿ التعميمية كتنمية التفكير بجميع أنكاعو ،كيعمؿ عمى إكساب الطمية
ميارات التفكير المختمفة كتعد مادة العمكـ خاصة مادة الكيمياء مف أىـ المكاد التي تعمؿ عمى تنمية
جميع أنماط التفكير ،كتعد ميارة التفكير مف الميارات الضركرية لكؿ فرد يعيش في مجتمع

معاصر ،كما أنيا ضركرية لتكييؼ الفرد في مجتمعو كتحقيؽ أىدافو كطمكحو( .قطامي:ََُِ ،
ٖٓ)

كمنذ عقكد عديدة كاألمـ الناىضة تربي أبناءىا عمى ممارسة التفكير ًلتيحدث تغي ار مرغكبا في
سمككيـ كفي طرائؽ تفكيرىـ ،كلـ تعد العممية التعميمية التعممية عندىـ تيدؼ إلى مجرد إكساب

كما مف المعارؼ النظرية ،بؿ إف ىدؼ التربية جعؿ المتعمميف قادريف عمى استثمار كؿ
المتعمميف ن
طاقاتيـ استثما انر إبداعيا ييدؼ إلى تدريبيـ عمى مختمؼ أنماط كميارات التفكير العممي (طافش،
ََِْ)ُِ :

كانطبلقا مف أىمية التفكير أصبح مف مسؤكلية النظاـ التربكم إعداد المتعمميف عمميا كتر ًّ
بكيا

لمكاجية متطمبات الحياة كتحدي ات العصر في شتى المجاالت ،لذلؾ ينبغي أف تككف البرامج
التربكية قادرة عمى تزكيد المتعمميف بميارات الدراسة كالتفكير المختمفة .كالتفكير التأممي الذم
استحكذ عمى اىتماـ العديد مف المربيف في كتاباتيـ في عمـ النفس التربكم ،منيـ بمت (،)Binet
كجيمس ( ،)Jamesكديكم ( ،)Deweyلكف االىتماـ بيذا المصطمح اختفى مف الدراسات التي
تناكليا عمـ النفس التربكم خبلؿ ازدىار المدرسة السمككية ،حتى حيف جاء العالـ شكف ()Shon
كأخذ بالكتابة عف أىمية األخذ بالتفكير التأممي في إعداد المعمميف في أثناء الخدمة كقبميا ،كبعد

ذلؾ انتبو الكثيركف إلى أىمية استخداـ مصطمح التأمؿ في األبحاث التربكية ،كخاصة المتصمة
بالتعميـ الصفي ،كاعداد المعمميف في أثناء الخدمة ( مصطفى.)ُْ :ُِٗٗ ،
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كتختمؼ مراحؿ التفكير مف نمط إلى آخر ،كما أف عمميات التفكير ال تسير في اتجاه محدد
كثابت ،فقد يبدأ التردد بأم مف العمميات التي ترتبط بالتفكير ،كينتقؿ إلى األماـ كالى الخمؼ حسب
احتياجات المكقؼ مستخدما في ذلؾ استراتيجيات مختمفة كلقد اجتيد الباحثكف في تحديد خطكات
استراتيجية لكؿ نمط مف أنماط التفكير( .عفانة كالمكلك)َٗ :ََِِ ،

المعرفة العممية بأشكاليا المختمفة تنمك كتزداد نتيجة استخداـ المتعمـ الطريقة العممية كميارات
التفكير العممي في إجراء البحكث أك التجارب العممية ،كحيث إف التممي ىذ يحتاج إلى و
عدد مف

الميارات كالقدرات العقمية التي تساعده في تفسير كتطبيؽ الطريقة العممية في التفكير كتسمى ىذه
القدرات بعمميات العمـ كتعرؼ بأنيا مجمكعة مف العمميات العقمية البلزمة لتطبيؽ طرؽ العمـ
كالتفكير العممي( .الحصيف)َِ :ُّٗٗ ،
كلمتفكير التأممي أىمية كبرل في مادة العمكـ كالحياة ،كاف منياج العمكـ كالحياة قائـ بشكؿ

أساسي عمى التفكير التأممي الذم ييتـ بكشؼ المشكبلت ككضع الحمكؿ المقترحة ليذه المشكبلت،
كما يعمؿ بشكؿ كبير عمى تكليد الكثير مف األفكار ،بعيدنا عف الطرؽ التقميدية القائمة عمى تمقيف

الطبلب لممعمكمات بعيدة كؿ البعد عف أم ميارة مف ميارات التفكير المختمفة ،حيث إف التفكير
يساعد الطالب عمى إنتاج معمكمات جديدة لممشكمة المطركحة مف معمكمات معطاة ،فتقؿ فيو

القيكد ،كتزداد فرصة حرية العقؿ لبلنطبلؽ ،كاجراء عممية البحث ،كانتاج األفكار بغزارة ،كال يخفى
عمينا أىمية التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير التأممي بشكؿ خاص لكؿ مف المعمـ ،كالمتعمـ ،كلمعمكـ،
حيث إنيا تساعد المتعمـ عمى ت كليد أكبر كـ مف األفكار ،بعيدا عف الجك المعتاد ،كىك الجك
التقميدم السائد ،كاتقاف ىذه العمميات يعد جزءا مف الثقافة العممية ،التي نادت بيا الكثير مف
الييئات المتخصصة في التربية العممية كتدريس العمكـ ،كأصبحت مف الضركرات في تكريس العمكـ
حاليا( .عقيمي)َُْ :َُِْ ،

كيعد التفكير التأممي مف أىـ االتجاىات الحديثة التي تسمك بالعمكـ عف أف تككف مجرد تراكـ

لممعمكمات كالمعارؼ ،كتناكلت العديد مف الدراسات التفكير التأممي مثؿ دراسة (الفار)َُُِ ،
كد ارسة (أصبلف )َُِٓ ،كدراسة (األطرش.)َُِٔ ،
لكف كبالرغـ مف أىمية التفكير التأممي كمياراتو ،إال أنو ما زالت ىناؾ مشكمة في تعميـ كتعمـ

ىذه الميارات بشكؿ ممحكظ ،كبعد اطبلع الباحثيف عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ،كجدا أف
أسباب ىذه المشكمة تتنكع فيما بينيا ،فيناؾ أسباب تتعمؽ بالمعمميف كأخرل تتعمؽ بالطبلب.

387

مجلة جامعة غزة لألبحاث والدراسات – العدد الخامس – ذو القعدة ٌ ،1441ونٌو 0202م

كمف المتعارؼ عميو إف مشكمة التفكي ر التأممي لـ تقتصر عمى مستكل المناىج الدكلية كلكف
أصبحت أيضا عمى مستكل المناىج الفمسطينية ،كىذا ما أثبتو دراسة (الجدبة ،)َُِِ ،التي أكدت
أف ىناؾ حاجة ماسة إلى تسميط الضكء عمى التفكير التأممي ،كدراسة مكقعو في المناىج الفمسطينية

كمدل امتبلؾ الطمبة لمياراتو كأىداؼ ميمة لتدريس العمكـ.

كمف األىداؼ العامة لمنياج العمكـ الحياتية التي نص عمييا منياج العمكـ كخطكطو العريضة

أف يستطيع الطالب التفاعؿ مع ما يقرؤه أك يسمعو ،كمناقشتو ،كابداء الرأم فيو ،كمف أساليب
التدريس المقترحة تشجيع الطمبة عمى النقد ،كالمناقشة ،كابداء الرأم ،كتكجيو األسئمة إلى المعمـ كالى
عضا ،لتنمية شخصية الطالب العممية ،كايجاد ركح االستقبلؿ كالحرية لدييـ ،كأيضا تجاكز
بعضيـ ب ن
المعمـ في تدريسو عممية التذكر لممعاني المباشرة إلى عمميات التفكير العميا مف تطبيؽ كتحميؿ
كتركيب كتقكيـ.

كيعد منيج العمكـ ذا أثر كاضح عمى المجتمع كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي ،كيعمؿ عمى تنمية

التفكير كخاصة التفكير التأممي ،كأىمية التفكير التأممي تككف في جميع مراحؿ التعميـ كخاصة

المرحمة الثانكية ىذا كقد أشارت عدة دراسات مثؿ دراسة نيكيكرف (ُٗٗٗـ ،)Nerbon ،كد ارسة

ب اركف كماريبث ( Brown andكُٗ  ،)Marybeth،كدراسة مصطفی (ُِٗٗ) ،كدراسة بيرد
كآخركف (ُُٗٗ ،)Baird and Others،كدراسة عفانة كالمكلك (ََِِ) إلى االىتماـ بميارات
التفكير التأممي لجميع معممي كطمبة الجامعات كالمدارس ،كاقترحت عمؿ دراما ميدانية تتعمؽ
بمعرفة مستكل التفكير التأممي لدل طمبة المرحمة الجامعية الثانكية كاإلعدادية ،كتطكير ميارات

التفكير لدل معممي المراحؿ المختمفة كألىمية كجكد ميارات التفكير في المناىج الدراسية ألف

المناىج ىي أساس نمك الفرد كتقدـ المجتمعات ،كألىمية الكتاب المدرسي كدكره في العممية
التعميمية ،كظيكر الحاجة إلى التفكير ،كتعميمو كاكسابو لمطمبة ،قاـ الباحثاف بيذا البحث.

مشكمة البحث:

انطبلقا مف االىتمامات العالمية بتعميـ كتنمية كاكساب ميارات التفكير لمطمبة كمف أىمية
الكتاب المدرسي كدكره في عممية التعميـ كالتعمـ ،جاء ىذا البحث لييسمٍّط الضكء عمى التفكير التأممي
كأحد أنكاع التفكير كالبحث في تحميؿ محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر لمكقكؼ عمى
درجة تضمنيا الميارات التفكير التأممي ،حيث تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

السؤاؿ الرئيس:

ما ميارات التفكير التأممي المتضمنة في محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في فمسطيف؟
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وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
ُ .ما ميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في
فمسطيف؟

ِ .ما مدل تضمف محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر لميارات التفكير التأممي؟

أىداؼ البحث:

ُ .تحديد ميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر.
ِ .بناء قائمة ميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ
العاشر.

ّ .التعرؼ إلى مدل تضمف محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر لميارات التفكير التأممي.

أىمية البحث:

ُ .قد تفيد مطكرم المناىج الفمسطينية عمى تقكيـ منياج العمكـ الحياتية كمعرفة كعبلج ما بو مف
قصكر كاثراء مكاطف القكة.

ِ .قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف كطبلب الدراسات العميا ،حيث تقدـ قائمة بميارات التفكير التأممي،
كأداة تحميؿ لممحتكل يمكف االستعانة بيا في بحكث مشابية.

ّ .تقدـ معمكمات لممعمميف عف ميارات التفكير التأممي المتكافرة في منياج العمكـ الحياتية تساعدىـ
في عمميات التدريس كالتكجيو كاإلرشاد.

حدود البحث:

ُ .الحد المكضكعي :اقتصرت الدراسة عمى تحميؿ كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر كالذم
درس عمى مدل الفصميف الدراسييف ،طبعة َََُِِِٗ-ـ ،كما تضمنت ميارات التفكير
يي َّ

التأممي خمس ميارات ىي (الرؤية البصرية-الكشؼ عف المغالطات-الكصكؿ عمى استنتاجات-

إعطاء تفسيرات مقنعة-كضع حمكؿ مقترحة)

ِ .الحد المكاني :تـ تحميؿ منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر فقط كالذم يدرس في األراضي
الفمسطينية المتمثمة في قطاع غزة كالضفة الغربية.

مصطمحات البحث:

المدى :عرفو (المقاني كالجمؿ :)ٖٓ :ُٗٗٔ ،ىك القدر الذم يحدده الخبراء مف المادة العممية
المتضمنة في منيج ما .كيعرفو الباحثاف إجرائيا بأنو القدر المتكفر مف ميارات التفكير اإلبداعي

كميارات التفكير البصرم المتضمنة في منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر.
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التفكير التوممي :نشاط عقمي ىادؼ كاستقصاء ذىني ً
و
كمتأف لمفرد قائـ عمى التأمؿ في
اع
نشط كك و
عرض عميو في المكقؼ التعميمي يي ىم ٍّكينو مف حؿ المشكبلت العممية
معتقداتو كخبراتو ككؿ ما يي ى
كيشتمؿ ميارات الرؤية البصرية كالكشؼ عف المغالطات كالكصكؿ إلى استنتاجات كاعطاء تفسيرات
مقنعة كأخي انر كضع حمكؿ مقترحة.

اإلطار النظري لمدراسة:
التفكير التوممي:

يعد تنمية التفكير بشتى أنكاعو بمنزلة األدكات التي يجب أف يي ىزَّكد بيا الطالب حتى يتمكف مف

التعامؿ بكفاءة كفعالية مع المعمكمات كالمتغيرات التي يأتي بيا في المستقبؿ كمف ىنا يكتسب
التعميـ مف أجؿ التفكير كتنمية الميارات أىمية متزايدة كحاجة أساسية لنجاح الطالب كتطكر

المجتمع ،كيعد تنمية التفكير كخاصة التأممي مف أىداؼ تدريس العمكـ كذلؾ عمى اعتبار أف
التفكير التأممي يجعؿ الطالب يخطط دائما كيراقب كيقيـ أسمكبو في العمميات كالخطكات التي يتبعيا

التخاذ القرار ،كيقكـ التفكير التأممي عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض عميو مف معمكمات
كىذا بدكره يي ًبقي أث انر كبي انر لمتعمـ في عقؿ المتعمـ ،كىذا يؤكد عمى التعمـ ذم المعني كىك جكىر ما
تركز عميو إستراتيجيات التدريس الحديثة في العمكـ.
تعريؼ التفكير:

تعددت تعريفات التفكير حيث يعد مف أبرز الصفات التي تسمك باإلنساف عف غيره مف

المخمكقات كىك مف الحاجات الميمة التي ال تستقيـ حياة اإلنساف بدكنيا( .مجيد)ُٕ ،ََِٖ ،

كمفيكـ التفكير بمعناه العاـ أم االصطبلحي “ىك نشاط ذىني أك عقمي يختمؼ عف اإلحساس
كاإلدراؾ كيتجاكز االثنيف معا" (مجيد)ُٖ:ََِٖ،
كيرل فاركؽ مكسى أف التفكير كما يفسر عمى أنو الربط بيف األفكار يككف بسيطا نسبيا

كيستخدمو معظـ المتعمميف كيمكف أف يصبح عادة لدل الفرد الذم ينتيي مف الدراسة الثانكية
(مكسى)ّّْ:ُُٖٗ،
كيعرؼ التفكير بأنو "التقصي المدركس لمخبرة مف اجؿ غرض ما" فيككف ىذا الغرض ىك
الفيـ ،أك اتخاذ القرار ،أك التخطيط أك جؿ المشكبلت أك الحكـ عمى األشياء أك القياـ بعمؿ ما أك
اإلحساس بالبيجة أك الخياؿ الجامح أك االنغماس في أحبلـ اليقظة "(الخميمي،)ُّّ:ََِٓ ،

كيعرؼ التفكير أيضا بأنو" العممية الذىنية التي يتـ بكاسطتيا الحكـ عمى كاقع األشياء كذلؾ بالربط

بيف كاقع الشيء كالمعمكمات السابقة عف ذلؾ الشيء مما يجعؿ التفكير عامبل ميما في حؿ
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المشكبلت" (عبيد ،عفانة ،)ِّ:ََِّ ،كيرل الباحثاف أف التعريؼ السابؽ تعريؼ يتسـ بالشمكلية
كالدقة كالكضكح كيغني عف الخكض في تعريفات أخرل لمتفكير.
أنواع التفكير Thinking Types:لمتفكير أنكاع متعددة كىناؾ تصنيفات عدة اختار منيا الباحث
التصنيؼ الذم يتماشى مع ىذه الدراسة كىك( :عبيد ،عفانة)ّٗ:ََِّ،

ُ .التفكير البصرم

ِ .التفكير االستداللي
ّ .التفكير التأممي
ْ .التفكير الناقد
ٓ .التفكير اإلبداعي

ٔ .التفكير المنظكمي
تعريؼ التفكير التوممي :تعددت تعريفات التفكير التأممي الذم يعد أحد أنكاع التفكير الميمة

كالمبلزمة لمطبلب طيمة الدراسة حيث يعرفو جكف ديكم التفكير التأممي عمى أنو تبصر في األعماؿ

يؤدم إلى تحميؿ اإلجراءات كالق اررات كالنكاتج مف خبلؿ تقييـ العمميات التي يتـ الكصكؿ بيا إلى
تمؾ اإلجراءات كالق اررات كالنكاتج ،)killion and todnem,1999:14( .كعرؼ (الديب) التفكير

التأممي بأنو تأمؿ الفرد المشكمة أك المكقؼ الذم أمامو ،كيرسـ الخطط البلزمة لفيمو كتنفيذه حتى
يصؿ إلى النتاج المطمكبة ،ـ كيقكـ بعدىا النتاج في ضكء الخطط المكضكعة )الديب:ََِِ ،

ٔٓ) ،أما كليـ عبيد كعزك عفانة فيعرفاف التفكير التأممي بأنو تفكير مكجو حيث يكجو العمميات

العقمية إلى أىداؼ محددة فالمشكمة تحتاج مجمكعة استجابات معينة مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ
معيف كبذلؾ نجد أف التفكير التأممي ىك النشاط العقمي اليادؼ لحؿ المشكبلت( .عبيد،
عفانة)َٓ:ََِّ،

نبلحظ مف التعريفات السابقة لمتفكير التأممي أنيا اتفقت عمى ما يأتي:

ُ .التفكير التأممي عممية عقمية كنشاط ذىني.
ِ .التفكير التأممي يتضمف تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو كتحميميو إلى عناصره كالتخطيط لمكصكؿ
إلى النتائج.
تبصر في األعماؿ يؤدم إلى تحميؿ اإلجراءات كالق اررات كالنكاتج.
نا
ّ .التفكير التأممي يتضمف
ْ .التفكير التأممي استقصاء ذىني نشط ككاع كمتأف لمفرد حكؿ معتقداتو كخب ارتو كمعرفتيا
المفاىيمية كاإلجرائية.
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ٓ .إنو تفكير مكجو حيث يكجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة لحؿ مشكمة معينة.
ٔ .ضركرة تحميؿ المكاقؼ أك الظكاىر إلى عناصرىا المتعددة.
كبناء عمى ما سبؽ يرل الباحثاف أف التفكير التأممي نشاط عقمي ىادؼ يقكـ عمى التأمؿ مف

خبلؿ ميارات الرؤية البصرية ،كالكشؼ عف المغالطات ،كالكصكؿ إلى استنتاجات ،كاعطاء
تفسيرات مقنعة ككضع حمكؿ مقترحة لممشكبلت العممية .كيقاس باختبار التفكير التأممي المعد لذلؾ.
مراحؿ التفكير التوممي ومياراتو:

تعددت آراء الباحثيف في تحديد مراحؿ التفكير التأممي حيث يرل فاركؽ مكسى أف ىناؾ

مراحؿ متميزة مف اإلعداد preparationكاالستعداد  readinessكالتفاعؿ العقمي مف خبلؿ عممية
التفكير يمكف أف تتمثؿ في خطكات جكف ديكم الشييرة لعممية التفكير المتأمؿ

كىي):مكسى)ّّٔ:ُُٖٗ،

أ .الشعكر بالصعكبة -الكعي بالمشكمة.
ب .تحديد الصعكبة -فيـ المشكمة.

ت .تقكيـ كتنظيـ المعرفة-تصنيؼ البيانات -اكتشاؼ العبلقات-تككيف الفركض.
ث .تقكيـ الفركض -قبكؿ أك رفض الفركض.
ج .تطبيؽ الحؿ -قبكؿ أك رفض النتيجة.

كعمى الرغـ مف أف ىذه الخطكات تشكؿ عمبل متكامبل مف التفكير إال أنيا تعبر عف نفسيا في

مرحؿ
صكرة أكثر تحديدا في حؿ المشكبلت ،أما عبيد كعفانة (عبيد كعفانة )َٓ:ََِّ،مبيننا أف ا
التفكير التأممي ىي:

أ .الكعي بالمشكمة.
ب .فيـ المشكمة.

ت .كضع الحمكؿ المقترحة كتصنيؼ البيانات كاكتشاؼ العبلقات.
ث .استنباط نتائج الحمكؿ المقترحة-قبكؿ أك رفض الحمكؿ.
ج .اختبار الحمكؿ عمميا(تجريب)-قبكؿ أك رفض النتيجة.

أما شكف ( )schon,1987:49فقد حدد مراحؿ التفكير التأممي في:

أ .كصؼ األحداث الصفية.
ب .تحميؿ األحداث الصفية.

ت .اشتقاؽ استدالالت لؤلحداث الصفية.
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ث .تكليد قكاعد خاصة.
ج .تقييـ النظريات الشخصية.
ح .الكعي بما يجرم في المكاقؼ التعميمية.

خ .تكجيو اإلجراءات كالق اررات المنكم اتخاذىا.
كتصنيؼ عفانة كالمكلك ميارات التفكير التأممي يشتمؿ عمى عدة ميارات كىي(:عفانة،

المكلك)52:2002،

أ .الرؤية البصرية (التأمؿ كالمبلحظة).
ب .الكشؼ عف المغالطات.
ت .الكصكؿ إلى استنتاجات.
ث .إعطاء تفسيرات مقنعة.
ج .كضع حمكؿ مقترحة.

يتضح مما سبؽ أف التفكير التأممي يتضمف العديد مف الميارات كأنو ال يكجد اتفاؽ بيف

الدراسات في تصنيفيا ،لذا اعتمد الباحثاف كبعد الد ارسة كاالطبلع المعمؽ في الدراسات السابقة
ككتب تتحدث عف التفكير التأممي كعف تصنيفات ميارات التفكير التأممي تبنى الباحثاف ميارات
التفكير التأممي الخمس الفرعية اآلتية:


الرؤية البصرية (التومؿ والمبلحظة):

يعرفيا (عفانة ،المكلك )52:2002،بأنيا ىي القدرة عمى عرض جكانب المكضكع كالتعرؼ إلى

مككناتو سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ طبيعة المكضكع أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتو بحيث

يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة بصريا ،كما يعرفيا (عبد الحميد )ِٕٖ:َُُِ،بأنيا "القدرة عمى
التعرؼ إلى المكضكع مف خبلؿ الصكر كالرسكمات كاألشكاؿ-أم التعرؼ عمى جكانب المكضكع
بصريا".

كيعرفيا الباحثاف بأنيا القدرة عمى التعرؼ إلى المكضكع كمككناتو بصريا مف خبلؿ األشكاؿ

كالرسكمات كالصكر ،ككانت مؤشرات الميارة الجزئية كما يراىا (أبك نحؿ )99-101:2010،ىي:

ُ .يعرض جكانب المكضكع بأشكاؿ كرسكمات مبسطة.
ِ .يعطي كصفا دقيقا لممفاىيـ.

ّ .يظير العبلقة بيف المفاىيـ باستخداـ مخططات مفاىيمية.
ْ .يكجو الطالب لعمؿ رسكمات تكضيحية لممكضكعات.
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ٓ .يكظؼ األشكاؿ التكضيحية لممكضكعات بحيث تظير العبلقة بيف أجزائيا.
ٔ .يكجو الطالب إلى الكتابات المفظية.
ٕ .يساعد عمى تكظيؼ الرسكمات إلظيار مككنات المشاكؿ العممية.


الكشؼ عف المغالطات:

يعرفيا (عفانة ،المكلك )52:2002،بأنيا القدرة عمى تحديد الفجكات في المكضكع كذلؾ مف

خبلؿ تحديد العبلقات غير الصحيحة أك غير المنطقية أك السمات غير المشتركة (أكجو

االختبلؼ).

كما يعرفيا (عبد الحميد )ِٕٖ:َُُِ،بأنيا "القدرة عمى تحديد الفجكات في المكضكع كذلؾ
بتحديد العبلقات غير الصحيحة" ،كيعرفيا الباحثاف بأنيا القدرة عمى تحديد الفجكات في المكضكع

مف خبلؿ تحديد العبلقات غير الصحيحة أك أكجو االختبلؼ.

أما مؤشرات الميارة الجزئية :كما ي ارىا (أبك نحؿ:)99-101:2010،

ُ .يعمؿ عمى تحديد الفجكات في المكضكعات المختمفة.

ِ .يطرح مكضكعات بيا فجكات تحتاج إلى تعديؿ في التصكرات.
ّ .يحدد العبلقات غير الصحيحة في المكضكعات.

ْ .يحدد العبلقات غير المنطقية في المكضكعات المختمفة.
ٓ .يسيـ في تعديؿ بعض التصكرات الخاطئة.
إدرؾ األفكار غير المنظمة.
ٔ .يساعد عمى ا
ٕ .يساعد عمى إدراؾ جكانب النقص.

ٖ .يساعد عمى التحقؽ مف صدؽ المعمكمات مف حيث (الصحة العممية ،الحداثة ،قابمية التطبيؽ)
ٗ .يساعد عمى إدراؾ جكانب الغمكض.


الوصوؿ إلى استنتاجات:

يعرفيا (عفانة ،المكلك )52:2002،بأنيا " القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف

خبلؿ رؤية مضمكف المكضكع كالتكصؿ إلى نتائج مناسبة ،كذلؾ مف خبلؿ التمعف في كؿ ما
يعرض مف متشابيات في المكقؼ التعميمي" ،كما يعرفيا (عبد الحميد )ِٕٖ:َُُِ،بأنيا “القدرة
عمى التكصؿ إلى عبلقات منطقية صحيحة حكؿ المكضكع"

كيعرفيا الباحثاف بأنيا القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ رؤية مضمكف

المكضكع مف خبلؿ دراسة كؿ ما يعرض خبلؿ المكقؼ التعميمي.
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أما مؤشرات الميارة الجزئية كما يراىا (الشيرم:)ٕ:َُِٕ،
ُ .المساعدة عمى االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص.
ِ .تكظيؼ الخبرات السابقة لمتكصؿ إلى استنتاجات.
ّ .تقديـ الحكـ عمى صحة االستنتاجات..

ْ .تحميؿ العبلقة بيف المفاىيـ المختمفة المطركحة.

ٓ .عرض األفكار المطركحة بالدرس بشكؿ منطقي..


إعطاء تفسيرات مقنعة:

يعرفيا (عفانة ،المكلك )52:2002،بأنيا "القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أك العبلقات

الرابطة كقد يككف ىذا المعنى معتمدا عمى معمكمات سابقة أك عمى طبيعة المكضكع كخصائصو"،

كما يعرفيا (عبد الحميدَّ )ِٕٖ:َُُِ،
بأنيا "القدرة عمى إعطاء معنى منطقي ،كذلؾ باالستعانة

بالخبرات السابقة كالجديدة.

كيعرفيا الباحثاف َّ
بأنيا القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمعبلقات الرابطة أك لمنتائج ،ػأما

مؤشرات الميارة الجزئية :كما يراىا (أبك نحؿ:)99-101:2010،
ُ .يعطي معمكمات تساعد عمى اكتشاؼ الحقائؽ كالمفاىيـ المطمكبة.
ِ .يتضمف تفسيرات لمحقائؽ الكاردة.

ّ .يساعد عمى تفسير المكاقؼ كاآلراء كاألحداث.
ْ .يساعد عمى ربط المبلحظات باالستنتاجات.

ٓ .يساعد في تحميؿ الصكر البيانية في ضكء تفسير المكاقؼ.
ٔ .يساعد في تحميؿ المكاقؼ العممية بشكؿ صحيح.

ٕ .يعمؿ عمى تكضيح الترابط الفكرم بيف المكضكعات.
ٖ .يساعد في إعطاء تفسيرات مقنعة لممكاقؼ.

ٗ .يساعد عمى إعطاء تبريرات صحيحة كمنطقية.
َُ .يساعد عمى إعطاء تبريرات كاضحة.

ُُ .يساعد عمى إعطاء تبريرات عقبلنية.
ُِ .يساعد عمى إعطاء تبريرات متكاممة كمترابطة.
ُّ .يساعد عمى إعطاء تبريرات ذات معنى.
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عرفيا (عفانة ،المكلك )52:2002،بأنيا" القدرة عمى كضع خطكات
 وضع حموؿ مقترحة :يي ٌ
منطقية لحؿ المشكمة المطركحة كتقكـ تمؾ الخطكات عمى تصكرات ذىنية متكقعة لممشكمة
المطركحة".

عرفيا (عبد الحميد )ِٕٖ:َُُِ،بأَّنيا "القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ
كما يي ٌ
المشكبلت مف خبلؿ مجمكعة مف الخطكات القائمة عمى التصك ارت الذىنية لحؿ المشكمة"
كيعرفيا الباحثاف َّ
بأنيا القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحة مف خبلؿ

خطكات قائمة عمى تصك ارت ذىنية لحؿ المشكمة.

أما مؤشرات الميارة الجزئية :كما ي ارىا (الشيرم )ٕ:َُِٕ،بأنيا:
ُ .يناقش األفكار المكجكدة بالدرس.

ِ .التدريب عمى كضع االفتراضات المناسبة لمحؿ بما يتناسب مع القضية المعركضة.
ّ .المساعدة عمى كضع حمكؿ مقنعة.

ْ .المساعدة عمى اختيار الحؿ المناسب.
ٓ .المساعدة عمى طرح قضايا جديدة متعمقة بالدرس.
مف خبلؿ االطبلع عمى تصنيفات ميارات التفكير التأممي يتفؽ الباحثاف مع الباحثيف عفانة

كالمكلك (ََِِ) في تحديد ميارات التفكير التأممي الخمس.
التفكير التوممي والمنياج:

تكجد ىناؾ طرؽ يمكف مف خبلليا استخداـ التفكير التأممي في حؿ المشكبلت في مكاقؼ

التعمـ إلثارة كمساندة التبلميذ فيذكر(مكسى )ُُٖٗ،أنو يجب عمى المعمـ في ىذه الحالة القياـ بما
يأتي( :مكسى)ّّٕ:ُُٖٗ،
ُ .جعؿ التبلميذ يحددكف المشكمة ،مكضكع البحث ،كاستيعابيا بكضكح في عقكليـ.

ِ .حث التبلميذ عمى استدعاء األفكار الكثيرة المتعمقة بالمشكمة مف خبلؿ تشجيعيـ عمى:
ّ .تحميؿ المكقؼ.
ْ .تككيف فركض محددة كاستدعاء القكاعد العامة أك األسس التي يمكف أف تطبؽ.
ٓ .اختيار أك رفض االقتراحات بنظاـ.
ٔ .مراجعة النتائج.

ٕ .حث التبلميذ عمى تنظيـ المادة حتى تساعد في عممية التفكير بتشجيعيـ عمى:
أ .إحصاء النتائج بيف حيف كأخر.
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ب .استخداـ طرؽ الجدكلة كالتعبير البياني.
ت .التعبير عف النتائج المؤقتة باختصار مف حيف آلخر مف خبلؿ البحث.
يرل الباحثاف أف ىن اؾ عبلقة كثيقة بيف التفكير التأممي كالمنياج بحيث يركز عمى تنمية

التفكير التأممي لدل الطبلب كىذا يتطمب مف المعمـ إثراء المنياج بأنشطة تعميمية تنمي التفكير
التأممي ،كالتركيز عمى نكعية المحتكل العممي كليس عمى الكـ كمساعدة الطبلب عمى تنظيـ المادة

العممية بطريقة تنمي التفكير التأممي لدييـ.
التفكير التوممي والتفكير الناقد

يرل (عفانة )ُْ:ُٖٗٗ ،أف التفكير الناقد يشتمؿ عمى عدة ميارات ينبغي أف تتكفر لدل

المتعمـ حتى يستطيع أف يحؿ المشكمة كيتضمف كذلؾ العديد مف الميارات التفكيرية مثؿ التفكير
التأممي كاالستداللي كاالستنتاجي.

كيرل ( )ُٖٗٓ,Ennisأف التفكير الناقد عبارة عف ميارة التصرؼ الصحيح كالمبني عمى

التفكير التأممي كاالستداللي كأنو يقسـ إلى قسميف أساسييف ىما)Ennis,1985:14(:

أ .أنو تفكير معقكؿ بمعنى أنو يؤدم إلى استنتاجات كق ار ارت سميمة كمبررة أك مدعكمة بأدلة
مقبكلة.

ب .أنو تفكير تأممي :يظير فيو كعي تاـ لخطكات التفكير التي يتـ التكصؿ مف خبلليا إلى
االستنتاجات كالق اررات.

نبلحظ مف العرض السابؽ أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف كبل النكعيف مف التفكير حيث يرل

الباحثاف أف التفكير الناقد يتضمف التفكير التأممي بؿ إف (أمؿ الخميمي) ترل أف كممة ناقد ال تعني
شككل إنما أقرب ما يككف إلى عممية تأمؿ (الخميمي )ُْٖ:ََِٓ،لذلؾ باستطاعة الباحثاف أف

يقكال أف التفكير التأممي يمكف أف نجده متضمنا في معظـ أنكاع التفكير.
التفكير التوممي وحؿ المشكبلت

ىاتاف العمميتاف بينيما صمة قكية لكنيما غير متطابقتيف فحؿ المشكبلت ىك إيجاد الحمكؿ

لممشكبلت الجديدة بكجو عاـ كلممشكبلت التي حمكليا ال تككف في متناكؿ اليد عمى كجو الخصكص
كيميؿ حؿ المشكبلت إلى أف يتضمف تفكي ار معقدا( .الخميمي)ُٖٓ:ََِٓ،
ككذلؾ يعرؼ آؿ ياسيف طريقة حؿ المشكبلت بأنيا طريقة في التفكير العممي تقكـ عمى

المبلحظة الكاعية كالتجريب كجمع البيانات كالمعمكمات مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ معقكؿ
(مجيد)ُْٔ:ََِٖ،
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كنبلحظ أف ىناؾ تداخبل كبي ار بيف التفكير التأممي كاألسمكب العممي في حؿ المشكبلت فنبلحظ
أف كؿ خطكة مف خطكات حؿ المشكمة تتضمف تفكي ار تأمميا كلكف ال يعد مرادفنا ليذه الطريقة في
حؿ المشكبلت( .عفانة ،المكلك)11:2002،
يرل الباحثاف أف ىناؾ صعكبة في كضع المشكبلت التي يختارىا المعمـ كالطمبة كفؽ التفكير

التأممي بسبب تعقدىا كصبغتيا العاطفية كقصر الزمف كقمة اإلمكانيات كأكثر ما يستطيع الدارس أف
يعممو تجاه ىذه المشكبلت المعقدة أف يشعر بالمسؤكلية نحكىا بينما طريقة حؿ المشكبلت يككف
كضع الحمكؿ ليا سيؿ.
التفكير التوممي واالستقصاء

يظف البعض أف التفكير التأممي كاالستقصاء يعب ارف عف نفس الشيء لكف األمر في كاقع

الحاؿ كما يرل الباحثاف مختمؼ .حيث إف االستقصاء العممي يقكـ عمى عمميات عقمية معينة
تسمى عمميا ت االكتشاؼ كىي المبلحظة كالقياس كالتصنيؼ كالتنبؤ كاالستدالؿ كىذه العمميات
يستخدميا اإلنساف في التأمؿ كاكتشاؼ المفاىيـ كالمبادئ العممية كما يقكـ االستقصاء العممي عمى
عمميات إجرائية في التجريب كاختبار صحة الفركض التي كضعيا( .زيتكف)ُّٖ:ُٗٗٔ،
بينما يقكـ التفكير التأممي عمى إستراتيجية محددة تصؿ بالمتأمؿ إلى صكرة متكاممة مف

المكقؼ المشكؿ كال تحتاج اتخاذ خطكات عممية إج ارئية مباشرة لتحكيؿ صكرة المكقؼ المشكؿ إلى
صكرة أخرل( .عفانة كالمكلك)ُُ:ََِِ،
الدراسات السابقة:
ُ .دراسة عمياف (ٕ٘ٔٓ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ مسرح الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكير

التأممي كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الخامس في محافظة شماؿ غزة ،كقد تككنت عينة
الدراسة مف (ٖٗ) طالبة مف الصؼ الخامس مف مدرسة أبك تماـ األساسية "أ" لمبنات تـ تكزيعيـ
إلى مجمكعتيف ،كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد

دليؿ معمـ باإلضافة إلى أداتي الدراسة كىما اختبار التفكير التأممي ،كاختبار التحصيؿ الدراسي،
ككشفت النتائج عف كجكد فركقا دالة إحصائيا بيف طالبات المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة

الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبارم التفكير التأممي ،كالتحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية.
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ِ .دراسة أبو نحؿ (ٕٓٔٓ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية

اإلسبلمية كمدل اكتساب الطبلب ليا ،كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،

كما كانت العينة (ِّٔ) طالبا مف طمبة الصؼ العاشر األساسي ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ

الباحث أدكات لمدراسة كىي اختبار ميا ارت التفكير التأممي المكجكدة في منياج التربية اإلسبلمية،

كاستبانة لممعمميف ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف ميارة الكصكؿ عمى استنتاجات احتمت المرتبة
األكلى بكزف نسبي ( )%74يمييا إعطاء تفسيرات مقنعة ( ،)%73.31يمييا الكشؼ عف المغالطات

( ،)%72.63يمييا كضع حمكؿ مقترحة ( ،)%65.71يمييا الرؤية البصرية ( )%63.62كما
تكصمت إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ميارات التفكير التأممي في محتكل
منياج التربية اإلسبلمية لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل لمتغير الجنس لصالح الطالبات.

ّ .دراسة الشكعة (:)ٕٓٓٚ

الدرسات العميا
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس ك ا

في جامعة النجاح الكطنية إضافة إلى تحديد الفركؽ في مستكل التفكير التأممي تبعا لمتغيرات نكع
الكمية كالجنس كالمستكل الدراسي كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا (ُْٔ)

طالنبا كطالبة كذلؾ بكاقع ٗٓٓ مف طمبة البكالكريكس كُٗ مف طمبة الماجستير كلقياس التفكير
التأممي تـ تطبيؽ مقياس (أيزنؾ ككلسكف) كالذم اشتمؿ عمى (َّ) فقرة .ككاف مف أىـ نتائج
الدراسة أف مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا في جامعة النجاح

الكطنية كاف جيدا ،كأف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ،في مستكل التفكير
التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا في جامعة النجاح بيف طمبة الكميات العممية
كاإلنسانية لصالح طمبة الكميات اإلنسانية كبيف طمبة البكالكريكس كالماجستير لصالح طمبة

الماجستير بينما لـ تكف الفركؽ دالة إحصائيا تبعا لمجنس.
ْ .دراسة كشكو (ٕ٘ٓٓ):

ىدفت ىذه الدراسة معرفة أثر برنامج تقني مقترح في ضكء اإلعجاز العممي بالقرآف عمى تنمية

التفكير التأممي في العمكـ لدل طمبة الصؼ الثامف باألساسي بغزة كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ
الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي ،كالمنيج البنائي ،ككانت عينة الدراسة َٕ طالبا
كطالبة كاختار المدرسة بطريقة قصدية أما عينة الدراسة فكانت بطريقة عشكائية عددىا (ٖٕ) طالب

مف طبلب الصؼ السابع األساسي كاستخدـ الختبار فركض الدراسة ثبلث أدكات كىي أداة تحميؿ
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المحتكل كاختبار التفكير التأممي ،كبرنامج تقني باإلعجاز العممي بالقرآف الكريـ ،كتكصمت الدراسة
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف
بالبرنامج التقني في ضكء اإلعجاز العممي ك المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية،

كتكصمت إلى أف ىناؾ تفكقنا لممجمكعة التجريبية عمى الضابطة يعزل لمتغير الجنس لصالح
الطالبات كما أف ىناؾ تفكقنا لممجمكعة التجريبية عمى الضابطة يعزل لمتغير (التطبيؽ) لصالح
التطبيؽ البعدم.

ٓ .دراسة عفانة والمولو (ٕٕٓٓ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل التفكير التأممي في مشكبلت التدريب الميداني لدل طمبة

المستكل الرابع بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية كالتعرؼ إلى الفركؽ الفردية في ميارات التفكير

الت أممي بمشكبلت التدريب الطمبة التي تعزل إلى معدالتيـ التراكمية كالجنس كالتخصص لتحقيؽ

ىدؼ الدراسة قاـ الباحثاف ببناء اختبار لميارات التفكير التأممي ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف

مستكل التفكير التأممي لـ يصؿ إلى مستكل التمكف ألف الطمبة يعتمدكف في تعمميـ عمى كتابة
المحاضرات كتدكيف المبلحظات مف كجية نظرىـ دكف االىتماـ بإعطاء تفسيرات معينة لحدكث
ظاىرة تربكية أك عممية تتعمؽ بمكضكعات الدراسة ،كيرجع ذلؾ إلى عدة أسباب مف أىميا

المساقات التربكية في مجاؿ التدريب الميداني ،المشرفكف غير المؤىميف تربكيا إلكساب الطمبة
المعمميف ميارات التفكير التأممي ،النظاـ المدرسي القائـ كأكضحت الدراسة أف ىناؾ فركقنا ذات
داللة إحصائية في اختبار التفكير التأممي تعزل إلى متغير الجنس لصالح الطالبات.
ٔ .دراسة :)ٕٓٓٚ( Tee

ىدفت الدراسة إلى التمييز في التفكير التأممي بيف مدرسي الرياضيات في المدرسة الثانكية في

عممية التعميـ كالتعمـ ،أيضان تحاكؿ أف تميز العكامؿ التي تؤثر عمى ممارسة التفكير التأممي ،تعتمد

الدراسة عمى إعطاء الكقت بقيكد لفيـ معممي الرياضيات كتعمؿ عمى تكجيو التعمـ الداخمي
كالخارجي ،كالذم يؤثر بدكره عمى حؿ المشكمة ،تعتبر ىذه الدراسة دراسة عبلقية كصفية ،كاستخدـ
في الدراسة استبانة كأداة بحثية أعدت بناء عمى د ارسات سابقة اعتمد عمييا الباحث ،ثـ طبقت عمى
عينة الدراسة المككنة مف (ُْٕ) معمـ رياضيات مف (ٗ) مدارس ثانكية ،اختيركا بالطريقة العنقكدية
كالعشكائية البسيطة ،كاعتمدت االستبانة عمى فيـ المعمميف لممارسات التفكير التأممي في عممية

التعميـ كالتعمـ كاستخدـ اختبار(ت) كمعامؿ إحصائي ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف كتحميؿ االنحدار

الخطي ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف معممي الرياضيات يمارسكف التفكير التأممي
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باعتداؿ ،كما بينت النتائج بأف العكامؿ األربعة كانت األىـ في تكضيح االختبلؼ في الممارسات
في التفكير التأممي ،كأنو ال يكجد اختبلؼ بيف المعمميف في التفكير التأممي مستندة إلي عكامؿ
خمفية المعمميف.
ٕ .دراسة موليـ :(1994( Moallem

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة انعكاس التفكير التأممي لكسيمة لتطكير الخبرات في التصميـ

البنائي حيث تـ مناقشة انعكاس التصميـ البنائي كفحص التفكير التأممي مف عدة جكانب كىي:
التحكـ بالتفكير ،المعمكمات الضمنية ،االفتراضات طكيمة المدل ،التعميؿ كالقابمية لمعمؿ كالتدريب
االجتماعي .كنمكذج التفكير التأممي يتككف مف خمس خطكات كىي إدراؾ المشكمة كتكضيح
المشكمة كاالفتراضات كالمقترحات كالتعديؿ كالتفصيؿ العقمي لممقترحات كيتـ العمؿ عمى أساس
أفضؿ المقترحات أك االفتراضات كىناؾ ستة عناصر تشرح كتكضح طبيعة التفكير التأممي كالقابمية

لمتفكير كقابمية اإلدراؾ كفيـ المحتكل في عممية تككيف االفتراضات كالتدخؿ الفعمي كالقابمية
لبلكتشاؼ كالتخيؿ كفيـ كتقبؿ االفتراضات طكيمة المدل كاستخداـ االستنتاج االستنباطي كالتعرض

لمعديد مف االعتبارات المترجمة مف خبلؿ الحكار مع اآلخريف .كىناؾ ثبلثة مظاىر مف االنعكاس

تحدد بكاسطة النمكذج السابؽ كىي إعادة بناء الذات ،إعادة البناء كالعمؿ ،كاعادة البناء
االجتماعي .كتكصمت الدراسة إلى أف اإلستراتيجيات لتعزيز التفكير التأممي في التصميـ البنائي
تعتمد اعتمادا كميا المظاىر المذككرة في األعمى.
التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة

 اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف
(تجريبية كضابطة).

 تنكع المتغير التابع في الدراسات السابقة مثؿ التفكير التأممي كما في (كشكك )ََِٓ ،كالتأمؿ
الدرسة الحالية عف الدراسات السابقة
في المكاقؼ التعميمية كما في ( .)Bauer, 1991كتختمؼ ا

ككنيا اىتمت بتحميؿ كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في فمسطيف في ضكء ميارات التفكير
التأممي.

 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة أنيا أجريت عمى محتكل كتاب بخبلؼ الدراسات
التالية :عفانة كالمكلك (ََِِ) ،ودراسة  )ٕٓٓٚ( Teeودراسة). (Moallem,1994

 تناكلت الدراسات السابقة برامج كطرؽ تدريس لتنمية التفكير التأممي لدل الطمبة.
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 عدد مف الدراسات السابقة التي تناكلت التفكير التأممي تـ إجراءىا عمى بيئات أجنبية في حدكد
عمـ الباحثيف ما عدا دراسة (المكلك كعفانة( ،)ََِِ،كشكك ،)ََِٓ،دراسة (أبك نحؿ)ََُِ،
كدراسة (عمياف.)َُِٓ،

 لـ تتناكؿ أم دراسة مف الدراسات السابقة اإلجابة عف أسئمة الدراسة الحالية مما يعني أف ىذه
الدراسة ليا أسئمة تختمؼ عف الدراسات السابقة كىي دراسة أصيمة.

إجراءات البحث
منيج الد ارسة:

استخدـ الباحثاف في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي متمثبل بتحميؿ محتكل كتاب العمكـ

الحياتية لمصؼ العاشر قي فمسطيف في ضكء ميارات التفكير التأممي.
مجتمع الدراسة:

كيمثؿ مجتمع الدراسة محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في فمسطيف ،ضمف المنياج

الفمسطيني في غزة كالضفة طبعة العاـ الدراسي َُِٗ  ََِِ -ـ.
أدوات البحث:

بعد اطبلع الباحثيف عمى عدة دراسات سابقة بحثت كناقشت مدل تضمف المناىج لميارات

التفكير ،كجد الباحثاف أف أفضؿ أداة لمعرفة مدل تضمف كتاب العمكـ الحياتية لميارات التفكير

التأممي ىي أداة تحميؿ المحتكل ،كقد اشتممت ىذه األداة عمى قائمة بميا ارت التفكير التأممي

الكاجب تكافرىا في محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في فمسطيف ،كقد مرت مراحؿ
إعداداىا عمى النحك اآلتي:

 الصكرة األكلية لمقائمة :مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة في مجاؿ

التفكير كخاصة التفكير التأممي ،تـ تحديد ميارات التفكير التأممي كأىـ مؤشراتيا التي تتناسب
مع كتاب العمكـ الحياتية ،ثـ بناء قائمة بميارات التفكير التأممي كقد اشتممت عمى خمس

ميارات فرعية (الرؤية البصرية ،الكشؼ عف المغالطات ،إعطاء تفسيرات مقنعة ،الكصكؿ إلى

استنتاجات ،كضع حمكؿ مقترحة).

 ضبط القائمة :تكزيع القائمة عمى مجمكعة مف االختصاصيف إلبداء الرأم حكؿ مناسبة القائمة
كمدل شمكليتيا ،كقد أسفرت عممية التحكيـ عف إجراء بعض التعديبلت كتحسيف القائمة.

 الصكرة النيائية لمقائمة :بعد إجراء التعديبلت تـ كضع قائمة ميارات التفكير التأممي في صكرتيا
النيائية حيث تضمنت خمس ميارات ىي (الرؤية البصرية ،الكشؼ عف المغالطات ،إعطاء

تفسيرات مقنعة ،الكصكؿ إلى استنتاجات ،كضع حمكؿ مقترحة).
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 ثـ تـ كضع القائمة بعد إعدادىا في صكرة أداة تحميؿ محتكل ،كذلؾ لتطبيقيا.
إجراءات تحميؿ المحتوى:

ُ .طرؽ تحميؿ المحتكل المناسبة :لتحقيؽ أىداؼ البحث مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم
المتعمؽ بيذا الجانب تـ تحديد طريقة التحميؿ المناسبة.

ِ .تحديد اليدؼ مف عممية تحميؿ المحتكل :حيث ىدفت ىذه العممية لمتعرؼ عمى مدل تكافر
ميارات التفكير التأممي في محتكل منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر.

ّ .تحديد عينة التحميؿ :حيث اشتممت عينة التحميؿ عمى محتكل العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في
المدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ َََُِِِٗ-ـ.
ْ .تحديد محاكر التحميؿ :حيث اعتمدت الدراسة عمى خمس ميارات رئيسة كأساسية لمتفكير
التأممي كىي( :الرؤية البصرية ،الكشؼ عف المغالطات ،إعطاء تفسيرات مقنعة ،الكصكؿ إلى
استنتاجات ،كضع حمكؿ مقترحة).

ٓ .تحديد كحدة التحميؿ :حيث اختيرت كحدة الفقرة كالفكرة ككحدات لتحميؿ محتكل العمكـ الحياتية
عمى اعتبار أنيا تمثؿ ما قد يتضمنو المحتكل مف ميارات التفكير التأممي.
ٔ .ضكابط عممية التحميؿ ،حيث تحتكـ عممية التحميؿ لمضكابط التالية:

 تمت عممية التحميؿ في ضكء المحتكل فقط ،كال تشمؿ عمى تحميؿ األىداؼ العامة لممرحمة أك
األىداؼ الخاصة.

 تشمؿ عممية التحميؿ عمى محتكل منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر.
 استخداـ القائمة المعدة لرصد النتائج.

ٕ .خطكات عممية التحميؿ:

أ .قراءة محتكل العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر قراءة تحميمية لككنو مكضكع عممية التحميؿ.
ب .البدء بعممية التحميؿ لتحديد مدل تضمف المحتكل لمميارات المتضمنة في قائمة التحميؿ.

ت .تفريغ نتائج التحميؿ كتصنيفيا كتحكيميا إلى تكرارات ثـ إلى نسب مئكية يمكف تفسيرىا أك
التعميؽ عمييا.

ٖ .صدؽ أداة تحميؿ المحتكل :كلمتأكد مف صدؽ أداة تحميؿ المحتكل قاـ الباحثاف بالتأكد مف
صدؽ األداة مف خبلؿ:
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 عرضيا عم ى عدد مف الخبراء التربكييف مف أساتذة جامعات كمشرفيف كالمعمميف ،كفي ضكء ذلؾ
طمب تعديمو مف إضافة لبعض الفقرات أك حذؼ أك تعديؿ لغكم لبعض
قاـ الباحثاف بتعديؿ ما ي

الفقرات.

 تحميؿ محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر ،كتبيف مف التحميؿ شمكلية قائمة ميارات
التفكير التأممي لممؤشرات المنطكية في المحتكل.

ٗ .ثبات أداة تحميؿ المحتكل :كيقصد بثبات األداة أف تعطي النتائج نفسيا عند تك ارر القياس،
كلذلؾ قاـ الباحثاف بتحديد طريقة القياس كاالتفاؽ عمى نقاط التحميؿ ،ثـ قاـ كؿ مف الباحثيف
بإجراء التحميؿ بشكؿ مف منفرد عمى كحدتيف مف كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر تـ
اختيارىما عشكائيا لمتأكد مف سبلمة إجراءات كعمميات التحميؿ ،كبعد نياية التحميؿ تـ حساب
نقاط االتفاؽ بيف الباحثيف حسب معادلة ىكلستي (طعيمة.)ِِٔ :ََِٖ ،
ث= ِف /فُ  +فِ

حيث ث= معامؿ الثبات بطريقة ىكلست ،
فُ= تحميؿ الباحث األكؿ

ف = نقاط االتفاؽ بيف الباحثيف
فِ= تحميؿ الباحث الثاني

،

ىذا كقد تـ استخداـ أقؿ قيمة لمتحميميف في البسط كذلؾ لقربيا مف الصكاب حسب رأم كثير
مف الباحثيف كالجدكؿ التالي يكضح قيمة الثبات.
جدوؿ رقـ (ٔ) :حساب ثبات تحميؿ محتكل منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر في ضكء ميارات
التفكير التأممي

الميارة

المحمؿ1

المحمؿ 2

نقاط االتفاؽ

معامؿ الثبات

الرؤية البصرية

149

141

141

% 90.9

الكشؼ عف المغالطات

230

184

184

%88.9

الكصكؿ إلى استنتاجات

200

175

175

%95.3

إعطاء تفسيرات مقنعة

237

255

237

%96.3

كضع حمكؿ مقترحة

204

180

180

%94.6

المجمكع

1020

935

917

%93.6

يتضح مف الجدكؿ (ُ) أف نسبة االتفاؽ بيف المحمؿ األكؿ كالمحمؿ الثاني بمغت ()%93.8
كىي نسبة عالية تدؿ عمى ثبات التحميؿ عبر األفراد ،كىذه يعني سبلمة إجراءات كعمميات التحميؿ
قبؿ إجراء التحميؿ المكسع عمى محتكل الكتاب كمو.
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نتائج البحث ومناقشتيا
إجابة السؤاؿ األ وؿ:
ينص السؤاؿ األ وؿ عمى ما يمي :ما ميارات التفكير التوممي الواجب توافرىا في محتوى كتاب
العموـ الحياتية لمصؼ العاشر األساسي

مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة في مجاؿ التفكير كخاصة التفكير

التأممي ،تـ تحديد ميارات التفكير التأممي كأىـ مؤشراتيا التي تتناسب مع كتاب العمكـ الحياتية ،ثـ

تـ بناء قائمة بميارات التفكير التأممي كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كاخراجيا في صكرتيا
مؤشر مكزعات عمى الميارات
ا
النيائية ،كقد اشتممت عمى خمس ميارات فرعية كثمانية كعشركف
الفرعية كىي (الرؤية البصرية ،الكشؼ عف المغالطات ،إعطاء تفسيرات مقنعة ،الكصكؿ إلى
استنتاجات ،كضع حمكؿ مقترحة).
إجابة السؤاؿ الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني عمى :ما مدي تضمف ميارات التفكير التوممي في محتوى كتاب العموـ
الحياتية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف باستخداـ أداة تحميؿ محتكل كتاب العمكـ الحياتية

لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف في ضكء ميارات التفكير التأممي التي تـ إعدادىا ليذا
الغرض مف قبؿ الباحثيف ،تـ تحميؿ كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر كحساب التك اررات كالنسب

المئكية ،كيمكف عرض نتائج التحميؿ في الجدكؿ التالي (ِ)
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جدوؿ رقـ (ٕ) ممخص نتائج تحميؿ محتوى كتاب العموـ الحياتية في فمسطيف في ضوء ميارات
التفكير التوممي
المحتكل
الميارة
التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

الكشؼ

التكرر
ا

عف

النسبة

الرؤية البصرية

الترتيب

الكحدة األكلى

الكحدة الثانية

الكحدة الثالثة

الكحدة الرابعة

المجمكع

النسبة

85

16%

61

18%

95

12%

64

12%

305

14%

5

123

22%

82

24%

226

29%

170

32%

601

27%

1

المغالطات
إلى

الكصكؿ

101

18%

58

17%

145

19%

99

19%

403

18%

3

استنتاجات
124

إعطاء

23%

82

24%

180

23%

113

25%

499

23%

2

تفسيرات مقنعة
حمكؿ

كضع

118

21%

59

17%

133

17%

86

16%

396

18%

3

مقترحة
المجمكع

551

342

779

532

2204

100%

يتضح مف الجدكؿ (ِ) ما يمي:

حصمت ميارة الكشؼ عف المغالطات عمى أعمى نسبة مئكية كىي (ِٕ )%بينما حصمت

ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة عمى المرتبة الثانية بنسبة مئكية ( ،)23%في حيف حصمت ميارتا

أخير
الكصكؿ إلى استنتاجات ككضع حمكؿ مقترحة تقريبا النسبة المئكية نفسيا ،كىي ( )18%ك ا
حصمت ميارة الرؤية البصرية عمى المرتبة الخامسة بنسبة مئكية (ُْ)%

كتبيف مف خبلؿ استعراض نتائج التحميؿ السابقة أف محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ

العاشر يتضمف جميع ميارات التفكير التأممي كاف كانت بنسب متفاكتة.
كيعزك الباحثاف ىذه النتائج إلى اىتماـ القائميف عمى تأليؼ منياج العمكـ الحياتية لمصؼ

العاشر بتضمينو ميارات التفكير التي تتناسب مع الفئات العمرية في تمؾ المرحمة كمنيا ميارات

التفكير التأممي ،كأما اختبلؼ نسب الميارات الفرعية لميارة التفكير التأممي فيعزك الباحثيف السبب

إلى أف طبيعة المحتكل ىي مف تحدد مدل التركيز عمى ميارة أكثر مف أخرل.
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توصيات الدراسة:
ُ .ضركرة تطكير منياج العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر بما يتناسب مع ىذه الفئة العمرية كامكاناتيا
كآخر المستجدات في تدريس العمكـ.

ِ .مراجعة محتكل كتاب العمكـ الحياتية لمصؼ العاشر المقررة ،كتحديد مدل اشتماليا عمى اىـ
مؤش ارت ميارات التفكير التأممي في ىذه الفئات العمرية.

لمدرسي مادة العمكـ الحياتية في مجاؿ فيـ مضمكف ميارات التفكير المختمفة
ّ .عقد دكرات ي
كخصكصا التفكير التأممي مف خبلؿ تكظيفيما في العممية.
ْ .تطكير أساليب كطرؽ تدريس مادة العمكـ الحياتية ،بحيث يترؾ المجاؿ مفتكحا اماـ الطمبة
لئلبداع كاالبتكار كابراز إمكاناتيـ كقدراتيـ في حؿ المسائؿ بطرؽ تكظؼ التفكير ،بدال مف
االعتماد عمى طريقة المحاضرة التقميدية.

ٓ .إعداد أنشطة إثرائية تعمؿ عمى تنمية التفكير التأممي عند الطمبة.
مقترحات الد ارسة:
ُ .إجراء دراسات في مجاؿ مدل تضمف كتب العمكـ الحياتية في بقية المراحؿ لميارات التفكير
التأممي.

ِ .إجراء دراسات تربط بيف ميارات التفكير التأممي في مادة العمكـ الحياتية ،كبعض المتغيرات
األخرل.
ّ .تقكيـ مناىج العمكـ الحياتية كتطكيرىا كبقية المناىج بمراحؿ التعميـ المختمفة في ضكء ميارات
التفكير المختمفة

ْ .إجراء د ارسات مقارنة كتحميؿ بيف محتكل كتب العمكـ الحياتية في فمسطيف كالدكؿ المتقدمة في
ضكء ميارات التفكير المختمفة.
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المراجع
المراجع العربية:

ُ .أبادم ،الفيركز .)ُٖٗٓ( .القامكس المحيط ،مؤسسة الحمبي ،القاىرة.

ِ .أبك نحؿ ،جماؿ .)ََُِ( .ميا ارت التفكير التأممي في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ العاشر
األساسي كمدل اكتساب الطمبة ليا ،رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.
ّ .أصبلف ،محمد .)َُِٓ( .فاعمية تكظيؼ التعمـ المدمج لتنمية مفاىيـ الكراثة كميارات التفكير التأممي
في العمكـ الحياتية لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف
ْ .الجدبة ،صفية .)َُِِ( .فاعمية استراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي
في العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

ٓ .الحصيف ،عبد ا﵀ .)ُّٗٗ( .تدريس العمكـ ،بيت التربية ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
ٔ .الخميمي ،أمؿ .)ََِٓ( .الطفؿ كميارات التفكير ،طُ ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
ٕ .الديب ،ماجد .)ََِِ( .فعالية برنامج مقترح في تنمية التفكير لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظات
غزة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة .كمية البنات ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

ٖ .الشيرم ،سمطاف .)َُِٕ( .تقكيـ كتاب العمكـ لمصؼ األكؿ المتكسط في ضكء ميارات التفكير
التأممي .المجمة الدكلية التربكية المتخصصة.ٕ:)ٖ(ِ :
ٗ .المقاني ،أحمد حسيف كالجمؿ ،عمي .)ُٗٗٔ( .معجـ المصطمحات التربكية المعرفيػة في المناىج كطػرؽ
التدريس ،الطبعة األكلى ،القاىرة :عالـ الكتب.

َُ .المكلك ،فتحية .)ُٕٗٗ( .أثر إثراء منيج العمكـ بميارات تفكير عممي لدل طمبة الصؼ الثامف
كعبلقتيا باستطبلعاتيـ كميكليـ العممي ،رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
ُُ .بركات ،زياد .)ََِٓ( .العبلقة بيف التفكير التأممي كالتحصيؿ لدل عينة مف الطبلب الجامعييف

كطبلب الثانكية العامة في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافية ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية جامعة
البحريف.ُِٔ -ٖٗ ،)ْ(ٔ ،

ُِ .حبيب ،مجدم .)ُٗٗٔ( .التفكير :األسس النظرية كاإلستراتيجيات ،مكتبة النيضة ،القاىرة.
ُّ .حكيحي ،نعمة .)َُٗٗ( .تحميؿ محتكل أدب األطفاؿ في ضكء معايير األدب كفؽ التصكر
اإلسبلمي ،كمية التربية كقسـ المناىج كطرؽ التدريس ،جامعة الممؾ سعكد ،المممكة العربية السعكدية.
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ُْ .زيتكف ،عايش .)ُٗٗٓ( .دراسة تحميمية تقكيمية لمحتكل كأسئمة كتاب العمكـ العامة المقرر تدريسو
لطمبة الصؼ الثالث اإلعدادم في المدارس الحككمية في األردف ،المجمة العربية لمبحكث التربكيةُٓ:
(ْ).
ُٓ .زيتكف ،عايش .)ُٗٗٔ( .أساليب تدريس العمكـ ،دار الشركؽ ،عماف.
ُٔ .طافش ،محمكد .)ََِْ( .تعميـ التفكير مفيكمو ،مفيكمو أساليبو ،مياراتو ،دار جيينة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،المممكة األردنية.

ُٕ .قطامي ،نايفة .)ََُِ( .تعميـ التفكير لممرحمة األساسية ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،عماف -المممكة
األردنية.
ُٖ .عبد الحميد ،عبد العزيز .)َُُِ( .أثر تصميـ إستراتيجية لمتعمـ اإللكتركني قائمة عمى التكليؼ بيف

أساليب التعمـ النشط عبر الكيب كميارات التنظيـ الذاتي لمتعمـ عمى كؿ مف التحصيؿ كاستراتيجيات

التعمـ اإللكتركني المنظـ ذاتيا كتنمية ميارات التفكير التأممي ،مجمة كمية التربية بجامعة المنصكرةِ:
(ٕٓ)ِٕٖ:
ُٗ .عبد السبلـ ،مصطفى .)ََِٗ( .تدريس العمكـ كاعداد المعمـ كتكامؿ النظريةى كالممارسة ،طّ ،دار
الفكر العربي ،القاىرة.

َِ .عبيد ،كليـ كعفانة ،عزك .)ََِّ( .التفكير كالمنياج المدرسي .طُ ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع،
بيركت.
ُِ .عطا﵀ ،ميشيؿ .)ََُِ( .طرؽ كأساليب تدريس العمكـ ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف.
ِِ .عفانة ،عزك كالمكلك ،فتحية .)ََِِ( .مستكل ميارات التفكير التأممي في مشكبلت التدريب الميداني
لدل طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،مجمة التربية العممية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس،
القاىرة.)ُ( ٓ :
ِّ .عمياف ،ناريماف .)َُِٓ( .أثر تكظيؼ مسرح الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكير التأممي
كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الخامس في محافظ شماؿ غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة.
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

ِْ .كشكك ،عماد .)ََِٓ( .أثر برنامج تقني مقترح في ضكء اإلعجاز العممي بالقرآف عمى تنمية التفكير
التأممي في العمكـ لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية،
الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

ِٓ .مكسى ،فاركؽ :)ُُٖٗ( .عمـ النفس التربكم ،القاىرة ،دار الثقافة لمطباعة كالنشر.
ِٔ .مجيد ،سكسف .)ََِٖ( .تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد ،طُ ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،
عماف.
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 تقييـ المعمميف كالمشرفيف التربكييف لكاقع محتكل منياج الدراسات.)ُٖٗٗ( . تكفيؽ، مرعي.ِٕ
، كمية التربية، مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس،االجتماعية في المرحمة اإلعدادية في األردف
.)ٔ(  العدد،جامعة عيف شمس
 أثر تنمية قدرة التفكير التأممي عند معممي العمكـ في المرحمة األساسية.)ُِٗٗ( . شريؼ، مصطفى.ِٖ
. كمية الدراسات العميا بالجامعة األردنية. رسالة دكتكراه غير منشكرة،عمى فاعميتيـ التعميمية
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