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قواعد النشر
مجلةةج معم ةةج م مةةع م سةةد اةةال ية ال م ية م ج م لةةا م نسةةعن ج المتماسعة ةةج) لالريةةج
ةلس ج م كسج ،تصدر ةال ةسعلة م ب ث م لسي اع جعم ج .التُ نى انشة م ب ةاا م لس ةج ال ة
م ضاماط مآلت ج :
أالتً  :يشا ط ي م ب ث قبل لنش ي م سجلج :
-1

أن ياسم اعألصع ج المتااكعر ،الم جدة م لس ج الم سنهج ج ،الي مج متتجعه .

-2

أن يلاز اع سنعهج المأللالمت الم ايعئل م لس ج م س اب ة ي مجع ه .

 -3أن يكان م ب ث لق قًا ي م ااث

الم اخ يج .

 -4أن ياسم اع س مج م لغايج .
 -5أت يكان قد يب نش ه .
 -6أت يكان مسا ً مال ا ث أال ريع ج أال كاعب ،يامء أكةعن ذ ة

لبعثةث نهسةه،

أال غ ه .
ثعن ًا  :يشا ط ةند تقديم م ب ث :
-1

أن يقةةد م بعثةةث لبةةًا انش ة ه ،مشةةهاةًا اس ة ته م ةمت ج مخاص ة ة) ال ق ة مر
ياضسال مما ك م بعثث قاق م سلك ج م هك يج لب ث كعم ً ،الم ازممًا ا ةد
نش م ب ث ت ا د مام قج خط ج مال ه ئج م ا ي .

-2

أت تزيد صه عت م ب ث ةال  )50صه ج مقعس . )A 4

-3

أن يكةان اةنط م سةاال  ،Traditional Arabic )17الم هةامم

اةنط  )13الأن

يكان تبعةد م سسع عت ا ال مأليط مه ل) .
-4

يقةةد م بعثةةث ث ة ا نس ة مطباةةةج مةةال م ب ةةث ،مةةا ملخ ة

اةةع لغا ال م

ا ةةج

الم نجل زيج ،ت تزيد كلسعته ةال معئاي كلسج أال صه ج المثدة .
ثع ثًا :م ااث

:

 -1تاضا هامم

كل صه ج أيهلهع ةلى ثدة .

 -2تثبت م سصعلر الم س مما ي ه س يل

اآخ م ب ث .

 - 3تاضا نسعذج مال صار م كاعب م سخطاط م س ق
 -4ت

ي مكعنهع م سنعيب .

مس ا م صار الم يامعت م سا لقج اع ب ث ،ةلى أن تكان المض ج مل ج .
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ةةي مةةاال م ب ةةث أال م درميةةج تةةةك يةةنج م ا ةةعة اع اةةعري

رما ةةًا  :ةنةةد الرالل أيةةسعء مألةة

م هج ي ذم كعن م َلَم ماا ى .
خعمسةةًا  :ةنةةد الرالل مألة ة

مألمنب ةةج ةةي مةةاال م ب ةةث أال م درميةةج نهةةع تكاةةب ا ة ال

ة ا ج التاضا ا ال قاي ال ا ال تت ن ج ،مةا متكاهةعء اةةك متيةم كةعم ً
ةند الرالله ألالل م ة .
يعليًا  :تُ كَّم م ب اا م سقدمج لنش ي م سجلج مال قبل مثن ال مال م س كس ال ةلى مألقل.
يعا ًا  :تُ عل م ب اا م د ج ,ةلى أيطامنج مدمجج  CDأال ت يل ةلى م ب يةد م كا النةي
لسجلج .
ثعمنًا  :ت ت عل م ب اا ى أص عاهع ،ةند ةد قبا هع لنش .
تعي ًا  :يُ طى م بعثث نسخا ال مال م سجلج ،الةش مسا ت مال ا ثه .
ةنامن م سجلج :
جميع المراسالت باسم:
رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
الرياض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ( فاكس ) 2590261
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قسم علم النفس ــ كلية الرتبيةــ جامعة امللك فيصل
د .عبداحلميد بن أمحد النعيم
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قسم علم النفس ــ كلية الرتبيةــ جامعة امللك فيصل
تاريخ تقديم البحث1438 /6 /7 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1439 /2 /13:هـ

هدف البحث إىل تعرف فعالية برنامج إرشادى قاام لىاف فةياة اليحىيامل باافعةف فاف
إشااباب بعااا اتاااااس الةاالااية يا ايواليااة ر يمااول تعاارف مالااي ى يترتي ا هااو
اتاااس ر لدى ليةة من طالبااس اامعاة افىا فيقامل ق ام اا  )419طالباة اتيياار
 ) 10طالبااس ماة ن متىاجمل اعو لاة ادرشااد ة مان بعاا مىيااس ا امعاة ر يليحقيا
أهداف البحث قام الار البحتي بإلداد برنامج اليحىيمل بافعةف تك ن من  )12اىالاة
إرشاااد ة ر يمقياااح لىحاااااس الةاالااية يا ايواليااة ر يمجاااجمل الةيااامج لاان فعاليااة
الربنامج ادرشادي ياسيورار يه يف إشباب بعا اتاااس الةاالية يا ايوالية أثةاء فاة
افيابعة ر هوا بادضافة إىل أن الطالباس يويعن مباليٍ مرتاع من اتااة إىل ا نيواء -
الكااااء – ا ساايق ) ر يأن ترتي ا اتاااااس الةاالااية يا ايواليااة ااااء ماليااالي
اتااااة إىل ا نيواااء  -اتااااة إىل الكااااء  -اتااااة إىل ا ساايق ) لاادى ليةااة
البحث .
الكىواس افاياحية برنامج إرشادي ا اليحىيمل بافعةف ا اتاااس الةاالية ا اتاااس ا ايوالية.

املقدمة:

إن االنفتاح والتطور العاملي والتقدم التكنولوجي والتضخم املعـر ااالـ
شتى اجملاالت ،وما شـدده اململكـة العرةيـة السـعود ة السـنوات ا ـ
من هطورات اهتمت ةاملرأ السعود ة ةوج اص ،حيث أصبحت هتبوأ أعلـى
املناصــا القياد ــة وأصــب اجملــاً مفتوحــا أمامدــا ومتاحــا لتحقيــد امل ــد مــن
املكاسا واالمتيازات ،ك هذا ساعد على ةـروز عـدد مـن اااجـات النفسـية
واالجتماعيــة للطالبــات املرحلــة ا،امعيــة ،وكفــاحدن مــن أجـ إشــباعدا،
وصوال لبلوغ ما هصبو إليدن من طموحات وصحة نفسية.
فتأث إشباع اااجات النفسية واالجتماعيـة ال قتصـر فقـ علـى النـواحي
النفسية والشخصية للطالبة فحسا ،ةـ تعـدذ كلـي ليشـم اايـا ا،امعيـة
ةأسرها من حيث التحصي الدراسـي ودافعيـة اإلزـاز والتعامـ مـغ الضـ و
الدراسية واملشاركة النشاطات ا،امعية ةفعالية.
و هذا الصدد أشار حممد ز دان ( )1989إىل أن عـدم إشـباع اااجـات
النفسية واالجتماعية هو أساس عدم التكيف ،حيـث إن الشخصـية ال تحقـد
اا الصحة النفسية والتوافد مغ البيئة إال إكا أُشبعت هذه اااجات.
كمــا أفــاء عــيف كفــا ( )1990أن هوافــد الفــرد وشــعوره ةالصــحة
النفسية عتمد على مدذ إشباع حاجاهـ ودوافعـ ةطر قـة متوازنـة ،وإكا فشـ
الفــرد كلــي فينـ تعــرش لضـ و شــد د ــد هصـ لدرجــة هدــدد صــحت
النفسية وخت ةتوازن النفسي.
و ــد أشــارت نتــالا ةعـــت الدراســات إىل أن إشــباع اااجــات النفســـية
واالجتماعيــة لــ عيف ــة ةــبعت املــت ات النفســية موــ ة أســاليا مواجدــة
الض و  ،ومستوذ الطموح ،ومفدوم الذات ... ،أمين ا،وهري (،)2006
عيف القطناني ( ،)2011مس خميمر (.)2013
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ومن هنا هتض أهميـة اإلرشـاد النفسـى ودوره فـى مسـاعد الطالبـة علـى
حتد د وإشباع حاجاهدا النفسية واالجتماعية ،ةاعتبار كلي أحد العوامـ التـى
د هسدم فى حتقيد الصحة النفسية والوصوً لإلزاز التعليمي وا كادميي .
وحيــث إن التحلي ـ ةــاملعنى القــالم علــى نظر ــة ومبــاد العــيف ةــاملعنى
ُرك على مساعد الفرد فـى استكشـاء إحسـاس جد ـد
لفرانك (ِّ ،)Frankl
ةاملعنى واادء فى اايـا ( وكلـي كمـا أشـارت نتـالا العد ـد مـن الدراسـات
مو ة سيد عبد العظيم ( ،)1996حممـد عبـد التـواب ( ،)1998سـيد عبـد
العظيم (،)2006سيد عبد العظيم وحممد عبـد التـواب( ،)2012ومـن ثـم
املساهمة إشـباع اااجـات النفسـية واالجتماعيـة ،وكلـي مـن ـيفً حتليـ
ـــــيات حياهـــ ـ للوصـــــوً ملصـــــادر كات معنـــــى جد ـــــد  .حيـــــث أشـــــار
هورهون( ) Hortonإىل أن التحلي ةاملعنى ستند على نظر ـة العـيف ةـاملعنى،
و نظــر إىل اإلنســان علــى أنـ كــالن متفــرد وجــد ر ةــاالحقام وكو يمــة و ــادر
مبساعد املرشد على اكتشاء املعنى وإجياد اادء فى حياهـ  ،وكـذلي حتليـ
مواطن القو والضعف لد ( 1983 ،Hortonة . )34 – 33
كما أشار ر كر) ) Rekerإىل أن الوظيفـة ا وىل للتحليـ ةـاملعنى مسـاعد
الفرد علـى إجيـاد ااـدء اايـا  ،مـن ـيفً حتد ـد ا،وانـا الـأ جيـا أن
تج حنوها حياه للبحث عن املعنى ( 1994 ،Rekerة . )54
وعلي نطلد البحث من حقيقة مؤداها أن التحلي ةاملعنى ةنظر ت ومبادلـ
د كون كا فعالية مساعد الطالبة ا،امعية على استكشاء املعنـى وااـدء
اايا  ،وصوال إىل الطر قة املولى إشباع اااجات النفسية واالجتماعية.
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فاعلية ةرناما إرشادي الم على التحلي ةاملعنى إشباع اااجات النفسية واالجتماعية لدذ الطالبات جبامعة امللي فيص
د .عبدااميد ةن أمحد النعيم
د .ع فاحي هر دي عومان
أ.د .سيد عبدالعظيم حممد عبدالوهاب

ثانياً:مشكلة البحث:

هُعد الطالبات رصيد اململكة العرةية السعود ة وك رها البشـري الـذي ميوـ
وهدا ،فدـن أمدـات املسـتقب والقـادرات علـى املسـاهمة ه ـي اجملتمـغ مـن
يفً القةية السليمة ةنـالدن .كمـا أن اإل فـا إشـباع حاجـاهدن النفسـية
واالجتماعية من شأن اإلفرار ةالعملية القةو ـة والتـأث سـلبا علـى نتالجدـا،
ومـن ثــم فقـد دعــت اااجـة إىل أهميــة حتد ـد اااجــات النفسـية واالجتماعيــة
للطالبات جبامعة امللي فيص  ،وكلي للو وء على أولو ات التعام مغ هلي
اااجات النفسية واالجتماعيةمن يفً وفغ ةراما هنمو ة وو الية وإرشاد ة
إلشباع اااجات النفسية واالجتماعية للطالبات فو املوارد املتاحة أو الأ
ميكــن إهاحتدــا .فقــد أشــار جــو ) )1993،Joshإىل أن إشــباع اااجــات
النفسية هو املد الرليس لتحقيد التوازن لدذ الفرد ،و ياده إىل التوافد مغ
نفس ومغ من حول .
و ـــد هلعـــا اااجـــات النفســـية واالجتماعيـــة الـــويف موفـــغ الدراســـة
(اااجــة إىل االســتقيفً ،واااجــة إىل االنتمــا  ،واااجــة إىل الكفــا ) دورا
مدمــا حيــا الطالبــة ا،امعيــة ،ملــا إلشــباعدا مــن أهميــة حتقيــد التــوازن
والتوافــد النفســي ،و ؤكــد كلــي اهتمــام العد ــد مــن البــاحو ةدراســة هــذه
اااجات النفسية واالجتماعيـة الـويف ةصـفة اصـة عيف تدـا ةالعد ـد مـن
املت ات النفسية واالجتماعية وا كادميية وا سـر ة موـ ة مسـتوذ الطمـوح،
الــذكا االجتمــاعي ،القلــد ،االكتئــاب ،املنــاا الوجــداني ل ســر  ،الســعاد
النفســـية والرفاهيـــة ،ر ـــ وو ـــرون) ، (Reis,et.al,2000ةـــارد وو ـــرون
) ،(Baard,et.al,2004حممـــــد ســـــعدات ( ،)2008أشـــــجان جـــــاب ا
( ،)2011عيف القطناني ( ،)2011إاام عباس (.)2012
و د كون التحلي ةاملعنى(كأحد فنيـات العـيف ةـاملعنى) ةنظر تـ ومبادلـ
وهدر باه مناسبا وكا فعالية فى مساعد الطالبة ا،امعية علـى إشـباع اااجـات
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النفسية واالجتماعية من يفً هدر بدا على كيفية استكشـاء املعنـى وااـدء
فى اايا  ،حيث أكدت نتالا العد د من الدراسات زاح فنية التحليـ ةـاملعنى
أو العيف ةاملعنى فى التعام مـغ العد ـد مـن االفـطراةات النفسـية وعيفجدـا
مو ة فقدان اادء اايـا  ،ـوا املعنـى ،االكتئـاب ،أزمـة ااو ـة ،إدار
الض و  ،االغقاب ،هنمية الشعور ةا م  ،هنمية الصـيفةة النفسـية ،وجـود
اايــــا ( فتحــــي الضــــبغ ;2006،مســ ـ أةــــو غ الــــة ;2007 ،زــــوذ
الشــر اوي ;2010،أمســا عبــد الفتــاح ;2012،حنــان حمبــوب; 2012،
روةـــــاويلي وو ـــــرون; 2013 Robatmili,et.alماســـــون ; 2014 Mason
ززران وو رون.)2015Zanjiran,et.al
وعلي ميكن صياغة املشكلة السؤاً الرليس التالية
ما فاعليـة ةرنـاما إرشـادي للتحليـ ةـاملعنى فـى إشـباع اااجـات النفسـية
واالجتماعية لدذ طالبات جامعة امللي فيص ؟
و تفرع من ا سئلة اآلهيةة
 - 1مــا إمكانيــة اســتمرار فعاليــة ةرنــاما إرشــادذ للتحليــ ةــاملعنى فــى إشــباع
اااجــات النفســية واالجتماعيــة ةعــد فــق املتاةعــة لــدذ طالبــات جامعــة امللــي
فيص ؟
 - 2ما مستوذ اااجات النفسية واالجتماعية للطالبات ؟
 - 3مــا اال ــتيفء اااجــات النفســية واالجتماعيــة لــدذ طالبــات جامعــة
امللي فيص من حيث القهيا؟
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ثالثاً:أهداف البحث:

تمو اادء الرليس للبحث ة إعداد ةرناما إرشادي للتحليـ ةـاملعنى
للتعرء على فاعليت فى إشـباع اااجـات النفسـية واالجتماعيـة لـدذ طالبـات
جامعة امللي فيص .
و تفرع من اادء الرليس ا هداء التاليةة
 - 1التعـرء علـى إمكانيـة اسـتمرار فعاليـة الينـاما اإلرشـادذ القـالم علـى
التحليـ ةــاملعنى إشــباع اااجــات النفســية واالجتماعيــة لــدذ طالبــات
جامعة امللي فيص ةعد انتدا اليناما اإلرشادي وأثنا فق املتاةعة.
- 2التعرء على مستوذ اااجات النفسية واالجتماعية للطالبات.
 - 3التعرء على ا تيفء اااجات النفسية واالجتماعية من حيـث القهيـا
لدذ طالبات جامعة امللي فيص .
رابعاً :أهمية البحث

أ -ا همية النظر ة
 – 1إن ز ــاد اإلحســاس ةيشــباع اااجــات النفســية واالجتماعيــة ( اصــة
اااجـــة ليفنتمـــا واااجـــة للكفـــا الذاهيـــة واااجـــة ليفســـتقيفً) مـــن
املوفوعات الأ هفـرش أهميتدـا ملـا اـا مـن دور كـب حتقيـد التوافـد
النفسي والدراسي والصحة النفسية لدذ الشباب ا،امعي.
 – 2هرجغ همية العينة الأ هناواا البحث وهي فئـة الطالبـات اليفهـي علـى
أعتاب العم املدين وا سري ،ومن ثم فين مساعدهدن على اإلحسـاس
ةيشباع اااجات النفسية واالجتماعية من شأن املسـاهمة االسـتفاد
من طا اهدن املختلفة وهوظيفدا ةالشك ا مو .
ُ – 3عــد البحــث مــن ااــاوالت ا وىل – حــدود علــم البــاحو – الــأ
هناولت هنمية وإشباع اااجات النفسية واالجتماعية البيئة السعود ة.
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ب –ا همية التطبيقية
 – 1إعداد ةرناما إرشادي للتحلي ةاملعنى ليفستفاد ة مساعد الطالبات
ا،امعيات علـى إشـباع اااجـات النفسـية واالجتماعيـة وكـذلي إمكانيـة
االستفاد ة التعام مغ ةعت املشكيفت ا رذ.
 – 2إعداد أدا جد د لقياس ةعت اااجـات النفسـية واالجتماعيـة (اااجـة
ليفنتما واااجة للكفا الذاهية واااجة ليفسـتقيفً) البيئـة السـعود ة
ميكن االستفاد ةدا جماً الدراسات النفسية.
 – 3نتالا الدراسة الأ د هسدم وفـغ ةعـت التوصـيات الـأ هسـاعد
هعميم مو هذه الياما اإلرشـاد ة خلدمـة الشـباب ا،ـامعي وحـ مـا ـد
واجدون من مشكيفت.
خامساً :فروض البحث:

 –1هوجد فرو كات داللـة إحصـالية ةـ متوسـطي رهـا درجـات الطالبـات
(أفراد اجملموعة اإلرشاد ة) القياس القبلي والبعـدي ا وً مقيـاس
اااجــات النفســية واالجتماعيــة لصــاد متوس ـ درجــاهدن فــى القيــاس
البعدذ ا وً.
 –2ال هوجد فرو كات داللة إحصالية ةـ متوسـ رهـا درجـات الطالبـات
(أفراد اجملموعة اإلرشاد ة) ةعد هطبيد اليناما اإلرشادي مباشر (ةعـدي
أوً) ومتوس درجاهدم ةعد املتاةعة (ةعدي ثان) – ةعد مرور ستة أساةيغ
مــــن ندا ــــة الينــــاما اإلرشــــادي – فــــى مقيــــاس اااجــــات النفســــية
واالجتماعية.
 - 3وجد مستوذً مرهفغ للحاجات النفسية واالجتماعية لدذ عينـة البحـث
من طالبات جامعة امللي فيص .
 –4ختتلــف اااجــات النفســية واالجتماعيــة مــن حيــث القهيــا لــدذ عينــة
البحث من طالبات جامعة امللي فيص .
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سادساً :مصطلحات البحث:

أ – التحلي ةاملعنىة
"ميوــ أحــد فنيــات العــيف ةــاملعنى الــأ ــدمدا كرومبــاا Crumbaugh
وطورها ةنا ً على مباد العـيف ةـاملعنى لفرانكـ  .وهـذه الفنيـة هتموـ أندـا
عملية حتلي خلـيات الفـرد للبحـث عـن مصـادر ملعنـى جد ـد ،حيـث إنـ مـن
يفً هقييم هذه اخليات ميكن أن نص ،وانا جد د نكتشف مندا احساسـا
جد دا ةااـدء وامل عنـى اايـا  ،وكلـي مـن ـيفً سلسـلة منظمـة وأنشـطة
مكتوةة هتكون من سبعة هـدر بات صُـممت ثيـث سـتخدمدا الفـرد الكتشـاء
وإجياد اادء واملعنى حياه " (كرومباا1988 ،ة .)13
ب  -اااجةة
ُعرفدا عيف الد ن كفا (1990ة )282ةأندـاة "الشـعور ةاالحتيـا إىل
شــي مــا ،فدــذا الشــعور ــدفغ الكــالن ااــي إىل ااصــوً علــى مــا تــا أو
فتقد ،فدي هُعي عن الدافغ الدا لي".
 اااجات النفسيةة" هــي اااجــات الــأ هتصــ ةعمليــة االهــ ان النفســي لإلنســان ،و قــد
إشباعدا االه ان النفسي وهقلي التوهر ،كاااجة ليفستقيفً".
د  -اااجات االجتماعيةة
"هي اااجات الأ هتص ةعيف ة الفرد ةاجملتمغ والرفا كاااجة ليفنتمـا "
(حممد السيد عبد الرمحن1998 ،ة.)480
ه  -اااجة إىل االستقيفًة
"اعتـداد الفــرد ةدو تـ الذاهيــة و درهـ علــى املبـادر  ،وإدار شــؤون حياهـ
ةنفس  ،وااصوً علـى الرفـا مـن مصـادر دا ليـة ،ورفضـ أن كـون هاةعـا"
(عادً هر دي 2005 ،ة.)28
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و عرفدا الباحوون إجرالياة ةأندا الدرجة الأ حتص عليدـا الطالبـة ةُعـد
اااجة إىل االستقيفً مبقياس اااجات النفسية واالجتماعية.
و  -اااجة إىل االنتما ة
"حاجة الفرد أن شعر ةأن نتمي إىل أسر ومجاعة مدنيـة ووطـن ،فأصـ
االنتما هو عضو ة الفرد للجماعة" (إاامي عبد الع  1987 ،ة .)37
و عرفدا الباحوون إجراليا ةأنداة الدرجة الأ حتص عليدـا الطالبـة ةعـد
اااجة إىل االنتما مبقياس اااجات النفسية واالجتماعية.
ز  -اااجة إىل الكفا ة
"حاجة الفرد أن شعر ةالوقة ةالنفس والقدر على ح املشكيفت والكفا
التعليمية واالجتماعية" (سيد عبد العظيم 2000 ،ة.)87
و عرفدا الباحوون إجرالياة ةأندا الدرجة الأ حتص عليدـا الطالبـة ةعـد
اااجة إىل الكفا مبقياس اااجات النفسية واالجتماعية.
و ـــد هبنـــى الفر ـــد البحوـــي التعر فـــات اإلجراليـــة للحاجـــات النفســـية
واالجتماعية الويف موفغ الدراسة.
سابعاً :إجراءات البحث:

أ  -مندا البحثة
اُستخدم هذا البحث املندا الوصـفي واملـندا شـب التجـر  ،حيـث مت
حتد ــد اااجــات النفســية واالجتماعيــة للطالبــات ومســتو اهدا ،ثــم مت هطبيــد
الينــاما اإلرشــادي املقــقح ،و يــاس فعاليت ـ مــن ــيفً يــاس الفــر ة ـ
القياس القبلي والبعدي ةاستخدام جمموعة واحد .
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ب  -حدود البحث
 - 1اجملاً البشرية
(أ)  -العينة االستطيفعية ة
(- )1ا ت ت عينة استطيفعية مـن طالبـات ةعـت كليـات جامعـة امللـي
فيصــ ةطر قــة عشــوالية ،ةدــدء إعــداد وهقــن مقيــاس اااجــات النفســية
واالجتماعية ،وكان وامدـا ( )200طالبـة ،وكـان املتوسـ العمـري مسـاو ا
( )20 ,65عاما وةاحنراء معياري مقداره(  )2 ,19عاما.
( - )2ا ت ت عينة استطيفعية أ رذ من طالبات ةعت كليات جامعـة
امللي فيصـ  ،ةدـدء إعـداد اسـتبانة للتعـرء علـى النتـالا املقهبـة علـى عـدم
إشــباع اااجــات النفســية واالجتماعيــة وطــر إشــباع هــذه اااجــات ،وكــان
وامدا ( )151طالبة.
(ب)  -العينة ا ساسية ة
( - )1هكونــت العينــة ا ساســية مــن ( )419طالبــة مــن طالبــات ةعــت
كليات جامعة امللي فيص  ،و د رُوعـى أن هكـون العينـة االسـتطيفعية فـمن
العينة ا ساسية ،نظـرا ن مقيـاس اااجـات النفسـية واالجتماعيـة الـأ ـام
ةيعداده الباحوون مل تم حذء أو إفافة أي عبار ل  ،وكان املتوس العمري
مساو ا ( )20 ,56عاما وةاحنراء معياري مقداره(  )1,79عاما.
( - )2هكونــت اجملموعــة اإلرشــاد ة مــن ( )10طالبــات ،طُبــد علــيدن
اليناما اإلرشادي ،وال تيارهن اهبعت اخلطوات اآلهيةة
 طُبد مقياس اااجات النفسية واالجتماعيـة علـى العينـة ا ساسـية الـأوامدا ( )419طالبة.
 صــححت اســتجاةات أفــراد العينــة ةنــا ً علــى مفتــاح التصــحي اخلــاصةاملقياس ،ثم ا ت ت ( )50مخسون طالبة حصلت على أ الدرجات
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اخلام فى املقياس .ثيث كانـت أعيفهـا (  )79درجـة مـن الدرجـة الكليـة
للمقياس ( )120درجة ،وكلي ضمن إىل حـد ةعيـد أن أفـراد اجملموعـة
اإلرشـــاد ة هعـــاني مـــن اافـــاش اإلحســـاس ةيشـــباع اااجـــات النفســـية
واالجتماعية .و وف جدوً ( )1هوز غ أفـراد هـذه العينـة علـى كليـات
ا،امعة املختلفة.
جدوً ()1
هوز غ أفراد اجملموعة اإلرشاد ة ا ولية
العدد
الكلية
9
كلية القةية
11
كلية العلوم
8
كلية اآلداب
13
كلية العلوم ال راعية وا غذ ة
6
كلية إدار ا عماً
3
كلية اااسا
50
اجملموع
 ةعد مقاةلة الطالبات املرشحات للمجموعة اإلرشاد ة وافقت ( )10عشـرطالبات فق على االشقاك اليناما اإلرشادي ،وعليـ أصـب العـدد
الندــالى للمجموعــة اإلرشــاد ة مســاو ا ( )10عشــر طالبــات و وفــ
جدوً ( )2هوز غ أفراد هذه العينة على كليات ا،امعة املختلفة.
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جدوً ()2
هوز غ أفراد اجملموعة اإلرشاد ة الندالية
الكلية

العدد

كلية القةية

2

كلية العلوم

3

كلية اآلداب

1

كلية العلوم ال راعية وا غذ ة

3

كلية إدار ا عماً

1

اجملموع

10

(- )3االلتوا والتفرط
مت حســاب االلتــوا والتفــرط للمقيــاس وأةعــاده وكلــي ملعرفــة مــدذ اعتداليــة
الدرجات،و وف جدوً(  ) 3املتوسطات واالحنراء املعياري وااللتوا والتفرط .
جدوً( ) 3
املتوسطات واالحنراء املعياري وااللتوا والتفرط للمقياس وأةعاده
املتوس ااساةي

االحنراء املعياري

املقياس وأةعاده

29.68

3.885

اااجة ليفنتما

30.99

4.201

اااجة للكفا

29.88

4.307

املقياس كل

90.55

10.066

اااجة
ليفستقيفً

االلتوا

التفرط

0.184

0.127

-

-

0.489
0.347
0.543
-

0.053
0.398
0.650
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و تض من ا،دوً الساةد أن التوز غ ةالنسبة للعينة ر ا مـن االعتداليـة
فيما تعلد ةاملت ا ساسي اااجات النفسية واالجتماعية موفغ الدراسة.
 - 2اجملاً املكانية أ سام الطالبات جبامعة امللي فيص .
 - 3اجملاً ال مينة هسعة أشدر منذ ةد هو يغ العقد.
 أدوات البحث - 1اليناما اإلرش ادية ( إعدادة الفر د البحوي)
اليناما اإلرشادي(ةرناما التحلي ةاملعنى ) املستخدم البحث ،القـالم
على مباد ونظر ة التحلي ةاملعنى لكرومباا ،و تضمن جمموعة من اخلـيات
وا نشطة التعليمية ةددء إشباع ةعت اااجات النفسية واالجتماعية (اااجة
ليفستقيفً – اااجة ليفنتما – اااجة للكفا ) وكلي من يفً هنمية إراد
املعنى واادء فى اايا  .وفيما لي عرش للخطوات ا ساسية اذا اليناما ة
(أ)–هدء اليناما ة
ددء إىل إشباع ةعت اااجات النفسية واالجتماعية ،وكلـي مـن ـيفً
ز ـاد اإلحســاس ةــاملعنى وااــدء فــى اايـا  ،والــذي ــد ـؤدي نقصــدما إىل
إعا ة اإلحساس ةا من ،وهقد ر الذات ،واالنتمـا  ...،وكـذلي ز ـاد مقـدر
أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة علــى استكشــاء وإجيــاد ااــدء اايــا وحتد ــده
وااللت ـ ام ة ـ لــدذ عينــة مــن طالبــات ا،امعــة ،وكلــي مــن ــيفً ة ز ــاد
مقــدرهدن علــى هقيــيم الــذات ،ومســاعدهدن عــن طر ــد ةعــت التــدر بات
وا نشــطة ااــدد املكتوةــة حتليــ ــياهدن وحيــاهدن الســاةقة الكتشــاء
مصــادر وجوانــا جد ـــد كات يمــة ومعنــى ،وهنميـــة إراد املعنــى وحتمــ
املســؤولية لــد دن ،ممــا ــنعكس علــى إحساســدن ةيشــباع اااجــات النفســية
واالجتماعية.
(ب)– مصادر اليناما ة

28

فاعلية ةرناما إرشادي الم على التحلي ةاملعنى إشباع اااجات النفسية واالجتماعية لدذ الطالبات جبامعة امللي فيص
د .عبدااميد ةن أمحد النعيم
د .ع فاحي هر دي عومان
أ.د .سيد عبدالعظيم حممد عبدالوهاب

مت صــياغة الينــاما اإلرشــادي وحتد ــد طواه ـ  ،وحمتــوذ جلســاه مــن
يفً ةعت ما كتا عـن التحليـ ةـاملعنى سـوا الدراسـات أو ا طـر النظر ـة
مو ـ ة فرانك ـ  ،) 1990 ،1984 ،1969( Frankleهــاه ً ( Hutzell
 ،)1989 ،1983كرومبـــــــــــــاا ،)1988( Crumbaughهـــــــــــــاه ً
وج كنــ  ،)1990( Hutzell & Jerkinsســيد عبــد العظــيم (،)1996
( ،)2006كيمب ـ وإ لــور  ،)2000( Kimble & Ellorمــوران Moran
( ،)2001دامون وو رون  ،)2003( Damon, et. alفتحي عبـد الـرمحن
الضـــــبغ( ،)2006ســـــيد عبـــــد العظـــــيم وو ـــــرون( ،)2010أمســـــا
لطفــي( ،)2012ســيد عبــد العظــيم وحممــد عبــد التــواب ( ،)2012زــوذ
Robatmili,et.al
الشـــــــــر اوي( ،)2012روةـــــــــاويلي وو ـــــــــرون
(،)2013ماســــــــــــــــــــــــــــــون  ،)2014( Masonززــــــــــــــــــــــــــــــران
وو رون.)2015(Zanjiran,et.al
( )– أسس اليناما ة
قوم اليناما اإلرشادي علـى أسـس ومبـاد و طـوات التحليـ ةـاملعنى
لكرومباا التى أشار إليدا كتاة ( ،)1988والـذذ ـام ةتطـو ره ةنـا ً علـى
مباد العيف ةاملعنى لفرانك  .و ـد أشـار هورهـون  )1983(Hortonإىل أن
التحلي ةاملعنى ستند إىل نظر ة العيف ةاملعنى ،حيث َنظـر إىل اإلنسـان علـى
أن ـ كــالن متفــرد وجــد ر ةــاالحقام وكو يمــة ،و ــادر مبســاعد املرشــد علــى
اكتشاء وإجياد املعنى واادء فى حياه  ،وحتلي مواطن القو والضعف لد
واالشقاك فى ا نشطة التـى حتقـد املعنـى ةالنسـبة لـ (هورهونة . )34 – 33
وفيما لى شرح موج لذلي ة
( - )1مباد التحلي ةاملعنى ة
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قــوم التحليــ ةــاملعنى علــى عــد مبــاد هُركــ علــى ةعــت املعتقــدات
ا ساسية عن طبيعة العـامل واإلنسـان ،و ـرذ كرومبـاا أنـ إكا صَـدَ وا تنـغ
العمي ةدا فسوء هبدأ أوىل اخلطوات على طر د إجياد هدء ومعنى جد ـد
حياه ومن هذه املباد ة
– تطلا و تضمن البحث عن املعنى التأم الد يد ل شيا التى د هبدو دون
معنى ،ومن ثم د هُخفى الطر د أمام العق .
– هتكون هذه النظر ا،د د من حماولة رؤ ة معان جد د فى اخليات القدميـة
الساةقة .
– كمن الطر د إىل اكتشاء هذه املعاني ا،د د فى هدر بات اصة صـممت
لبنا و لد عادات جد د للتفك االةتكاري ،وإففا معنى جد د على
ا شيا مل نتمكن من رؤ ت من ب .
– ةعد اكتشاء هذه املعاني ا،د د صب استخدامدا مسؤوليتنا ،فك إنسـان
حر فـى ا تيـار إمـا الكفـاح مـن أجـ حتقيـد هـدء ومعنـى فـى حياهـ أو
االستسيفم لليـأس ،وطاملـا لـد نا الـدافغ للكفـاح ن فـين املعركـة سـتكون
جد ر ةاالهتمام (كرومباا 1988 ،Crumbaughة . )16- 15
( - )2نظر ة التحلي ةاملعنى ة
حيث إن التحلي ةاملعنى عد أحـد فنيـات العـيف ةـاملعنى ،فينـ سـتند إىل
نظر ة ومنوك اإلنسان في  ،فينظر إليـ علـى أنـ كـالن متفـرد جـد ر ةـاالحقام
وكو يمة  .وعلي ساعد التحلي ةاملعنى العميـ علـى اكتشـاء وإجيـاد املعنـى
واادء اايا من يفً يام املعاجل ةاآلهي ة
– ياد العمي للسؤاً عن املعنى واادء اايا .
– مراجعــة اخلــيات وا حــدا ا ساســية حيــا العميــ متضــمنة حتليــ
مواطن القو لد .
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– مساعد العمي فى إلقا الضو على هفرده وجوانا القو والضعف لد ،
واملشــاركة فــى ا نشــطة الــأ هعتــي كات معنــى ةالنســبة لــ ( هورهــون
 1983،Hortonة . )34 – 33
( - )3هدء التحلي ةاملعنى ودور املعاجل ة
تلخص هدء التحلي ةاملعنى ودور املعاجل فيما لى ة
– فت صور جد د للمافي واملستقب جتع العمي ـادرا علـى رؤ ـة حلـوً
جد د للمشكيفت ،وكـذلي فـت جمـاالت جد ـد للمعنـى ـيفً حالـة
الشعور ةاليأس والضعف.
– مساعد وإرشاد العمي لتقييم كاه ةطر قـة وا عيـة ،وحتد ـد ومالـ وأمنياهـ
الأ راها فى حياه  ،وهشـجيع لعمـ ةيـان مفصـ الهتماماهـ و دراهـ
الشخصـــية ومســـؤولياه ومـــواطن فـــعف ( كرومبـــاا ،Crumbaugh
1979ة .)154
( - )4طوات التحلي ةاملعنى ة
ُطبد التحلي ةاملعنى من يفً عـد طـوات حمـدد  ،قـوم العميـ فيدـا
مبســاعد املعــاجل ةــأدا التــدر بات اخلاصــة ةالتحلي ـ ةــاملعنى ( ســيأهي وصــفدا
الحقا ) ،وهتلخص هذه اخلطوات ة
– اخلطو ا وىل ة هقييم الذات ة Self – Evaluation
عد هقييم الذات وما كون علي الفرد وأ ن قف فى اايـا اخلطـو ا وىل
على طر د التحلي ةاملعنى ،و شم هذا التقيـيم هقـد م الفـرد وصـفا هفصـيليا
لذاه  ،وإمكاناه  ،ومسؤولياه  ،و دراه  ،وما أصاة حياه من حظ سـعيد
أو اةل من حظ غ سعيد ،وأهداف  ،وطموحاه  ،وإحباطاه  ،وهددء هـذه
اخلطو إىلة
* أن صب الفرد واعيا مبو ف ااالي .
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* معرفة طا ات الفرد الكامنة التى مل هست ةعد ،وزاحاه الـأ حققدـا
ومل شعر ةدا ،وحماولة هوظيف هذه اإلمكانات املدملة ليصب الشخص الذذ
تمنى أن كون .
وهتحقد هذه اخلطو من يفً التـدر ا ا وً ،والـذي تكـون مـن سـبغ
والم أساسية مغ إكمااا كون الفرد مستعدا للتقدم واالنتقاً للخطو الوانيـة
(كرومباا  1988 ،Crumbaughة .)60 – 59
– اخلطو الوانية ة افع كما لو ة Act as if
ُعــد هــدر ا " افع ـ كمــا لــو  " ...التــدر ا الوــاني مــن هــدر بات التحلي ـ
ةــاملعنى ،و ــد صــمم ليبــدأ الفــرد طر ــد اإلحســاس مبعنــى وهــدء جد ــد
اايا  ،حيث إن نقطة البد هكون مغ و الفع اإلجيـاةي أفعـ كمـا لـو كنـت
شخصا هتمنى أن هصب مول  .و ستطيغ الفـرد هنـا أن جيعـ نفسـ فعـ كلـي
حتى ةالرغم من أن د ال كون مؤمنا ةذلي أو معتقدا في البدا ة ،ثـم ةعـد
كلـــي ةو ـــت صـ ـ بـــدأ أوهوماهيكيـــا فعـ ـ كلـــي ةصـــور أكوـــر إجياةيـــة
( وهي 1979 ،Yiotiة . ) 95
– ا خلطو الوالوة ة إجياد اادء من يفً إ امة لقا ( أو مواجدة )ة
Finding purpose by establishing an encounter

حيث ميكن حتقيد املعنى واادء اايا من يفً عيف ة الفـرد ااميمـة
وا ليفة مغ شخص أ ر ،فتستخدم هذه العيف ة االنفعالية الوجدانيـة ه ـي
مشــاعر الفــرد ومعارفـ  .و ــد صُــمم التــدر ا الوالــث لتحقيــد هــذه اخلطــو ،
حيث إن مشكيفت الفرد االنفعالية غالبا ما هنشأ مـن حتطـيم العيف ـات السـو ة
مــغ اآل ــر ن ،كمــا أن الــنقص التقــرب مــغ اآل ــر ن نشــأ عن ـ االكتئــاب
والوحد واالغقاب  .و سـتطيغ الفـرد حتقيـد هـذا التقـرب وا لفـة مـن ـيفً
معا شت للناس اآل ر ن ،وكلي عن طر د ة
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* سؤاً نفس ا سئلة التالية ة أي ا شخاص لـ هـأث كـب حيـاهي ؟
أي فرد أشعر ةالقرب من وإلي ؟ ه هذه العيف ة مـاه اً مسـتمر ؟ إكا كانـت
اإلجاةــة ال ،فد ـ كهبــت ل ةــد ؟ وإكا حــد كلــي فد ـ اســتبدلتدا ةــأ رذ
مُرفية ؟ وإكا كان ال ،فلماكا ؟ وهـ فعـيف حاولـت كلـي ؟ أم أنـين جلسـت
نادما ومتأسفا اذا الفقدان كمير للفش ؟
* هعرء عوالد اللقا ة حيث على الفرد سؤاً نفس ة ما عوالد التقرب
حياهي ؟ وه هسبا هذه العوالد اإلحبا لي ؟
ل شخاص املدم
* التأم املكتوب ة على الفرد أن كتا أفكـاره و ـواطره جتـاه عيف اهـ
مغ ا شخاص املدم
حياهــــ ـ ( كرومبــــــاا  1988 ،Crumbaughة  83ن ــــــوهي ،Yioti
1979ة . ) 97 – 95
– اخلطو الراةعة ة البحث عن القيم كات املعنى ة
Searching for meaningful values

وهتحقـــد هـــذه اخلطـــو مـــن ـــيفً أدا التـــدر بات ة الراةـــغ واخلـــامس
والسادس ،وهوجد ثيفثة أنواع من القيم هي ة
* القيم االةتكار ة ة Creative values
وهنشأ من يفً العم الذذ قوم ةـ الفـرد و تميـ ةأنـ جـد ر ةاالهتمـام ولـ
فالد  ،فالوسيلة الوحيد لتحم اايا وجود مدمة ميكن هنفيذها وإكمااا .
* القيم اخلياهية ( التجر بية ) ة Experiential values
إن واحــدا مــن أفض ـ الطــر والوســال لإلحســاس ةاالنســجام واملعنــى
واادء اايا كون من يفً اخليات والتجـارب املتعا بـة للفـرد ،وأ ضـا
من يفً ا نشطة اإلنسانية واجملتمعية الأ ميارسـدا الفـرد وهبعـث علـى املتعـة
أو اإلحساس ةالقيمة وا همية اايا .
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* القيم االجتاهاهية ة
وهى هلي القيم الأ ه اً ةا يـة عنـدما عـيل الفـرد مو فـا مُحبطـا وةاعوـا
علــى اليــأس والضــعف ،أو مو فــا ميؤوســا من ـ وال ســتطيغ الفــرد ه ــي ه .
و تضمن كلي ا تيار كيفية مواجدة ومقاةلة القدر ااتوم غـ القاةـ للت ـي ،
واجتاه الفرد الذذ تخذه حنو هذه الظروء ( وهي1979 ،ة . )98 – 97
– اخلطو اخلامسة ة إعاد هقييم الذات وااللت ام ة
Attitudinal values

Self – reevaluation andCommitment

ا ،ا وً هذه اخلطو هـو مراجعـة واسـتعراش مـا مت التـدر بات،
فعند هنفيذ التدر بات ةنجاح ،سيعكس كلي الت ي ات ااادثـة جتـاه ال ـاد
السمات اإلجياةيـة واافـاش السـمات السـلبية ،وإكا مل تحقـد كلـي جيـا
هكرار وإعاد ك هدر ا  .أما ا ،الواني هذه اخلطـو فدـو حتليـ أهـداء
اايا الأ ظدرت لدذ الفرد ،ومن يفاـا جيـا أن كـون الفـرد ـادرا علـى
هكو ن صور ل شيا كات املعنى ل  ،وعلى التخطي العملي الذذ ميكـن مـن
يفل حتقيد هذه املعاني ،وهذا قـوده إىل التعدـد وااللتـ ام ةينـاما حياهـ
املستقبلية لتحقيد هذه ا هداء واملعاني ،والـذذ عتـي املفتـاح لتحقيـد معنـى
وهدء ثاةت اايا (كرومباا1988 ،Crumbaughة . )183
( - )5هدر ب ات التحلي ةاملعنى ة
– التدر ا ا وً ة تكون من سبغ والم أساسية هتلخص ة
*القالمـــــة ا وىل ة وهشـــــتم علـــــى ة ا هـــــداء طو لـــــة املـــــدذ،
والطموحــات ،واآلمــاً ،واالهتمامــات  .حيــث طلــا املرشــد مــن كـ فــرد أن
بحث كاكره و ستخر ك شي د رغا حتقيق من ب  ،حيـث إن هلـي
ا شــيا ــد هكــون مدمــة كوندــا مفتــاح الطر ــد ملعرفــة أســباب املشــكيفت الــذذ
عانيدا .
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*القالمة الوانية ة أوج وجوانـا القـو شخصـية الفـرد ،والنجاحـات
وا حدا ا،يد اايا أو الظروء ا،يد  ،وحتتوذ هذه القالمة على ة
 مسات الشخصية ة واملقصـود ةدـا السـمات واخلصـالص الشخصـية الـأراها الفرد أو اآل رون مسات اجياةية وحمببة .
 الظروء ااسنة أو ا حدا ا،يد ة الأ جعلـت الفـرد سـعيدا ومتمتعـامو ة الصحة ا،يد أو املاً ،و كتا الفـرد هنـا كـ مـا ـرد لذهنـ عـن
النعم الأ أُعطيت ل ووتغ ةدا .
* القالمة الوالوة ة أوج وجوانـا الضـعف شخصـية الفـرد ،والفشـ
وا حدا السيئة اايا  ،وفيدـا سـج الفـرد جوانـا الضـعف ولكـن مـغ
عدم املبال ة ،وهى أ ضا مقسمة  ،أ ن ة
 مسات الشخصية السلبية كالن عة واملي الدالم للتشاؤم . اان ا،سد ة والبيئية وغ ها .*القالمة الراةعة ة املشكيفت الأ هسبا صراعات الفرد ة
وهتضــمن أســباب املشــكيفت واالفــطراةات الــأ هعــرش اــا العمي ـ ،
وعلي أن تحلى ةا مانة والوا عية عند ككرها  .حيث ساعد كلي التحد ـد
الد يد سباب هلي املشكيفت ،ومن ا سباب ااتملة ة
 شي ما فعل الفرد طأ ةنفس . شي ما فعل شخص أ ر . شي حد ضا ً و درا .* القالمة اخلامسة ة اآلماً املستقبلية
وهتضمن ك ا هداء واآلماً والطموحات اخلاصة ةاملسـتقب  ،وختتلـف هـذه
القالمة عن القالمة ا وىل كوندا هشم ا شيا الأ الزاً الفرد راغبـا حتقيقدـا
حتى اآلن ،ح هشم القالمة ا وىل ك شي رَغِاَ الفرد حتقيق .
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* القالمة السادسة ة اخلط املستقبلية ة
وهشــم اخلط ـ الــأ رمسدــا الفــرد لتحقيــد أهداف ـ  ،وهتضــمن اخلط ـ
ص املدذ التى هتعلد ةأهداء بدأ حتقيقدا اآلن ،واخلط طو لة املـدذ،
وهتعلد ةأهداء ميكن حتقيقدا غضون عد أشدر أو عد سنوات .
* القالمة الساةعة ة ملخص لتقدم الفردة
وهذا امللخص مبواةة مرجغ سر غ لتقييم الت ي ات التـى طـرأت علـى حيـا
الفرد مغ التقدم هدر بات التحلي ةاملعنى .
– التدر ا الواني ة أفع كما لو …
فى هذا التدر ا جيا على الفرد أن فكر ةيجياةية و قوً لنفس مـن الشـخص
الذي حتب وهتمنى أن هكون مول  ،ثـم ةعـد كلـي ُطلـا منـ أن فعـ شـيئا واحـدا
على ا مما فعل هذا الشخص ،حماوال أن كون مول ما أمكن .
– التدر ا الوالث ة إ امة عيف ة .
و ركـ علــى أن الت ــي ات الدالــة علــى املعنــى اايــا  ،وميكــن للفــرد أن
عيشدا من يفً إ امة عيف ة محيمة مغ اآل ر ن أو مغ شـخص واحـد علـى
ا ـ  ،والــأ هعتــي مشــاركة وجدانيــة معـ  .وُطلــا مــن الفــرد وصــف هــذه
العيف ة موفحا من هو هذا الشخص ،وطبيعة العيف ـة ،ونتـالا هـذه العيف ـة
على مشاعره وحياه .
– التدر ا الراةغ ة حتقيد املعنى من يفً البحث عن القيم االةتكار ة ة
وهنشأ القيم االةتكار ة  Creative valuesمن يفً ا نشـطة االةتكار ـة،
فاملصدر ا عظـم للتعـب االةتكـاري ميكـن أن وجـد العمـ الـذي قـوم ةـ
الفرد و تمي ةأن جد ر ةاالهتمام وكو فالد  ،و تضمن هـذا التـدر ا جمموعـة
من القوالم هي ة
*القالمة ا وىل ة هرك على التفك ثيفثة وماً ومعانيدا وكيف ميكن حتقيقدا .
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*القالمة الوانية ة هتعلد ةأكور اخليات إشباعا ورفا فى حيا الفرد .
*القالمة الوالوة ة وصف معنى اايا كلمة واحد .
*القالمة الراةعة ة ما ا سباب ااتملة الأ هعتقد أندا هعطي حياهي معنىً وهدفا ؟
*القالمة اخلامسة ة اكتساب اإلحساس ةااو ة الذاهية ،حيث ُطلا مـن
العمي أن دد شخصيت من يفً مخس مجـ  ،ومـاكا أعـد لنفسـ ليصـب
كما ر د أو ود أن كون .
*القالمــة السادســة ة حتليــ املعــاني اااليــة حياهــي ،إكا هعرفــت
للموت ثم أعطيت فرصة أ رذ للحيا ةشر أن هذكر سببا واحـدا جيـدا ملـاكا
هر د اايا ؟ فماكا هقوً ؟
*القالمــة الســاةعة ة حتلي ـ الرمــوز كات الداللــة وامل ــ ذ عنــد الفــرد،
وهتضمن جمموعة من الرموز املتعدد الأ د حتم معنىً اصا لك فرد .
*القالمة الوامنة ة ااوا ات .
– التدر ا اخلامسة حتقيد املعنى من يفً البحث عن القيم اخلياهية
حيــث هتمو ـ القــيم اخلياهيــة  Experiential valuesفــى اخلــيات مــغ
اآل ر ن واملقاةيفت وعيف ة ااـا مـغ اآل ـر ن واختـاك املسـؤولية حنـو الـذات
واآل ــر ن  .و رك ـ التــدر ا علــى اكتشــاء معنــى اايــا مــن ــيفً اخلــي
كاملشــاركة فــى دمــة اجملتمــغ ،وال ــارات ،والقــرا  ،والتنــافس الر افــي،
واخلدمات الد نية املختلفة.
– التــدر ا الســادس ة حتقيــد املعنــى مــن ــيفً البحــث عــن القــيم
االجتاهاهية ة
حيـث هتموـ القـيم االجتاهاهيـة  Attitudinal valuesفـى كيفيـة مواجدـة
ومقاةلــة القــدر ااتــوم وغـ القاةـ للت ــي واجتــاه الفــرد الــذي تخــذه حنــوه،
والذي جيعل ادرا على املواجدة عندما عيل الفرد مو فـا حمبطـا وةاعوـا علـى
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اليأس  .و رك التدر ا السادس علـى كيفيـة مواجدـة ا حـدا القدر ـة الـأ
من املستحي ه ي ها .
– التدر ا الساةغ ة االلت ام
حيث ُطلـا مـن كـ فـرد حتد ـد ثيفثـة أهـداء هعطيـ اإلحسـاس ةااو ـة
الشخصــية واملعنــى فــى اايــا  ،وااللت امــات الــأ ميكــن أن فعلــدا ،وكــذا
التضــــحيات الــــأ ســــيقدمدا ســــبي حتقيــــد هــــذه ا هــــداء (كرومبــــاا
1988 ،Crumbaughة  83 – 59ن وهي  1979 ،Yiotiة . )98 – 95
(د)– زمن اليناما ة
استمر اليناما اإلرشادي حوالي سـتة أسـاةيغ ،وهكـون مـن ( )12اثـنأ
عشر جلسة إرشاد ة ،هراوحت مد ك مندا ما ةـ (  )120 – 90د يقـة،
وةوا ــغ جلســت أســبوعيا ،وطُبــد ةطر قــة (مجاعيــة– فرد ــة) علــى أفــراد
اجملموعة اإلرشـاد ة،حيث ختللـت ا،لسـات ا،ماعيـة لقـا ات فرد ـة إلعطـا
فرصة لك طالبة للتحـد والتعـب ثر ـة عـن املشـاعر وا حاسـيس الـأ ـد
ختج من التعب عندا وس اجملموعة.
(ه)  -جلسات اليناما ة
( - )1ا،لســــة ا وىلة مبــــاد التحليــ ـ ةــــاملعنى وهكــــو ن العيف ــــة
اإلرشاد ة.
و هذه ا،لسة متة
 القحيــا ةــأفراد اجملموعــة اإلرشــاد ة والتعر ــف ةأســباب ا تيــارهنللمشاركة ةاليناما ،والتعارء فيما ةيندن ،وإرسا هوج إجياةي حنو اليناما
اإلرشادي من يفً االستفاد من اخلـيات وا نشـطة الـأ هتيحدـا ا،لسـات
اإلرشاد ة ان ،وإهاحة جو من الوقة وا لفـة ةـ أفـراد اجملموعـة اإلرشـاد ة،
والتأكيد على أهم واعد ا،لسات اإلرشاد ة وهية
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 حنن نص ي ملا قول اآل رون ،وكيف شعرون. ميكن لك عضو ا،ماعة اإلرشاد ة أنَّ تحد ةالتناوب مغ اآل ر ن.ا،ماعة بقى دا لدا.
 ما د هقد م وصف موج ملفدوم ك من ة التحلي ةاملعنى ومبادلـ وأسسـوأهداء الينـاما اإلرشـادي الـأ هتموـ اكتشـاء املعنـى وااـدء
اايا  ،وحتقيد فرد ة العمي (الطالبة)،وأن هصب أكور مسؤولية ةالنسـبة
اياهدا وا تياراهدـا ومسـاعدهدا هرسـير إراد املعنـى ممـا ـنعكس علـى
إحساسدا ةيشباع ةعت اااجات النفسية واالجتماعية.
كما مت هوفي مبـاد التحليـ ةـاملعنى مـن ـيفً منا شـة أفـراد اجملموعـة
اإلرشاد ة ل سئلة التاليةة ه اإلنسان ميتلي حر ة اإلراد ؟ وهـ اايـا كات
معنى؟ وكيف ميكن اكتشاء املعنى اايا ؟
 هكــو ن العيف ــة اإلرشــاد ة ة ـ املرشــد (عضــو الفر ــد البحوــي النســالي)وأفراد اجملموعة اإلرشاد ة ،من يفً إظدار الرغبة املسـاعد والتقبـ
واملشاركة اإلجياةية فراد اجملموعة ،وةعت ا سئلة منداة
 ما شعورك عند مساعي ةاملشاركة هذا اليناما مغ أفراد اجملموعة اآل ر ن؟ ما شعورك عند حضورك أوً جلسة؟ االهفــا مــغ أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة علــى مواعيــد ا،لســات وعــددهاوأهمية االلت ام واملشاركة ا نشطة والواجبات املن لية.
( - )2ا،لسة الوانيةة اااجات النفسية واالجتماعية
و هذه ا،لسة متة
 -هطبيد مقياس اااجات النفسية واالجتماعية.
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 منا شــة أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة كـ علــى حــد افتقــاد إشــباع ةعــتاااجــات النفســية واالجتماعيــة مو ـ اااجــة للكفــا  ،واالســتقيفلية،
واالنتما  ،وا من...،
 هوفي الدور وا همية الأ وولدا إشـباع اااجـات النفسـية واالجتماعيـةحيا الفرد و اصة الطالبة ا،امعية الـأ علـى مشـارء اايـا العمليـة
واملدنيــة ،وكيــف أن اإلحســاس مبعنــى اايــا ووجــود ااــدء فيدــا ــد
ساهم ةشك كب إشباع هذه اااجات.
 الواجا املن لية إعطا أفـراد اجملموعـة اإلرشـاد ة التـدر ا ا وً مـن سلسـلةهدر بات التحلي ةاملعنى ،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال .
التدر ا ا وًة شم سبغ والم أساسية وهية
* القالمــة ا وىلة ا هــداء طو لــة املــدذ ،والطموحــات ،واآلمــاً،
واالهتمامات ،حيث طلا من ك فرد أن سقجغ من كاكرهـ كـ شـي ـد
رغا حتقيق من ب  ،فقد هكون مفتاح الطر د ملعرف أسباب ما عانيـ مـن
مشكيفت.
* القالمة الوانيةة أوج وجوانـا القـو شخصـية الفـرد ،والنجاحـات
وا حدا السار اايا أو الظروء ا،يد .
* القالمة الوالوةة أوجـ وجوانـا الضـعف شخصـية الفـرد ،والفشـ
وا حدا السيئة حياه ولكن مغ عدم املبال ة.
* القالمة الراةعةة املشكيفت الأ هسبا الصراع لدي الفـرد ،مـغ حتد ـد
ا سباب ااتملة سوا أكانت مـن بـ الـذات أم اآل ـرون أم ااـظ والصـدفة
البحتة أم القضا والقدر.
* القالمــة اخلامســةة اآلمــاً املســتقبلية وا هــداء والطموحـات اخلاصــة
ةاملستقب  ،وهشتم على ا شيا الأ مازاً الفرد راغبا حتقيقدا حتى اآلن.
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* القالمة السادسةة اخلط املستقبلية لتحقيد ا هداء ،وهتضمن اخلط
ص املدذ وطو لة املدذ.
* القالمة الساةعةة ملخص لتقدم الفرد مبواةة هقييم الت ي ات الأ طرأت
على حيا الفرد مغ التقدم هدر بات التحلي ةاملعنى.
( - )3ا،لسة الوالوةة هقييم الذات
و هذه ا،لسة متة
 مراجعــة ومنا شــة نتــالا مقيــاس اااجــات النفســية واالجتماعيـــة،واستجاةات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة على ةعت الفقرات ومنداة
* أشي أنين ميكن أن أكون الدا ناجحا.
* صعوةة التصرء ةالطر قة املعتاد مغ اآل ر ن.
* البعد عن الناس غنيمة.
* أشعر ةأنين عضو فعاً جمتمعي.
* أحتم مسؤولياهي.
* لدي القدر على هكو ن أصد ا واالحتفاظ ةدم.
* لدذ القدر على التصرء املناسا املوا ف االجتماعية.
 هوفي ومنا شة كيف كون عـدم إشـباع اااجـات النفسـية واالجتماعيـةمؤثرا على اايا والبنـا النفسـي للفـرد ،وكيـف سـدم إحسـاس الطالبـة
ا،امعيــة ةــاملعنى وااــدء اايــا شــعورها ةاالســتقيفلية والكفــا
الذاهية واالنتما .
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشاد ة استجاةاهدن على التدر ا ا وً ،مغالقكي على ا هداء الأ وفـعوها نفسـدن اايـا  ،وأن الفشـ
ةلوغ أو إزاز أي هدء ال عين الفشـ التـام ةـ ـد كـون أوً طـوات
النجاح ،فيجا أن كون هناك أهداء ةد لة ،وأ ضا منا شة أوج القـو
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والضعف شخصياهدن والأ روندا أنفسدن أو يفحظدـا اآل ـرون
فــيدن ،والقكي ـ علــى املشــكيفت ااياهيــة الــأ هــواجددن وســببت اــن
الصراع اايا  ،كذلي مشـاعر اإلحبـا واليـأس والفـراغ الناشـئة عـن
كلي ،ووماان الأ سع لتحقيقدـا املسـتقب  ،وهـ وفـعن ططـا
وافــحة للوصــوً اــذه الطموحــات وا هــداء ،فدــذا مــن شــان ز ــاد
إحساسدن ةالقيمة واملعنى اايا وز اد درهدن على التقييم الذاهي.
 الواجا املن لية* إعطا أفراد اجملموعـة اإلرشـاد ة التـدر ا الوـاني مـن سلسـلة هـدر بات
التحلي ةاملعنى ،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال .
* طُلــا مــن أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة الــتفك جبد ــة اإلجاةــة عــن
ا ســئلة التاليــةة مــن الشــخص الــذي هتمــن أن هكــوني مول ـ ؟ ومــا أســباب
ا تيارك ملو هذا الشخص؟ وه ضيف كلي أي معنى اياهي؟
التدر ا الوانية " افع كما لو"
أن ذكر الشخص القـدو حياهـ والشـخص الـذي ر ـد أن كـون مولـ
وأن ذكر شيئا واحدا فعل ليكون مول .
و د صُمم التدر ا ليبدأ الفـرد طر ـد اإلحسـاس مبعنـى وهـدء جد ـد
اايــا  ،حيــث إن الفــرد ال ســتطيغ ه ــي املشــاعر عنــدما شــا  ،لكن ـ ســتطيغ
التحكم السلوك ،لذلي فين البدا ة هكون مغ و الفع اإلجياةي ،افعـ كمـا
لوكنت شخصا هتمنى أن هصب مول  ،و ستطيغ الفرد هنـا أن جيعـ نفسـ فعـ
كلي حتى ةالرغم من أن د ال كون مؤمنـا ةـذلي أو معتقـدا فيـ البدا ـة،ثم
ةعد كلي ةو ت ص بدأ أوهوماهيكيا فع كلي ةصور أكور إجياةية.
و هذا التدر ا على الفرد أن فع و تصرء كما لـو كـان ناجحـا واثقـا
من نفس  ،كشخص ادر ةـارع وكـف تمنـى أن صـب مولـ  ،وهـذه اخلطـو

42

فاعلية ةرناما إرشادي الم على التحلي ةاملعنى إشباع اااجات النفسية واالجتماعية لدذ الطالبات جبامعة امللي فيص
د .عبدااميد ةن أمحد النعيم
د .ع فاحي هر دي عومان
أ.د .سيد عبدالعظيم حممد عبدالوهاب

هعد حتوال من املقدر على التفك اإلجياةي إىل املقدر علـى الفعـ اإلجيـاةي،
ففــي ةدا ــة ا مــر ــتم الــتفك ةطر قــة إجياةيــة عــن طر ــد التخي ـ نــوع مــن
ا شخاص تمنى الفرد أن صب مول  ،ثم فعـ شـيئا واحـدا علـى ا ـ ممـا
د فعل هذا النوع من ا شخاص ،و بـدأ ةفـق صـ ال هتعـدذ مخـس د ـالد
فق ك وم ،وأن ستجيا ي شي د حول واما كما لو كـان سيسـتجيا
ل ـ هــذا الشــخص الــذي تمنــاه ،و ســتمر هــذا التــدر ا طــواً فــق هــدر بات
التحلي ةاملعنى ،وأن قوم ةتسجي كلي ا،دوً اخلاص ةالتدر ا.
وعلى الفرد أن تجنا هذا الصدد اجتاهاهـ السـلبية جتـاه نفسـ  ،وعـدم
الوقة ةالنفس نتيجة الفش حتقيد شي مـا أو الشـعور ةعـدم القيمـة والتفاهـة
نتيجــة لــذلي ،ومــن ثــم هنتق ـ هــذه االجتاهــات الســلبية إىل اآل ــر ن الــذ ن
تعاملون مع كما لو أن منوك الفش الكام .
( - )4ا،لسة الراةعةةافع كما لو
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشاد ة اسـتجاةاهدن ل سـئلة الـأ طُرحـتالواجا املن لي ا،لسة الساةقة ،والتعرء على أسـباب ا تيـار الطالبـة
للشــخص الــذي هتمنــى أن هكــون مول ـ ومنا شــتدا كلــي ،ومــا الــذي
ضيف هذا اال تيار من معنى اياهدا.
 منا شـة أفـراد اجملموعـة اإلرشــاد ة اسـتجاةاهدن علـى التـدر ا الوــاني،والــذي دــتم ةا تيــار العمي ـ مو فــا تصــرء في ـ كمــا تصــرء في ـ أي
شخص ناج تمنى أن كون مول  ،مغ هسجي الشعور الذي نشـأ لد ـ
من هذا الفع  ،وهـ حـاوً كـ فـرد مـن اجملموعـة أن فعـ ولـو شـي
واحد مما فعل هذا الشخص املوالي.
 -الواجا املن لية
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* إعطا أفراد اجملموعة اإلرشـاد ة التـدر ا الوالـث مـن سلسـلة هـدر بات
التحلي ةاملعنى،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال .
* طُلا مـن كـ طالبـة مـن أفـراد اجملموعـة اإلرشـاد ة الـتفك فـى ةعـت
ا شخاص الذ ن ام هأث فى حياهدا سـوا ةالسـلا أو اإلجيـاب،والتفك
اخلصـــالص والســـمات الـــأ أعجبتدـــا أو مل هعجبدـــا فيدم.وكلـــي مـــن شـــأن
مســاعد أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة علــى فدــم وأدا التــدر ا الوالــث ةشــك
أفض وأكور سدولة.
التدر ا الوالثة
ميكــن حتقيــد املعنــى وااــدء اايــا مــن ــيفً عيف ــة الفــرد ااميمــة
وا ليفة مغ شخص و ر ،فتستخدم هذه العيف ة االنفعالية الوجدانيـة ه ـي
مشاعر الفرد ومعارف  ،و ستطيغ الفرد حتقيد هـذا التقـرب وا لفـة مـن ـيفً
معا شت لآل ر ن ،وكلي عن طر دة
* سؤاً نفس ا سئلة التاليةة
 من ا شخاص الذ ن ام هأث كب حياهي؟ أي فرد أشعر ةـالقرب منـوإلي ؟ وملاكا؟
 ما القيم الأ حصلت عليدـا منـ ؟ه هـذه العيف ـة مـا هـ اً مسـتمر ؟ إكاكانت اإلجاةة ال ،فد كهبت ل ةد؟ وإكا حد كلي فد أنـا اسـتبدلتدا
ةعيف ة مُرفية ومتكافئـة؟ وإكا كـان ال ،فلمـاكا؟ وهـ أنـا فعـيف حاولـت
كلي؟ أم أنين جلست نادما ومتأسفا اذا الفقدان كمير للفش ؟
* إ امة اللقا ة اجع نفسي فـرور ا وسـتحقد حاجاهـي ن ا سـاس
ااقيقي ااجاهنا لآل ر ن هو ان هكون حاجاهنا فرور ة من يفً اآل ر ن،
ومن ـيفً الضـرور اإلنسـانية حنقـد املكانـة وااـا واإلزـاز ،وإشـباع هـذه
اااجات مين املعنى ااقيقي واادء للحيا .
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* هعرء عوالد اللقـا ة علـى الفـرد أن سـاً نفسـ ة مـا عوالـد التقـرب
حياهي؟
ل شخاص املدم
* التأمـ ـ املكتـــوبة كتاةـــة أفكـــارك و ـــواطرك جتـــاه عيف اهـــي مـــغ
حياهي.
ا شخاص املدم
* اللقــا الروحــية نب ــي هرهيــا الو ــت واملكــان وااتــوذ أثنــا التأمـ
والتفكر.
* هقــو م االستبصــاراتة ك ـ إمكانيــة ليفستبصــار نب ــي بواــا ثــذر
وإرجا ااكم الندالي حتى هعطي الفكر من يفً التجرةة واااولة العملية،
حيث وجد و ت حمدد الختاك القرار.
( - )5ا،لسة اخلامسةةإجياد اادء من يفً إ امة عيف ة
و هذه ا،لسة متة
 منا شة الواجا املن لي اخلاص ةا شخاص املؤثر ن فـى حيـا كـ فـرد،مغ القكي والتساؤً عن مـدذ اسـتمرار ة عيف ـة الفـرد ةدـم،وإكا كانـت
هذه العيف ة د انتدت فمن املسـؤوً عـن كلي؟وهـ ميكـن إعادهدـا مـر
أ ــرذ أم ال؟وهــ حــاوً الفــرد ه ــي أو عــيف التــأث ات الســلبية إن
وجدت أم ال؟
 منا شة أفراد اجملموعـة اإلرشـاد ة اسـتجاةاهدن علـى التـدر ا الوالـث،مغ التأكيد والقكي على الت ي ات اإلجياةية الأ طرأت علـى حيـا الفـرد
وشخصــيت مــن ــيفً عيف اه ـ اإلنســانية مــغ اآل ر ن،وكــذلي علــى
اإلحساس ةاملعنى والقيمة واادء الذي نشأ من هذه العيف ات.
 منا شة أفراد اجملموعة استجاةاهدن للتـدر ا الوالـث ،وهوفـي أنـ إكامل كن للفرد أصد ا أو عيف ات ودود مـغ اآل ـر ن ،فـين التقـرب إىل

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

45

ا سبحان وهعاىل والتأم ميكن أن عدً من السلوك وخيلد ـو دا ليـة
للعيل اايا ةددء واإلحساس ةاملعنى لتحقيد ال ا ة من وجودنا.
 هقد م حمافر لتوفي كيفية إجياد واكتشـاء املعنـى وااـدء اايـافو نظر ة العيف ةاملعنى لفرانك  ،حيث ميكن حتقيد كلي من ـيفًة
ما نعطي للعامل ،وما نأ ذه من العامل ،واجتاهنـا حنـو ا حـدا القدر ـة
املأساو ة التى ستحي ه ي ها.
 الواجا املن ليةطُلا مـن أفـراد اجملموعـة اإلرشـاد ة حماولـة الـتفك فـى أكوـر املوا ـف أو
الظروء التى هعرفت اا شد وصعوةة،وه ساعدهي حتقيد أهدافي أو
أعا تي؟
( - )6ا،لسة السادسةة " كيفية حتقيد وإجيـاد املعنـى مـن ـيفً القـيم
االةتكار ة".
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشاد ة للواجا املن لي اخلاص ةأكور املوا ـف أوالظــروء الصــعبة الــأ واجدندــا حيــاهدن ،وه ـ أدت هــذه الظــروء
الصعبة الستوار دافعيتدن حنو اإلزاز أم أصاةتدن ةاليأس،وكلـي ةدـدء
ز اد وعـيدن ةالعوامـ الـأ ـد هعـو حتقيـد أهـدافدن وطموحـاهدن
اايا  ،ومـن ثـم إحساسـدن ءـوا املعنـى ،ممـا سـدم فـى ز ـاد ـدرهدن
علــى اجتيازهــا والتعام ـ معدــا ةفعاليــة ،واإلحســاس ةيشــباع اااجــات
النفسية واالجتماعية.
 شرح وهوفي مفدوم القيم االةتكار ة واملقصود ةدا،وكيف تسنى حتقيقدا؟ -الواجا املن لية
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إعطــا أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة التــدر ا الراةــغ مــن سلســلة هــدر بات
التحلي ةاملعنى،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال .
التدر ا الراةغة
حتقيد املعنـى مـن ـيفً القـيم االةتكار ـة ومعانيدـا والسـبي إىل حتقيقدـا،
وهنشأ القيم االةتكار ة من يفً العم الذي قوم ة الفرد و تميـ ةأنـ جـد ر
ةاالهتمام وكو فالد  ،و تضمن هذا التدر ا عشر والمة
*القالمة ا وىلة التفك ثيفثة وماً ومعانيدا وكيف ميكن حتقيقدا.
* القالمة الوانيةة أكور اخليات إشباعا ورفا حيا الفرد.
* القالمة الوالوةة وصف معنى اايا فى كلمة واحد .
* القالمة الراةعةة العبار الأ هود ن وفعدا على يك.
* القالمة اخلامسةة ما ا سباب ااتملة الأ هعتقد ن أندـا هعطـي اياهـي
معنىً وهدفا؟
* القالمــة السادســةة اكتســاب اإلحســاس ةااو ــة الذاهيــة ،مــن ــيفً
وصــف شخصــيتي مخــس مج ـ  ،ومــاكا أعــددت لنفســي لتصــبحي كمــا
هر د ن وهود ن أن هكوني؟
* القالمة الساةعةة ملاكا هر د ن اايا إكا أعطيت لي فرصة ثانية؟
* القالمة الوامنةة ما الرموز الأ د حتم معنىً اصا أو داللة عندك؟
* القالمة التاسعةة إجياد سبا كي معنى للذي هفعلين من ـيفً مخسـة
أشيا هود ن ه ي ها العامل ،وا تيار إحداها الـأ ميكنـي ةالفعـ املسـاعد
ه ي ها ،وكيفية التخطي للعم حنو هذا الت ي املستقب .
* القالمــة العاشــر ة البحــث عــن ا شــيا الــويف الــأ حتقــد الســعاد
واملعنى واادء اايا  ،شي ما هفعلي  ،شخص ما حتبين  ،شي ما هتمن
عمل املستقب .
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( - )7ا،لسة الساةعةة " كيفيـة حتقيـد وإجيـاد املعنـى مـن ـيفً القـيم
االةتكار ة "
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشـاد ة اسـتجاةاهدن علـى " التـدر ا الراةـغ "من هدر بات التحلي ةاملعنى ،مغ القكي علـى أن القـيم االةتكار ـة هـأهي
من يفً عم ما قـوم ةـ الفـرد مدمـا كانـت يمتـ ووفـع  ،طاملـا أنـ
مشروع ومفيد للمجتمغ ،فاملصـدر ا عظـم للشـعور ةـاملعنى وااـدء
اايا كمن فى العم الذي قوم ة الفـرد ،فالوسـيلة ا ساسـية لتحمـ
اايا واإلحساس ةقيمتدا وجود مدمة ما ميكن هنفيذها وإزازها.
 شــرح وهوفــي مفدــوم القــيم التجر بيــة (اخلياهيــة) واملقصــود ةدــا،وكيف ميكــنحتقيقدا؟
 الواجا املن لية* إعطا أفراد اجملموعة اإلرشاد ة التدر ا اخلامس مـن سلسـلة هـدر بات
التحلي ةاملعنى،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال .
* طُلا من ك طالبة حتد د ةعت ااوا ات الأ وارسدا ،أو هعتقـد أندـا
جيا أن هكون لد دا ،مغ التفك فيما ميكن أن وولـ هـذه ااوا ـات مـن معنـى
و يمة اا.
التدر ا اخلامسة
حتقيـد املعنــى مــن ــيفً البحــث عــن القــيم التجر بيــة (اخلياهيــة) ،والــأ
هتمو اخليات مغ اآل ر ن واملقاةيفت وعيف ات ااا مغ اآل ـر ن واختـاك
املسؤولية حنو الذات واآل ـر ن ،و ركـ التـدر ا علـى اكتشـاء معنـى اايـا
من يفً اخلي كاملشاركة دمة اجملتمغ ،وال ارات ،والقرا  ،والتنافس
الر افي ،واخلدمات الد نية املختلفة ،و تضمن أرةغ والم ة
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* القالمة ا وىلة إجياد القيم من يفً اخلي ة عامل الفن.
* القالمة الوانيةة إجياد القيم من يفً اخلي ة عامل العلم.
* القالمة الوالوةةإجياد القيم من يفً اخلي ة هنوع العبادات الد نية.
* القالمة الراةعةةإجياد القيم من يفً اخلي ة ز ار ا ماكن السياحية.
( - )8ا،لسة الوامنةة " كيفية إجياد املعنـى مـن ـيفً القـيم التجر بيـة
(اخلياهية) "
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشاد ة فى الواجـا املن لـي اخلـاص ةااوا ـات،والتأكيــد علــى أن مو ـ هــذه ااوا ــات ــد هكــون البدا ــة أو الوســيلة
اكتشاء وإجياد أهداء جد د للفرد ،مما د سدم مساعد الفرد على
إجياد واكتشاء املعنى واادء اايا  ،وعليـ اإلحسـاس ةاالسـتقيفلية
واالنتما للمجتمغ الذي عيل في والكفا الذاهية.
 عرش حمافر عن إجياد وحتقيد املعنى من ـيفً القـيم اخلياهيـة ،حيـثأشار فرانكـ أنـ ميكـن إجيـاد املعنـى فـى اايـا مبـا نأ ـذه مـن العـامل مـن
يفً ياهنـا مـغ اآل ر ن،وعيف ـة ااـا معدم،واختـاك املسـؤولية حنـو
الذات واآل ر ن.
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشاد ة استجاةاهدن علـى التـدر ا اخلـامس،مــغ التأكيــد والقكي ـ علــى أن مــن أفض ـ الوســال لإلحســاس ةــاملعنى
وااــدء اايــا كــون مــن ــيفً التجــارب واخلــيات املختلفــة الــأ
عا شناها مغ اآل ـر ن .حيـث ميكـن اكتسـاب القـيم التجر بيـة مـن ـيفً
العيف ات اإلنسـانية مـغ اآل ـر ن والـأ هتسـم ةااـا والود،وأ ضـا مـن
ــيفً ا نشــطة الــأ منارســدا وهبعــث علــى املتعــة واإلحســاس ةالقيمــة
وا همية اايا مو ةالرحيفت ،وز ـار ا مـاكن السـياحية ،وأنشـطة
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دمــة اجملتمــغ ،وغ هــا .وك ـ هــذا مــن شــأن أن ــنعكس إجياةيــا علــى
إحساس الفرد ةاالنتما للمجتمغ الذي تواجد في .
 الواجا املن ليةطُلا من ك فرد حماولة التفك حـد معـ عا شـ  ،ةـدافغ االهتمـام
الشخصي مو ة ز ار ما ،را كتاب ،رحلة ما ،وغ ها ،مغ ككـر اخلـيات
التى مت اكتساةدا أثنا معا شت .
( - )9ا،لسة التاسعةة " كيفية إجياد املعنى من يفً القيم االجتاهاهية "
و هذه ا،لسة متة
 منا شــة أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة الواجــا املن لــي اخلــاص ةا،لســةالســاةقة للتأكيــد علــى أن ا نشــطة اإلنســانية املفيــد الباعوــة علــى املتعــة
واإلحســاس ةالقيمــة مــن أهــم مصــادر اإلحســاس ةــاملعنى وااــدء
اايا  ،وهع ما د اكتسب ا فراد من يم وإحساس ةاملعنى واادء
اايا  ،وهذا من شأن أن ـد مشـاعر الفـرد ةالكفـا واإلزـاز والتقـد ر
وكذلي االستقيفلية.
بــوً القــدر الــذي ال
 حمافــر عــن القــيم االجتاهاهيــة ،والــأ هتمو ـنستطيغ ه ي ه ،وةيان كيفية حتقيقدـا ،وكيـف ميكـن إجيـاد وحتقيـد املعنـى
واادء اايا من يفاا.
 الواجا املن لية* إعطا أفراد اجملموعة اإلرشاد ة التدر ا السادس من سلسـلة هـدر بات
التحلي ةاملعنى ،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال .
* طُلا مـن كـ فـرد الـتفك حـاد ـدري مـؤمل حـد لـ  ،وكيـف
واجد وهعام مع ؟ ،وكيف كان جيا مواجدت ؟ ،وما د ميولـ هـذا ااـاد
من معنى حياه ؟
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التدر ا السادسة
حتقيــد املعنــى مــن ــيفً البحــث عــن القــيم االجتاهاهيــة ،والــأ هتموـ
كيفية مواجدة ا حـدا القدر ـة ااتومـة الـأ مـن املسـتحي ه ي هـا ،واجتـاه
الفرد الذي تخذه حنو هذه الظروء ،والذي جيعل ادرا على املواجدـة عنـدما
عيل الفرد مو فا حمبطا وةاعوا على اليأس.
( - )10ا،لســـة العاشـــر ة " كيفيـــة إجيـــاد املعنـــى مـــن ـــيفً القـــيم
االجتاهاهية "
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفـراد اجملموعـة اإلرشـاد ة اسـتجاةاهدن املختلفـة علـى التـدر االســـادس ،والتأكيـــد علـــى فـــرور أن قبــ الفـــرد ا حـــدا القدر ـــة
املأســاو ة الــأ واجددــا و ســتحي عليـ ه ي هــا ،والتأكيــد علــى أهميــة
مواجدة هذه ا حدا ةالشجاعة والصي ثيث ال هكـون سـببا شـعوره
ةاليأس واإلحبا  ،ومـن ثـم افتقـاده املعنـى وااـدء اايـا واافـاش
ثقت ةنفس وكفا ه  .ومن املدم أ ضا هرسير االعتقـاد لـدذ كـ فـرد ةـأن
املعانا ميكن أن هعطى حيا الفرد معنى ،فدي مسة اايا وجيا أن هكون
املعانا دافعا للفرد على طر ـد اإلزـاز ،وعليـ حتقيـد اإلحسـاس ةـاملعنى
وااــدء اايــا  ،وك ـ هــذا ــد ســدم ز ــاد اإلحســاس ةالكفــا
الذاهية لدذ الطالبة.
 الواجا املن لية* إعطا أفراد اجملموعة اإلرشـاد ة التـدر ا السـاةغ مـن سلسـلة هـدر بات
التحلي ةاملعنى ،وكلي ةعد هوفي وشرح كيفية أدال وإجرال  ،حيـث طُلـا
من ك فرد حماولـة حتد ـد ثيفثـة أهـداء ميكـن أن هعطيـ اإلحسـاس ةـاملعنى
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اايا  ،والواجبات الأ ميكن أن فعلدا وكذلي التضحيات الأ سيقدمدا مـن
أج حتقيد هذه ا هداء.
التدر ا الساةغة
حيث طُلا من ك طالبة حتد د ثيفثة أهداء ميكـن أن هعطيدـا اإلحسـاس
ةااو ة الشخصية واملعنى اايا  ،وااللت امات الأ ميكن أن هفعلدا وكـذلي
التضحيات الأ ميكن أن هقدمدا سبي حتقيد هذه ا هداء.
( - )11ا،لسة اااد ة عشر ة إعاد هقييم الذات وااللت ام
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفـراد اجملموعـة اإلرشـاد ة اسـتجاةاهدن املختلفـة علـى التـدر االساةغ ،والتأكيد على أهمية أن كون لدذ الفرد أكور مـن هـدء وافـ
حياه  ،على أن كون على درا ة ةالوسال التى ميكـن أن هسـاعده فـى
حتقيد هذه ا هداء ومعرفة اخلط املختلفة للوصـوً إليدـا ،فـذلي مـن
شأن أن شعره ةقيمت وأهميـة وجـوده اايـا  ،وعليـ تجنـا الشـعور
ةفقــدان ااــدء واملعنــى اايـــا  ،و ســاهم أ ضــا ز ــاد إحساســ
ةاالستقيفلية والكفا الذاهية واالنتما .
 إعاد هطبيد مقياس اااجـات النفسـية واالجتماعيـة علـى أفـراد اجملموعـةاإلرشاد ة.
( - )12ا،لسـ ـ ة الوانيـــة عشـــر ةهقو م الينـــاما اإلرشادي(ا،لســـة
).
اإلرشاد ة ا
و هذه ا،لسة متة
 منا شة أفراد اجملموعة اإلرشـاد ة نتـالا إعـاد هطبيـد مقيـاس اااجـاتالنفسية واالجتماعية ،وهوفي الت ي الذي طرأ على نظرهدن ورؤ ـتدن
للحيا ومقدرهدن على وفـغ أهـداء حمـدد ووا عيـة نفسـدن ،وكلـي
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مــن ــيفً اال ــتيفء الوافــ فــى درجــاهدن علــى املقيــاس ةالنســـبة
للقياس القبلي والبعدي.
 مراجعـة مـا دار ا،لسـات الســاةقة وكلـي مـن ــيفً عمـ هقيـيم لكـطالبة من أفراد اجملموعة اإلرشاد ة ،ومـدذ ـدرهدا علـى ختطـي حياهدـا
املسـتقبلية ةصـور جيـد  ،مـغ حتد ـد الواجبـات وااللت امـات الـأ نب ـي
عليدا التعدد ةدا من أج هذا التخطي وحتقيد أهدافدا املستقبلية.
 منا شــة أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة عــن مــدذ اســتفادهدن مــن الينــامااإلرشادي وأثره إشباع ةعت اااجات النفسية واالجتماعية لد دن.
 االهفا مغ أفراد اجملموعة اإلرشاد ة على موعد لقا و ر ةعـد مـرور سـتةأساةيغ (حيث سيتم في إجـرا القيـاس البعـدي الوـاني) للتأكـد مـن مـدذ
استمرار ة فعالية اليناما اإلرشادي.
 - 2مقياس اااجات النفسية واالجت ماعية للطالباتة(إعداد الباحو )
أعد الباحوون هذا املقياس ةددء هوف أدا سيكومق ة مسـتمد مـن البيئـة
السعود ة لتناسا أهداء البحث وعينت  ،هذا من ناحيـة ،ومـن ناحيـة أ ـرذ
عــدم وجــود مقــا يس عرةيــة أو أجنبيــة – حــدود علــم البــاحو – فــى هــذا
املوفوع جيمغ اااجـات موفـغ الدراسـة (االسـتقيفً – االنتمـا – الكفـا )
والأ أمجعت نتالا العد د من الدراسات على أهميتدا ،وكلـي عكـس ةعـدا
و ر مدما لدواعى إعداد هذا املقياس نظرا همية املشكلة التـى قيسـدا ،و ـد
مر إعداد املقياس وحساب صالص السيكومق ة ةعد طوات ة
(أ)  -االطيفع على ةعـت مـا كتـا عـن اااجـات النفسـية مـن دراسـات
وأطر نظر ـة ومقـا يس مو ةشـيلدون وفـييفك)، Sheldon&Filak(2008ةـراد
وو ــرون ) ، Baard,et.al(2004أميــن ا،ــوهري ( ،)2006حممــد ســعدات
( ،)2008أشجان جـاب ا ( ،)2011عـيف القطنـاني( ،)2011إاـام
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عبـــاس( ،)2012وكـــذلي ةعـــت املقـــا يس اخلاصـــة ةاااجـــات النفســـية
واالجتماعية مو ة مقياس اااجات النفسـية امـد عبـد الـرمحن(،)1998
مقياس اااجـات النفسـيةإلاام عبـاس( ،)2012ليفسـتفاد مندـا حتد ـد
أةعــاد املقيــاس وأنــواع اااجــات النفســية واالجتماعيــة ا كوــر إااحــا للطالبــة
ا،امعية .
(ب)  -ةنــا ً علــى مــا ســبد ،صــي ت جمموعــة مــن البنــود عــددها ()30
ةندا ،وزعـت علـى ثيفثـة أةعـاد هـية اااجـة ليفسـتقيفً ،اااجـة ليفنتمـا ،
اااجة للكفا .
( )  -وفعت أرةعة ةدال لإلجاةة عن ك ةند مـن ةنـود املقيـاس هـىة
نـــادرا ( ،)1أحيانـــا ( ،)2غالبـــا (،)3دالمـــا ( .)4علـــى أن هُعكـــس هـــذه
التقد رات العبارات السلبية وهية .28 ،12 ،7 ،3 ،2
(د)  -طُبــد املقيــاس صــوره ا وليــة علــى عينــة اســتطيفعية وامدــا
( )200طالبة مـن طالبـات جامعـة امللـي فيصـ  ،وكلـي اسـاب اخلصـالص
السيكومق ة.
(ه)  -االهسا الدا لي ة
وكلي ثساب االرهبا ة درجة ك ةند والدرجة الكلية للبعد ،و وف
جدوً( )4هذه االرهباطات ،وكذلي االرهبا ةـ درجـة كـ ةعـد والدرجـة
الكلية للمقياس ،و وف جدوً ( )5هذه االرهباطات .
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جدوً ()4
معاميفت االرهبا ة درجة ك ةند والدرجة الكلية للبعد
اااجة
ر م البند

ليفستقيفً
معاميفت

اااجة
ر م البند

االرهبا

ليفنتما
معاميفت

اااجة
ر م البند

االرهبا

للكفا
معاميفت
االرهبا

1

0.458

11

0.542

21

0.469

2

0.287

12

0.387

22

0.410

3

0.247

13

0.520

23

0.567

4

0.517

14

0.531

24

0.650

5

0.563

15

0.410

25

0.489

6

0.608

16

0.493

26

0.508

7

0.299

17

0.276

27

0.598

8

0.562

18

0.546

28

0.178

9

0.414

19

0.614

29

0.481

10

0.514

20

0.465

30

0.505

* مجيــغ معــاميفت االرهبـا دالــة عنــد مســتوذ ( ،)0.01مــا عــدا البنــد
(  ) 28داً عند مستوذ ()0.05
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جدوً ()5
معاميفت االرهبا ة ك ةعد والدرجة الكلية ملقياس اااجات النفسية
واالجتماعية
ا ةعاد

معاميفت االرهبا

اااجة ليفستقيفً

0.749

اااجة ليفنتما

0.764

اااجة للكفا

0.813

* مجيغ معاميفت االرهبا دالة عند مستوذ (.)0.01
(و)  -صد املقياسة حتقد الباحوون من الصد عن طر د ة
(  ) 1صد ااكم ة
حيث مت عرش املقياس على جمموعة من ااكم عـددهم (  ) 9حمكمـ
من أساهذ علم النفس جبامعة امللـي فيصـ ،إلةدا ورالدـم حنـو انتمـا العبـار
للمقياس ومـا هقيسـ والبعـد الـذذ هنـدر حتتـ  ،وهعـد أو إفـافة مـا رونـ
مناسبا من عبارات ،وةنـا علـى هـذا التعـد ةااـذء واإلفـافة ،وحيـث مت
اإلةقــا علــى العبــار الــأ حصــلت علــى نســبة اهفــا ةــ ااكمــ أعلــى
من( ،)%88أصب عدد ةنود املقياس (  ) 30ةندا ،موزعـة علـى ثيفثـة أةعـاد
هي ة
 اااجة ليفستقيفً(العباراتة .)10- 1 اااجة ليفنتما (العباراتة .)20- 11 اااجة للكفا (العباراتة .)30- 21(ز) -الوبـات ة مت حسـاب ثبـات املقيـاس ةطـر قت همـا ة معامـ ألفـا،
والتج لة النصفية ،وكلي على عينة وامدـا ( )200طالبـة ،و وفـ جـدوً
( )6هذه املعاميفت.
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جدوً ()6
معاميفت ثبات مقياس اااجات النفسية واالجتماعية ةطر قأ التج لة
النصفية ومعام ألفا
التج لة النصفية

الطر قة
معام ألفا
ا ةعاد واملقياس

معاميفت االرهبا ة
ا ،أ ن

معاميفت الوبات

اااجة ليفستقيفً

.,554

.,375

.,545

اااجة ليفنتما

.,618

.,403

.,574

اااجة للكفا

.,670

.,433

.,604

املقياس كل

.,770

.,528

.,691

* مجيغ معاميفت الوبات دالة عند مستوذ ( )0.01
(ح) -االلتوا والتفرط
مت حساب االلتوا والتفرط للمقياس وأةعاده وكلي ملعرفة مدذ اعتداليـة
هوز غ الـدرجات لـدذ أفـراد العينـة االسـتطيفعية فكـان االلتـوا مسـاو ا ( -
 ، )0.347- ( ،)- 0.148- ( ،)0.354- ( ،)0.071ةالنســـــبة
ل ةعـــاد واملقيـــاس كلــ علـــى القهيـــا ،ةينمـــا كـــان التفـــرط مســـاو ا ( -
 ،)0.137- ( ،)0.510- ( ،)0.192- ( ،)0.319علــــــــــــــــــى
القهيا ،وهذا ؤكد أن التوز غ ةالنسبة للعينة ر با من االعتدالية .
د  -التحلي اإلحصالي ة
ام الفر د البحوي ةاستخدام اا مة اإلحصالية للعلوم االجتماعية SPSS
وكلي للتحقد مـن صـحة فـروش البحـث وحسـاب اخلصـالص السـيكومق ة
ملقياس اااجات النفسية واالجتماعية ،وكلي متمويف ا ساليا اإلحصـالية
التاليةة معام االرهبا  ،وا تبار و لكوكسون ،واملتوس ااساةي.
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ثامناة النتالا وهفس هاة
أ  -نتالا فعالية اليناما اإلرشادذة
نتيجة الفرش ا وً
ونص ـ " هوجــد فــرو كات داللــة إحصــالية ة ـ متوســطي رهــا درجــات
الطالبــات (أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة) القياس ـ القبلــي والبعــدي ا وً
مقياس اااجات النفسـية واالجتماعيـة لصـاد متوسـ درجـاهدن فـى القيـاس
البعدي ا وً.
وللتحقد من صحة هـذا الفـرش اسـتخدم البـاحوون ا تبـار و لكوكسـون
للكشــف عــن مــدذ داللــة الفــرو ةـ درجــات أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة
القيـــــاس القبلـــــي والقيـــــاس البعـــــدي ا وً ملقيـــــاس اااجـــــات النفســـــية
واالجتماعية،وهوف جداوً ( )10( ،)9(،)8( ،)7كلي .
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جدوً ()7
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس القبلي والبعدي ا وً للحاجة
إىل االستقيفً
القيمة
درجات
ا فراد

القياس
البعدي
ا وً

درجات
القياس
القبلي

رها

الفرو
مغ

الفرو

مراعا

املطلقة

اإلشارات

اارجة

الفرو

رها

رها

ا،دولية

دون

الفرو

الفرو

(ن= )10

مراعا

السالبة

املوجبة

ـــــ

اإلشارات

الداللة

0.05
0.01

1

26

24

2+

2

2

2

2

28

23

5+

5

5

5

3

34

25

9+

9

9

9

4

30

24

6+

6

7.5

7.5

5

32

27

5+

5

5

6

29

26

3+

3

3

7

37

27

10+

10

10

10

8

34

28

6+

6

7.5

7.5

9

28

27

1+

1

1

1

10

31

26

5+

5

5

5

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

3

8

5
صفر

صفر

3
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داً

26

( 1الص رذ) = صفر < القيمة اارجة عند مستوذ ()0.01
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جدوً ()8
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس القبلي والبعدي ا وً للحاجة
إىل االنتما
القيمة
درجات
ا فراد

القياس
البعدي
ا وً

درجات
القياس
القبلي

رها

الفرو
مغ

الفرو

مراعا

املطلقة

اإلشارات

اارجة

الفرو

رها

رها

ا،دولية

دون

الفرو

الفرو

(ن= )10

مراعا

السالبة

املوجبة

ـــــ

اإلشارات

الداللة

0.05
0.01

1

33

27

6+

6

4.5

4.5

2

27

21

6+

6

4.5

4.5

3

31

26

5+

5

3

3

4

37

27

10+

10

8.5

8.5

5

27

25

2+

2

1

6

29

26

3+

3

2

7

33

26

7+

7

6.5

6.5

8

36

23

13+

13

10

10

9

29

22

7+

7

6.5

6.5

10

30

20

10+

10

8.5

8.5

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

3

8

1
صفر

صفر

2
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داً

20

( 1الص رذ) = صفر < القيمة اارجة عند مستوذ ()0.01
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جدوً ()9
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس القبلي والبعدي ا وً للحاجة
إىل الكفا
القيمة
درجات
ا فراد

القياس
البعدي
ا وً

درجات
القياس
القبلي

رها

الفرو
مغ

الفرو

مراعا

املطلقة

اإلشارات

اارجة

الفرو

رها

رها

ا،دولية

دون

الفرو

الفرو

(ن= )10

مراعا

السالبة

املوجبة

ـــــ

اإلشارات

الداللة

0.05
0.01

1

29

28

1+

1

1

1

2

28

31

3-

3

3

3

33

25

8+

8

7

7

4

36

28

8+

8

7

7

5

29

25

4+

4

4

6

33

25

8+

8

7

7

34

25

9+

9

9

9

8

35

25

10+

10

10

10

9

32

30

2+

2

2

2

10

29

23

6+

6

5

5

(ن)عدد ا زوا = 10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

3

3

8

3

4
7
داً
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جدوً ()10
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس القبلي والبعدي ا وً للدرجة
الكلية ملقياس اااجات
القيمة
درجات
ا فراد

القياس
البعدي
ا وً

درجات
القياس
القبلي

رها

الفرو
مغ

الفرو

مراعا

املطلقة

اإلشارات

اارجة

الفرو

رها

رها

ا،دولية

دون

الفرو

الفرو

(ن= )10

مراعا

السالبة

املوجبة

ـــــ

اإلشارات

الداللة

0.05
0.01

1

89

79

10+

10

3

2

83

75

8+

8

1

1

3

98

76

22+

22

7

7

4

103

78

25+

25

8

8

5

87

77

10+

10

3

3

6

91

77

14+

14

5

5

7

104

78

26+

26

9

9

8

105

76

29+

29

10

10

9

89

79

10+

10

3

3

10

90

69

21+

21

6

6

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

صفر

صفر

3

3

8

داً
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( 1الص رذ) =  <3.5القيمة اارجة عند مستوذ ()0.01
هض من ا،داوً الساةقة وجود فرو كات داللـة إحصـالية ةـ درجـات
أفراد اجملموعة اإلرشاد ة فى القياس القبلي والقياس البعـدي ا وً مقيـاس
اااجات النفسية واالجتماعية وأةعاده ،مما دً علـى كفـا وفعاليـة الينـاما
اإلرشــادي إشــباع اااجــات النفســية واالجتماعيــة( اااجــة ليفســتقيفً–
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اااجــة ليفنتمــا – اااجــة إىل الكفــا ) ،وكلــي مــن ــيفً مســاعد أفــراد
اجملموعــة اإلرشــاد ة اكتشــاء مصــادر جد ــد للمعنــى حيــاهدن وإجيــاد
وحتد ــد ةعــت ا هــداء اايــا  ،والــذي انعكــس ةــدوره علــى إحساســدن
ةيشباع هذه اااجات.
وعلي ميكن هفس نتالا فعالية اليناما اإلرشادي كما لي ة
ُفســــراالرهفاع الــــداً فــــىة اإلحســــاس ةيشــــباع اااجــــات النفســــية
واالجتماعيــة لــدذ أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة ةأن ـ ــد رجــغ إىل مــا هضــمن
اليناما اإلرشـادي مـن هـدر بات التحليـ ةـاملعنى ةأنشـطتدا املختلفـة ،والـأ
اهتمت ورك ت على حماولة حتلي ودراسة اخليات الساةقة لك طالبـة ةشـك
متعمد ،وكلي الكتشاء املعنـى وإجيـاد أهـداء هسـتحد الكفـاح وةـذً ا،دـد
واملواةر  ،وفى ظـ نظـر الطالبـة السـلبية لنفسـدا واايـا مل هكـن علـى وعـي
ةتلــي ا هــداء أو املعــاني ،وك ـ هــذا ــد كــون ســاهم فــى ز ــاد إحســاس
الطالبــات ةقيمــتدن وأهميــتدن اايــا  ،ممــا انعكــس علــى ز ــاد إحساســدن
ةيشباع اااجات النفسية واالجتماعية.
و د رجغ كلي أ ضا إىل أن هدر بات التحلي ةاملعنى من املمكن أن هكـون
أدت إىل اســتوار ــدرات الطالبــات وإمكانــاهدن الكامنــة ،حيــث ــد ركــ "
التدر ا الراةغ " على يام ك طالبة من اجملموعة اإلرشاد ة ةكتاةة ثيفثـة ومـاً
هتمنى حتقيقدا واملعنى ورا ك مندا وكيفية حتقيقدـا ،وهـذا مـن شـأن أن ـد
من إدراك ووعي الطالبة ةتلي اآلمـاً ،ممـا ـد ـنعكس علـى ز ـاد إحساسـدا
ةاالستقيفلية والكفا الذاهية  .كما ركـ التـدر ا أ ضـا علـى يـام كـ طالبـة
ةذكر ةعت ا شخاص الذ ن دموا أشيا كات يمة ومفيد للمجتمـغ وكيـف
ميكندا االستفاد من هذه النماك كقـدو اـا ،ثـم حماولـة هقليـدهم مـن حيـث
يامدا ةأعماً مفيد جملتمعدا فى أي جماً ناسـا ـدراهدا ،وهـذا مـن املمكـن
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أن كون د غ من رؤ تدا اياهدا ،ومن ثم ز اد الشعور ةاالنتما للمجتمـغ
الذي هعيل في .
هــذا ةاإلفــافة إىل أن ةعــت التــدر بات اهتمــت ةتعلــيم الطالبــات أفــراد
اجملموعة اإلرشاد ة أن اإلحساس ةاملعنى واادء اايا د تأهى من ـيفً
ا نشـــطة اإلنســـانية و دمـــة اجملتمـــغ الـــأ ميارســـدا الفـــرد حياهـ ـ موـ ـ ة
ال ارات ،القرا  ... ،وفرور أن هعيد ك طالبة هقييمدا ملا هقدمـ للمجتمـغ
مــن أعمــاً و ــدمات ،وهــذا مــن شــأن أن ــدعم الشــعور ةاالنتمــا والــوال
للمجتمغ والـوطن .وكـذلي مسـاعدهدن الت لـا علـى املوا ـف وا حـدا
القدر ة الصعبة التى واجدندا حياهدن والتعام معدـا ةكفـا  ،وأال هصـب
مدعا للشعور ةاليأس والنظر السـوداو ة التشـاؤمية للحيـا  ،ةـ جيعلندـا القـو
الدافعة لإلزاز والنجاح ،حيث إن الفش نب ي أن كون أوً طـوات النجـاح
 .وك هذا د كون ساهم ز اد اإلحساس ةالكفا الذاهية واالستقيفلية .
و د رجغ التحسن درجات اااجات النفسـية واالجتماعيـة لـدذ أفـراد
اجملموعــة اإلرشــاد ة إىل مــا مت عملـ مــن واجبــات من ليــة هعلمــت الطالبــة مــن
يفاا كيف هكون أكور وا عية ومقدر على هقييم كاهدا ،وأكور درا ة ةأسباب
فشــلدا وإ فا دــا ،وأكوــر فدمــا ملــواطن فــعفدا و وهدــا ،ك ـ هــذا ــد كــون
ســاعدها وفــغ وحتد ــد أهــدافدا اايــا ةصــور أكوــر وا عيــة ومــن ثــم
اإلحساس ةاالستقيفلية والكفا الذاهية .
ب  -نتالا املتاةعة
نتيجة الفرش الواني
ونصـ " ال هوجــد فــرو كات داللــة إحصـالية ةـ متوسـ رهــا درجــات
الطالبات (أفراد اجملموعـة اإلرشـاد ة) ةعـد هطبيـد الينـاما اإلرشـادي مباشـر
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(ةعدي أوً) ومتوسـ درجـاهدم ةعـد املتاةعـة (ةعـدي ثـان) – ةعـد مـرور سـتة
أساةيغ من ندا ة اليناما اإلرشادي – مقياس اااجات النفسية واالجتماعية ".
وللتحقد من صحة هـذا الفـرش اسـتخدم البـاحوون ا تبـار و لكوكسـون
للكشــف عــن مــدذ داللــة الفــرو ةـ درجــات أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة
القياس البعدي ا وً والبعدي الواني ملقياس اااجات النفسـية واالجتماعيـة،
وهوف جداوً ( )14( ،)13( ،)12( ،)11كلي .

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

65

جدوً ()11
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس البعدي ا وً والبعدي الواني
للحاجة إىل االستقيفً
القيمة
درجات
ا فراد

درجات

القياس

القياس

البعدي

البعدي

ا وً

الواني

اارجة

رها
الفرو
مغ مراعا
اإلشارات

الفرو
املطلقة

الفرو

رها

رها

دون

الفرو

الفرو

مراعا

السالبة

املوجبة

اإلشارات

ا،دولية
(ن=
)10

الداللة

ـــــ
0.05
0.01

1

26

34

8-

8

10

10

2

28

35

7-

7

9

9

3

34

32

2+

2

2

2

4

30

26

4+

4

6.5

6.5

5

32

35

3-

3

3.5

6

29

29

صفر

صفر

1

1

7

37

33

4+

4

6.5

6.5

8

34

30

4+

4

6.5

6.5

9

28

24

4+

4

6.5

6.5

10

31

28

3+

3

3.5

3.5

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

8

3

3.5

22.5

غ
داً

32.5

( 1الص رذ) =  > 22.5القيمة اارجة عند مستوذ ()0.05
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جدوً ()12
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس البعدي ا وً والبعدي الواني
للحاجة إىل االنتما
رها
درجات
ا فراد

درجات

القياس

القياس

البعدي

البعدي

ا وً

الواني

رها
الفرو
مغ مراعا
اإلشارات

الفرو
املطلقة

الفرو

القيمة

الفرو
السالبة

اارجة
رها

ا،دولية

دون

الفرو

(ن= )10

مراعا

املوجبة

اإلشارات

الداللة

ـــــ
0.05
0.01

1

33

36

3-

3

7

7
9.5

8

2

27

34

7-

7

9.5

3

31

29

2+

2

5.5

5.5

4

37

33

4+

4

8

8

5

27

28

1-

1

3

6

29

28

1+

1

3

7

33

35

2-

2

5.5

8

36

29

7+

7

9.5

9.5

9

29

29

صفر

صفر

1

1

10

30

29

1+

1

3

3

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

3

3
3
غ

5.5

25

داً

30

( 1الص رذ) =  > 25القيمة اارجة عند مستوذ ()0.05
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جدوً ()13
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس البعدي ا وً والبعدي الواني
للحاجة إىل الكفا
القيمة
درجات
ا فراد

درجات

رها

الفرو

القياس

القياس

مغ

الفرو

البعدي

البعدي

مراعا

املطلقة

ا وً

الواني

اإلشارات

اارجة

الفرو

رها

رها

ا،دولية

دون

الفرو

الفرو

(ن= )10

مراعا

السالبة

املوجبة

ـــــ

اإلشارات

الداللة

0.05
0.01

1

29

30

1-

1

3

8

3

2

28

28

صفر

صفر

1

1

3

33

29

4+

4

9.5

9.5

4

36

33

3+

3

7

7

5

29

30

1-

1

3

6

33

30

3+

3

7

7

7

34

30

4+

4

9.5

9.5

8

35

32

3+

3

7

7

9

32

33

1-

1

3

3

10

29

31

2-

2

5

5

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

3

3

14

داً

41

( 1الص رذ) =  >14القيمة اارجة عند مستوذ ()0.05
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جدوً ()14
نتالا ا تبار و لكوكسون لداللة الفرو ة
درجات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة القياس البعدي ا وً والبعدي الواني
للدرجة الكلية ملقياس اااجات
القيمة

ا فراد

رها

درجات

درجات

الفرو

القياس

القياس

مغ

الفرو

البعدي

البعدي

مراعا

املطلقة

ا وً

الواني

اإلشارات

اارجة

الفرو

رها

رها

ا،دولية

دون

الفرو

الفرو

(ن= )10

السالبة

املوجبة

ـــــ

مراعا
اإلشارات

الداللة

0.05
0.01

1

89

100

11-

11

7.5

7.5

2

83

97

14-

14

9.5

9.5

3

98

90

8+

8

6

6

4

103

92

11+

11

7.5

7.5

8

غ داً

5

87

93

6-

6

4.5

6

91

87

4+

4

3

3

7

104

98

6+

6

4.5

4.5

8

105

91

14+

14

9.5

9.5

9

89

86

3+

3

2

2

10

90

88

2+

2

1

1

(ن) عدد ا زوا =  10جمموع رها الفرو السالبة ( )1
جمموع رها الفرو املوجبة ( )2

4.5

21.5

3

33.5

( 1الص رذ) =  > 21.5القيمة اارجة عند مستوذ ()0.05
تض مـن ا،ـداوً السـاةقة عـدم وجـود فـرو كات داللـة إحصـالية ةـ
درجات الطالبات أفراد اجملموعة اإلرشاد ة فى القياس البعدي ا وً والقياس
البعــدي الوــاني ( اااجــة إىل االســتقيفً ،واااجــة إىل االنتمــا  ،واااجــة
للكفا  ،والدرجة الكليـة ملقيـاس اااجـات النفسـية واالجتماعيـة) ،ممـا ـدً
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و ؤكد على استمرار ة كفا وفعاليـة الينـاما اإلرشـادي إشـباع اااجـات
النفســية واالجتماعيــة ،وكلــي مــن ــيفً مســاعد أفــراد اجملموعــة اإلرشــاد ة
اكتشاء مصادر جد د للمعنى حياهدن وإجياد وحتد د ةعت ا هداء اايا .
وةنا ً على ما سبد ميكن هفس نتالا املتاةعة كما لي ة
ــد رجــغ كلــي إىل زــاح الينــاما مســاعد الطالبــات أفــراد اجملموعــة
اإلرشاد ة على اكتشاء وإجياد ةعت ا هداء الوافحة واادد حياهدن،
وعندما كتشف الفرد ةنفس أن حياه أهـدافا هسـتحد الكفـاح واملوـاةر مـن
أج حتقيقدا ،د ضـفي كلـي املعنـى وا هميـة والقيمـة علـى حياهـ  ،ممـا ـد
ساهم ز اد إحساس ةالكفا الذاهية واالستقيفلية واالنتما .
و د ُفسر كلي فى فو ما امت ةدن الطالبات أفراد اجملموعـة اإلرشـاد ة
من واجبات من لية اهتمت ةتعليمدن كيفية هقييم الذات ،حيث ميكن أن هكون
ساعدهدن على معرفة دراهدن ونواحي وهدن وفعفدن ةصـور وا عيـة ،ممـا
جعلدن ذفن أهدافا أو ضعن أ رذ جد د مناسبة لوفعدن ا،د د ،وهـذا
مــــا ــــد كــــون أدذ الســــتمرار ة شــــعورهن ةيشــــباع اااجــــات النفســــية
واالجتماعيــة ،وكلــي مــن ــيفً إحساســدن ةــاملعنى وااــدء فــى اايــا مــن
منظورهن ا،د د  .أ ضا هلي الواجبات املن ليـة التـى اهتمـت ةت ـي اجتاهـاهدن
حنو ا حدا القدر ة املأساو ة التى ستحي ه ي هـا ،وعليـ هبـدلت نظـرهدن
السـلبية لتلـي ا حـدا  ،فأصـبحن روندــا مبواةـة الـدافغ لإلزـاز ولـيس ســببا
للعج واليـأس ،وعنـدما هـت موـ هـذه املعتقـدات عـن ا تنـاع كـون الت ـي
أةقى أثرا الشخصية.
كمـا ـد هرجـغ اسـتمرار ة فعاليـة الينـاما اإلرشـادي إىل هعلـيم الطالبــات
أفراد اجملموعة اإلرشاد ة فرور وجود أهداء وافحة وحمدد وأ رذ ةد لـة
ومعرفة اخلط املختلفة لتحقيـد هـذه ا هـداء ،ومـن هنـا ـتعلمن أن الفشـ
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واإل فــا ــد ال عــين الفش ـ التــام ن هنــاك ةــد يف ميكــن حتقيق ـ  ،وهكــذا
هســتمر وهتواصـ ا هــداء ،ومــن ثــم ســتمر و ــدوم إحســاس الفــرد ةــاملعنى
واادء اايا  ،ومن ثم اإلحساس ةالكفا واالستقيفلية واالنتما .
و ــد رجـــغ كلـــي أ ضـــا إىل هركيــ الينـــاما اإلرشـــادي علـــى مســـاعد
املسقشد على التعام مغ الظروء التى سـببت اـا املعانـا املافـي ،ومـن
ثــم اإلحســاس ةــالعج وعــدم الكفــا وعــدم االســتقيفلية وفــعف االنتمــا ،
وحماولة هقب هذه الظروء ومواجدتدـا وحماولـة الت لـا عليدـا ةـدال مـن ااـروب
مندا املستقب  ،وهـذه ا شـيا حـ هعلمدـا وهلمـس نتالجدـا واارهـا اإلجياةيـة
من الصـعا التخلـي عندـا ،وهـذا مـا ـد كـون أدذ السـتمرار ة فعاليـة الينـاما
اإلرشادي .
 نتيجة الفرش الوالثونص ة" وجد مستوذ مرهفغ للحاجـات النفسـية واالجتماعيـة لـدذ عينـة
البحث من طالبات جامعة امللي فيص ".
وللتحقــد مــن صــحة هــذا الفــرش إحصــاليا ،فقــد مت حســاب املتوســطات
ااساةية لدرجات أفراد عينـة البحـث ومقارنتدـا ةاملتوسـطات الفرفـية ملقيـاس
اااجات النفسية واالجتماعية ،و وف جدوً ( )15هذه النتالا.
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جدوً ()15
املتوسطات الفعلية واملتوسطات الفرفية لدرجات أفراد عينة البحث
مقياس اااجات النفسية واالجتماعية
املتوس الفرفي
املتوس الفعلي
اااجات النفسية
25
30.99
اااجة إىل االنتما
25
29.88
اااجة إىل الكفا
25
29.68
اااجة إىل االستقيفً
75
90.55
الدرجة الكلية
* ن = 419

تض ـ مــن ا،ــدوً الســاةد أن املتوســطات ااســاةية الفعليــة للحاجــات
النفســـية واالجتماعيـــة والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس أعلـــى مـــن املتوســـطات
الفرفية ،وهذا عين أن الطالبات تمتعن مبستوذً مرهفغ وجيد من اإلحساس
ةيشباع اااجات النفسية واالجتماعية ،وعلي تحقد الفرش الوالث.
وميكن هفس هذه النتيجة ةأندا د هرجغ إىل أن عينة البحث مـن الطالبـات
اليفهي مت ا تيـارهن ةعنا ـة القبـوً ةا،امعـة حيـث كـن ا فضـ مـن فـمن
املتقدمات ووصلن ملستو ات دراسية عالية ةا،امعة ،ومولـدن مـن الطبيعـي أن
كون لد دن در عالي من الشعور ةاالستقيفلية واالنتما والكفا الذاهية.
وميكـــن هفســ كلـــي ةأنــ ـــد رجـــغ إىل الـــت ات االجتماعيـــة الكـــو
والت ات الأ طرأت علـى دور املـرأ أو ا نوـى اجملتمـغ السـعودي ،حيـث
حققــت الســنوات ا ـ مكتســبات متعــدد جعلتدــا هتبــوأ أعلــى املراك ـ
واملناصا القياد ة والقيام ةالكو من ا دوار واملسؤوليات ،ك هذا د كـون
لـ أةلــث ا ثــر إشــباع رغبتدــا وشــعورها ةاالســتقيفلية ،كمــا عـ ز شــعورها
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ةالكفــا  ،ودعــم انتمالدــا للمجتمــغ والــوطن الــذي أعطاهــا ووفــر اــا هــذه
الفرص للنجاح وإثبات الذات.
د  -نتيجة الفرش الراةغ
ونص ـ ة"ختتلف اااجــات النفســية واالجتماعيــة مــن حيــث القهيــا لــدذ
عينة البحث من طالبات جامعة امللي فيص ".
وللتحقــد مــن صــحة هــذا الفــرش إحصــاليا ،فقــد مت حســاب املتوســطات
ااساةية واالحنرافات املعيار ـة لـدرجات أفـراد عينـة البحـث ملقيـاس اااجـات
النفسية واالجتماعية ،و وف جدوً ( )16هذه النتالا.
جدوً ()16
املتوسطات واالحنرافات املعيار ة لدرجات أفراد عينة البحث
مقياس اااجات النفسية واالجتماعية
االحنراء
املتوس ااساةي
اااجات النفسية واالجتماعية
املعيار ة
4.20
30.99
اااجة إىل االنتما
4.31
29.88
اااجة إىل الكفا
3.89
29.68
اااجة إىل االستقيفً
* ن = 419

تضــ مــن ا،ــدوً الســاةد أن هرهيــا املتوســطات ااســاةية للحاجــات
النفسية واالجتماعية جا كالتالية (اااجة إىل االنتما  -اااجـة إىل الكفـا
 اااجـــة إىل االســـتقيفً ) ،ممـــا عـــين أن اااجـــة إىل االنتمـــا جـــا تالقهيا ا وً من حيث أهمية إشباعدا ،ثم هلتدا اااجة إىل الكفا  ،وأ ـ ا
اااجة إىل االستقيفً .و د كـون هـذا القهيـا منطقيـا ،حيـث إن اااجـة إىل
االنتمـا ــد هكــون ةالنسـبة لإلنســان مــن أكوـر اااجــات النفســية واالجتماعيــة
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إااحا ،ن اإلنسـان ةطبيعتـ كـالن اجتمـاعي تـا ةشـد النتمالـ وارهباطـ
مبجتمغ ووطن عيل في  ،حيث وفع ماسلو مدرج للحاجـات املرهبـة
الوالوة ةعد اااجات البيولوجية واااجة ل من.
كمــا ــد تفــد كلــي أ ضــا مــغ طبيعــة املــرأ وفطرهدــا الــأ هضــغ انتما هــا
ل ســر واجملتمــغ والــوطن علــى مــة أولو اهدــا حتــى لــو كــان علــى حســاب
شعورها ةالكفا أو االستقيفلية ،و د فسر كلـي أ ضـا فـو أنـ ال ميكـن
أن كون هناك معنى للشعور ةالكفـا الذاهيـة واالسـتقيفلية غيـاب الشـعور
ةاالنتما سر ووطـن شـعر فيـ الفـرد ةـا من وا مـان الـذي عـ ز و شـجغ
على االستقيفلية واإلزاز.
تاسعاً :توصيات البحث

فو ما هوص إلي البحث من نتالا ،أمكن صـياغة ةعـت التوصـيات
كما لية
أ  -االســتفاد ةالينــاما اإلرشــادي مــن ــيفً هطبيقــ وحــد التوجيــ
واإلرشاد ةا،امعة وا،امعات ا رذ للمساهمة الت لـا علـى ةعـت
املشكيفت الأ هواج الطالبات.
ب  -االهتمــام ةاإلرشــاد ا ســري مــن أج ـ هعلــيم الوالــد ن اهبــاع أســاليا
هرةو ــة ســليمة هنشــئة ا ةنــا  ،هســاعدهم علــى اإلحســاس ةــأهميتدم
و يمــتدم اايــا  ،وكلــي مــن ــيفً هعلــيمدم كيفيــة حتم ـ املســؤولية
وهقب اايا مبا فيدا مـن صـعوةات والنظـر التفاؤليـة جتـاه مسـتقبلدم... ،
فذلي من شأن املساهمة إشباع اااجات النفسية واالجتماعية.
 االهتمام ةضرور يام اايئة التدر سـية ةا،امعـة مبنا شـة الطالبـات فيمـاتعلـــد ةأهـــدافدن اايـــا وكيفيـــة حتقيقدـــا ،وهعلـــيمدن كيفيـــة هنميـــة
اإلحســـاس ةااـــدء واملعنـــى اايـــا  ،ن كلـــي ســـاهم إشـــباع
اااجات النفسية واالجتماعية لد دن.
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 االهتمـــام مبشـــاركة الطالبـــات ا نشـــطة االجتماعيـــة املختلفـــة دا ــا،امعة ،ن كلي من شأن ز اد إحساسدن ةالقيمة وااـدء اايـا ،
والشعور أ ضا ةأن اايا كات معنى ،ولن تحقد هذا املعنى إال مـن ـيفً
العم املفيد املومر للمجتمغ ،مما نعكس على إحساسدن ةاالنتما .
 هدر ا الطالبات كيفية التعام مغ الفش واإل فـا الـذذ ـد تعرفـنل ـ حيــاهدن ،واعتبــاره أوً طــوات النجــاح وجعل ـ القــو الدافعــة
لإلزاز ،وعدم االعتقاد ةأن الفش عين الفش الدالم والتـام ،ومـن ثـم
محا تدن من الشعور ةالعج والنقص.
 هدر ا الطالبات ومساعدهدن على وفغ ا هـداء سـوا صـ املـدذأو طو لــة املــدذ ،وهنميــة ــدرهدن علــى وفــغ ط ـ أساســية وةد لــة
لتحقيد هذه ا هداء .
 االهتمام ةاإلرشـاد الطيفةي(النفسـي والقةـوي ) ا،امعـة ،ن كلـي مـنشــأن املســاهمة إشــباع اااجــة ليفســتقيفً والشــعور ةاالنتمــا والكفــا
الذاهية.
 عقــد دورات هدر بيــة وور عمـ للطالبــات لتعلــيمدن االعتمــاد علــىالذات وهنمية الوقة ةالذات ودافعية اإلزاز لد دن.
عاشراً :البحوث املقرتحة:

فو ما هوص إلي البحـث مـن نتـالا ،أمكـن صـياغة ةعـت البحـو
املققحة واملستقبلية كما لي ة
أ  -دراســـة مقارنـــة لـــبعت اااجـــات النفســـية واالجتماعيـــة ةـ ـ الطـــيفب
والطالبات جبامعة امللي فيص فو ةعت املت ات الدميوغرافية.
ب  -دراســـة اااجـــات النفســـية واالجتماعيـــة وعيف تدـــا ةـــبعت املـــت ات
النفسية لدذ الطالبات جبامعة امللي فيص .
 دراســـة اااجـــات النفســـية واالجتماعيـــة وعيف تدـــا ةـــبعت املـــت اتا سر ة واالجتماعية لدذ الطالبات جبامعة امللي فيص .
د  -دراســة ملعو ــات إشــباع اااجــات النفســية واالجتماعيــة لــدذ الطالبــات
جبامعة امللي فيص .
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ملحد ( ) 1
أمسا الساد ااكم
م

االسم

 1د/ودم ةش
2

أستاك مساعد الصحة النفسية  -كلية القةية –
جامعة امللي فيص

أ .د /إةراهيم سامل

أستاك علم النفس – كلية القةية – جامعة امللي

الصباطي

فيص

 3د /الدالشر ف
 4د /سيد أمحد عجا
 5د /شداب ةن شواشة
 6د /عاشور حممد د اب
 7د /حممد سعد عومان
 8د /حممد حممد عبد املنعم
9

الدرجة العلمية

أستاك مساعد علم النفس القةوي  -كلية القةية
– جامعة امللي فيص
أستاك مساعد الصحة النفسية  -كلية القةية –
جامعة امللي فيص
أستاك مساعد علم النفس – كلية القةية – جامعة
امللي فيص
أستاك مشارك الصحة النفسية  -كلية القةية –
جامعة امللي فيص
أستاك مساعد الصحة النفسية  -كلية القةية –
جامعة امللي فيص
أستاك مشارك علم النفس القةوي  -كلية القةية
– جامعة امللي فيص

أ.د /مصطفى أمحد

أستاك علم النفس القةوي– كلية القةية – جامعة

اااروني

امللي فيص

* رهبت ا مسا أجبد ا
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ملحد ()2
الصور الندالية ملقياس اااجات النفسية واالجتماعية
العمر ة
االسم ة
املستوذ الدراسي ة
الكلية ة
ر م ا،واً
املعدً القاكمي ة
التعليمات ة
* فيمـا لــي جمموعــة مــن العبــارات الـأ هتضــمن ةعــت اااجــات الــأ
تاجد ا اإلنسان موا ف اايا املختلفة ،واملطلوب مني ـرا كـ عبـار
مندا ةطر قة جيد  ،ثم فعي (√) حتت اال تيار الذي عي عن رأ ي من ة
اال تيارات املوجود أمام ك عبار  ،وال هقكي أي عبار من العبارات دون
إجاةة
* مغ العلم ةأن ال هوجد إجاةة صحيحة أو اطئة.
* ا الستجاةات الوارد هذا املقياس سوء هكون سر ة ولـن هسـتخدم
إال أغراش البحث العلمي.

*
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العبار

الر م
1

أشعر ةاار ة ا تيار أسلوب حياهي

2

صـــعا علـــي التصـــرء ةطـــر قأ املعتـــاد

نادرا

أحيانا

غالبا

دالما

عندما أكون مغ اآل ر ن
3

أمي ملسا ر اآل ر ن

4

أستطيغ اختاك راراهي ةنفسي

5

أهصرء ةأسلوةي اخلاص حتـى وإن ا تلـف
معي اآل رون

6

لدي القدر على التعب عن كاهي

7

أنفذ ما طلب مين اآل رون

8

أســتطيغ التعــب عــن ورالــي وأفكــاري دون
يود

9

ميكنين التعب عن نفسي ثر ـة عنـدما أكـون
مغ أصد الي

10

أعتمد على نفسي حتقيد أهدا

11

أشعر ةالود جتاه من أهعام معدم

12

أؤ د من قوًة البعد عن الناس غنيمة

13

أحظى ةاالهتمام ممن حولي

14

أشعر ةأنين مقبولة ممن حولي

15

أعتقد أنين عنصر مدم أسرهي

16

أةذً صارذ جددي هطو ر املكـان الـذي
أهواجد في
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الر م

نادرا

العبار

17

أشعر ةالضيد عند االنفصاً عمن أحا

18

أشعر ةاالنسجام مغ من أهعام معدم

19

أشعر ةأنين عضو فعاً جمتمعي

20

أعت ةدو أ االجتماعية

21

أ وم ةيزاز ما أكلف ة من مدام

22

أمي ليفطيفع على ما هو جد د

23

لدي القدر على إ ناع اآل ر ن

24

لدي املقدر على فدم اآل ر ن

25

لدي القدر على النقد والتحلي

26

أحتم مسئولياهي

27

أثد

28

أشي أنين ميكن أن أكون الدا ناجحا

29

لدي القدر على هكو ن أصد ا واالحتفاظ ةدم

30

لـــدي القـــدر علـــى التصـــرء املناســـا

أحيانا

غالبا

دالما

درهي على ح املشكيفت

املوا ف االجتماعية

*

84

*

*

فاعلية ةرناما إرشادي الم على التحلي ةاملعنى إشباع اااجات النفسية واالجتماعية لدذ الطالبات جبامعة امللي فيص
د .عبدااميد ةن أمحد النعيم
د .ع فاحي هر دي عومان
أ.د .سيد عبدالعظيم حممد عبدالوهاب

of life for university students (in Arabic). The Fourteenth Annual Conference
"Psychological counselling for development in shade comprehensive quality".
Psychological counselling center, university of Ain Shams, Egypt, 157 – 202.
Sayed Abdulazeem Mohammad. (1996).The effect of each of Logotherapy
existential and the technique of implosive therapy in treatment of reactive
depression for a sample of university students (in Arabic). Unpublished Doctoral
Thesis. College of Education, Minia University, Egypt.
Sayed Abdulazeem Mohammad. (2000).The tolerance of ambiguity and
some psychological variables that associated with it for a sample of university
youth (in Arabic). Journal of Research in Education and Psychology. College of
education, Minia University, Egypt, 14(1), 79 – 112.
Sayed

Abdulazeem

Mohammad.

(2006).The

effectiveness

of

the

Logoanalysis in treating the meaningless and loss of goal in life for a sample of
students at United Arab Emirate University (in Arabic). The Thirteenth Annual
Conference "Psychological counselling for sustainable development for
individual and society". Psychological Counselling Center, University of Ain
Shams, Egypt, December 24 – 25.
Sayed Abdulazeem Mohammad, Fadel Ibraheem abdulsamad, Mohammad
Abdultawwab Mo'awad.(2010). The techniques of psychotherapy and its
application (in Arabic). Cairo, Egypt: Dar Alfeker Alarabi.
Sayed

Abdulazeem

Mohammad,

Mohammad

Abdultawwab

Mo'awad.(2012). Logotherapy: theory, techniques, and applications (in Arabic).
Cairo, Egypt: Dar Alfeker Alarabi.

*

*

*

فاعلية برنامج إرشادي قائم على التحليل باملعنى يف إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية لدى الطالبات جبامعة امللك فيصل
 عبداحلميد بن أمحد النعيم.د
 عزة ضاحي هريدي عثمان.د
 سيد عبدالعظيم حممد عبدالوهاب.د.أ

meaning of life for blinds adolescent (in Arabic). Unpublished Doctoral Thesis.
College of Education, Sohaj University, Egypt.
Hanan Mohammad Ameen Mahbob. (2012).The effectiveness of the
Logotherapy in enhancing the psychological toughness and the feeling of quality
of life at a sample of blinds adolescent in Makkah city (in Arabic). Unpublished
Doctoral Thesis. College of Education, University of Umm Al Qura.

Mohammad Abdultawwab Mo'awad.(1998). The effect of Logocounselling
in mitigation the meaningless for a sample of blinds (in Arabic). Journal of
Psychological Counselling, psychological counselling center, university of Ain
Shams, Egypt, 6(8), 325 – 356.
Mohammad Al Sayed Abdulrahman.(1998). Studies in mental health (in
Arabic). Cairo, Egypt: Dar Quba,
Mohammad Sa'adat.(2008). Political participation and its relationship with
psychological needs and social intelligence for a political participated woman in
the light of self-determinants theory (in Arabic). Unpublished Master
Dissertation. College of education, Al Azhar university in Gazah, Palestine.
Mohammad Zaidan.(1989). Motivations and emotions (in Arabic). Jeddah,
Kingdom of Saudi Arabia: Okaz offices for Publishing and Distributions..
Najwa Ibrahim Morsi Al Shargawy.(2010).The effectiveness of the
Logotherapy in activating volunteering at university youth and its effect in
mitigation of their alienation (in Arabic). Journal of Studies in Social Work and
Human Sciences, 29(2), 971 -1008
Sameer

Kamel

Mokhaimer.(2013). The

psychological,

social,

and

educational needs for talent students through their point of view and their
teachers in Gaza city (in Arabic). Journal of Al-Aqsa University (Human
Sciences Series), 17(1), 107 – 153.
Sameerah Ali ja'afar Abu Gazalah. (2007).The effectiveness of the
Logocounselling in mitigation identity crisis and enhancing the positive meaning

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
هـ1440 العدد اخلمسون حمرم

List of References:
Adel Mohammad Haready.(2005). Motivation as intermediary between
fulfilling basic human needs and some forms of negative offensive behavior (in
Arabic). Journal of Arabic Studies, 4(2), 11 – 53.
Ala'a Addeen Kafafy.(1990).Mental health (in Arabic). Cairo, Egypt: Hajer
for Printing and Publishing,
Ala'a Sameer Mosa Algetnani.(2011). Psychological needs and self - concept
and their relationships with level of aspiration for students at Al Azhar university
in Gazah in the light of self-determinants (in Arabic). Unpublished Master
Dissertation. College of education, Al Azhar University in Gazah: Palestine.
Ashjan Mahroos Jaballah. (2011).Some psychological needs for the hearing
handicap adolescent and its relationship with the family emotional climate (in
Arabic). Unpublished Master Dissertation. College of Education, University of
Fayoum, Egypt.
Asma Fathi Lutfi Abdulfattah. (2012). The effectiveness of the Logoanalysis
in enhancing the feeling of hope at the sample of female students on schools of
the lonely classroom in Minia (in Arabic). Unpublished Doctoral Thesis. College
of Education, Minia University, Egypt.
Ayman Fawzy Mohammad Aljawhary. (2006).The psychological needs and
its relationship with stresses at the deaf adolescent (in Arabic). Unpublished
Master Dissertation. College of Education, University of Zagazieg, Egypt.
Elham Faphdel Abbas. (2012). Psychological loneliness and its relationship
with the psychological needs at the employees of Bagdad University (in Arabic).
The Journal of Educational and Psychological Researches, (32), 310 – 355.
Elhami Abdulaziz. (1987).The affiliation to the healthy people and its
relationship with the methods of social rearing (in Arabic).

Unpublished

Doctoral Thesis. College of Art, University of Ain Shams, Egypt.
Fathi

Abdulrahman

Logocounselling

Aldabe'a.

(2006).

The

effectiveness

of

the

in mitigation identity crisis and enhancing the positive

فاعلية برنامج إرشادي قائم على التحليل باملعنى يف إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية لدى الطالبات جبامعة امللك فيصل
 عبداحلميد بن أمحد النعيم.د
 عزة ضاحي هريدي عثمان.د
 سيد عبدالعظيم حممد عبدالوهاب.د.أ

The effectiveness of Counseling Program for Logoanalysis
In Fulfilling Psychological and Sociological Needs
For Female Students at King Faisal University
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Dr.AbdelHameed bin Ahmed AlNa`eem
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Abstract:
The current research paper aims to explore the extent of effectiveness of the
Logoanalysis Technique in fulfilling certain psychological and social needs. It
also aims to explore the level and ranking of these needs. The sample consisted
of (419) female students at King Faisal University, ten of whom are from
different colleges selected to be the counselling group. To achieve the objectives
of the study, the research team prepared the Logoanalysis Program, which
consists of (12) counselling meetings. Also, the team prepared a psychological
and sociological need scale.
The results have revealed the following: The counselling program used is
effective in fulfilling certain psychological and sociological needs and the
continuation of this effectiveness during the follow up period. Twenty female
students have shown a high level of feeling in fulfilling the needs of (affiliation,
efficiency, and autonomy). The ranking of the needs of the sample of the study is
as follows: affiliation, efficiency, and autonomy.
Key words: Counselling Program – Logoanalysis – Psychological Needs Social Needs
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فاعلية منوذج راش يف تدريج مفردات اختبار مقرر مهارات التعلم
والتفكري على عينة من طالب جامعة امللك فيصل
"دراسة مقارنة مع النظرية الكالسيكية"

د .خالد حسن بكر الشريف
قسم علم النفس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك فيصل
كلية الرتبية جامعة اإلسكندرية

فاعلية منوذج راش يف تدريج مفردات اختبار مقرر مهارات التعلم والتفكري على عينة
من طالب جامعة امللك فيصل "دراسة مقارنة مع النظرية الكالسيكية"
د .خالد حسن بكر الشريف
قسم علم النفس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك فيصل
كلية الرتبية جامعة اإلسكندرية
تاريخ تقديم البحث1439 /3 /22 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1439 /6 /12:هـ

هدفت الدراسة التعرف على اخلصائص السيكومرتية الختباار مرارر مراارال الاتعل
والااتريكع علااى عي ااة مكونااة م ا ( )162م ا باالي ليااة الرت يااة جبامعااة اكلااص فيص ا
است خدام ال ظرية الكلسايكية و اكلص يدياد اخلصاائص السايكومرتية لا ريب االختباار
استخدام منوذج راش والتحرا ما كمكانياة مرارناة ترااال اللالي علاى االختباار يف
ال ظريتني .
أشارل ال تائج كىل اختلف اكريرتال اككونة الختبار مررر مراارال الاتعل والاتريكع
ااختلف ال وااوذج اإلحصااائ اكساتخدم حيااف أفاارشل م شارال نظريااة الكلساايكية
للصدق والثبال اختباراً مكوناً م ( )30مريرتة ،ي وا أفارش مناوذج راش اختبااراً مكونااً
م ( )23مريرتة ،وانلبرت البيانال اكستودة م االختبار علاى مناوذج راش  ،واا أنا
مل يتغع تدريج مريرتال اختبار مرارر مراارال الاتعل والاتريكع عاد تدر ا وفا مناوذج
راش تغع مستوى قدرال أفرات العي اة اكساتخدمة يف احلصاو علاى هاكا التادريج  ،و
حكف ( )7مريرتال غع ملا رة ل ووذج راش واا ي ات ال تاائج أق تراديرال اارامرتال
الصعو ة كريرتال االختبار ضاو اككاال اكربولاة يف أت ياال الريااب الرت اوي وال ريسا .
وتراوحت ارامرتال الردرة ألفرات العي ة ني (  ) 4.03 -لوايت و ( )4.04لوايت .
الكلوال اكريتاحية :
منوذج راش – نظرية الرياب الكلسيكية – بلي اامعة اكلص فيص

املقدمة:

توفر النماذج احلديثة يف القياس الرتبوي (ومنها منوذج راش) فرصاً أفضـ
لتـدري مفـردا االختبـارا التصيـيلية واحليــوى علـر م أـرا أةثـر د ــة
لليعوبة والتمييـ عنـد لليلـها صايـا ياً ،وهـه الد ـة لعلـها أةثـر ًيـ اً عـ
النظريــة السيكــيسية يف القيــاس الرتبــوي وال ـ تعتمــد بلــس أكاك ـ علــر
الدرجــة السليــة للمفصــو يف االختبــار ةمصــح للصســأ علــر أدا ـه ،األمــر
الهي جيع ميمأ االختبار غري واع بسلوك ة مفردة اختبارية علـر اـدى
وبالتال د يتأ اهف مفردا وصضافة مفردا أخـرى دون اختـاذ ـرار بلـ ن
حمتواهــا أو صعءااهــا فرصــة يفانيــة يف حماولــة لتصســا األداا عليهــا ،لســ يف
النمــاذج احلديثــة يــتأ وصــل كــلوك ا فــردة بد ــة م ـ خــيى منصنــر القــدرة
اخلا بها.
ورغــأ اجتهــاد البــااثا يف التصقــم م ـ ميامــة االختبــارا ا يــممة يف
ضــوا النظريــة السيكــيسية للتءبيــم يف مســتويا عمريــة متباينــة؛ مـ خــيى
اســـاع معـــامي الثبـــا واليـــد صال أن هـــه االختبـــارا تظــ متـ ـ يفرة
بالعينــا ال ـ بقــا عليهــا وخيا يــها وهــها جيعلــها غــري مفيــدة صذا أعيــد
اكتخدامها يف حبوث ودراكا علر عينا أخرى دون صعـادة تقـنا .ةمـا أنـه
جــر العــادة يف النظريــة السيكــيسية علــر ترةي ـ التصلي ـ اإلايــا علــر
الدرجـــة السليـــة ليختبـــار ،وةـــهلح االعتمـــاد علـــر تســـرارا اإلجابـــا
اليــصيصة لتقــدير معــامي صــعوبة ا فــردا  ،ةــهلح يســون الرتةي ـ علــر
معام يفبا االختبـار واسـاع معـامي ارتبـا ةـ مفـردة بالدرجـة السليـة
ليختبــار ومعــامي ًيي ـ ا فــردا ؛ وهــه األكــاليت تســتخدم علــر مــدى
واكع صال أنها حمدودة الرتبا ها بالعينة وخيا يها( .عيم)31 :2007،
لهلح ةان ل اماً التنبه صىل خءورة ما ينتاع هه االختبارا مـ ملـسي
أفقدتها يف ةـثري مـ األايـان الد ـة وا وضـوعية ،خاصـة وأن تفسـري درجـا
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مثـ هــه االختبــارا ةــان ومــاعاى يعتمــد علــر الدرجــة السليــة الـ ال تعـ
بيــد ع ـ ا ســتوى احلقيق ـ لقــدرة ا ــتعلأ؛ فه ـ مرتبءــة لعام ـ صــعوبة
ا فردا  ،فقد لواظ أن ا فردا ا ختلفة يف مستوى اليعوبة –وبالرغأ مـ
أنهــا تقــيت ذا ا تــوى – تـ دي صىل مســتويا ةتلفــة مـ القــدرة عنــد ذا
ا ـــتعلأ ،ومــ جهـــة أخـــرى فـــمن تقـــدير معامــ صـــعوبة ا فـــردا يف هـــه
االختبــارا يعتمــد أيض ـاً علــر مســتوى أداا ا ــتعلما يف العينــة ،فمعــامي
صعوبة ا فردة الوااـدة ةتلفـة بـاختيف مسـتوى أداا أفـراد العينـة( .اخلـول ،
)654، 2013
ونظريــة االكــت ابة للمفــردة ختتلــل هنــا فه ـ ال تعتمــد باألكــاس علــر
الدرجة السلية ليختبار أو التصلي العامل وصمنا ت خـه يف احلسـبان اخليـا
ا مي ة فردا االختبار؛ فنظرية االكت ابة للمفردة ختتلل ع نظرية القيـاس
السيكــيسية يف صنهــا تقــوم بنمهجــة العي ــا بــا مســتوى ــة ا فصــو
(القدرة – االلا ) ومنوذج اكت ابا ا فردة لـهلح فـمن تقـدير ـا الفـرد
السا منة مـ ا مسـ أن لتلـل اتـر بـا فـردي ااصـلا علـر نفـت الدرجـة
السلية(Trang Le,2013 ,7) .
وتفرتض نظرية اكت ابة الفقرة  )IRT(Item Response Theoryأنـه كسـ
التنب ب داا ا فصوصا ،أو كس تفسري أدا هأ يف اختبـار نفسـ أو تربـوي ،يف
ضوا خاصية ممي ة هلها األداا تسمر السـمة ( ،)Traitوييـعت مياظـة هـه
السمة مباأرة؛ لهلح جيـت تقـديرها أو االكـتدالى عليهـا مـ أداا ا فصـو
الهي كس مياظته علر جمموعة م فقرا ا قياس أو االختبار
ومت تءــوير منــاذج ةتلفــة للنظريــة احلديثــة يف القيــاس تعــرف باكــأ منــاذج
الســما السامنــة ( ،)Latent Trait Models, LTMتهــدف يف جمملــها صىل
لديد العي ا با أداا الفرد يف االختبار والسمة ال تسمـ وراا هـها األداا
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وتفسّــر  .وتقــوم النمــاذج أااديــة البعــد يف نظريــة االكــت ابة للمفــردة علــر
افرتاضــا أكاكــية هــ  :افــرتاض أااديــة البعــد (،)Unidimensionality
وافـرتاض االكـتقيى ا وضـع ( ،)Local Independenceوافـرتاض ا ءابقـة
نصنـر خيـا الفقـرة ( ،)Item Characteristic Curve, ICCوافــرتاض
التصرر م السرعة (.)Speededness
ويعدّ منوذج ا علمة (البـارامرت) الوااـدة ( )One Parameter Modelأو مـا
يســمر بنمــوذج راش نســبة للعــا ( )Raschم ـ أةثــر منــاذج نظريــة اكــت ابة
الفقرة اكتخداماً؛ وم ا مي ا ال أعءا هها النموذج أهمية خاصـة ،هـو
أنه عندما تتءابم البيانا مع هها النموذج ،فمن معا الفقرا ال تتمثـ يف
درجة صعوبتها كس تقـديرها بلـس مسـتق عـ العينـة ا سـتخدمة ،ةمـا أن
ــــدرا األفــــراد كســ ـ تقــــديرها بلــــس مســــتق عــ ـ درجــــة صــــعوبة
ا فردا (.محادنة وخالد)80 ،2013،
ويستخدم منوذج راش أاادي البعد يف بناا االختبارا وا قاييت النفسـية
والرتبويــة وتءويرهــا ،فقــد بــره ةفااتــه يف ا قــاييت التصيــيلية والقــدرا
لينعست ذلح علر موضوعية النتا ا لـتقة مـ تلـح ا قـاييت وبالتـال د ـة
تفسريها(.العل )58 ،2014،
ويعد منوذج راش أيسر مناذج السما السامنة وأةثرهـا اكـتخداماً فـر بنـاا
االختبارا وا قـاييت النفسـية والرتبويـة وتءويرهـا ،والفسـرة األكاكـية التـر
يقوم عليها هـها النمـوذج هـر أن ةـ مفـردة لمـ أـصنة انفعاليـة تسـهأ مـع
ا فردا األخرى فر ا قياس فر تسوي أصنة انفعالية صمجالية تع عـ الـا
الفرد لا يتفم مع تقدير لتلح ا فردة است عدد فئا التدري ا سـتخدم فـر
ا قياس ،ويقوم النموذج بتقدير هه اللصنة لس فقرة است الدالة الرياضـية
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االاتمالية التر يعتمـدها النمـوذج ،يفـأ التصقـم مـ أـرو ميامـة الفقـرا
للنموذج( .أبوهاأأ)2: 2006 ،
ويقوم منوذج راش علر نتا تفاع درة األفـراد مـع صـعوبة ا فـردا ،
ويتمث هها علر هيئـة اكـت ابا مياظـة ،كسـ بهـا التوصـ صىل تـدرجيا
ا فردا وتقديرا األفـراد الـ تتصقـم بهـا مءالـت ا وضـوعية يف القيـاس؛
لهلح ينبغ بهى اجلهد حبيث تسون ة م  :درة الفرد وصعوبة ا فردة همـا
العــاملا األكاكــيا اللــهي ي ـ يفران ويتصسمــان يف اكــت ابا األفــراد علــر
مفردا االختبار( .ةاظأ)23 ،1988 ،
لهلح فمن الءريقة األمث للتصقم م فروض منوذج معا يف البيانا هـ
أن نســتعا با نصنيــا ا مي ـ ة للمفــردا يف التنب ـ ب ـ داا األفــراد الــهي كس ـ
مياظته مياظة مباأرة م اكت اباتهأ للمفردا  .ود ـة التنبـ الـهي كسـ
تقدير يتخه دلييً علر لقـم فـروض النمـوذج ا سـتخدم( .عـيم،2007 ،
)221
مشكلة البحث:

تفتقــر غالبيــة االختبــارا التصيــيلية ا يــممة وفــم النظريــة السيكــيسية يف
القياس صىل الد ة وا وضوعية؛ خاصة يف ظ ت ايد أعداد الءيع يف اجلامعـا
السعودية صذ جر العادة علر تقدير نتا الءـيع يف االختبـارا مـ خـيى
مقارنة أدا هأ ب داا عمي هأ يف اليل ذاتـه ،حبيـث يقـدم االختبـار فسـرة عـ
مو ع الءالت بالنسبة أل رانه ،أو بالنسبة لل ماعة ا عيارية ال ينتمـ صليهـا،
لســ اهلــدف الر يســ لغالبيــة الــ ام التعليميــة يف اجلامعــا هــو صةســاع
الءيع ا عارف وا هـارا اليعمـة للوصـوى صىل مسـتوى مرتفـع مـ السفـااة
وهو األمر الهي توفر االختبارا التصييلية ا يـممة وفـم منـاذج االكـت ابة
للمفردة .ايث :
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تلــــري نتــــا دراكــــا ةـــ مـــ بروجــــر وكــــوةان
) ،Socan(2008وفــان) ،Fan(1998صىل أن بــارامرتا ا فــردة والفــرد ا لــتقة
مـ ةـي النظـريتا (نظريـة القيـاس السيكـيسية ونظريـة االكـت ابة للمفـردة )
ةانا ابلـة للمقارنـة ودرجـة الثبـا يف بـارامرتا ا فـردة عـ العينـا دا مـاً
تت ـ يفر بــالتفو النظــري واإلم يق ـ لنمــاذج نظريــة االكــت ابة للمفــردة علــر
نظريتها النظرية السيكيسية يف القياس؛ وكي عدد ةبري م البااثا الرتبـويا
يف ا نءقة العربية عند تيميأ اختباراتهأ التصييلية صىل اكتخدام نظريـة القيـاس
السيكيسية يف للي بيانا اختبـاراتهأ نظـراً لسـهولتها وانتلـارها ،دون النظـر
صىل التفو النظري واإلم يق الهي كي مناذج نظرية االكت ابة للمفردة.
وتستخدم النظرية السيكيسية مفهوم اخلء ا عيـاري للداللـة علـر أخءـاا
القياس؛ لس يف الوا ع تستخدم االحنراف ا عيـاري للدرجـة ا ياظـة ويفبـا
االختبــار ةم أــرا لتقــدير ا ــأ اخلءـ ا عيــاري يف القيــاس ،وةلمــا عاد
يمة اخلء ا عياري يف القياس ةلما لا الثقة يف الدرجة ا قاكة.
ايــث يســون الرتةي ـ يف التصلي ـ منيــباً علــر الدرجــة السليــة للفــرد يف
االختبــار ،وتســرارا اإلجابــا اليــصيصة ع ـ ة ـ مفــردة ةم أــر عام ـ
اليــعوبة ،اإلجابــا األةثــر تســراراً ةمعيــار جلــودة ا لــتتا (البــدا ) يف
مفـردا االختيـار مـ متعــدد ،ويفبـا االختبـار ،ومعامـ ارتبـا درجـة ةـ
مفردة بالدرجـة السليـة للتعـبري عـ معامـ ًييـ ا فـردة ورغـأ اكـتخدام هـه
ا أرا اإلايا ية علـر مـدى واكـع صال أنهـا مرتبءـة بالعينـة وخيا يـها.
and

Progar

)(Magno,2009,2

يف اا يسون الرتةي يف نظرية االكت ابة للمفردة منيـباً علـر اخليـا
ا ميـ ة للمفــردا وكــلوةها ة كــاس للتصليـ اإلايــا ايــث يســون لسـ
مفــردة منصناهــا اخلــا الــهي ييــل كــلوةها وبــارامرتا اليــعوبة والتمييـ
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الواضصة؛ ايث يسون الرتةي يف النماذج أاادية البعد مث منوذج راش علـر
بارامرتا صعوبة ا فردا ؛ ايث ينءلم منوذج راش م فرضية أن ةي م (
معام التخما ،والفرو بـا ا فـردا يف معامـ التمييـ ) صمـا ضـئي كسـ
صهماله أو يفابا كس لديد يمته.
وخيى العقود األخرية اكـتخدما نظريـة االكـت ابة للمفـردة يف التقـويأ
الرتبـوي يف تءـوير العديــد مـ االختبـارا الرتبويــة األجنبيـة وأأـهرها اختبــار
االكـتعداد ا دركـ ) ،Scholastic Aptitude Test (SATواختبـار تسـ ي
التخرج  (GRE) Graduation Record Examinationةلها اختبارا ميممة
باكتخدام نظرية االكت ابة للمفردة ألن منه يتها تسمح بد ة القياس والثبا
وتوفر الو ا واجلهد يف عملية القياس ةما أن أغلبها يعتمد علر احلاكت اآللـ
يف التءبيم والتصلي ؛ ويف الفرتة األخرية أصبصا مناذج االكـت ابة للمفـردة أةثـر
اكتخداماً ةهلح يف جماال أخرى مث اليصة ،وجودة احليـاة ،واتـر البصـوث
اإلةلينيسية.
و ــد الهــا بعــا الدراكــا صىل ا قارنــة بــا النظــريتا مث ـ دراكــا
) Courville (2004احلسمــان ( ،)2010وفــراج واللــريل ()2013؛
ايث أأار نتـا هـه الدراكـا صىل أن البيانـا ا سـتمدة مـ النمـوذجا
ابلة للمقارنة لس البيئة العربية يف ااجة صىل ا يد م االختبارا ال تقيت
القــدرا التصيــيلية بد ــة وتهــتأ ببــارامرتا ا فــردة والفــرد ة كــاس لتفســري
درجــا ا فصوصــا؛ لسـ الدراكــا ا قارنــة جيـت أن تتخءــر نقءــة صيفبــا
التفو النظري واالم يقـ لنظريـة االكـت ابة للمفـردة بنماذجهـا علـر نظريـة
القياس السيكيسية ،فه بغا النظر ع أنها حمسومة أو مثبتة يف العديـد مـ
الدراكـا  ،تـ دي صىل تعمـيأ نظريــة االكـت ابة للمفـردة ة كـاس لتصليـ
بيانا االختبارا التصييلية يف البيئة العربية لهلح فنص يف ااجـة يـد مـ
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البصوث ال تولد ا يد م االختبارا التصييلية ا سية ا رجع ةخءوة حنو
بنوك أكئلة متااة يف ة ختي أةادك باجلامعة.
وي ةد ذلح (أبوهاأـأ )2006،أنـه يغلـت علـر االختبـارا وا قـاييت
ا ســتخدمة فــر جمــاى العلــوم اإلنســانية فــر البيئــة العربيــة اعتمادهــا عنــد بنا هــا
وتقنينها علر نظرية القياس السيكيسية ،علر الرغأ م ظهور بعا العيوع
ا رتبءـة بهـه النظريـة ،لـها جـاا فسـرة اكـتخدام أاـد النمـاذج احلديثـة فـر
القياس وهو منـوذج راش مـ أجـ معرفـة أهـأ اخليـا السـيسومرتية التـر
حيققها اختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري لءيع ةليـة الرتبيـة جامعـة ا لـح
فيي مقارنة بالنظرية السيكيسية للقياس لهلح يلخـ البااـث ملـسلته يف
ضرورة اإلجابة علر األكئلة التالية :
()1ما اخليا السـيسومرتية التـر تتـوفر الختبـار مقـرر مهـارا الـتعلأ
والتفسريباكتخدام منوذج راش ؟
( )2ه تنءبم بيانا العينة يف اختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري علـر
منوذج راش ؟
( )3ما معامي صعوبة مفردا اختبار مقرر التعلأ والتفسري بعد تدرجيه
علر منوذج راش ؟
( )4ه ـ يــتغري تــدري مفــردا اختبــار مقــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري
ا ءورة باكتخدام منوذج راش بتغري مستوى درا أفراد العينة ا ستخدمة فـر
احليوى علر هها التدري ؟
( )5ما اخليا السيسومرتية التر تتوفر الختبـار مقـرر مهـارا الـتعلأ
والتفسريباكتخدام النظرية السيكيسية ؟
أهداف البحث :

يهدف البصث احلاىل صىل :
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( )1التعرف علر اخليـا السـيسومرتية الختبـار مقـرر مهـارا الـتعلأ
والــتفسري علــر عينــة مــ ـــيع جامعــة ا لــح فييــ باكــتخدام النظريـــة
السيكيسية.
( )2لديد اخليا السيسومرتية الختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري
علر عينة م يع جامعة ا لح فيي باكتخدام منوذج راش.
( )3مءابقة بيانا العينـة يف اختبـار مقـرر مهـارا الـتعلأ والـتفسري علـر
منوذج راش.
()4السلـل عـ الفـرو بـا مرتفعـ ومنخفضـ االقـدرة التصيــيلية يف
األداا علـــر اختبـــار مقـــرر مهـــارا الـــتعلأ والـــتفسري باكـــتخدام بـــارامرتا
(ا فردة /الفرد ) يف منوذج راش.
أهمية البحث:

توجيــه أنظــار البــااثا وا هــتما بالقيــاس النفس ـ والرتبــوي يف ا نءقــةالعربيــة صىل ضــرورة اكــتخدام القيــاس ا وضــوع ا تمث ـ بنظريــة االكــت ابة
للمفردة ،واالكتفادة م خيا يها وم اياها ا وضوعية.
يساعد االختبار الـهي مت بنـاا يف ضـوا نظريـة االكـت ابة للمفـردة علـرفهأ ةيفية التصقم م مي مة البيانا لنموذج راش ،وةهلح ةيفيـة اختبـار أـرو
نظرية االكت ابة للمفردة وخيوصًا أر أاادية البعد واالكتقيى ا وضع .
وتسم أهمية البصث ةهلح يف صلقاا ا يد مـ الضـوا علـر فعاليـة نظريـة
االكـــت ابة للمفـــردة يف تيـــميأ االختبـــارا التصيـــيلية باجلامعـــة وتـــدري
مفرداتها وفم أاد مناذج النظرية وهو منوذج راش.
وبلس عام فمن ظهور مناذج نظرية االكت ابة للمفردة ( ) IRTوتءويرهـا
فيما بعد ،أدى صىل ا معظأ ا لـسي الـ واجهـا االختبـارا ا يـممة
وفــم نظريــة القيــاس السيكــيسية ،وال ـ ت ـ يفر يف موضــوعية ود ــة القيــاس؛
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فتقدير مقدار السمة أو القدرة عند ا ـتعلأ يف اختبـار مـا وفـم أاـد منـاذج هـه
النظرية مستق ع تقدير معا مفردا هها االختبار وتقـدير معـا ا فـردا
وفم أاد منـاذج هـه النظريـة مسـتق عـ مسـتوى ـدرة أفـراد عينـة التقـدير،
لعن ر أن تقـدير ـدرة ا ـتعلأ يف اختبـار مـا وفـم أاـد منـاذج نظريـة االكـت ابة
للمفردة كوف ل يتغري يف ااى بم عليه اختبـار آخـر يقـيت مسـتوى ةتلـل
م ـ ذا ا تــوى ،وبالتــال وفــم نظريــة االكــت ابة للمفــردة ،فــمن صــعوبة
االختبــار تعــد كــبباً يف تــدن تقــدير ــدرة ا ــتعلأ يف هــها االختبــار ،وأن
كـهولة االختبـار تعـد كـبباً يف ايـوى ا ـتعلأ علـر تقـدير مرتفـع فيـه ،ممــا
ي ـ دي صىل لقيــم العــدى بــا مجيــع الءــيع أفقي ـاً يف ذا العــام الدراك ـ ،
ورأكياً ع السنا وخاصة يف االختبارا ا يممة أصـيً لتيـنيل الءـيع،
وتـوعيعهأ علـر السليــا ا ختلفـة أو االختياصــا ا ختلفـة يف ذا السليــة.
(اخلول )655 ،2013،
ويلري آن ويون ) An and Yung (2014صىل أن نظرية االكت ابة للمفـردة
خلقــا وا ع ـًا جديــدًا يف جمــاال القيــاس النفس ـ يهــدف صىل تقــدير اقيق ـ
للقــدرا ا قاكــة؛ وتســتخدم يف جمــاى الرتبيــة وو التعلــيأ علــر مــدى واكــع
بهـــدف تـــدري وتقـــويأ ا فـــردا االختباريـــة يف االختبـــارا واالكـــتبيانا
وأدوا مجـع البيانــا األخــرى ومـ أجـ صعءــاا الءــيع درجــا اقيقيــة
مس ـاوية لقــدراتهأ والاهــاتهأ و ــاتهأ السامنــة األخــرى اســت موضــو
عملية القياس.
مصطلحات البحث:

منوذج راش  :أاد مناذج نظرية االكت ابة للمفـردة ،وهـو منـوذج أاـادي
البعد يقوم علر فرضية أن ااتمالية اإلجابة اليصيصة علر ة مفـردة دالـة يف
مــتغري وااــد فقــع هــو صــعوبة ا فــردة ،ويس ـتخدم يف للي ـ ا فــردا يفنا يــة
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اإلجابــة ،ويقــوم علــر فرضــية أن معــامي ًيي ـ ا فــردا ةلــها يفابتــة كس ـ
لديدها أو افرتاض أنها تساوي الوااد اليصيح )(Magno,2009,3
تعريل درة الفـرد  :صن ـدرة الفـرد مقـدرة باللوجيـا ،هـ اللوغـاريتأ
الءبيعـ ميـ حـال الفـرد علـر ا فـردا الـ تعـ نقءـة صـفر التـدري عـ
صعوبتها.
تعريـــل صـــعوبة ا فـــردة  :صن صـــعوبة ا فـــردة مقـــدرة باللوجيـــا هـ ـ
اللوغـاريتأ الءبيعـ ميـ الفلـ األفــراد الـ تعـ نقءـة صــفر التـدري عـ
درتهأ.
اللوجيا  :ه وادة ياس ة م درة الفرد وصعوبة الفقرة ،وتعرف
باللوغــاريتأ الءبيعـ ميـ حــال الفــرد علــر ا فــردا الـ تعـ نقءــة صــفر
التدري ع صعوبتها ،عنـدما يسـاوي هـها ا ميـ يفابتـاً هـو األكـاس الءبيعـ
( )eأي (  )2.72ويسون ااتماى حال هها الفرد اينئه هو (.)0.73
(ةاظأ)28- 27،1988 ،
اإلطار النظري:

النظرية السيكيسية يف القياس
تعــرف نظريــة االختبــارا السيكــيسية علــر أنهــا نظريــة الدرجــة احلقيقيــة
وتبدأ النظرية م فرضية أن هناك درجة مياظة ختتلـل عـ الدرجـة احلقيقيـة
للقـــدرة ا قاكـــة ،والنمـــوذج األكاكـ ـ الـــهي تعتمـــد عليـــه نظريـــة القيـــاس
السيكيسية هو أن
الدرجة ا ياظة = الدرجة احلقيقية  +الدرجة اخلء
ايث أن الدرجة احلقيقية والدرجة اخلءـ مسـتقلتان عـ بعضـهما الـبعا
وكس اختياراً التعبري ع العي ة السابقة بالييغة التالية :
TO = T + E
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وتفرتض النظرية السيكـيسية أن لسـ فـرد درجـة اقيقيـة كسـ احليـوى
عليهــا صذا يس ـ هنــاك أخءــاا يف عمليــة القيــاس ،لس ـ بســبت أن أدوا
القياس ليسا د يقة بنسبة  %100فمن الدرجة ا ياظة لس فـرد ختتلـل عـ
درة الفرد احلقيقية ،والفر با الدرجة احلقيقية والدرجة ا ياظـة يـ ت مـ
أخءاا القياس ،وباكتخدام عدد ةبري م معايري التصقم م د ـة الدرجـة فـمن
اخلءـ غالبـاً يفـرتض أنـه مـتغري علـوا لضـع للتوعيـع االعتـدال ومضـاما
نظرية القياس السيكيسية للمفصوصا أن أدوا القيـاس هـ أدوا عرضـة
للخء ؛ لهلح فمن الدرجة ال حيي عليها الفرد يف اختبار ليـيل ميـمأ
ومفســر لنه يــة القيــاس السيكــيسية نــادراً مــا تتءــابم مــع درجتــه احلقيقيــة يف
القدرة التصييلية ا قاكة؛ لهلح فمن الدرجـة ا ياظـة هـ الدرجـة احلقيقيـة
لس مت يفرة ببعا األخءاا ،هها اخلء ي يفر يف الدرجة ا ياظة  :ـد يرفعهـا
و د لفضها(Magno,2009,1-2) .
نظرية االكت ابة للمفردة
تعد نظرية االكت ابة للمفردة االختباريـة  IRTمـ النظريـا السـيسومرتية
ا عاصرة ال اتضصا فا دتها يف التغلت علر ةثري م ملسي القياس ال
النظرية السيكيسية ع مواجهتها.
ع
فهه النظرية لاوى منهجـة العي ـة القا مـة بـا مسـتوى ـة معينـة لـدى
الفرد  Trait Levelال يقيسها اختبـار معـا ،واكـت ابته فـردة مـ مفـردا
االختبار .ونظراً ألن مستويا السمة غري منظورة بءبيعتهـا وتـ يفر يف ا ـتغريا
ا نظورة ،فمنه يتأ تقديرها م هه ا تغريا  ،أي مـ االكـت ابا ا ياظـة.
وعادة يفرتض أن السمة ال تع عنهـا االكـت ابا لثابـة ـدرة  Abilityمـ
نو معا ،أي خاصـية ًيـ الفـرد حبيـث توجـد عي ـة منتظمـة بـا مسـتويا
القدرة ختلل األفـراد ،وااتمـاال صجـابتهأ علـر مفـردا اختباريـة ةتلفـة
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صجابة صصيصة .وعلر الـرغأ مـ أن هـه العي ـة ةانـا توصـل اكـتناداً للنمـوذج
االعتدال الرتاةم  Normal Ogive Modelوذلح يف العقـدي الثالـث والرابـع مـ
القرن ا اض  ،صال أنه يف اإل ـار ا عاصـر لنظريـة االكـت ابة للمفـردة أصـبح وصـل
هه العي ة يستند صىل منوذج دالة الرتجيح اللوغـاريتم  Logistic Functionوعلـر
العست م نظرية القياس السيكيسية ،فمن نظريـة االكـت ابة للمفـردة تسـتند
صىل افرتاضا وية فيما يتعلم لا حيدث عند اكت ابة الفـرد فـردا اختباريـة.
وت ـ دي هــه االفرتاضــا صىل مي ـ ا متعــددة .فمــثيً يســون وصــل ا فــردة
االختباريــة بءريقــة مســتقلة ع ـ األفــراد الــهي اخت ـ وا بهــا ،ووصــل الفــرد
بءريقة مستقلة ع أي عينة م ا فردا ال اخت بها ،وةـهلح كسـ التنبـ
خبيا االختبار ب تءبيقه(.عيم)2005،53،
وتتضم نظرية االكت ابة للمفردة مناذج يفنا ية البعد تعتمد علر معـامي
اليــعوبة ومعــامي التميي ـ  ،ومنــاذج أخــرى يفييفيــة البعــد الاتماليــة تءبيــم
االختبار علر منخفض التصيي ألخـه ااتمـاال الـتخما للصيـوى علـر
صجابا صصيصة ،هـها باإلضـافة صىل النمـاذج أااديـة البعـد الـ تعتمـد فقـع
علر بارامرت صعوبة ا فردة مث منوذج راش ة هه النمـاذج لـدد خيـا
ا فــردة يف عي تهــا بااتماليــة أن جييــت عليهــا مرتفع ـ ومنخفض ـ التصيــي
صجابا صصيصة لستويا ةتلفة م األداا(Magno,2009,3) .
منوذج راش :

يعد منوذج القياس الهي وضعه عا الرياضيا الدامنرة (جـورج راش)
عام  1960و وعه للتءبيم العمل العا األمريس (بـ رايـا) أهـأ منـاذج
الســما السامنــة؛ ايــث تتــوفر متءلبــا ا وضــوعية عنــدما تســتويف فــروض
النموذج وه :
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- 1أاادية البعد  :ايث تعرف السمة موضو القياس بواكءة جمموعـة
مـ ا فــردا ذا صــعوبة أااديــة البعــد ،أي أن مفــردا االختبــار الختتلــل
فيما بينها صال م ايث مستوى اليـعوبة فقـع .ةمـا يسـون األفـراد ذوي ـدرة
أاادية البعد لدد وادها مستوى أدا هأ علر االختبار.
- 2اكتقيلية القياس  :ويعين ذلح أن ال يعتمد تقدير صعوبة ا فـردة،
علر تقديرا صعوبة ا فردا األخرى ا سونة ليختبـار ،وال علـر تقـديرا
درة األفراد الهي جييبون عليها .وال يعتمد تقدير درة الفرد ،علـر تقـديرا
درة أي جمموعة م األفراد الهي ي دون االختبـار أو علـر تقـديرا صـعوبة
ا فردا ال ي دونها
وتتصقم اكتقيلية القياس هه عندما تتصقم :
أ -ميامة ا فردا ا سونة ليختبار للنموذج ،وهها يعتمـد علـر صـد
ا فردا يف ياس القدرة موضو القياس ،وعلر صد تدرجها علر مقيـاس
هه القدرة.
ع -ميامة األفراد الهي جييبون علر مفردا االختبار للنموذج ،وهها
يعتمد علر صد اكت ابا ه الا األفراد.
ج -توافــم مفــردا االختبــار مــع ــدرا األفــراد ،ويعتمــد هــها علــر
تقارع مستوياتها.
- 3تواعي ا نصنيا ا مي ة للمفردا  :يوضح ا نصنر ا مي للمفردة،
ااتمــاال االكــت ابة اليــصيصة علــر هــه ا فــردة لألفــراد عنــد ا ســتويا
ا ختلفة م القـدرة .ومعنـر تـواعي ا نصنيـا ا ميـ ة للمفـردا  ،هـو أنـه صىل
احلد الهي ًي فيه ا فردا با األفراد ذوي ا ستويا ا ختلفة مـ ـدرة مـا،
فــمن مجيــع هــه ا فــردا ينبغ ـ أن يســون هلــا نفــت القــدرة علــر التميي ـ .
(ةاظأ)23- 22 ،1988،
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االختبارا التصييلية وفم منوذج راش :
وتعد االختبارا ا يممة وفم مناذج نظرية االكت ابة للمفـردة مـ أةثـر
أنــوا االختبــارا ميامــة لقيــاس وتقــويأ ليــي الءــيع وتقــدير ــدرا
األفراد العقلية ،وذلح ألنها تقـوم علـر لديـد ا هـارا والسفايـا ا ءلـوع
صتقانها بد ة فا قة لس يتمس البااث م ياكها ومياظتهـا بلـس مباأـر،
وا لــسلة يف النظريــة السيكــيسية للقيــاس أن الــدرجا ال ـ حيي ـ عليهــا
األفـــراد ختضـــع خليـــا عينـــة األفـــراد الـ ـ تســـتخدم يف اأـــتقا معـــايري
االختبــار ،ةمــا ختضــع خليــا عينــة األكــئلة الـ يلــتم عليهــا االختبــار
واختيف هه اخليا باختيف عينة األفراد ا خت ي وعينة األكـئلة يـ يفر
بيأـــح يف صـــد صجـــراا هـــه ا واعنـــا  ،وبـــهلح ييـــعت تعمـــيأ نتـــا
االختبارا واالكتفادة منها( .عيم)19- 18 ،2007 ،
ويستخدم منوذج راش يف للي بيانا ا فردا االختبارية يفنا ية الدرجة،
وهو منوذج أاادي البعد ويعد م أبسع منـاذج االكـت ابة للمفـردة وهـو أاـد
النماذج الـ أ لـم عليهـا راش منـاذج القيـاس  Measurement Modelsو ـد
ور هها النموذج بءريقة مستقلة ع بقية منـاذج االكـت ابة للمفـردة ،وكسـ
اعتبار منوذجاً يسون فيه ا نصنر ا ميـ للمفـردة ًثلـه دالـة تـرجيح لوغـاريتم
أاادية البـارامرتا (.One-Parameter Logistic Functionعـيم،2005 ،
)69
ويعتمــــد منــــوذج راش علــــر فرضــــيتا أكاكــــيتا يف لليــ ـ مفــــردا
االختبارا التصييلية :
ي يد ااتماى اإلجابة اليصيصة ع مفردة اختبار ب يادة درة الفرد.ااتمــاى أن جييــت فــرد صجابــة صــصيصة ع ـ مفــردة كــهلة ،أة ـ م ـااتماى أن جييت صجابة صصيصة ع مفردة صعبة( .عيم)233 ،2007 ،
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أوجه االختيف با النظرية السيكيسية (التقليدية) ،والنظرية ا عاصـرة
يف القياس :
()1أكاليت تقييأ خيا ا فردا االختبارية
تعتمد النظرية السيكيسية يف تقييأ خيا مفـردا االختبـار علـر ـيأ
معام اليعوبة ،أي نسبة عدد األفراد يف مجاعة مرجعية حمددة الهي جييبـون
علر ا فردة صجابة صصيصة ،.وةلما عاد هـه النسـبة دى ذلـح علـر كـهولة
ا فردة وةلمـا لـا دى ذلـح علـر صـعوبة ا فـردة .وةـهلح تعتمـد علـر ـيأ
معام ـ التميي ـ الــهي يــتأ تقــدير يمتــه باكــتخدام معام ـ االرتبــا الثنــا
ا تسلسـ  ،أو غــري مـ األكــاليت اإلايــا ية ،اعتمــاداً علــر درجــا أفــراد
مجاعة مرجعية معينة.
وختتلل يأ معامي اليعوبة والتميي اختيفـاً ملصوظـاً بـاختيف عينـة
األفراد ،وخباصة صذا تس هه العينة علوا ية أو ممثلة جملتمع هـ الا األفـراد
بينما تسون يأ ههي ا عـاملا مسـتقلة عـ عينـة األفـراد الـ اكـتخدما يف
تقدير يف ص ار بعا مناذج النظريـة ا عاصـرة ،صذا افرتضـنا وجـود جمتمـع ةـبري
م األفراد.
()2تفسري درجا االختبار
تعتمــد النظريــة السيكــيسية يف تفس ـريها لــدرجا االختبــار علــر معيــار
مجاعــة مرجعيــة معينــة  ،Norm Groupوذلــح بتصوي ـ الــدرجا اخلــام يف
االختبـــار صىل درجـــا معياريـــة أو بـ ـ ي لويـ ـ خءـ ـ اكـــتناداً صىل التوعيـــع
االعتــدال  .بينمــا تعتم ـد النظريــة ا عاصــرة علــر ا قارنــة بــا مســتويا ــدرة
األفـراد ،وصــعوبة ا فـردا علــر ميـ ان ملــرتك  .Common Scaleفيــعوبة
ا فردا  ،ومستويا درة األفراد يتصدد مو عها علر متيـ وااـد .وبـهلح
كس تفسري الفر بـا مسـتوى ـدرة الفـرد ،وصـعوبة ا فـردة تفسـرياً مباأـراً.
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فمذا ةانا درجة درة الفرد مساوية ليعوبة ا فردة ،فمن ااتماى صجابـة الفـرد
علــر ا فــردة =  0.5وهــها يعــين أن تفســري الــدرجا يســون باإلأــارة صىل
ا فــردا االختباريــة ،ولــيت صىل اجلماعــة ا رجعيــة ةمــا هــو احلــاى يف النظريــة
السيكيسية .ومع هها كس أيضاً صجراا لويي خءية معينـة علـر الـدرجا
حبيث يتيسر تفسري الدرجة يف ص ار اجلماعة ا رجعية.
- 3لقم خيا ا ي ان الفرتي  :تعتمد النظرية السيكـيسية يف انتقـاا
مفــردا االختبــارا الســيسولوجية علــر فرضــية أن درجاتهــا تتخــه أــس
التوعيـــع االعتـــدال يف اجملتمـــع ا ســـتهدف .وكســ أن يتصقـــم ذلـــح بانتقـــاا
ا فردا ال تسون يأ معام صعوبتها ريبة مـ  0.5وصذا يتصقـم ذلـح
تستخدم أكاليت صايا ية لتصوي التوعيعا ا ختلفة صىل توعيعا اعتداليـة،
وبهلح كس ت ير لقم خيا ا ي ان الفرتي يف ص ار افرتاضا معينة فيمـا
يتعلــم بتوعيــع درجــا االختبــار احلقيقيــة يف اجملتمــع ا ســتهدف .فهــها التوعيــع
يفرتض أنه اعتدال  ،وأن هه اخليا تف خبيا ا ي ان الفرتي.
غري أن هها جيع خيا ا ي ان متعلقة ل تمع حمـدد مـ األفـراد ،فـمذا
ما بم االختبار علر أاد أفراد جمتمع آخررلا ييـعت ت يـر لقـم خيـا
ا يـ ـ ان الفـــرتي يف هـــه احلالـــة ،وهـــها يعـــد أاـــد أوجـــه يـــور النظريـــة
السيكيسية ،ولسـ بعـا منـاذج النظريـة ا عاصـرة مثـ منـوذج راش Rasch
 Modelكس أن ي دي صىل لقم خيا ا ي ان الفرتي ورلا ا يـ ان النسـ
دون ضرورة أن يسون توعيع مستويا القدرة يف اجملتمـع ا سـتهدف اعتـدالياً،
ايــث أن النمــوذج يســتند صىل مبــادىا أكاكــية يف القيــاس Fundamental
 Measurementومقارنا تتيل بعدم التغري  Invarianceمما يعد أاد ميـ ا
هه النماذج.
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- 4خيـــا اخلءـ ـ ا عيـــاري للقيـــاس  :يعـــد اخلءـ ـ ا عيـــاري مـ ـ
اخليا السيسومرتية األكاكية ليختبارا  ،ايث صنه يسـتند صليـه يف تفسـري
ة درجة م درجاتها .وتعت النظرية السيسومرتية للقيـاس أن اخلءـ ا عيـاري
 Standard Errorيفابا بالنسبة جملتمع معا م األفراد ا خت ي  .ولسـ نظريـة
القياس ا عاصرة ال تفرتض تساوي تباي أخءاا القيـاس جلميـع األفـراد الـهي
يءبم عليهأ االختبار .فبعا األفراد يسون أداؤهأ يف االختبار أةثر اتسا اً م
غريهأ م األفراد ،ولتلل هها االتسا بـاختيف مسـتوى ـدرتهأ؛ فبـدالً
م تقديأ خء معياري وااد للقياس ينءبم علر مجيع ا خت ي بغا النظر
ع درجاتهأ يف االختبـار ،لعـ نظريـة القيـاس ا عاصـرة مـ ا مسـ تقـديأ
تقديرا منفيلة للخء ا عياري لس فرد ،ولس مستوى درة معا؛ لهلح
فمن اخلء ا عياري للقياس يف هه احلالة يتمي بممسانية التعميأ علر جمتمعـا
م األفراد ةتلف القـدرة .وكسـ صجيـاد متوكـع األخءـاا ا عياريـة الـهي يعـد
م أراً هله األخءاا يف جمتمع ه الا األفراد.
- 5ت يفر الثبا بعدد مفـردا االختبـار  :فالنظريـة السيكـيسية للقيـاس
تعت أنه ةلمـا عاد عـدد مفـردا االختبـار ارتفـع يفبـا درجاتـه .وكسـ التنبـ
بقيمة الثبـا عنـدما يـ داد أو يقـ عـدد مفـردا االختبـار باكـتخدام اليـيغة
الرياضـية الـ ا رتاهـا كـبريمان وبـروان  .Spearman- Brown Formulaأمـا
نظرية القياس ا عاصرة فمنها ت ةد أن االختبـارا القيـرية الـ تلـتم علـر
نوعية جيدة م ا فردا كس أن تسون أةثر يفباتاً صذا افرتضنا أن ًيـ مفرداتهـا
يفابــــا ،ةمــــا ت ةــــد أن الــــدرجا ا تءرفــــة تســــون أخءاؤهــــا ا عياريــــة
أة (.عيم)56- 2005،54،
ويتضح للبااث مما كبم أن نظرية االكت ابة للمفردة دما عدة حمسا
موضوعية للقياس ،وليت حمح وااد؛ اتـر مفهـوم اخلءـ ا عيـاري للقيـاس
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–ا ح الهي اكتخدمته النظريةالسيكيسية  -تهمله النظرية و دما عـدة
تقديرا له باختيف مستويا القدرة ،وةهلح اكـتءاعا النظريـة احليـوى
علر در مناكت م الثبا للقدرا ا قاكة باختيف العينا  ،واألةثـر مـ
ذلح هو االهتمام خبيا ا فردا وكلوةها مـ خـيى بـارامرتا (ا فـردة
 /الفـرد) واحليـوى علـر منصنـر مميـ لسـ مفـردة بـاختيف مسـتويا ــدرة
األفــراد؛ هــها ا نصنــر كثـ راكــأ الدالــة االاتماليــة إلمسانيــة احليــوى علــر
صجابــة صــصيصة هلــه ا فــردة ،ةمــا أدى ذلــح صىل االهتمــام بتصســا نوعيــة
ا فردا أةثر م االهتمام ب يادة عددها.
الدراسات السابقة:

دراكة ةارلسون ولوةل
وهدفا هه الدراكة صىل حبث د ة وفعاليـة أكـاليت تـدري ا فـردا تبعـاً
لنظريــة االكــت ابة للمفــردة يف برنــاجما م ـ بــرام السمبيــوتر همــا Micro
 ،CATو Bilogيســتخدمان لتــدري االختبــار ا ســتخدم يف التعلــيأ العــال ،
تدري الكت ابا  1000م الءيع ا ختارة بياناتهأ علوا ياً يف صجابـاتهأ
علــر  72ك ـ اى يف الرياضــيا موجهــة لس ـ الءــيع ا ســت دي ا لــتصقا
باجلامعة البصـث اللـر ية ،ومت تفسـري البيانـا باكـتخدام خيـارا متعـددة يف
برناجما م برام السمبيوتر مت مقارنة تدري ا فردا باكـتخدام البـارامرتا
ا ددة ا ي مة للمفردا وتقدير القدرا النالة ووجد در ةبري مـ االتفـا
بــا ال نــاجما يف بــارامرتا ا فــردا  ،وةــان برنــام  Bilogأةثــر مي مــة
لنمــوذج البــارامرتا الثنــا والثييف ـ  ،وتقــدير القــدرا ةــان أيض ـاً متلــابه
الفــرو ا لصوظــة ةانــا واضــصة يف تقــدير ــدرة الءــيع ذوي الــدرجا
ا نخفضــة .ت ـ يفري اكــتخدام عينــة م ـ ة ـ اكــت ابا الءــيع الساملــة ةانــا
)Carlson and Locklin(1995
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متعارضة مـع العينـة ا تضـمنة ليكـت ابا ا هوفـة الـ تبـدو صـغرية بغـا
النظر ع ال نام ا ستخدم يف التصلي .
دراكة فان )Fan (1998
هدفا صىل حبث لة البصوث االم يقية عـ االختيفـا النظريـة بـا ةـ
م النظرية السيكـيسية ،ونظريـة االكـت ابة للمفـردة ،وصىل أي مـدى تسـلح
ا فــردا وصايــا يا الفــرد يف ةــي اإل ــاري النظــريتا ،وحبثــا الدراكــة
كلوةيا ا فردة وصايا يا الفرد ا لتقة م ةي النظريتا وص ار عم ةـ
نظرية ورة الدراكة علر ك الا األوى  :ما العي ا االم يقية با نظرية
االكــــت ابة للمفــــردة والنظريــــة السيكــــيسية يف القيــــاس يف بنــــاا ا فــــردا
وصايااا الفرد ،والثان  :صىل أي مدى ختتلل صايااا الفـرد مـ نظريـة
االكت ابة للمفردة والنظرية السيكيسية باختيف العينا ؟
بنيـــا الدراكـــة علـــر اعـــدة بيانـــا واكـــعة وأأـــار النتـــا صىل أن
صايااا ا فردة والفرد ا لتقة م ةي النظريتا ةانا ابلة للمقارنة ودرجة
الثبـــا يف صايـــااا ا فـــردة عـ ـ العينـــا دا مـ ـاً تتـ ـ يفر بـــالتفو النظـــري
واإلم يق لنماذج نظرية االكت ابة للمفردة علر نظريتها النظرية السيكـيسية
يف القيــاس ،واتضــح ةــهلح أن هنــاك يفبــا يف صايــااا ا فــردا يف ةــي
اإل اري القياكا ع العينا .
دراكة غادة عيد ()2004
هــدفا صىل السلــل ع ـ الفــرو يف الــدرجا اخلــام لليقظــة العقليــة بــا
الهةور واإلناث وبا التخييا العلمية واألدبية ،والسلل ع الفـرو يف
الدرجا احلقيقية لليقظة العقلية وا قدرة بنموذج راش با الهةور واإلنـاث،
وبــا التخييــا األدبيــة والعلميــة ،والسلــل ع ـ الفــرو يف الــدرجا
احلقيقية لليقظة العقلية ا قدرة بالنماذج السيكيسية بينالهةور واإلنـاث ،وبـا
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التخييــا العلميــة واألدبيــة ،والسلــل عـ الفــرو بــا الدرجــة احلقيقيــة
ا قــدرة بنمــوذج راش وتلــح ا قــدرة بالنظريــة السيكــيسية .وتسونــا عينــة
الدراكــة مـ  250الــت و البــة مـ ةليــة الرتبيــة ،بقســميها العلمـ 150
الت ،واألدب  100الت ،و بم عليهأ اختبـار اليقظـة العقليـة ةمقيـاس
للهةاا العام.
وباكتخدام اختبـار  T-Testبينـا النتـا  :وجـود فـرو ذا داللـة
صايا ية با متوكء الدرجا اخلـام للءـيع والءالبـا يف مقيـاس اليقظـة
العقلية ،وةهلح وجود فرو ذا داللة صايا ية با متوكء التخييـا
األدبيــة والعلميــة يف مقيــاس اليقظــة العقليــة ،وعــدم وجــود فــرو ذا داللــة
صايا ية با متوكء الـدرجا احلقيقيـة (منـوذج راش) للءـيع والءالبـا
علــر مقيــاس اليقظــة العقليــة ،وعــدم وجــود فــرو ذا داللــة صايــا ية بــا
متوكء الدرجا احلقيقية للتخييا العلمية واألدبية علر مقياس اليقظـة
العقليــة ،عــدم وجــود فــرو ذا داللــة صايــا ية بــا متوكــء الــدرجا
احلقيقيــة ا قــدرة بالنظريــة السيكــيسية (التقليديــة) للءــيع والءالب ـا علــر
مقياس اليقظة العقلية .عـدم وجـود فـرو ذا داللـة صايـا ية بـا متوكـء
الـــدرجا احلقيقيـــة ا قـــدرة بالنظريـــة السيكـــيسية للتخييـــا العلميـــة
والتخييــا األدبيــة يف مقيــاس اليقظــة العقليــة ،وعــدم وجــود فــرو ذا
داللة صايا ية بـا متوكـء الـدرجا احلقيقيـة ا قـدرة بنمـوذج راش وتلـح
ا قدرة با دخ السيكيس قياس اليقظة العقلية.
دراكة ةورفي )Courville(2004
هــدفا الدراكــة صىل ا قارنــة بــا النظريــة السيكــيسية يف القيــاس ونظريــة
االكت ابة للمفردة ،م خيى اكتخدام مدى واكع مـ البيانـا ا رجعـة صىل
معيــار ،وةيفيــة تفســري بــارامرتا (ا فــردة /الفــرد) يف ةـ نظريــة ،وتضــمنا
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الدراكــة كـ الا ر يســيا؛ األوى  :صىل أي مــدى بــارامرتا (ا فردة/الفــرد)
ا لتقة م النظرية السيكيسية للقياس وا لتقة م نظرية االكـت ابة للمفـردة
ةانا ابلة للمقارنة.؟
الثان  :مامدى يفبا بارامرتا ا فردة ا لتقة م ةي النظريتا باختيف
عينا ا فصوصا؟
أأـــار النتـــا صىل أنـــه يف ظـــروف متباينـــة فـــمن ةـــي النظـــريتا ينـــت
بــارامرتا (ا فردة  /الفــرد) متلــابهة ،األةثــر م ـ ذلــح أنــه بــالرغأ م ـ أن
ا يدي لنظرية االكت ابة للمفـردة رةـ وا نقاأـهأ اـوى اكـتخدامها لتفو هـا
علر النظرية السيكيسية يف خاصية الثبـا صال أن بـارامرتا ا فـردا ا لـتقة
م النظرية السيكيسية علر نفت العينة ةانا أيضاً يفابتة.
دراكة أبو هاأأ ()2006
وهدفا صىل التعرف علر اخليا السيسومرتية قياس مـداخ الدراكـة
علر عينة مـ ـيع جامعـة ال ـاعيم باكـتخدام النظريـة التقليديـة والتعـرف
علر الفرو با مرتفعر ومنخفضـر التصيـي الدراكـر مـ ـيع اجلامعـة
فر مداخ الدراكة التقليدية ،وةهلح لديد اخليا السيسومرتية قيـاس
مداخ الدراكة علر عينة م يع ةليـة الرتبيـة جامعـة ال ـاعيم باكـتخدام
منــوذج راش والتصقــم مـ صمسانيــة التنبـ مـ درجــا الءــيع علــر مقيــاس
مداخ الدراكة ا لتقة م منوذج راش بالتصيي الدراكر لديهأ
تسونـــا العينـــة مــ  244الـــت مــ ةليـــة الرتبيـــة جامعـــة ال ـــاعيم،
وتضمنا الدراكة ترمجـة قيـاس مـدخ الدراكـة ،وأأـار النتـا صىل أنـه
تتوفر درجة مرتفعـة مـ اليـد والثبـا قيـاس مـداخ الدراكـة باكـتخدام
النظريــة التقليديـة وأن هنــاك ت ييــداً ويـاً لنمــوذج انتوكــت ــداخ الدراكــة
(العميـــم  -الســـءصر – االكـــرتاتي ر) ،ايـــث أكـــفر نتـــا النظريـــة
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ــيع ةليــة الرتبيــة جامعــة

التقليديــة ومنــوذج راش وضــواها لــدى عينــة مـ
ال اعيم.
اخــتيف ا فــردا ا سونــة قيــاس مــداخ الدراكــة بــاختيف النمــوذج
اإلايــا ر ا ســتخدم ،ايــث أفــرع ا أــرا التقليديــة لليــد والثبــا
مقياس مسـون مـ ( )28مفـردة ،بينمـا أفـرع منـوذج راش مقيـاس مسـون مـ
( )21مفردة ،ةما وجد فرو ذا داللة صايا ية با متوكـءا درجا
الءـــيع مرتفعــر ومنخفضــر التصيــي الدراكـــر ( ةمصــح) علــر مقيــاس
مــداخ الدراك ـة التقليديــة .وانءبقــا البيانــا ا ســتمدة م ـ مقيــاس مــداخ
الدراكة علر منوذج راش ،ةما أنـه يـتغري تـدري مفـردا مقيـاس مـداخ
الدراكة ا ءورة بتغري مستوى درا أفراد العينة ا ستخدمة فر احليوى علـر
هــها التــدري  ،وةانــا النســخة ا ءــورة قيــاس مــداخ الدراكــة باكــتخدام
منوذج راش منبئ جيد بالتصيي الدراكر لدى يع اجلامعة.
دراكة يفور ()2007
وهــدفا صىل دراكــة مقارنــة لنمــاذج نظريــة االكــت ابة للمفــردة يف معادلــة
درجا اختباري يف اجلـ أاـدهما كـه واآلخـر صـعت؛ واكـتخدام منـاذج
االكت ابة للمفردة وه النموذج األاادي ا َعْلَـأ و النمـوذج الثنـا ا َعْلَـأ و
النمــوذج الثييف ـ ا َعْلَــأ ،يف تــدري مفــردا اختبــار حمس ـ ا رجــع ولديــد
ا فردا ا ي مة لس منوذج م هه النماذج.
أأــار النتــا صىل أنــه عنــد اكــتخدام تيــميأ ا فــردا ا لــرتةة ،ةــان
النمـــوذج األاـــادي ا َعْلَـــأ أةثـــر النمـــاذج الثييفـــة د ـــة يف معادلـــة درجـــا
االختبــارا  ،يليــه يف ذلــح النمــوذج الثنــا ا َعْلَــأ ،وةــان النمــوذج الثييف ـ
ا َعْلَأ أ النماذج الثييفة د ة .النماذج الثييفة :األاادي ،والثنا  ،والثييف
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ا َعْلَــأ ،متسافئــة يف معادلــة درجــا االختبــارا باكــتخدام تيــميأ األفــراد
ا لرتةا.
عنــد اكــتخدام تيــميأ اجملموعــا ا تسافئــة ،ةــان النمــوذج األاــادي
ا َعْلَـــأ ،أةثـــر النمـــاذج الثييفـــة د ـــة يف معادلـــة درجـــا االختبـــارا  ،أمـــا
النموذجان الثنا والثييف ا َعْلَأ فسانا متسافئا.
صذا ةانــا االختبــارا مدرجــة وفــم النمــوذج األاــادي ا َعْلَــأ ،فــمن
اكتخدام تيميأ ا فردا ا لرتةة عادلة درجا االختبـارا  ،يعءـ نتـا
أةثــر د ــة م ـ تيــميم األفــراد ا لــرتةا واجملموعــا ا تسافئــة ،واللــهي
يسونان متءابقا.
صذا ةانـــا االختبـــارا مدرجـــة وفـــم النمـــوذج الثنـــا ا َعْلَـــأ ،فـــمن
اكتخدام تيميأ ا فردا ا لرتةة عادلة درجا االختبـارا  ،يعءـ نتـا
أةثــر د ــة م ـ تيــميم األفــراد ا لــرتةا واجملموعــا ا تسافئــة ،يل ـ ذلــح
تيميأ األفراد ا لرتةا ،وأ لها د ة تيميأ اجملموعا ا تسافئة.
اكــتخدام تيــميأ األفــراد ا لــرتةا يعء ـ نتــا أةثــر د ــة يف معادلــة
درجــا االختبــارا ا درجــة وفــم النمــوذج الثييف ـ ا َعْلَــأ ،م ـ تيــميم
ا فردا ا لرتةة واجملموعا ا تسافئة ،واللهي يسونان متسافئا.
دراكة بروجر وكوةان )Progar and Socan(2008
وهـــدفا صىل مقارنـــة صم يقيـــة بـــا نظريـــة القيـــاس السيكـــيسية ونظريـــة
االكت ابة للمفـردة؛ ايـث أأـار النتـا صىل أن بـارامرتا ا فـردة والفـرد يف
ةي النظريتا ابلة للمقارنة ،وأظهر النظريتان نفت الثبا يف تقـدير البيانـا
بــاختيف العينــا  ،لس ـ بيانــا بــارامرتا الفــرد بنــاا علــر نظريــة االكــت ابة
للمفردة ةانا أةثر يفباتاً باختيف ا فردا م نظرية القياس السيكيسية.
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النتا أفاد ةهلح صىل أنه نظراً صىل خاصية الثبا فمن بـارامرتا ا فـردة
والفرد بناا علر نظريـة االكـت ابة للمفـردة عمومـاً ةانـا أةثـر تفو ـاً صم يقيـاً
علر بارامرتا نظرية القياس السيكيسية ولس بلر اختيار منـوذج التصليـ
ا ناكت للبيانا م مناذج نظرية االكت ابة للمفردة.
دراكة أبوجراد ()2008
هدفا هه الدراكة صىل صعادة تدري اختبار الـهةاا الثالـث ةاتـ اليـورة
(أ) باكتخدام منوذج راش األاادي ا علأ ،وصىل عم معايري ةتلفة تفسـر مـ
خيهلا مستويا القدرة لألفراد ،و د مت تءبيم االختبـار علـر عينـة مـ لبـة
ةليــة الرتبيــة ةامعــة القــدس ا فتواــة بل ـ عــددها ( )240الــت و البــة،
واكتخدم برنـام  ،SPSS13وبرنـام ) Winsteps(v.2.88إلجـراا ا عاجلـا
اإلايا ية اليعمة وفم منوذج راش أاادي ا علأ ،وتوصـلا نتـا الدراكـة
صىل اهف فقرتا م فقرا اختبار التينيل؛ لعدم ميامتها لنمـوذج راش،
وعليــه بلـ عــدد فقــرا االختبــار بعــد تدرجيــه باكــتخدام منــوذج راش ()48
فقــرة ،ةمــا توصــلا الدراكــة صىل معــايري ليختبــار ع ـ ريــم صجيــاد الرتــت
ا ئينيــة ،والــدرجا التا يــة ،ونســت الــهةاا االحنرافيــة ا نــاظرة للتقــديرا
ا ختلفة لقدرة األفراد لس م الهةور واإلناث.
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دراكة الثوابية ()2010
هدفا هه الدراكة صىل اكتقياا أيفر ا أ العينة يف تقدير معلمـة صـعوبة
الفقرة ( ،)Item Difficultyواخلء ا عياري يف تقديرها ( Standard Error of
 )Estimationباكتخدام نظرية االكت ابة للفقرة () Item Response Theory
ولتصقيم أهداف هه الدراكة مت اأتقا معلمة اليعوبة ،واخلءـ ا عيـاري يف
تقــديرها باكــتخدام اختبــار ليــيل يف الرياضــيا لليــل العاأــر األكاكـ
تسون يف صورته النها ية م ( )80فقرة م نو االختيار م ا تعدد.
و بم االختبار علر عينا علوا ية بقية تراول ا مها ما با ()200
صىل ( )11292الباً و البة و د اكتخدم البااـث برجميـة ( ) BILOG- MG
لتقدير معلمة اليعوبة ،واخلء ا عيـاري يف تقـديرها ،و ـد توصـلا الدراكـة
صىل النتا اآلتية :
ت داد يمة معلمة صـعوبة الفقـرة ب يـادة ا ـأ العينـة .ايـث بلـ متوكـع
صعوبة فقرا االختبـار (  )0.31لوجيـا عنـدما ةـان ا ـأ العينـة ()200
الــت و البــة اعداد حبيــث أصــبح ( )1.1لوجيــا عنــدما ةــان ا ــأ العينــة
( )11292الت و البة.
يتنا اخلء ا عيـاري يف تقـدير معلمـة صـعوبة الفقـرة ب يـادة عـدد أفـراد
العينة ايـث بلـ متوكـع األخءـاا ا عياريـة يف التقـدير )(0.32لوجيـا عنـدما
ةان ا أ العينة ( )200تنا حبيث (  )0.07لوجيا عندما أصبح ا أ
العينة (.)11292
دراكة العن ي ()2012
هدفا صىل اكتخدام أاد مناذج نظرية االكت ابة للمفردة (النمـوذج يفـيث
ا علأ ) يف تءوير اختبار ةورنيـ للـتفسري النا ـد ا سـتوى (  ،)Xوةـان جمتمـع
البصــث ــيع ا رالــة الثانويــة يف مدينــة عرعــر ،وت لفــا عينــة التصليـ مـ
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( )1309البـ ـاً ،وًثلـــا أداة البصـــث يف اختبـــار ةورنيـ ـ للـــتفسري النا ـــد
ا ستوى ( ،)Xم أهأ نتا البصث  :لقم افرتاضا نظرية اكت ابة ا فـردة
يف بيانا اختبار ةورني للتفسري النا د ،مت التعرف علـر ـيأ تقـديرا معـا
مفردا االختبار (اليعوبة ،والتميي  ،والتخما) وفم النموذج يفييف ا علـأ
لنظريـــة اكـــت ابة ا فـــردة .وةـــان هنـــاك تبـــاي يف ـ ـيأ معـــامي التمييـ ـ ،
واليعوبة ،والتخما لس بعد م أبعـاد اختبـار الـتفسري النا ـد ،ومت التـدري
النها فـردا اختبـار ةورنيـ للـتفسري النا ـد وفقـاً للنمـوذج يفييفـ ا علـأ،
واتضح أن بعد ا يدا ية هو أةثر األبعاد د ة يف القياس ،يليه بعد االكـتنبا ،
يفأ بعد االكتقراا ،وي ت يف النهايـة بعـد االفرتاضـا  .اتضـح أن أعلـر مقـدار
للدالة ا علوماتية جلميع أبعاد االختبار تقـع يف الفـرتة مـا بـا  2+ ،2-علـر
مقياس القدرة .مت تقدير درا الءيع ا قابلة لسـ درجـة ةليـة حمتملـة علـر
اختبار ةورني للـتفسري النا ـد وفـم النمـوذج الثييفـ ا علـأ وةـهلح مت تقـدير
الدرجة احلقيقية لس درجة ةلية خام حمتملة علر نفت االختبار وفم النموذج
ذاتـــه ،ومت التوصـــ صىل ـــيأ معـــامي يفبـــا مقبولـــة ألبعـــاد االختبـــار :
(االكـــتقراا ،وا يـــدا ية ،واالكـــتنبا  ،واالفرتاضـــا ) وهـــ ( ،0.85
 ) 0.75 ،0.77 ،0.86علــر الرتتيــت ،ومت التصقــم مــ صــد تعريـــل
مفردا االختبار اعتماداً علر التصلي العـامل وصـد التـدري  ،مت اسـاع
الدرجا ا ئينية ا قابلة لس درجة خام وة تقدير للقدرة.
دراكة اخليا ()2012
هدفا الدراكة صىل التصقم مـ فاعليـة النمـوذج اللوغـاريتم ذي ا علمـة
الواادة (منوذج راش) ومءابقة البيانا للنمـوذج الختبـار ( )TIMSSوالـهي
يقيت ا هـارا الرياضـية سـتوى اليـل الثـام األكاكـ  ،ولتصقيـم هـدف
الدراكة مت تءبيم فقرا االختبار علر عينة م لبة اليل الثـام األكاكـ
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بل عددها ( )599الباً و البة ،بعد صجياد اخليا السيسومرتية (اليـد
والثبا ) الختبار  TIMSSولإلجابة علر أكئلة الدراكـة مت اكـتخدام برنـام
صايا ()Rumm,2010؛ وأأار النتا صىل ًتع االختبار ا قـدم باليـد
والثبا ؛ ايث بلغا يمة معام الثبا ليختبار باكتخدام معام ةرونبـا
ألفا ( )0.9أما معام اليد بداللة ا ح با درجـا الءلبـة علـر االختبـار
ودرجاتهأ يف مادة الرياضيا فقد بلغا يمتـه ( )0.87وأأـار النتـا صىل
مناكبة ( )25فقرة م فقرا االختبار والبال عدها ( )35فقرة للبيئـة ا ليـة
حبيث ًتعا خبيا صايا ية مناكبة ،م ايث معام صعوبة الفقرة.
دراكة اجلبوري ()2012
هدفا صىل بناا اختبار لييل ادة اإلدارة واإلأـراف الرتبـوي باكـتخدام
نظرية السما السامنة لءلبة معاهد صعداد ا علمـا ،مت صـياغة ( )189هـدفاً
كــلوةياً للمســتويا الثييفــة األوىل مــ تيــنيل بلــوم ( :ا عرفــة ،الفهــأ،
التءبيم) وم يفأ صياغة مفردة اختبارية واادة لسـ هـدف كـلوة مـ نـو
االختيار م متعدد ذا البدا األربعة مع مراعـاة الد ـة واللـمولية ألهـداف
وفقرا االختبار.
بــم االختبــار التصيــيل علــر عينــة مسونــة مـ ( )310الــت و البــة
اختريوا باألكلوع الءبق العلوا م ( )9معاهد يف حمافظة بغداد.
اعتمــد البااــث علــر منــوذج راش أاــد منــاذج نظريــة الســما السامنــة يف
لليـ فقــرا االختبــار التصيــيل  ،وللتصقــم م ـ افرتاضــا النمــوذج اتبــع
البااث ما يل :
- 1أاادية البعد  :التصلي العامل بءريقة ا سونا األكاكـية ،وذلـح
للتثبا م البنية العاملية ليختبار ،صذ مت احليوى علر عام وااد ذي معنـر
ليختبــار ،واعتمــد العامـ نفســه علــر احلــدود الــدنيا ى (جتمــان) الــهي يعــد
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العام داالً صايا ياً اينما يسون اجلهر السام الهي كسـ تفسـري يسـاوي أو
ي يد ع ( ،)1واعتمد البااث علـر معادلـة اخلءـ ا عيـاري (لـ بـانست)
حمس ـاً لتلــبع ا فــردا بالعام ـ العــام والــهي بل ـ مقــدار (  ،)0.148و ــد
اهفا ( )10مفردا اختبارية ،ألن تلبع ا فردا بالعامـ العـام ةـان أ ـ
م ا عيار ا عتمد يف تلبع ا فردا .
- 2مءابقة ا فردا لنموذج راش باكـتخدام برنـام راكـساى ا وكـت
اكتناداً صىل يمة مربع ةاي حلس ا ءابقة لستوى داللة ( )0.05وةما اسبها
ال نام  ،صذ اكتبعد ال نام ( )14مفردة م االختبار ألن يمتها ةانا أةـ
م يمة مربع ةاي عند مستوى (.)0.05
- 3ا رتاع يمة معام التميي ليختبار م (.)1
- 4اكــتقيلية القيــاس لــا حيقــم موضــوعية القيــاس ةمــا ًث ـ بنمــوذج
راش ،صذ اكتبعد ( )18مفردة اختبارية لعدم لقيقها اكتقيلية القياس.
- 5تســون االختبــار بيــيغته النها يــة م ـ ( )111مفــردة اختباريــة ال ـ
أخضعا صىل التصليـ اإلايـا لتصويـ واـدة اللوجيـا صىل واـدة الـوا
م أج التخل م السسور واإلأارا السالبة لتقديرا صـعوبة ا فـردا
و درة األفراد ،صذ بل معام يفبا االختبار بالييغة النها ية (.)0.954
دراكة تان ل )Trang Le(2013
وهدفا صىل اكتخدام نظرية االكت ابة للمفردة االختبارية يف لليـ نتـا
يفــيث أحبــاث علميــة؛ ايــث تســتخدم النظريــة السيكــيسية يف عمليــة للي ـ
بيانا االختبار واكت ابا الءيع  :ا توكءا احلسابية والدرجا السليـة
والتصلي العامل ةمتغريا تبين عليها التنبـ بـاألداا؛ لسـ هـه الءريقـة ال
ت خــه يف احلســبان اخليــا ا مي ـ ة فــردا االختبــار أو االكــتبيان ،وه ـ
بهلح ختتلل ع نظرية االكت ابة للمفردة الـ تقـوم بنمهجـة العي ـا بـا
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مســتوى ــة ا فصــو (القــدرة ،االلــا  )...،ومنــوذج اكــت ابا ا فــردة.
لهلح فمن تقدير ا الفرد السامنة م ا مس أن لتلل اتر با أخيـا
ايي علر نفت الدرجة السلية؛ لهلح فمن نظريـة االكـت ابة للمفـردة تقـدم
هها التفسري وبها ممي ا أخرى تناوهلا اإل ار النظري للبصث ،وحبثا ةـهلح
مناذج نظرية االكت ابة للمفردة  :األااديـة وا تعـددة ومت تءبيـم النظريـة علـر
للي نتا يفيث حبوث.
دراكة محادنة وبين خالد ()2013
هدفا هه الدراكة صىل بناا مقياس الاها حنو العنل االلسرتونـ لـدى
عينــة م ـ مســتخدم موا ــع التواص ـ االجتمــاع ةامعــة آى البيــا ،وفــم
النظرية احلديثة يف القياس.
ولتصقيم هدف الدراكة مت لديـد األبعـاد الر يسـة للمقيـاس وصـياغة 44
مفردة موععة علر األبعاد بلس غـري متسـاو .و ـد مت تءبيـم األداة علـر عينـة
م لفة م  550الباً و البة م لبة جامعة آى البيا مم يستخدمون موا ع
التواص االجتماع .
وعند للي اكت ابا أفراد العينة  -وفم نظرية اكت ابة ا فردة (IRT)-
يتبــم م ـ مفــردا ا قيــاس كــوى  29مفــردة ،موععــة يف يفييفــة جمــاال
ر يسة .وًتع ا قياس بيورته النها ية  29مفردة خبيا كيسومرتية مناكـبة،
ايــث بلغــا يمــة معام ـ الثبــا للمقيــاس  ،0.94ةمــا ًتــع ا قيــاس بــدالال
متعددة لليد .
دراكة ا يري ()2015
هدفا الدراكة صىل اكتخدام نظرية االكت ابة للفقرة يف بناا اختبـار حمسـ
ا رجع يف البصـث الرتبـوي وفـم النمـوذج اللوجسـ أاـادي ا علـأ .مت صعـداد
اختبار لقياس ليي الءلبة يف مسا البصث الرتبوي م لل م ( )48مفردة
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م نو االختيار م أربعة بدا  ،وبلغا عينة الدراكة ( )220الباً و البـة
م ـ لبــة ةليــة الرتبيــة ا ويــا بــاليم  ،وأظهــر النتــا لقــم افرتاضــا
النموذج أاادي ا علأ ومءابقة ( )42مفـردة مـ مفـردا االختبـار لتو عـا
النموذج ،ومت اهف ( ) 4فقـرا غـري مءابقـة للنمـوذج ةمـا بينـا النتـا أن
تقديرا معلم اليعوبة والتمييـ ضـم ا سـا ا قبولـة يف أدبيـا القيـاس
الرتبوي والنفس .
ةما أظهر نتا تقديرا درا األفراد اكتبعاد ( )7أفراد غري مءابقا
للنموذج وتراواـا معـا القـدرة ألفـراد عينـة الدراكـة بـا ( ) 2.659 -
لوجيا و ( )2.812لوجيا.
دراكة دبوس ()2016
هدفا الدراكة صىل اكتخدام نظرية االكت ابة للفقرة يف بناا لمـع فقـرا
اختبــار حمس ـ ا رجــع يف الرياضــيا وفــم النمــوذج اللوجس ـ يفنــا ا علــأ.
ولتصقيم هـها اهلـدف مت صعـداد لمـع مـ الفقـرا يفنا يـة التـدري مسـون مـ
( )50فقرة ،ولمع م الفقـرا متعـددة التـدري مسـون مـ ( )10فقـرا .
وروع يف بناا هه الفقرا أن تقيت ليي الءالت يف الرياضيا يف ا عرفة
ا فاهيمية وا عرفة اإلجرا ية وا ا لـسي  .و ـد تسونـا عينـة الدراكـة مـ
( )502الباً و البة أجابوا ع مجيـع الفقـرا  .و ـد أظهـر النتـا لقـم
افرتاضا نظرية االكت ابة للفقرة .ةما بينا نتا التصلي فيما يتعلم لءابقة
الفقــرا الثنا يــة التــدري للنمــوذج الثنــا ا علــأ أن مجيــع الفقــرا ةانــا
مءابقة للنموذج الثنا ا علـأ ،وأن الفقـرا ا تعـددة التـدري ةانـا مءابقـة
لنماذج االكـت ابة ا تدرجـة  GRMويف ضـوا نتـا الدراكـة أوصـر البااـث
ل موعة م التوصيا .
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دراكة نور الدي ()2017
وهــدفا صىل التعــرف علــر مــدى فعاليــة االختبــار التــواؤم ا وكــت يف
تقــويأ ـيع جامعــة اجلــوف علــر أاــد االختبــارا التصيــيلية .مت تءبيــم
اختباراً لييلياً ور ياً ت لل م  48ك االً مـ منـع االختيـار مـ متعـدد علـر
( )119الب ـاً جامعي ـاً ،وبنــاا علــر ذلــح مت صنلــاا اختبــار ليــيل تــواؤم
حموكـــت وفـــم منـــوذج راش ذي خيـــا كـــيسومرتية جيـــدة ملـــتم مـ ـ
االختبــار ،وتءبيقــه علــر ( )25الب ـاً جامعي ـاً .ولقارنــة نتــا أدا هــأ علــر
االختبار التواؤم ا وكت واالختبار الور التقليدي؛ أكـفر النتـا عـ
فعالية االختبار التواؤم ا وكت علـر االختبـار الـور التقليـدي مـ ايـث
مقــدار أعلــر م ـ ا علومــا ال ـ يوفرهــا ،وأ ـ خء ـ معيــاري ،مــع تق ـدير
للقــدرة ال لتلــل عــ الــور التقليــدي ،واختيــر أةثــر م ـ ( )%50مــ
األكئلة .و د اختتما الدراكة ل موعة م التوصيا ذا اليلة.
تعقيت علر الدراكا السابقة :
اتفقا غالبية الدراكا ذا اليلة لوضـو البصـث علـر أهميـة تـدري
ا فردا االختبارية باكتخدام منـاذج االكـت ابة للمفـردة  :األااديـة والثنا يـة
والثييفيــة  :وةــهلح اتفقــا الدراكــا العربيــة علــر اكــتخدام هــه النمــاذج
يســهأ يف اختفــاا جــ ا ةــبري مــ أخءــاا القيــاس ويســهأ يف تقــدير اقيقــ
للقدرا التصييلية ا قاكة لس يعاع علر بعا الدراكـا أنهـا تتصـرى
الد ة يف التفريم با ياس االلاهـا و يـاس القـدرا و يـاس االكـتعدادا
وتعاملا معها ةلها علـر أنهـا منه يـة وااـدة ،ةمـا أن بعـا الدراكـا
توضـح مـ را ويـة الختيـار منـوذج التصليـ اإلايـا ا سـتخدم ،ةــهلح
أغلت الدراكا ا قارنـة تت ـاوع نقءـة صيفبـا التفـو النظـري واإلم يقـ
لنماذج االكت ابة للمفردة علر النظرية السيكيسية.
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فن د أن بعا الدراكا هدفا صىل لقيم فعالية نظرية السـما السامنـة
يف تــدري االختبــارا والتعــبري ع ـ القــدرا احلقيقيــة للمفصوصــا ولقيــم
أهــداف عمليــة القيــاس بد ــة مث ـ دراكــا ة ـ م ـ  :ا يــري (،)2015
ودبوس ( ،)2016و نورالدي ()2017
وبعا الدراكا األخرى اكتخدما مناذج نظرية االكـت ابة للمفـردة يف
صعــادة تــدري مفــردا اختبــارا تقــيت الــهةاا والقــدرا العقليــة والــتفسري
وكبم تقنينها مـ بـ علـر نظريـة القيـاس السيكـيسية مثـ دراكـة أبـوجراد
( )2008علر اختبار ةاتـ للـهةاا ودراكـة العنـ ي ( )2012علـر اختبـار
ةورني ـ للــتفسري النا ــد ،ودراكــا ة ـ م ـ )،Progar and Socan(2008
واخليا ( )2012علر اختبار  .TIMSSودراكة عيد ( )2004علر اختبـار
اليقظة العقلية.
وبعا الدراكا اكتخدما نظرية االكت ابة للمفردة يف تقـدير درجـا
األفراد علر مقـاييت االلاهـا وتفضـيي الـتعلأ و ـا اللخيـية مثـ
دراكــا ة ـ مـ  :أبوهاأــأ ( ،)2006ومحادنــة وبــين خالــد (.)2013
ةهلح بعا الدراكـا ةانـا علـر جمتمـع ـيع اجلامعـا السـعودية مثـ
دراكة العن ي ( ،)2012ونورالدي ()2017وبعا الدراكا هدفا صىل
تيـميأ اختبـار حموكـت ولـيت ور ـ وفـم منـاذج االكـت ابة للمفـردة منــوذج
راش منها دراكـة نـور الـدي ( )2017ومت تءبيقـه ولليـ النتـا باكـتخدام
احلاكت اآلل .
تلر صىل كبت اختيار برام السمبيـوتر ا سـتخدمة يف
وبعا الدراكا
للي ـ منــوذج نظريــة االكــت ابة للمفــردة ا ســتخدم ،وأغلــت الدراكــا
تلــرل ا نه يــة ا ســتخدمة يف صدخــاى البيانــا علــر ال ـ ام وةيفيــة لليلــها
وتدري ا فردا واكتخي م أرا ا فردا ومنصنياتها باللـس السـليأ

124

فاعلية منوذج راش يف تدري مفردا اختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري
علر عينة م يع جامعة ا لح فيي
د .خالد اس بسر اللريل

ايــث جيــد البااــث كــوى دراكــة وااــدة فقــع ــدما أــرل لل نــام
ا ستخدم وه دراكـة حممـود (.)2010ودراكـة أخـرى ارنـا بـا برنـاجما
مـ ـ بـــرام السمبيـــوتر يف تـــدري ا فـــردا هـ ـ دراكـــة Carlson and
) Locklin(1995وبعا الدراكا اكتخدما منوذج راش أاادي البعد فقـع
دون بقية مناذج نظرية االكت ابة للمفردة مث دراكة اجلبوري ( )2012علـر
ــيع اجلامعــا العرا يــة ،و دراكــة اخليــا ( ،)2012ودراكــة أبــوجراد
( .)2008ودراكة عيد (.)2004
ةــهلح بعــا الدراكــا ارنــا بــا منــاذج نظريــة االكــت ابة للمفــردة :
األااديـــة وا تعـــددة مثــ دراكـــا  :يفـــور ( ،)2007و Progar and
) ،Socan(2008و) Trang Le(2013ودبوس ( ،)2016ويستخدم البااث
منوذج راش أاادي البعد بعد التصقم م أرو ه وةـهلح فـمن مفـردا االختبـار
م النو يفنا ية اإلجابة.
الدراكا ا قارنة با النظرية السيكيسية يف القياس ونظرية االكت ابة للمفردة :
صن د ــة النتــا الــواردة م ـ االختبــارا التصيــيلية ا بنيــة علــر أكــاس
النظريــة السيكــيسية يف القيــاس ةانــا مثــار جــدى بــا البــااثا الرتبــويا
وا تخييا يف جماى القيـاس والتقـويأ يف ضـوا العوامـ الـ تـ يفر يف تقـدير
الدرجة احلقيقية للمتعلأ باكتخدام هها النموذج السيكـيس  ،وهـو مـا يـدعو
صىل اكــتخدام أاــد منــاذج نظريــة القيــاس احلديثة(الســما السامنــة) وذلــح
للتصقـم مـ فاعليـة ةـي النمـوذجا يف تقـدير ا سـتوى التصيـيل للمــتعلما
بد ـــة ،وهوهـــدف أكاكـ ـ للعديـــد مـ ـ الدراكـــا ا قارنـــة بـــا النظريـــة
السيكــيسية ونظريــة الســما السامنــة ،ويف هــها اإل ــار أجــر احلسمــان
( )2010دراكــة هــدفا صىل مقارنــة النظريــة السيكــيسية ليختبــار ونظريــة
االكت ابة للمفردة متمثلة يف النموذج اللوغاريتم يفنا البارامرت ،مـ ايـث

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

125

تقــدير مســتويا ــدرة الءــيع .ةمــا هــدفا صىل مقارنــة النظــريتا مـ ايــث
مدى اكتقرار ا أرا اإلايا ية للمفـردا االختباريـة وا تمثلـة يف صـعوبة
ا فردا وًيي ها ،وذلح باختيف اليفوف الدراكية.
و د تسونا العينـة مـ ( )3082الـت و البـة مـ ـيع اليـفوف :
السابع والثام والتاكع ،لدارس حمافظة مسـقع بسـلءنة عمـان و ـد مت مجـع
بيانا الدراكة باكتخدام اختبار ا يفوفا ا تتابعة العادي لراف .
و د مت اساع معام ارتبا بريكون ومتوكع مربعـا الفـرو للسلـل
ع العي ة با درجا ذةاا الءـيع ،والـ مت تقـديرها باكـتخدام ةـ مـ
النظريــة السيكــيسية والنمــوذج اللوغــاري يفنــا البــارامرت .ةمــا مت اكــتخدام
التصليي اإلايا ية السـابقة نفسـها ،للتصقـم مـ مـدى اكـتقرار ا أـرا
اإلايا ية باختيف اليفوف الدراكية ،وذلح يف ة ص ار نظري.
و ـد أظهـر النتـا بـ ن هنـاك تلـابهاً بـا درجــا الءـيع ا قـدرة مـ
النظريتا يف الرتتيت ،صال أن ـيأ درجـا الءـيع وفـم النظريـة السيكـيسية
ختتلـــل بلـــس ةـــبري نســـبياً عـ ـ تقـــديرا درجـــاتهأ ا ســـتمدة مـ ـ النمـــوذج
اللوغــاريتم يفنــا البــارامرت صذ أنهــا أةثــر اكــتقراراً م ـ تلــح ا قــدرة باكــتخدام
النظرية السيكيسية .صضافة صىل ذلح فقد أظهـر النتـا بـ ن م أـرا اليـعوبة
أةثر اكتقراراً م م أرا التميي  ،وذلح يف ةي اإل اري النظريا.
ويف هها اإل ـار ـام فـراج واللـريل ( )2013بتيـميأ اختبـار ليـيل
مرجع اهلدف مسون م  25مفـردة يف مـادة اجلـ و ـد مت تءبيقـه علـر عينـة
مسونــــة مـــ  80تلميــــه مـــ تيميــــه اليــــل األوى اإلعــــدادي لصافظــــة
اإلكــسندرية ،و ــد مت لليــ البيانــا بءــريقتا ةتلفــتا  :األوىل يف ضــوا
النظرية السيكيسية واعتمد الدرجة السلية ةمصح ،والثانية يف ضوا نظريـة
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درة التلميـه علـر لقيـم اهلـدف

االكت ابة للمفردة االختبارية و د اعتمد
الهي تقيسه ا فردة ةمصح.
و د أأار النتا صىل ًتع االختبار التصييل مرجع اهلدف ل أـرا
صد ويفبا مناكبة ةهلح أةد النتا ابليـة البيانـا للتصليـ باكـتخدام
نظرية االكت ابة للمفردة ،و د ةانا البيانـا ا سـتمدة مـ النمـوذجا ابلـة
للمقارنـــة ،وأن نظريـــة الســـما السامنـــة ةانـــا أةثـــر د ـــة يف لديـــد ـــدرة
ا فصوصا علر األداا علر مفردا االختبار وب خءاا معيارية أ يف القياس
مـ نظرياتهــا يف النظريــة السيكــيسية ،وةــهلح اختلــل النموذجــان يف لديــد
م أرا صعوبة مفردا االختبار.
ويتضح م العرض السابم وجود دراكا عربيـة للمقارنـة بـا النظـريتا
ولسـ جيـت أن تهـتأ دراكـا ا قارنـة خبلـم يفقافـة تقـويأ عربيـة تلـ ع علــر
اكــتخدام نظريــة الســما السامنــة يف االختبــارا العربيــة علــر مــدى واكــع
وجيت أن يتأ ربع هه اجلهود بلس م كس م خيى تيـميأ بنـوك أكـئلة
مدرجة است مناذج نظرية السما السامنة يف التخييا األةادكية ا ختلفة
باجلامعــــا وربــــع ذلــــح بلــــرو احليــــوى علــــر االعتمــــاد ال اجمـــ يف
التخييــا ا ختلفــة اتــر يهــتأ أعضــاا هيئــة التــدريت باجلامعــا بت هي ـ
أنفسهأ يف تيميأ وتءبيم وللي نتا هه االختبـارا  ،فلألكـل ماعالـا
الدراكا العربيـة ا قارنـة ترةـ علـر مقارنـة بـارامرتا (ا فـردة /الفـرد) بـا
النظــريتا وايفبــا تفــو نظريــة الســما السامنــة علــر السيكــيسية يف تقــدير
القدرا احلقيقية ا قاكـة للمـتعلما ومـع ذلـح ال تسـتخدم علـر مـدى واكـع يف
تيميأ االخت بـارا يف اجلامعـا العربيـة وهـو مـا أةدتـه دراكـا مثـ نورالـدي
( ،)2017واجلبوري ( ،)2012وأبوجراد ( )2008

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

127

فروض البحث:

بعد مراجعة اإل ـار النظـري والدراكـا السـابقة التـر ًسـ البااـث مـ
احليــوى عليهــا اــوى منــوذج راش االاتمــاىل ،وةــهلح بيعــة اختبــار مقــرر
مهارا التعلأ والتفسري الهى مت اختيار للتءبيم وللي بياناتـه  :وفـم نظريـة
القياس السيكيسية ومنوذج راش ،لها فقـد مت صـياغة فـروض البصـث احلـال
علر النصو التاىل :
( )1تتوفر درجة مرتفعة م اليد والثبا الختبار مقرر مهارا التعلأ
والتفسري باكتخدام النظرية السيكيسية يف القياس.
( )2تنءبـم البيانــا ا ســتمدة مـ اختبـار مقــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري
علر منوذج راش.
( )3مفــردا االختبــار التصيــيل قــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري تتمتــع
لعامي صعوبة مي مة وفم منوذج راش.
( )4ال يتغري تدري مفردا اختبار مقرر مهارا التعلأ والـتفسري ا ءـورة
باكــتخ دام منــوذج راش بــتغري مســتوى ــدرا أفــراد العينــة ا ســتخدمة فــر
احليوى علر هها التدري .
منهج البحث:

ينءلم البصث احلـال مـ ا ـنه الوصـف التصليلـ ا قـارن  - :حمـاوالً
تفسري درجا يع ةلية الرتبية جامعة ا لح فيي يف اختبار مقرر مهارا
الــتعلأ والــتفسري وفــم حمســا موضــوعية يف ضــوا األ ــر النظريــة ا تضــمنة يف
ا قارنة وه نظرية القياس السيكيسية ونظرية االكت ابة للمفردة.
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أداة البحث:

االختبار التصييل يف مقرر مهارا التعلأ والتفسري.
اتبع البااث اخلءوا العلمية يف بناا االختبار التصيـيل وبـدأ بتصديـد
مفردا مـادة مهـارا الـتعلأ والـتفسري باالكـتناد صىل ا فـردا الـ وضـعتها
جلنة ضمان اجلودة بسلية الرتبية جامعة ا لح فيي يف توصيل ا قـرر ،صذ بلـ
عدد فيـوى ا ـادة ( )5فيـوى ،وبعـد توعيـع اكـتبانة مفـردا مـادة مهـارا
التعلأ والتفسري درك ا ادة اـوى ا فـردا الـ يدركـونها بنصـو فعلـ  ،مت
االتفــا بنســبة  %100علــر مفــردا ا ــادة ،و ــد مت صــياغة ( ) 30هــدفاً
كــلوةياً للمســتويا الثييفــة األوىل مــ تيــنيل بلــوم ( :ا عرفــة ،الفهــأ،
التءبيم) وم يفأ صياغة مفردة اختبارية واادة لسـ هـدف كـلوة مـ نـو
االختيار م متعدد ذا البدا األربعة مع مراعـاة الد ـة واللـمولية ألهـداف
ومفردا االختبار.
وللتصقم م صياية مفردا االختبار منءقياً عرضا علر (  ) 5خ اا
متخييــا يف العلــوم الرتبويــة والنفســية ،لتثبــا مــدى صــياية مفــردا
االختبــار التصيــيل ومــدى ميامتهــا لألهــداف الســلوةية وبــدا اإلجابــة،
وأخه البااث بآرا هأ يف تعدي بعا ا فردا  ،واالختبار يتسون مـ ()30
مفردة اختبارية بعد تعدي اخل اا.
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جدوى (  ) 1مواصفا اختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري
البعد

اهلدف ومستوا
أن يهةر الءالت تعريل
للتفسري (تهةر)

أر ام
ا فردا

عددها

الوعن النس
%3.33

1

أن كي الءالت تعريل
التفسري ع تعريل

%3.33

4

مهارا التفسري (فهأ)
أن يتعرف الءالت علر
مفهوم التفسري

أهمية التفسري يف اياته

5

اليومية (تءبيم)

5

%3.33

أن كي الءالت با
التفسري ا عتاد والتفسري

%3.33

2

ا هاري (فهأ)
أن كي الءالت با تعليأ
التفسري وتعليأ مهارا

%3.33

3

التفسري (فهأ)
أن كي الءالت با مفهوم
العنقود وا هارة وا هارة
الفرعية يف تينيل

%3.33

10

التفسري (فهأ)
تينيفا التفسري
ومهاراته

أن كي الءالت با
التينيفا الثنا ية
والثييفية والرباعية

5
21

%3.33

هارا التفسري (فهأ)
أن يينل الءالت
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%3.33

التفسري اإلبداع ضم
التفسري التباعدي (للي )
أن يينل الءالت
التفسري (الت مل –
العلم –النا د) ضم

%3.33

23

التفسري التقارب (للي )
أن يينل الءالت
مهارا التفسري علر
أكاس معاجلة ا علوما

%3.33

24

(تءبيم)
أن يتعرف الءالت علر
أهمية تعليأ التفسري

%3.33

25

(فهأ)
أن يتعرف الءالت
األكلوع ا باأر يف تعليأ

%3.33

6

التفسري (تءبيم)
تعليأ التفسري

5

أن يتعرف الءالت علر
أكلوع الدم يف تعليأ

7

%3.33

التفسري (تءبيم)
أن كي الءالت با
األكلوبا يف تعليأ

8

%3.33

التفسري (للي )
أن يتعرف الءالت علر

9

%3.33
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مثاى علر برام تنمية
التفسري العا ية (تءبيم)
أن يهةر الءالت مفهوم
التفسري الت مل (تهةر)

%3.33

19

أن يينل الءالت
التفسري الت مل ضم
مهارا التفسري العليا

%3.33

12

(للي )
التفسري الت مل

أن يتعرف الءالت علر
مستويا التفسري الت مل

14

5

%3.33

(فهأ)
أن يهةر الءالت مفهوم
أدوا التفسري (تهةر)

%3.33

16

أن يوضح الءالت عي ة
التفسري حب ا لسي

%3.33

13

(فهأ)
أن يهةر الءالت مفهوم
التفسري العلم (تهةر)

%3.33

15

أن حيدد الءالت العي ة
با التفسري الت مل
التفسري العلم

ا و ل ا لس (فهأ)
أن كي الءالت با
ا لسي الواضصة
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17

والتفسري العلم (للي )
أن كي الءالت عناصر

%3.33
5

20

%3.33

26

%3.33
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والغري واضصة البنية
(تءبيم)
أن يتعرف الءالت
خيا

التفسري العلم

%3.33

27

(فهأ)
أن يهةر الءالت مفهوم
مهارة التعلأ اخل ي

%3.33

28

(تهةر)
أن يهةر الءالت مفهوم
صصيفة التعلأ (تهةر)

%3.33

29

أن يعرف الءالت مفهوم
مهارة ا ا لسي
مهارا التعلأ

%3.33

30

(تهةر)

5

أن حيدد الءالت العي ة
با التفسري والتعلأ

%3.33

11

(للي )
أن يينل الءالت مهارة
التلخي

ةتءبيم علر

مهارا التفسري والتعلأ

%3.33

18

(تءبيم)
جممو

30

%100

ــام البااــث بتوليــد ميــفوفة ر ميــة مسونــة م ـ  162كــءراً ًث ـ عــدد
األفــراد و  30عمــوداً ًثــ عــدد مفــردا هــها االختبــار ،يفــأ وباكــتخدام
ال نــام اإلايــا  SPSSمت ختــ ي ملــل البيانــا ا ســون مــ ا يــفوفة
السابقة بعد صضـافة  5أعمـدة ،منهـا أربعـة خاصـة بتعريـل ةـ االـة وعمـود
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وااد يفي بـا أعمـدة ا فـردا وأعمـدة تعريـل احلالـة يف اـا أن عناصـر
هه ا يفوفة اخلاصة با فردا ت خـه صاـدى القيمـتا ( )1،0علـر افـرتاض
أن ا فــردا يفنا يــة االكــت ابة؛ايث يلــري عــيم ( )2007أن منــوذج راش
يستخدم يف للي مفردا االختبارا ال تسون اإلجابة عليهـا صمـا صـصيصة
أو خء  ،لعنر أن درجة ة مفردة صما وااد صصيح أو صفر .ويسـمر منـوذج
البارامرت ا رر ( Sample-Free Modelعيم) 232 ،2007 ،
عينة البحث:

بـم االختبــار التصيــيل علــر عينــة مسونــة مـ ( )162الــت اخــتريوا
بءريقة علوا ية مـ  3أـعت تـدرس مقـرر مهـارا الـتعلأ والـتفسري يف ةليـة
الرتبية جامعة ا لح فيي ؛ الفي الدراك األوى  1439/1438ه ـري
لتوكع عمر عمين  19.7كنة واحنراف معياري .0.9
األكاليت اإلايا ية ا ستخدمة يف البصث
بنااً علـر فـروض البصـث احلـال  ،اكـتخدم البااـث الـ ام اإلايـا ية
التالية :
أ  -ال نام اإلايا ر ،SPSS 21وذلح حلساع :
 معامي ارتبا ا فردا با سونا الفرعية والر يسية معامي ارتبا ا سونا الفرعية بالر يسية والدرجة السلية ليختبار معام ألفا & للت ةد م يفبا االختبار التصلي العاملر للمسونا الر يسية الختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسريع  -برنام جـان -راش ) )Ganz-Raschيف لليـ مفـردا اختبـار
مقرر مهارا التعلأ والتفسري باكتخدام منوذج راش ويرجع اختيـار هـها ال نـام
صىل :
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 كــهولة التــدريت عليــه فــر فــرتة عمنيــة يــرية واكــتخدامه فــر لليـفقرا االختبارا وبنوك األكئلة بد ة
 كــهولة التعام ـ م ـ خيلــه مــع ال ـ ام اإلايــا ية األخــرى ونق ـالبيانا صليه بسهولة م برنام SPSS
 يعءر ر اً بيانياً يوضح اختيار أفراد عينة الدراكة ليكت ابا علرا فردة الواادة.
ج -برنام وينسـتبت  Winstepsمت اكـتخدامه يف أاـد مرااـ التصليـ
اإلايا نظراً ألنه ال يتيح صمسانية للي االختبارا ال ت يد مفرداتها عـ
 25مفردة.
عرض وتفسري نتا البصث ومنا لتها
النتا اخلاصة بالفرض األوى :
ين الفرض األوى علر أنه
تتـوفر درجــة مرتفعــة مـ اليــد والثبـا الختبــار مقــرر مهــارا الــتعلأ
والتفسري باكتخدام النظرية السيكيسية يف القياس.
()1صد ا توى :
عرضــا اليــورة األوليــة الختبــار مقــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري ()30
مفردة علر ( 1)5حمسما م األكاتهة مدرك مقرر مهارا التعلأ والـتفسري
يف ةلية الرتبية جامعة ا لح فيي  ،و لت منهأ لديـد انتمـاا أو عـدم انتمـاا
ة مفردة صىل البعد الفرع الهى تنتمر صليه ومدى وضـواها ،وصضـافة مـا يرونـه
) (1يلسر البااث ةـيً مـ د .اسـ بـدري حممـد  ،ود .آدم بلـري  ،ود .أـهاع بـ
أواأة  ،ود .أنت الءيت  ،ود .عاأور دياع أعضاا هيئة التدريت بسلية الرتبية جامعـة
ا لــح فييــ مدركــ مقــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري للملــارةة يف لســيأ مفــردا
االختبار.
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مـ تعـديي مناكـبة ،و ـد اكـتفاد البااــث مـ آراا السـادة ا سمـا فـر صعــادة
صــياغة بعــا ا فــردا لتتناكــت صــياغتها مــع األكــلوع ا تبــع فــر تيــميأ
االختبارا ذا ا فردا يفنا ية الدرجة ،و د أكفر صـد ا سمـا علـر أن ةـ
مفردة تنتمـر صىل البعـد الـهى تقيسـه،وبعد التصقـم مـ صـد ا سمـا مت تءبيـم
االختبار علر عينة البصث ،وذلح ًهيداً للتصقم م فروض البصث احلال .
( )2يفبا االختبار :
مت اساع معام يفبـا ألفـا السلـ ليختبـار ( )0.721ويف االـة اـهف
ة مفردة ،وذلح لعينة مسونة م  65الـت مـ ةليـة الرتبيـة جامعـة ا لـح
فيي وجاا النتا علر النصو التاىل :
جدوى (  )2يأ معام ارتبا ة مفردة بالبعد ويفبا ألفا يف االة اهف
درجة ا فردة الختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري
معام االرتبا
أر ام
م
يفبا ألفا
البعد
مع درجة البعد
ا فردا
0.641
*0.28
1
1
0.72
**0.846
4
0.657
**0.333
5
مفهوم التفسري
0.641
**0.52
2
0.66
**0.494
3
0.634
**0.46
10
2
0.662
*0.27
21
تينيفا التفسري
0.624
**0.814
22
ومهاراته
0.632
**0.753
23
0.643
**0.587
24
0.649
**0.413
25
 3تعليأ التفسري
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م

البعد

4
التفسري الت مل

5
التفسري العلم

6
مهارا التعلأ

أر ام
ا فردا
6
7
8
9
19
12
14
16
13
15
17
20
26
27
28
29
30
11
18

معام االرتبا
مع درجة البعد
**0.788
**0.731
**0.538
**0.696
**0.446
**0.568
**0.626
**0.54
**0.321
**0.482
**0.468
**0.62
*0.21
**0.428
**0.536
**0.531
**0.437
**0.611
**0.487

يفبا ألفا
0.64
0.644
0.627
0.638
0.656
0.653
0.634
0.668
0.65
0.659
0.678
0.651
0.658
0.661
0.651
0.658
0.661
0.642
0.646

* داى صايا ياً عند  ** 0.05داى صايا ياً عند 0.01
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ويتضح أن يأ معام يفبا ألفا السل تنخفا ةلما مت اهف ةـ مفـردة
مـ التصلي ـ  ،وةــهلح فــمن معام ـ ارتبــا ة ـ مفــردة بدرجــة البعــد أغلبهــا
مرتفعة وةلها دالة صايا ياً مما يدى علر أن االختبار متسم داخلياً.
النتا اخلاصة بالفرض الثان
ين الفرض الثان علر :
تنءبم البيانا ا ستمدة م اختبار مقرر مهارا الـتعلأ والـتفسري علـر
منوذج راش.
ال بدّ م التصقم م افرتاض أاادية البعد ( .)Unidimensionalityايـث
تفرتض مناذج نظريـة اكـت ابة الفقـرة ( ،)IRTوجـود ـدرة وااـدة تفسـر أداا
ا فصو يف ا قياس ،ولهلح تسمر بالنماذج أاادية البعد .وللتصقم م هها
االفرتاض مت صجراا للي عامل لبيانـا ا قيـاس ا تعلقـة باكـت ابا ( )162
الت مم يدركون مقرر مهارا التعلأ والتفسري يف ةلية الرتبية ةامعـة ا لـح
فيي ـ وتســون االختبــار م ـ (  ) 30مفــردة ،باكــتخدام ال جميــة اإلايــا ية
 .SPSSاإلصدار 21
نتي ة اختبار  KMOي مة البيانا للتصليـ العـامل ةانـا 0.678
وه يمة مقبولـة أةـ مـ  ،0.6وةـهلح نتي ـة اختبـار بارتلـا ةانـا دالـة
صايــا ياً ممــا يــ دي صىل رفــا الفرضــية اليــفرية الــ تقــوى أنــه اليوجــد
ارتبا ا با ا تغريا .
و ــد مت اكــتخراج نتــا صجــراا التصليـ العــامل بءريقــة لليـ ا سونــا
الر يسـة ( ،)Principle Components Analysis, PCAوالتـدوير تبعـاً ـاور
متعامدة ( .)Varimaxايث أفرع التصلي (  ) 11عامي ،فسـر العامـ األوى
منها  % 15.45م التباي  ،وفسر مجيع العوامـ  % 63.25مـ التبـاي
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السلــ  .ويــبا اجلــدوى (  )3ــيأ اجلــهور السامنــة ( ،)Eigenvaluesونســبة
التباي ا فسر لس عام مـ العوامـ ا ستخليـة ةـهور ةامنـة مقبولـة (أةـ
م الوااد اليصيح) ،وةهلح نسبة التباي ا فسر الرتاةمية.
جدوى ( ) 3
خيصة نتا التصلي العامل الكت ابة (  ) 162فرداً علر اختبار مقرر
مهارا التعلأ والتفسري (  ) 30مفردة
نسبة التباي
نسبة التباي
اجلهر السام
ر أ العام
ا فسر الرتاةم %
ا فسر%
15.451
15.451
4.635
1
22.588
7.137
2.141
2
28.454
5.865
1.760
3
34.070
5.616
1.685
4
39.228
5.159
1.548
5
44.004
4.775
1.433
6
48.465
4.461
1.338
7
52.426
3.961
1.188
8
56.265
3.839
1.152
9
59.805
3.540
1.062
10
63.251
3.446
1.034
11

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

139

يتــبا م ـ اجلــدوى (  ،) 3أن يمــة اجلــهر الســام للعام ـ األوى بلغــا
 4.635ويفسر ما نسبته  % 15.45م التباي السل  ،وه يمـة مرتفعـة
صذا ما ورنا مع يأ اجلهور السامنـة لبقيـة العوامـ  ،أمـا يمـة اجلـهر السـام
للعام الثان بلغا  2.141ويفسر ما نسبته  % 7.13م التباي السلـ ،
لعنر أن العام األوى فسر ما ي يد ع ضعف ما فسر العامـ الثـان  .أضـل
صىل ذلح ،يياظ ب ن نسبة التباي ا فسـر لسـ مـ العوامـ ا تبقيـة متقاربـة،
لعنر أنه يوجد أبه اكـتقرار يف نسـت التبـاي ا فسـر جلميـع العوامـ باكـتثناا
العامــ األوى ،وهــها م أــر علــر لقــم افــرتاض أااديــة البعــد للمقيــاس
( ،)Hulin, Drasgow & Parson, 1983; Hattie, 1985أي أن االختبــار
يقيت ة واادة.
ويتع ع افرتاض أاادية البعد ،ليختبار التصييل ا عدّ بالبصـث احلـال ،
م ـ خــيى ًثي ـ اجلــهور السامنــة بياني ـاً باكــتخدام مــا يعــرف باختبــار فص ـ
العوام ( )Scree plotالهي يظهر يف اللس ( .) 1

اللس ( )1
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التمثي البيان لقيأ اجلهور السامنة للعوام ا سونة ليختبار التصيـيل
علر البيانا السلية.
يتــبا م ـ اللــس ( ،)1أن اجلــهر الســام للعام ـ األوى يءغــر بلــس
واضح علر اجلـهور السامنـة لبقيـة العوامـ  ،وهـها م أـر أيضـاً علـر أااديـة
البعد لبيانا االختبار.
افــرتاض االكــتقيى ا ل ـ  - :وكس ـ التصقــم منــه م ـ خــيى فص ـ
معام الثبا جلميع الدرجا السليـة ا ختلفـة (مسـتويا القـدرة ا ختلفـة)،
والهي يعد م أراً ع مدى االتسا الداخل فردا االختبـار ،وذلـح عنـد
تثبيــا الدرجــة السليــة ا ستســبة م ـ ب ـ الءــيع علــر االختبــار ،وصن هــها
التثبيا للدرجة السلية كيسون لن لـة ضـبع تـ يفري السـمة السامنـة الـ يقيسـها
االختبار أومـا تسـمر بالقـدرة ،واجلـدوى (  )4يوضـح ـيأ معـامي الثبـا
بءريقة للي التباي ليختبار عند ا ستويا ا ختلفة لقدرة الءيع.
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جدوى (  )4يأ معامي الثبا بءريقة للي التباي ليختبار عند
ا ستويا ا ختلفة لقدرة الءيع
الدرجة

عدد

عدد

السلية

ا فردا

احلاال

يأ
الثبا
F

الدرجة

عدد

عدد

السلية

ا فردا

احلاال

16
15
14
13
12
11
9
8

30
30
30
30
30
30
30
30

6
5
6
2
3
1
1
1

يأ
الثبا
F

0.00
4
30
29
0.00 15
30
28
0.00
8
30
27
0.00
9
30
26
0.00 10
30
25
0.00 11
30
24
0.00 11
30
23
0.00 13
30
22
0.00 16
30
21
0.00 10
30
20
0.00 11
30
19
0.00
8
30
18
0.00 11
30
17
يتضــح مـ اجلــدوى الســابم أن ــيأ معامـ الثبــا بءريقــة لليـ التبــاي
جلميع الدرجا تساوي صـفر ،وعنـد مقارنـة هـه القـيأ لعامـ يفبـا ةـودر
ريتلاردكون جلميع احلاال ( ن =  ،)162والهي يساوي ( )0.742نسـتنت
أن ا سئوى ع ارتفا معام يفبا االختبار هو درة الءيع (الدرجـة السليـة
لسـ الــت) ،حبيـث صذا أعيـ تـ يفري هــها العامـ انعــدما تقريبـاً االرتبا ــا
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

واالتســا ا يف درجــا الءــيع علــر مفــردا االختبــار ،وبالتــال يتصقــم
افرتاض االكتقيى ا ل ليختبار.
وللتصقــم م ـ افــرتاض اس ـ ا ءابقــة ()goodness –of –Fit –test
ليكــت ابا ع ـ مفــردا االختبــار وفــم منــوذج كــلأ التقــدير :أخضــعا
البيانا للتصلي باكتخدام ال جمية اإلايـا ية ( ،)Ganz-Raschومت اسـاع
صايااا ا ي مة للمفردا ولألفراد وةانا النتا ةالتال :
 أن ـــيأ اخلءـ ـ ا عيـــارى امتـــد مـ ـ ( 0.177صىل  ) 0.384لتوكـــعاسابر ( ،) 0.226وهه القيمة منخفضة جداً مما يدى علر د ة االختبار ويفباته.
 أن ـــيأ البـــوا ر امتـــد مـ ـ (  0.3-صىل  ) 0.73لتوكـــع اســـابر( ،)0.012وهه القيمة منخفضة جداً ايث ةلما لا هـه الفـرو دى ذلـح
علر صد ا فردا و االختبار ةس .
 أن يأ ااتماى ا ي مة امتد م ( 0.000صىل .) 0.998 أن ــيأ ةــا 2امتــد م ـ ( 88.2صىل  ،) 289.14وا فــردا التــرجاا ـيأ ةـا 2هلـا دالـة صايـا ياً والـهي يـدى علـر عـدم لقـم خيا يـها
السيسومرتية بقاً لنموذج راش هر :
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جدوى (  )5أر ام ا فردا التر مت اهفها بقاً لنموذج راش
ااتماى
2
ةا
اخلء ا عيارى
ا ي مة
البوا رResidual
ا فردة
Chi- Sq

SE

Prob.

5
13
17
18
19
26
30

0.29
0.38
0.19
0.29
0.2
0.33
0.18

0.17
0.3
0.24
0.32
0.11
0.73
0.25

197.266
198.331
210.878
200.925
231.111
289.144
266.752

0.027
0.024
0.005
0.018
0.0000
0.0000
0.0000

هها يلري صىل أن بقية ا فردا وعـددها  23مفـردة مـ أصـ  30مفـردة
اققا صاياااتها للر ا ي مة بقاً سا منوذج راش اخلاصة با فردة
و د مت اكتبعاد ا فردا الغري مي مة لنموذج راش م التصلي يف ا رالـة
التاليــة ال ـ اكــتخدم فيهــا البااــث برنــام  Winstepsايــث عــدد ا فــردا
أصــبح  23مفــردة فقــع بالتــال كس ـ اكــتخدام برنــام  Winstepsالــهي ال
يدرج االختبارا ال ت يد مفرداتها ع  25مفردة :
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ويوضــح اجلــدوى التــاىل ميامــة البيانــا ا ســتمدة مـ االختبــار لنمــوذج
راش :
جدوى ( )6ميامة البيانا لنموذج راش
األفرادPersons
ا فردا Items
ا تغري
االكتقيى
االكتقيى
صاياا
صاياا
ا رة ى
ا رة ى
ا يامة
ا يامة
Location

Location

Fit Statistic

ا توكع
Mean

0.00

1.14+

Fit Statistic

2.36-

0.91

االحنراف
ا عيارىS D
160.25
ةا2
0.0000
الداللة
معام ألفا 0.88
ويوضــح اجلــدوى الســابم أن صايــااا ا فــردا  /األفــراد بعــد اكــتبعاد
ا فردا غري ا ي مة لنموذج راش يمهـا مناكـبة ،و ـد بلغـا يمـة مربـع ةـا
باكتخدام برجمية  160.25 Winstepsوه يمة دالة صايا ياً ،وبلغا يمة
معام ألفا ( )0.88وه تدى علر يفبا اايـااا ا فـردا وةـهلح يفبـا
درا األفـراد األمـر الـهي يوضـح أن اـهف ا فـردا غـري ا ي مـة لنمـوذج
راش ادى صىل ارتفــا ــيأ بــارامرتا (ا فــردا  /األفــراد) وةــهلح ارتفــا
م أرا النموذج يف تقدير القدرة السامنة وراا االختبار يف ضوا ا سا ال
وفرها منوذج راش أاادي البعد.
1.18+

1.86+

0.94+

1.11+
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ويوضــح ا لصــم ر ــأ (  ) 2أر ــام ا فــردا  ،والقيمــة االاتماليــة لداللــة
ةا 2لس مفردة ،والتر تـبا مـدى ميامـة ا فـردة للنمـوذج ،وةـهلح اخلءـ
ا عيارى لس مفردة ،ايث أنه ةلمـا ـ اخلءـ ا عيـارى للمفـردة أو االختبـار
ةس دى ذلح علر د ة مفردا االختبار فر ياس القدرة ا ءلوع ياكها.
النتا اخلاصة بالفرض الثالث
ين علر أن مفردا االختبار التصييل قرر مهـارا الـتعلأ والـتفسري
تتمتع لعامي صعوبة مي مة وفم منوذج راش
مت اهف ا فردا ال أيفبا برنـام جـان راش يف بيانـا الفـرض الثـان
أنها غري مي مـة لنمـوذج راش وهـ ا فـردا أر ـام (- 17 - 13 - 5
 ) 30 - 26 – 19- 18واجلدوى التال يوضـح ـيأ معـامي صـعوبة
ة ـ مفــردة مقــدرة باللوجيــا ليختبــار التصيــيل يف مقــرر مهــارا الــتعلأ
والتفسري :
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مفردا
ا فردة
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23

جدوى ()7
اختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري وفم معامي صعوبتها بعد
تدرجيها وفم منوذج راش (ن = )162
صاياا ا يامة
اليعوبة اخلء ا عياري
باللوجيا
باللوجيا
التباعدي
التقارب
0.544
0.845
0.278
1.2980.775
0.892
0.240
0.8310.908
0.935
0.176
1.279
0.902
0.949
0.177
1.010
1.127
0.883
0.240
0.8310.729
0.895
0.232
0.7190.786
0.911
0.207
0.2470.766
0.872
0.180
0.704
0.699
0.856
0.193
0.140
1.037
1.031
0.178
0.919
1.088
0.974
0.181
1.823
0.869
0.936
0.183
0.546
1.085
1.013
0.203
0.1651.014
1.049
0.178
0.859
0.822
0.972
0.186
0.383
0.872
0.998
0.294
1.4650.679
0.801
0.185
0.449
0.711
0.813
0.179
0.828
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ا فردة
24
25
27
28
29

اليعوبة اخلء ا عياري
باللوجيا
باللوجيا
0.179
0.828
0.384
2.1550.294
1.4650.207
0.2470.186
0.383

صاياا ا يامة
التباعدي
التقارب
0.933
1.017
0.652
0.895
1.072
1.024
0.845
0.969
0.917
1.047

يتضح م اجلدوى السـابم أن ـيأ تقـديرا صـعوبة ا فـردا امتـد مـ
(  2.155-صىل  ) 1.823باللوجيـــا وامتــــد ــــيأ األخءــــاا ا عياريــــة
لتقديرا صعوبة ا فردا م ( 0.18صىل ( 0.38
وةانا يأ صايااا ا يامة (التقاربية – التباعدية ) مناكبة ،ويياـظ
اختيف تدري مفردا االختبار است اختيف مستويا صعوبتها.
النتا اخلاصة بالفرض الرابع
ين الفرض الرابع علر أنه
ال يــتغري تــدري مفــردا اختبــار مقــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري ا ءــورة
باكــتخدام منــوذج راش بــتغري مســتوى ــدرا أفــراد العينــة ا ســتخدمة فــر
احليوى علر هها التدري .
يلري (أبوهاأأ )2006 ،صىل أن التصقم م صصة فـرض ةهـها يسـتل م
وجود جممـوعتا مـ األفـراد ا ي مـا ألداا نفـت جمموعـة ا فـردا ا درجـة
بواكــءة منــوذج راش ايــث ي ـ دى هــها صىل التصقــم م ـ أن تقــديرا القــدرة
ا قابلة لس درجة حمتملة علـر االختبـار والنالـة مـ لليـ أداا أفـراد صاـدى
اجملموعتا علر هها االختبار تتساف صايا ياً مع تقديرا القدرة ا قابلـة لسـ
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درجة ةلية حمتملة علر االختبار وا لتقة م لليـ أداا أفـراد اجملموعـة الثانيـة
مع األخه فر االعتبار اخلء ا عيارى هله التقديرا  ،فمن هها يعنر أن تقـدير
درة الفرد الهى اي علر درجة ةلية معينة علر القا مـة ال تتـ يفر بـاختيف
مســتوى أداا عينــة التصلي ـ  ،ولعنــر آخــر ،أن ــدرة الفــرد ا قــدرة لســتوى
لييله متصررة أو مستقلة م درة أفراد العينة ا سـتخدمة فـر احليـوى علـر
هــه التقــديرا ؛ وهــو أاــد االفرتاضــا األكاكــية لنمــوذج راش أاــادي
البارامرت.
ولتصقيــم ذلــح اكرتأــد البااــث ع أبوهاأــأ ( )2006و ــام حبســاع
الوكيع لدرجا أفراد العينة علر اختبار مقـرر مهـارا الـتعلأ والـتفسري يفـأ
تي نيفهأ صىل جمموعتا يفأ اسـاع القـيأ التقديريـة لقـدرة أفـراد ةـ جمموعـة
علر ادة معتمد فر ذلح علر الدرجا السلية التر اي عليها ةـ الـت
يف اختبــار مقــرر مهــارا الــتعلأ والــتفسري وا لصــم (  )3يوضــح القــيأ لقــدرة
األفراد ا ناظرة للدرجا السليـة فـر االختبـار لـدى اجملمـوعتا وكسـ وضـع
تقديرا القدرة ا قابلة للم موعتا فر اجلدوى التاىل :
جدوى ( ) 8تقديرا القدرة ا قابلة لس درجة ةلية حمتملة علر االختبار
وا لتقة م ة م  :العينة ا رتفعة والعينة ا نخفضة ،واألخءاا ا عيارية
العينة ا نخفضة ن=80
العينة ا رتفعة ن=82
جمموعا
الدرجا
اخلء
اخلء
تقدير القدرة
تقدير القدرة
السلية
ا عيارى
ا عيارى
1
1.042 4.0611.044 4.0662
0.767 3.2810.768 3.2833
0.651 2.7860.651 2.7874
0.585 2.4080.584 2.409جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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جمموعا
الدرجا
السلية
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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العينة ا

رتفعة ن=82

تقدير القدرة
2.0951.8221.5761.3511.1400.9390.7470.5610.3790.2000.0210.158
0.338
0.522
0.711
0.906
1.111
1.328
1.561

اخلء
ا عيارى
0.539
0.508
0.484
0.467
0.453
0.442
0.434
0.429
0.425
0.423
0.422
0.424
0.426
0.431
0.438
0.447
0.459
0.474
0.493

العينة ا

نخفضة ن=80

تقدير القدرة
2.0921.8151.5651.3341.1170.9110.7130.5210.3340.1500.031
0.211
0.392
0.574
0.759
0.948
1.144
1.350
1.568
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اخلء
ا عيارى
0.542
0.512
0.489
0.473
0.460
0.449
0.441
0.435
0.430
0.427
0.425
0.424
0.425
0.428
0.432
0.439
0.448
0.460
0.476

جمموعا
الدرجا
السلية
24
25
26
27
28
29

العينة ا

رتفعة ن=82

تقدير القدرة
1.816
2.102
2.431
2.828
3.347
4.158

اخلء
ا عيارى
0.518
0.552
0.598
0.667
0.785
1.058

العينة ا

نخفضة ن=80

تقدير القدرة
1.805
2.067
2.368
2.732
3.211
3.977

اخلء
ا عيارى
0.498
0.528
0.572
0.639
0.757
1.035

ويتضح م اجلدوى (  ) 8تساف التقديرا ا تناظرة ا لتقة م لليـ أداا
أفراد اجملموعتا ا رتفعة وا نخفضة القدرة – مع األخه فـر االعتبـار األخءـاا
ا عيارية لتقديرا القدرة – وذلح بالنسبة لقـدرة األفـراد احلاصـلا علـر ةـ
درجة ةلية ممسنة أو حمتملة علر االختبار وهها يعنر عدم ت يفر تلـح التقـديرا
باختيف مستوى عينة التصلي (ا رتفعة أو ا نخفضة يف القدرة ا قاكة)
ويتضح مـ اجلـدوى ةـهلح أنـه ةلمـا عاد الدرجـة السليـة عاد القـدرة
ا قابلة هلا ،وأن أعلر درجة مقابلة ألعلر درة.
وللتصقم م مدى انءبـا ةـ مـ تـوعيعر القـدرة ا رتفعـة وا نخفضـة
ا وضصا باجلدوى ( ) 8كس ًثيـ ةـ منهمـا بيانيـاً علـر أـس منصنـر مميـ
للقــدرة ( أــس ر ــأ )3 ،2يعــ عــ العي ــة القياكــية Calibration
 Relationshipبا الدرجا السليـة ا تملـة علـر االختبـار والقـيأ التقديريـة
للقدرة ا ناظرة هلا ،ةما اأتقا مـ ةـ مـ عينتـر اجملموعـة ا رتفعـة القـدرة
واجملموعة ا نخفضة القدرة
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أس ( )2منصنر ممي لتقدير القدرة للعينة ا رتفعة

أس ( )3منصنر ممي لتقدير القدرة للعينة ا نخفضة
ويياظ تءابم اللسلا تقريباً فيما لـ تقـدير القـدرا رغـأ اخـتيف
العينا (مرتفعة –منخفضة)
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تفسري النتا والتعليم عليها
حح منوذج راش يف تدري مفردا أداة البصـث  :االختبـار التصيـيل يف
مقرر مهارا التعلأ والتفسري لدى يع ةليـة الرتبيـة جامعـة ا لـح فييـ ،
وتسونـــا اليـــورة النها يـــة ليختبـــار مـ ـ  23مفـــردة؛ ةانـــا صايـــااا
(ا فردا  /األفـراد ) هلـا ميامـة لنمـوذج راش ،ومت اكـتبعاد ا فـردا الغـري
ميامــة للنمــوذج؛ واتفقــا النتــا يف ذلــح مــع نتــا دراكــة أبــو هاأــأ
( )2006مع اختيف القدرا ا قاكة ،وةان هناك در م التلابه بـا ةـي
النظــريتا  :السيكــيسية واالكــت ابة للمفــردة يف نتــا لليـ ا فــردا لسـ
منوذج راش (ة اد مناذج االكت ابة للمفردة –أاادية البعد) ةان أةثـر د ـة يف
تقدير القدرا وللي ا فردا وتـدرجيها وفـم مسـتويا القـدرة ا نـاظرة هلـا
لــدى األفــراد وظهــر ــدر واضــح مـ الثبــا يف ذلــح التــدري رغــأ اخــتيف
العينا (منخفضة – مرتفعـة القـدرة) ،وهـو مـا اتفـم فيـه ةورفيـ ()2004
 Courvilleمــع البصـــث احلـــال ايـــث أظهـــر ا ســـح الـــهي أجـــرا أن منـــاذج
االكت ابة للمفردة ةانا أةثـر يفباتـاً يف التعـبري عـ بـارامرتا (ا فردة/الفـرد)
م النظرية السيكيسية .وأأار نتـا أبوهاأـأ ( )2006صىل نفـت النقءـة
ايث أفرع النظرية السيكيسية مقياكاً يتسون م ( )28مفردة يف اا افـرع
منــوذج راش مقياك ـاً يتســون م ـ ( )21مفــردة .وةــهلح نتــا دراكــا فــان
(Fan)1998
وأأار نتا دراكة أبو جراد ( )2008أن منوذج راش اـهف مفـردتا
عنــد صعــادة تــدري اختبــار الــهةاا الثالــث ةات ـ اليــورة (أ) باكــتخدامه ع ـ
النظرية السيكيسية.
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واتفقــا نتــا دراكــة ) Progar and Socan(2008مــع هــه النتي ــة مــع
الرتةي علر أن صايااا الفرد ةانا أةثر يفباتاً باكتخدام االكت ابة للمفـردة
م النظرية السيكيسية.
وةانا بيانا العينة ا ستمدة م ةي اإل اري القياكيا ابلة للمقارنـة،
واتفــم البصــث يف ذلــح مــع دراكــة عيــد ( ،)2004وملصــم  3يوضــح ــيأ
القدرا ا قاكة باللوجيـا لألفـراد علـر االختبـار والـدرجا السليـة ا قابلـة
هلا ،واتفم البصـث احلـال يف ذلـح مـع نتـا دراكـا ةـ مـ  :احلسمـان
( ،)2010وفراج واللريل (.)2013
واختلل البصث احلال مع دراكة يفور ( )2007ال ارنا با مناذج
(ااادية – يفنا ية – يفييفية) األبعاد يف اا اكتخدم البصث احلال منـوذج راش
أاادي البعـد فقـع ألن تفسـري كـلوك ا فـردة وفـم أةثـر مـ منـوذج مـ منـاذج
االكت ابة للمفردة رلا يلتتنا ع اختـاذ ـرار صـا ت خاصـة صذا ةانـا النتـا
لنفت ا فردة متعارضة با أةثر م منـوذج .نفـت اللـ ا علـر دراكـة العنـ ي
(.)2012
واتفم البصث احلال مع نتا دراكة الثوابية ( )2010أن اخلء ا عيـاري
يف تقدير بارامرتا صعوبة ا فردا يتنا ب يـادة عـدد أفـراد العينـة؛ ايـث
بلـ متوكـع صــعوبة مفـردا االختبـار ( ) -0.01لوجيــا عنـدما ةـان ا ــأ
العينة ( ،)82يف اـا اعداد حبيـث أصـبح (  ) 0.00لوجيـا عنـدما أصـبح
ا أ العينة (.)162
واختلل البصث احلال مع دراكة حممود ( )2010الهي اكتخدم برنام
راكــساى يف تــدري اختبــار وفــم من ـوذج راش و ــدم دلــييً ةتيــرًا الكــتخدام
ال نام يف اا ةانا نسخ ال نام اإللسرتونية غـري متااـة علـر االنرتنـا؛
يف اا اكتخدم البصث احلال برنام جـان راش ،وبرنـام وينسـتبت وهـ
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بــرام أكــه ومتااــة وفعالــة يف تــدري ا فردا .و ــد اكــتخدما دراكـــة
) Carlson and Locklin(1995بـــرام دكـــة نســبياً مثــ  Bilogوظهـــر يف
السنوا األخرية مع التءور التسنولوج برام أادث وأكه يف اكـتخدامها
وأةثر توافقاً مع ال جميا األخرى مث برنام .SPSS
الدراكــــا العربيــــة الــ ـ اكــــتخدما منــــوذج راش  :مثـــ أبــــوجراد
( ،)2008وعيــد ( ،)2004واخليــا ( ،)2012واجلبــوري (،)2012
وا يري ( )2015ةلها اتفقا مع البصث احلال يف ا نه يـة مـ ايـث التقـنا
وفم النظرية السيكيسية؛ يفـأ تـدري االختبـارا وصجـراا اختبـارا ا ءابقـة مـع
منوذج راش وفم حمساته علر اختيف برام التصلي اإلايا ا ستخدمة
البصوث والدراكا ا قرتاة والتوصيا
ضــرورة تضــما حبــوث نظريــة االكــت ابة للمفــردة ا نلــورة نبــهة عـبرنام التصلي اإلايا ا ستخدم يف تدري مفردا أدوا ةـ حبـث؛ ايـث
تتعــدد ال ـ ام وال يوجــد – يف اــدود علــأ البااــث  -ميــادر واضــصة باللغــة
العربيـــة للـــرل ةيفيـــة اكـــتخدام هـــه الـ ـ ام مـ ـ بـ ـ البـــااثا والرتبـــويا
واإلايــا يا العــرع ،فمـ بــا البصــوث الـ راجعهــا البااــث احلــال جيــد
كــوى حبــث وااــد فقــع ــدم أــرل لل نــام ا ســتخدم وهــو دراكــة حممــود
(.)2010
اكتخدام االختبار التصييل بيورته النها ية (  ) 23مفردة للسلـلع ـ القــدرا التصيــيلية ال ـ يتمتــع بهــا الءــيع يف مقــرر مهــارا الــتعلأ
والتفسري؛ نظرا لتمتـع االختبـار ا ـبين وا ءـابم لتو عـا منـوذج كـلأ التقـدير
التابع لنظرية اكت ابة الفقرة ( )IRTبدالال صد ويفبا مقبولة.
صجراا ا يد م الدراكا علـر اليـورة األوليـة ليختبـار التصيـيلا ــبين يف البصــث احلــال  ،باكــتخدام منــاذج الســما السامنــة ا ختلفــة (يفنا يــة
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ويفييفية األبعاد) ،وصجراا مقارنة بينها ،وتءبيقه ليلم جامعا أخـرى ،مـ
أج ت ةيد الثقة اوى صد ويفبا االختبار.
 االكتناد علر ال جميا اإلايا ية ا ستخدمة بالبصث احلال ( SPSS )& Winsteps & Ganz-Raschيف بناا االختبارا التصييلية اجلامعية حمسيـة
ا رجع وفم نظرية اكت ابة الفقرة ،وحماولة االكـتفادة مـ ا أـرا األخـرى
ال تقدمها هه ال جميا يف بناا االختبارا بيفة عامة.
ضرورة أن تتبنر اجلامعـا السـعودية ضـم منظومـة الت هيـ لل ـودةواالعتماد األةادك عم خريءة معرفية للقدرا التصييلية ا قاكة تنبـع مـ
اجملاال ا عرفية وا هارية والوجدانية ا قاكة لدى الءيع ،وتتوافم وتنبع م
توصيفا ا قررا حبيث يسون األمر نواة لبنوك األكـئلة الـ جيـت تءويرهـا مـع
ا قررا وتوصـيفاتها يف ضـوا نتـا تقيـيأ ا قـررا الدراكـية يف نهايـة ةـ عـام
جــامع ؛ األمــر الــهي كــيفرض علــر األكــاتهة يف اجلامعــا التوكــع يف بنــاا
وتيــميأ اختبــاراتهأ وفــم منه يــة نظريــة االكــت ابة للمفــردة ومناذجهــا ا تنوعــة
بالتــال نلــر يفقافتهــا يف اجلامعــا يتــيح عيــادة يف د ــة تقــدير مســتويا ــدرا
الءــيع ا قاكــة وحيررهــا م ـ أيفــر العينــا ويتــيح ــدر م ـ التوافــم بــا أهــداف
التدريت اجلامع  ،وأهداف القيـاس الرتبـوي ،وحيـ ملـسي اخـتيف وتعـدد
منــاذج وتيــميما االختبــارا ا ليئــة باألخءــاا ويــتأ تيــميمها ولليلــها وفــم
ا نه ية التقليدية م بعا غري ذوي التخي فتصدث أخءاا القياس اللا عة.
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مالحق البحث:
ملصم 1
االختبار التصيي ل يف مقرر مهارا التعلأ والتفسري
ملصوظة (ا فردا ا ظللة باألصفر هـ ا فـردا الـ مت اكـتبعادها مـ اليـورة
النها ية ليختبار بسبت عدم ميامتها لنموذج راش)
أمامــح  30ك ـ اى م ـ نــو االختيــار م ـ متعــدد وا ءلــوع منــح اختيــار اإلجابــة
اليصيصة لس ك اى والتظلي علر ر مه ا يف ور ة اإلجابة اإللسرتونية
 - 1يعرف علر أنه ا هارة الفعالة ال تدفع بالهةاا صىل العم .................:
(ع) التعلأ.

(أ) الهةاا.

(د) اإلدراك.

(ج)التفسري.

 - 2تفسري مستست م خيى التدريت وال ام ا تخيية ويتميـ عـ تفسـري احليـاة
اليومية......:
(أ) التفسري التقليدي

(ع) التفسري ا عتاد.

(ج) التفسري ا هاري.

(د) التفسري اخلرايف.

 - 3صعءاا الءالت الفرصة واجملاى ةـ يفسـر دون وجـود برنـام متخيـ

للـتفسري

..........:
(أ) تعليأ التفسري.
(ج) تعليأ أكاليت التفسري.

(ع) تعليأ مهارا التفسري.
(د) تعليأ القرااة.

 - 4ت عرف علر أنها ة ما ينق عملية التفسري مـ ةونهـا عمليـة عفويـة تـتأ بلـس
تلقا صىل عملية فعالة متمي ة ...............:
(أ) أكاليت التفسري.
(ج) عمليا التفسري.

(ع) مهارا التفسري.
(د) أدوا التفسري.

 - 5ة ما ي ت يوضح أهمية تعليأ التفسري يف اياتنا اليومية ماعدا .........:
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(أ)يسهأ يف ا ملسي احلياة اليومية
(ع) ضروري للن ال يف الدراكة
(ج) يل ع يف الءيع رول االكتقيلية

(د) يــ ر يف الءـــيع

رول السلبية
 - 6أبرع رواد األكلوع ا باأر يف تعليأ مهارا التفسري هو....................:
(ع) جون ديوي.

(أ) ديبونو.

(د) مارعانو.

(ج) باير.

 - 7أبرع رواد أكلوع الدم يف تعليأ مهارا التفسري هو ...............:
(ع) جون ديوي.

(أ) ديبونو.
(ج) باير.
 - 8ة مما ي ت م خيا

(د) مارعانو.
األكلوع ا باأر يف تعليأ التفسري ما عدا- :

(أ)دم مهارا التفسري يف ا قرر الدراك .
(ع) هناك برام متخيية للتفسري.
(ج) هناك مدرس مستق ادة التفسري.
(د) هناك دروس ةيية للتفسري.
 - 9برنام عا لتنمية مهارا التفسري صممه ديبونو: ...............
(أ) ا اكرت يفنسر.
(ج) فيورأتا.

(ع) تري .
(د) ةور .

 - 10يعــرف علــر أنــه لمــع لعــدد ةــبري م ـ ا هــارا ال ـ لمعهــا خاصــية معينــة
................:
(أ) مهارة فرعية.
(ج) عنقود مهارا .

(ع) مهارة ر يسية.
(د) لا مهارا .
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 - 11العي ة با التفسري والتعلأ ه عي ة................:
(أ) عي ة تنافر.
(ج) عي ة السبت بالنتي ة.

(ع) عي ة اجل ا باجل ا.
(د) عي ة كالبة.

 - 12تيــــنل مهــــارا الــــتفسري التــ ـ مل يف تيــــنيفا مهــــارا الــــتفسري
ضم .............:
(أ) مهارا التفسري األكاكية.

(ع) مهارا التفسري العليا.

(ج) مهارا التفسري ا يتامعرفية.

(د) مهارا التفسري الدنيا.

 - 13التفسري عملية هادفة ،ويسون اهلدف منها هو ....................:
(أ) ا ا لسي .
(ج) تينيل ا لسي .

(ع) خلم ا لسي .
(د) تقسيأ ا لسي .

 - 14مي يف تينيل مستويا التفسري الت مل با التفسري الت مل أيفناا العمـ ،
والتفسري الت مل بعد العم ...................:
(أ) جون ديوي.
(ج) دونالد أون.

(ع) ديفيد ةولت.
(د) جيين موون.

 - 15منع التفسري الهي يعم عندما نءلت م الفرد التخل ع اآلراا والتقيـد
باحلقا م فقع ..........:
(أ) التفسري الت مل .
(ج) التفسري اإلبداع .

(ع) التفسري التخيل .
(د) التفسري العلم .

 - 16ة ما يل م أدوا التفسري ماعدا ..................:
(أ) صصيفة التعلأ.
(ج) األلعاع التعليمية.

(ع) ملفا األداا.
(د) ا درع.

 - 17العي ة با التفسري الت مل والتفسري العلم ه عي ة ................:
(أ) اجل ا بالس .
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(د) لس بالس .
(ج) اجل ا باجل ا.
 - 18مهارة م مهارا التعلأ تتمث يف القدرة علر اكتخي الفسرة الر يسـية يف
الن والتعبري عنها ب لفاظ أ ...................:
(ع) التنب .
(أ) التخءيع.
(د) التينيل.
(ج) التلخي .
 - 19يعرف علر أنه صيغة م لهي العق نستخدمه لتصقيم هدف أو الوصوى صىل
نتا متو عة ويءبم علر ا لسي ال ليت هلا ا واضح.....................:
(ع) التفسري النا د.
(أ) التفسري اإلبداع .
(د) التفسري الت مل .
(ج) التفسري العلم
 - 20مجيع ما يل م عناصر ا و ل ا لس ماعدا ..................:
(ع) احللوى.
(أ) ا علوما .
(د) العقبا .
(ج) األهداف.
 - 21تيــنيل مهــارا الــتفسري صىل مهــارا (أكاكــية – عليــا – ميتــا معرفيــة) م ـ
تينيفا التفسري......:
(ع) الثييفية.
(أ) الثنا ية.
(د) السداكية.
(ج) الرباعية.
 - 22يينل التفسري اإلبداع ضم درا التفسري: ............
(ع) اخلء .
(أ) التقارب .
(د) التباعدي.
(ج) اهلرم .
 - 23ة ما يل م درا التفسري التقارب ماعدا ..................:
(ع) التفسري العلم .
(أ) التفسري الت مل .
(د) التفسري النا د.
(ج) التفسري اإلبداع .

 - 24يف تيــنيل معاجلــة ا علومــا تيــنل مهــارة التنبـ ضــم مهــارا
...................:
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(ع) توليد ا علوما .
(أ) مجع ا علوما .
(د) تنظيأ ا علوما .
(ج) اخت اى ا علوما .
 - 25وجــود (تعلــيأ الــتفسري ) ةهــدف ر يس ـ يف غالبيــة بــرام التعلــيأ
ا درك ...........:
(ع) كث مضيعة للو ا.
(أ) دلي أهمية التفسري.
(د) ترجع لليدفة.
(ج) تقليد ل ام أجنبية.
 - 26تعرف ا لسي ال تتسأ بالغموض وال تتضح فيها ا علوما ع
العقبا ب نها ملسي ......:
(ع) كهلة التسوي .
(أ) واضصة البنية.
(د) متوكءة البنية.
(ج) غري واضصة البنية.
 - 27مجيع ما يل م خيا التفسري العلم ماعدا .............:
(ع) السلبية.
(أ) ا وضوعية.
(د) ا نءقية.
(ج) الرتاةمية.
 - 28أ لم ديفيد ةولت علر االكتفادة م اخلـ ا الـ ًـر بـا تعلأ
أيفناا عملية التعلأ ميءلح ....:
(ع)التعلأ الهات .
(أ) التعلأ التعاون .
(د)التعلأ االجتماع .
(ج) التعلأ اخل ي.
 - 29ك ذات خا با تعلأ يستبه ع نفسه وبنفسه ه ..............:
(ع) ملل األنلءة.
(أ) صصيفة التعلأ.
(د) لعت الدور.
(ج) الس ي ا دركية.
 - 30مهــارة م ـ مهــارا الــتعلأ يتمث ـ فيهــا تءبيقــا الــتفسري العلم ـ
..............:
(ع) مهارة ا يتا معرفة.
(أ) مهارة االكتما .
(د) مهارة العد.
(ج) مهارة ا ا لسي .
انتها األكئلة
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ة ك اى درجة واادة
ملصم 2
صايااا ا يامة فردا اختبار مقرر مهارا التعلأ والتفسري بقاً لنمـوذج راش
هر :
ا فردة
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
20
21

اخلء ا عيارى
SE

0.28
0.24
0.18
0.18
0.24
0.23
0.21
0.18
0.19
0.18
0.18
0.18
0.20
0.18
0.19
0.29

ةا

2

البوا رResidual

0.300.120.030.050.24
0.170.130.110.160.01
0.11
0.070.07
0.030.150.13-

Chi- Sq

ااتماى
ا ي مة
Prob.

88.208

1.000

125.505

0.982

147.111

0.776

146.151

0.793

182.616

0.117

118.142

0.995

127.375

0.976

124.074

0.986

113.261

0.998

167.986

0.337

176.267

0.194

140.708

0.874

175.807

0.201

164.253

0.414

133.235

0.946

141.269

0.867
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ا فردة
22
23
24
25
27
28
29
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اخلء ا عيارى
SE

0.19
0.18
0.18
0.38
0.29
0.21
0.19

ةا

2

البوا رResidual

0.120.100.080.240.05
0.120.13-

Chi- Sq

ااتماى
ا ي مة
Prob.

110.058

0.999

115.143

0.998

151.224

0.698

105.685

1.000

173.610

0.235

136.894

0.916

148.574

0.750
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ملصم 3
تقديرا القدرة ا قابلة لس درجة ةلية حمتملة علر االختبار واألخءاا ا عيارية
العينة ةلها ن=162
جمموعا الدرجا السلية

1
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17

تقدير القدرة باللوجيا

اخلء ا عيارى
باللوجيا

4.027-

1.039

3.252-

0.763

2.764-

0.646

2.392-

0.579

2.082-

0.536

1.811-

0.506

1.566-

0.484

1.340-

0.468

1.128-

0.455

0.925-

0.445

0.731-

0.437

0.542-

0.432

0.357-

0.428

0.176-

0.425

0.004

0.424

0.183

0.424

0.364

0.425
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العينة ةلها ن=162
جمموعا الدرجا السلية

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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تقدير القدرة باللوجيا

اخلء ا عيارى
باللوجيا

0.546

0.429

0.732

0.434

0.923

0.441

1.122

0.451

1.332

0.465

1.556

0.482

1.799

0.506

2.071

0.538

2.383

0.583

2.761

0.651

3.258

0.769

4.044

1.046
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ملصم ()4
منصنر اخليا

ا مي ة فردا االختبار علر العينة السلية ()ICC

*

*

*
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فاعلية منوذج راش يف تدريج مفردات اختبار مقرر مهارات التعلم والتفكري
على عينة من طالب جامعة امللك فيصل
 خالد حسن بكر الشريف.د

The effectiveness of using Rasch Model in calibration of Test Descriptors
for the Learning and Thinking skills Course
Applied to a sample of undergraduate students at King Faisal University
Comparative Study with Classical Test Theory
Dr. Khalid Hassan Bakr AlShareef
Department of Psychology
College of Education
King Faisal University
Alexandria University

Abstract:
The aim of the study is to identify the psychometric characteristics of the
Learning and Thinking Skills Test on a sample of 162 students of the college of
Education, King Faisal University, using Classical Theory, as well as
determining the psychometric characteristics of the same test using the Rasch
model to verify the possibility of comparing students' grades in the test within
both theories.
The results indicate that the number of items used to test the skills of
learning and thinking differ according to the theory used in analysis. The
classical theory showed a thirty-item test, while the Rasch model produced a
thirty-two -item test. The calibration of the test items does not change according
to changes in sample achieving ability (high – low). Seven items were omitted
according to Rasch analysis. The ability parameters for persons ranged between
(-4.03) logit and (4.04) logit.
Key Words: Rasch Model – Classical Test Theory – King Faisal University Students
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ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1439 /6 /12:هـ

هدفت الدراسة التعرف على اخلصائص السيكومرتية الختباار مرارر مراارال الاتعل
والااتريكع علااى عي ااة مكونااة م ا ( )162م ا باالي ليااة الرت يااة جبامعااة اكلااص فيص ا
استخدام ال ظرية الكلسايكية و اكلص يدياد اخلصاائص السايكومرتية لا ريب االختباار
استخد ام منوذج راش والتحرا ما كمكانياة مرارناة ترااال اللالي علاى االختباار يف
ال ظريتني .
يعترب الللق الصامت م أصعب أنواع الللق ونه ال ميا اكاراو و الراا فرصاة
البدء حبياو اديدو ,او ا مال حياتر الزواية ,وجيد عدت غع قلي م االزواج حراا فاى
االعرتاف ركه اكشكلة ،وحماولة احلرياظ على مظرر الئ امام اجملتما اىل ااناب اخلاوف
على االوالت فى حالة الللق التام ,واخلشية م لرب اكلل وتأسيساً على ما ترادم و ماا
أسريرل ع ه نتائج البحوث والدراسال السا رة ،وألهمية العم فى جمال األسارو أحاد
مياتي اخلدمة االاتماعية يف اجملتما الساعوتي يساعى البحاا الاراه كىل اباا اة علاى
جمموعة م التساؤالل متثلت يف:
ما مظاهر واعراض الللق الصامت؟
ما األسباي اكؤتية للللق الصامت يف األسرو السعوتية؟
ما تور الزواني لتج ب الللق الصامت؟
ما اجتاهال الزواني حنو اكساعدال اكر ية اليت تردم هل ؟
هكا وقد أوصت الباحثة يف ضوء نتائج البحا التوصيال التالية:
كعدات نشرال توعوية ونشرها على وسائ التواص االاتماعي تتضم قائمة مبرا ز
االستشارال االسرية اليت ميك ان تردم االستشارال اهلاتريية للزواني.
االستعانة راال الدي تاخ مرا ز االستشارال االسرية لتوعية الازواني أهمياة التمساص
مبباتئ الدي ابسلمي وأهمية الرضا مبا خلرر اهلل عليه والتمسص العاتال والتراليد.
اعدات رامج توعوية م شأنرا توعية الزواني اا:
ضرورو حريظ اسرار احلياو الزواية وعدم االخك استشارو غع اكؤهلني.

اكخابر اليت يسببرا الللق الصامت.
جت ب العصبية والصراخ ،وترتيد عض الكلمال مث ( :أنت هككا تائما ال تعارتف
واوتي) ،أو ما شا ه ذلص م اجلم اليت تصل لبداية مشاارو وليب للحوار.
التوقف نرائيا ع التعام دية كذا احتاد ال رااش ي رماا ،واالحارتام اكتبااتل  ،وأن
االختلف ال يريسد للوت قضية.
التاادريب ع لااى مرااارال التعاما ما الاازواني مثا اكرااارو يف اتارو الوقاات اختيااار
الوقت اك اسب ك اقشة مشا البيت واكرارو يف االتصال االجيا ي اللرف االخار وعادم
تدخ األه يف اخللفال الزواية ،واكرارو يف احلوار يف ما خياص ال م رماا ادون
كحراج ،والتدريب على ممارسة هواية تكون ساببا يف تبااتل حاوار مشارتن ي رماا ولاتك
الرراءو أو أية هواية أخرى ذال فائدو .

أوال :مشكلة البحث:

متثل األسرة الوحدة األساسية يف اجملتمع بل هى اجلماعة األوىل اليت تنبثـ
منهــا العاتــاج االجتماعيــة واالنســانية واألســرة انيــام اجتمــاع ت ــم
ـاد تواعـد
تواعد تنييم العاتاج بينها وبـ الـنيم األىـرك امـا تت ـم
تنيـيم العاتــاج داىلـها يمــا ت ـل باالىتيــاا الاواجـ و تمســيم العمــل و
توز ع األدواا وال ميك هم هذه المواعد إال يف إطاا هـم طبيعـة هـذا الكيـان
األسري) B. kamerman, Sheila,2014.(.
األســرة اكيانـاد اجتماعيـاد ا يســياد عتــك مـ تــوك ايانــاج اجملتمــع عـ
طر مها كتسب اإلنسان إنسانيته وبها تحول املولود مـ اـا بيولـوج إىل
خملوق اجتماع عيش يف انسجام مع اآلىر و ما للمـيم واملعـا ا الما مـة يف
اجملتمــع .هى متثــل اإلطــاا األساس ـ للتنياعــل ب ـ ــراد األســرة الــها ب ـ
الوالد واألبنـا وسـلواهم منـذ اللنيولـة املبكـرة وتسـتمر اعليتـه يف املراحـل
التالية م العمر حيـ تاا ـد تـ اا األصـااخ اآلىـر مـ ىـاا ،األسـرة
ااألتربــا واملداسـ وزمــا الدااســة وأاهــم إال نــه يــل للوالــد و ــع
ا يس يف اثا م اخلكاج احلياتية اليومية لألبنا  (.عبد احلليم حممـود السـيد
 2013خ )99
وتشكل األسرة نسماد م األدواا االجتماعية املرتابلة املعـا ا تتنياعـل يمـا
بينها تنياعاد مستمراد وبينها اعتماد ة متبادلة ال علـى اآلىـر وتعـاون وتكامـل.
و ؤدك ت ااب األدواا وت ااعها إىل تنيككها وإىـتال توازنهـا وت ـبأل األسـرة
ايان أا تادا على دا وظا نيه(.حممد عاطف أي  2010 ,خ )10
ولمد هتم اإلسام بشكل ملحوظ ببنا األسرة ( سـلوب تكو نهـا والـنيم
املؤد ــة إليهــا ااخللبــة والــاوا ،والعاتــاج األســر ة وبيــان حمــوق األبنــا
وحموق اـل مـ الـاو ،والاوجـة و سـاليب مواجهـة املشـكاج واخلا ـاج
األســر ة إن وجــدج و ســلوب إنهــا العاتــة الاوجيــة إن اســتحال احليــاة
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األســر ة املتكاملــة وذلــل ألن األســرة الســو ة ه ـ ســاا اجملتمــع املتكامــل
األسرة يف اإلسام تنييم شبع م ىاهلا ال م الـاوج حاجاتـه الننيسـية
إىل األم والتمد ر وإاباج الذاج والتعبا عنها واحلاجة إىل الذا ة ال احلة
واحلاجـــة إىل املـــودة والرجـــة إىل جانـــب إصـــبا .احلاجـــاج املاد ـــة (.نبيـــل
السمالوطى  2013خ)80
وملا اان نيام احلكم يف اململكة نص يف مادته اتم"  "18علـى ن " مـوم
اجملتمع السعودي على دعامـاج العـدل واإلحسـان واحلر ـة واملسـاواة ومكـاام
األىاق" هـذا وتـد ااـا علـى مكانـة األسـرة ـنص يف املـادة " "21علـى ن
"األسرة ساا اجملتمع .توامها الد واألىاق وحب الوط " .و نيم المـانون
الوســا ل الكنييلــة تما تهــا وتــدعيم ايانهــا وتمو ــة واعــرها واحلنيــاظ علــى
األمومــة واللنيولــة والشــياوىة يف ظلــها" (.اجمللــؤ األعلــى لشــؤون األســرة
(اململكة العربية السعود ة)
وتد عمل الدولة على بنا األسرة السعود ة الـيت سـودها الو ـام وا بـة
والتعاطف وتبن السياساج واملبادااج والتشر عاج الرامية إىل جا ة البنـا
األسري و راد األسرة وصجع املبـادااج اهلاد ـة إىل تنميتهـا ومتكينهـا مـ
التكيف مع التغااج اليت تلر على حميلها وإاسـابها المـداة علـى االسـتجابة
هلــذه الــتغااج دون املســاا ببنا هــا و مــدانها لوظا نيهــا ولمــد توالـ هــذه
اجلهود عاما بعد عام حتى وعل باألسرة السعود ة إىل مسـتو اج متمدمـة يف
اجلوانب ال حية والتعليمية واالتت اد ة واالجتماعية وانعكسـ مسـتو اج
التمــــدم علــــى ع ــــا ها مـــ األطنيــــال والشــــباب واملســــن واملــــر ة وذوي
االحتياجاج اخلاعة.
وهكذا نرك ايف اعـبأل اجملتمـع متمشـياد مـع تواعـد الشـر عة يف االهتمـام
باألســرة باعتبااهــا النسـ الــذي تمــوم مـ ىالــه بعمليــة التنشـ ة االجتماعيــة
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يـع املؤسسـاج واهلي ـاج
لألبنا والصل ن هذه املس ولية تمـع علـى عـات
والتنييمــاج املهنيـــة ىاعـــة تلــل الـــيت تكـــون وظينيتهــا التعامـــل مـــع النـــاا يف
عاتــاتهم اإلنســانية واالجتماعيــة ذلــل ألنهــا تــؤدك دوااد هامــاد يف حيــاة تلــل
اجملتمعاج.
االسرة السو ة تعتمد على املعاصرة احلسـنة مـ اللـر حيـ ن مبـاد
الشــر عة اإلســامية تؤاــد علــى هميــة االىتيــاا للــاوا ،وت ــع لــه ممومــاج
عد دة مانا الستمراا األسرة اذلل تو أل الشر عة همية املعاملـة احلسـنة
الليبــة ب ـ الــاوج حتــى إذا اأــب حــدهما و ااهمــا يف االنني ــال ع ـ
بع هما اللاق جيب ن كون بإحسان ومعروف.
وم األهمية ن نشا إىل رواة ن داك و تنيهم املمااسـ املشـتغل يف
اجملال األسرك ال األموا املتعلمة باالىتياا الاواجى الناجأل ومموماج األسرة
ال احلة و سؤ املعاصرة احلسنة وذلل يف و تنيهمه ودااسته لكتب الشر عة
املاتلنية اليت تناتش حموق الاوجية وآداب الـاوا ،يف المـرآن والسـنة النبو ـة
وتو أل سباب الناا .األسـرك واينييـة التغلـب عليهـا دون إهـداا لكرامـة ي
م اللر الاو ،و الاوجة.
وم ال رواك هم اا ة التغااج اهلا لـة التـى دج إىل اخللـل يف معـا ا
الميم االجتماعية و انهياا الروابط األسـر ة و ز ـادة معـدالج جـرا م العنـف
واإلسا ة اجلنسية ب نية عامة و العنف األسرك ب ـنية ىاعـة( .منـال ـااوق
سيد )2006
وتشا "ناهد عباا" إىل وجود العد د م املشكاج األسر ة النا ـة عـ
ز ادة املشكاج االتت اد ة واالجتماعيـة والننيسـية والـيت تـنعكؤ يف ظهـوا
مــا ســمى اللــاق ال ــام وهــذه املشــكلة تعثــر األســرة يف دا وظا نيهــا
االجتماعية الـيت رتتـب عليهـا يف اـثا مـ األحيـان عـدم المـداة علـى الميـام
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بـدواها يف عمليـة التنشـ ة االجتماعيـة علـى يـو سـليم(.ناهد عبـاا حلمـ
 2000خ )171
عنــدما نعــدم احلــواا و التنيــاهم بـ الــاوج  ,وهروبــا مـ تتبعــاج لمــب
امللل لج الاوج لللاق ال ام هـذه اليـاهرة اخللـاة التـى عـيم علـى
اجملتمعاج العربية اا ة واجملتمع السعودي على وجه التحد د اما لل عليـه
اللاق العاطنيى وهذه املشكلة هلا مـ التبعيـاج و مـ االاـاا السـلبية تنيـوق
اللاق التام( .إجال إمساعيل حلم  2016خ)16
و عتك اللاق ال ام م ععب نوا .املشـكاج اونـه ال ميـنأل املـراة و
الرجــل رعــة البــد تيــاة جد ــدة ,و اامــال حيــاتهم الاوجيــة ,اىل جانــب انــه
عد املشاال ى االسرة وال حيلها وجيد عدد أا تليـل مـ االزوا ،حرجـا
ى االعرتاف بهذه املشكلة  ,و اللجـو للمات ـ لللـب الن ـأل و املشـواة
و حتــى املكاصــنية و امل ــااحة يمــا بينهــا .هــا نــتم عنهــا مــع اال ــام حالــة مـ
الكبـ بســبب عــدم امل ــااحة إلـ جانــب عــدم تمــد ر احــد الــاوج لللــرف
االىـر ,او عــدم تيــام الــاوا ،علــى تناعــة ااملــة .اذ عتــك الــاوا ،التمليــدك املــتهم
الر يســى هلــذه احلالــة ــى حالــة أيــاب املشــاعر و وجــود النيــروق االجتماعيــة
واالتت اد ة و عدم تمد م ك منهما التنازالج .وحماولـة احلنيـاظ علـى ميهـر ال ـ
امام اجملتمع اىل جانب اخلوف علـى االوالد ـى حالـة اللـاق التـام ,واخلشـية مـ
لمب امللل  (.وزي حممد اهلادي حممد صحاتة  2001خ )266
ويف اململكة العربية السعود ة و ح دااسـة جرتهـا وزااة التالـيط ن
نســبة اللــاق العــاطني ااتنيعـ يف عــام  2015عـ األعــوام الســابمة بنســبة
 .%20اما ن  %65م حاالج الاوا ،اليت مت ع طر طـرف آىـر و مـا
عرف ب (اخلاطبة) تنته ه األىرك إىل اللاق ال ام ( .اجمللـؤ األعلـى
لشؤون األسرة (اململكة العربية السعود ة .)2015
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و و ــح دااســة ىــرك جراهــا (علــى ا ــي  )2015جبامعــة امللــل
عبــدالعا ا ان مـ اســباب اللــاق ال ــام عــدم تــداة الشــر ل علــى مــل
مسؤولية الاوا ،ليها أياب احلب ب الشر ك اـم عـدم مراعـاة حـدهما
ــغوطاج احليــاة لــدك اللــرف اآلىــر .مــا م ـ الناحيــة االجتماعيــة تعتــك
ليهــا أيــاب
اخليانــة الاوجيــة اثــر العوامــل املؤد ــة إىل اللــاق ال ــام
الشر ل املستمر عـ املنـال اـم تـدىل األهـل يف مـوا احليـاة الاوجيـة ودعـا
ا ــي الاوجــة إىل تنيهــم منــط صا ــية الــاو ،ومشــاااته يف اهلوا ــاج الــيت
حيبهــا واالهتمــام بهــا حتــى ال كــون اــل طــرف يف وادا مســجوناد مــع هاتنيــه
النمــال .امــا دعــا الــاو ،إىل ننــب إهانــة الاوجــة و التمليــل مــ تــداها
والسار ة منها مام اآلىر و إهماهلا مـا ـد عها اىل البحـ عـ صـاص
آىر عيد إليها الثمة بننيسها عك العاتاج اال رتا ـية علـى صـبكة اإلنرتنـ و
عك وسا ل التواعل االجتماع (عل ا ي )2015
ولمـد اشـني دااســة ميدانيـة ســعود ة تامـ علـى عينــة تمـدم بللــب
اللــاق بعــد معا شــة لللــاق ال ــام ض ســتلع بع ــهم ملــها ن
املتوسط السنوي املتوتع لعدد حاالج اللاق  4924حالة تد دنـى 4112
حالة تد ت ى  5909ىال  2006ـ ( .2010حممـود حسـ 2014
خ )145
و ظهرج تماا ر إح ا ية سعود ة و حتها وزااة العدل ن نسبة حـاالج
اللاق ىال عـام  2014بلغـ ( )33954حالـة طـاق نانـة ملـا سـمى
باللاق ال ام وتاا دج هذه النسـبة يـو  188حالـة وميـاد عـام 2016
) http://www.skynewsarabia.com/web/article/697153(.
واللـاق ال ـا م عتـك تـدمااد للعاتـاج الاوجيـة بـل صـد مـرااة مـ
وال ميـنأل
اللاق النيعل ألن االستنااف الننيس يه مؤض وموجع لللر
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النيرعــة حليــاة ارميــة بينهمــا و تاا ــد اإلحســاا بــالنمص والدونيــة والوحــدة
واالات اب والغربة يف مثل هذه املشكلة .و رتك هذا النمط م منـا االنني ـال
اراد مدمراد على ننيسية الاو ،والاوجة واألبنا .
ولللاق ال ام اسباب متنوعة ومتعددة بينتها لنا العد د م الدااساج
الســابمة والتــى اان ـ منهــا دااســة (عبــاا ســييت  )2012حــول ظــاهرة
اللــاق ال ــام يف تلــر إىل ن اثــر حــاالج اللــاق ال ــام تمــع بســبب
اخليانــة الاوجيــة وع ـدم االنســجام الروح ـ والننيس ـ ب ـ الــاوج بســبب
االىــتاف يف الرأبــاج وامليــول مــع امليــل وعــدم اعتنــا اــا منهمــا برأبــاج
اللرف اآلىر (.عباا سييت )2012
ـ إصـراف
و صااج دااسة ( العبيد والراماي  ) 2010اليت جر
جملؤ األمـة الكـو يت إىل ان مـ ـم سـباب اللـاق ال ـام يف الكو ـ
تــدىل هــل الاوجــة ومشــكاج اخلــدم واالىــتاف يف املســتوك االجتمــاع
ود العاطنية باملنال
والسهر املت ىر يف الد وانياج والسنير املتكرا هروبا م
بالنسبة للاو ،واستادام األلنياظ النابية وأا الا مة للحياة واىتاف املـذهب
والتدى (.مر م العبيد و اطمة الراماي )2010
وميك ت وا اللاق ال واي باملسـرحية الـيت سـتمر عر ـها وميـاد دون
ن كون هلا نها ة سدل بعدها ستاا وم ام سود التعب اـل األصـااخ
يها بدو عليهم اإلنهاك حياولون التماسل وإظهاا ال مود بينما حياتهم
يف الواتع تنهاا بشكل مـؤض وخميـف .وميتـد األاـر املـدمر لللـاق ال ـام إىل
األطنيال اونهم عر ة لتننييؤ املشاعر السـلبية مـ حـد اللـر و اليهمـا
مبينة ن طنيال اللاق ال ـام عـانون مـ ا ـلراب الشا ـية وااليـراف
السلوا والعدوانية .وتشا األاتام إىل ن  %79م حاالج االنني ـال تكـون
بسبب املعاناة م انعدام املشاعر وعدم تعبا الاو ،ع عواطنيه هلـا وعـدم
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وجود حواا ربط بينهما .وتشا إح ـا ياج عامليـة إىل ن تسـعما مـ اـل عشـر
سيداج عان م عم األزوا ،وانعدام املشاعر ب األزوا ،املرتبل منذ
اثر م مخؤ سنواج .ما يف اململكة ا توجد إح ا ياج معرو ة وحمـددة
ع هذه املشكلة(www.almostshar.com(.
وبنا عليه إن املت مل لتلل الم ـية (ت ـية اللـاق ال ـام ) إمنـا جيـدها
ت ــية متداىلــة ومتشــعبة تتشــابل يهــا األســباب والنتــا م معـاد لتشــكل حلمــة
منيرأة م ا تماد االمان يف االسرة.
والسؤال الذك لرح ننيسه اآلن هو إىل متى سوف تستمر هذه احللمة ى
الدواان؟ وإن ض ك ى ممدوانا السيلرة الكاملة على سـبابها .هـل ميكننـا
حماولة احلد منها والتانييف م حدة آاااها على املر ة والرجل؟
وهل هناك م هتم مبد د العون د داد للـاوج اللـذان عـان مـ هـذه
املشكلة إلعادته مرة ىرك إىل حياتهم اللبيعية؟
واإلجابة ن هناك بعض الدااساج السابمة وع ب رواة إجياد نو .مـ
الــدعم لكــا الــاوج  .ا حــد العوامــل اهلامــة للتمليــل م ـ حجــم األ ــراا
املتوتعــة .باإل ــا ة إىل التوعــية بــإجرا املا ــد مـ الدااســاج املســتمبلية حــول
تلــل الم ــية حيــ اهتمــ دااســة جااوبســ  Jacobson 2016بعــا،
املشكاج االسر ه ع طر تـدا ب األسـرة ,حيـ اسـتهد التعـرف علـى
إذا اان التدا ب على حل املشكاج باإل ا ة إىل العا ،املعـريف للمشـكاج
األســر ة ســيؤدك إىل نتــا م تســتمر لنيــرتة طو لــة ,ومــدك اســتمراا الــاوج يف
االستنيادة م ذلل بعد انتهـا ـرتة العـا ،واملتابعـة ملـده عـام  .وتـد صـااج
نتا م الد ااسة إىل نه اـان هنـاك اسـتمراا يف التحسـ مـع تمـد م التعا ـا عـ
طر جلساج العا ،م وت ألىر حسـب احتيـا ،الـاوج Jacobson, (.
)N.S,2016, pp. 516-519.
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واااج دااسة ل مان  2016 Ly Manعلى همية إعلا وعف لنمـاذ،
االت ال السليمة يف األسرة السو ة واذلل تلل األمنا م االت ال يف األسر
املر ية أا السو ة امؤصر للتوا داىل األسرة و و أل اذلل اار االت ـال
السليم ب ع ا األسرة على العاتة بـ الـاوج وعلـى األبنـا يف األسـرة
وىاعــة علــى حيــاتهم الننيســية واالجتماعيــة والدااســية وايــف ن ظهــوا
املشكاج داىل نس العاتاج يف األسرة ما ه إال دليل على شل عمليـاج
االت ال داىل األسرة) Lyman C, 2016, pp.142-64. (.
وحاولـ دااســة هــاادنؤ  Hardnessالتعــرف علــى النيتــوا الــذي عــرتي
احليـــاة االســـر ة و هميـــة معاجلـــة هـــذا النيتـــوا ل ـــمان احلـــواا االجيـــاب بــ
الاوج ()Hardness, 2016.
و عتك احلواا األسري هو ساا بنـا األسـرة .هـو لغـة تنيـاهم بـ الـاو،
والاوجــة وال وبـ الوالــد و طنياهلمــا .م ـ ىــال احلــواا األســري ــاداد
التنياعل االجتمـاع بـ الـاوج و نيهـم بع ـهم اآلىـر همـا جيـدا وتم ـر
املسا ة بينهما و شااك ال منهما األىر يف همومه ومشاعره و كااه و تمكنان
الاوجان م حـ ل مشـاالهما بكـل هـدو بعيـدا عـ النااعـاج والتشـنم .بنـا
األسرة السليم موم على لغة احلواا االجياب والذي يه حيـرتم اـل طـرف ا ي
له وليؤ احلواا السليب والذي ع رض الر ي والتشنم له
اآلىر و ن
وعدم احرتام ا ي اآلىر) Pamela Mum:, 2016.(.
واو ـح نتـا م دااسـة  Bohanek, Jennifer G; Fivush, Robynعلـى
اهميــة احلــواا االســري بــ الــاوج والــذي ــنعكؤ تــ ااه علــى االبنــا .
()Bohanek; 2015, pp. 488-515.
واتنيم معها دااسـة  2015 Rober, Peter.مؤاـدة علـى هميـة تـدا ب
الاوج علـى احلـواا االسـري والـيت منهـا ب ـنية ىاعـة املهـاااج احلواا ـة
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والتمر على تنييم احلواا واسـتادام نـكاج عـوج معينـة يف حـد ثهم مـع
بع هم البعض واهمية التسامأل) Rober, Peter. 2015, pp. 158-170.(.
و اــدج دااســة ; Akers, Aletha Yعلــى اهميــة ا اداــاج االســر ة بـ
الاوج وإحـرتام مشـاعر اـا منهمـا لألىـر واملناتشـة يف التالـيط املسـتمبل
لبنا اسرة عحية سليمة) Akers, Aletha Y, 2015, pp. 160-167.(.
اما صااج دااسة  Scott, Allison Marie.ن احلواا األسري لـه اهميتـة
يف إعاذ تراااج سليمة لاسـرة و ميـ هـدا هم الـيت سـعون إليهـا األسـر
طول م األسر اليت نعدم يها احلواا
اليت بها حواا سري هلا عمر إ رتا
والتواعــل األســري والــيت ســرعان مــا تتعــرض للتنيكــلScott, Allison ( .
)Marie.,2015, pp. 1835.
وإستهد دااسـة  2015 Keating, David M; Russellالتعـرف علـى
العاتة ب منا اإلت ال داىل األسرة والتوعل إل حلول للمشكاج اليت
تعرض هلا األبنا وبين نتا م الدااسة ن الما اان هناك حمادااج سـر ة
ومنط م اإلت ال النيعال بـ ع ـا االسـرة المـا اـان األبنـا تـادا علـى
التوعــل حللــول للمشــكاج الــيت تعر ــون هلــا .والمــا ننبــوا ادود النيعــل
السلبية اليت تد تعر وا هلا م االعدتا Keating, David M; 2015, pp. ( .
)160-180.
و و ـح دااسـة 2015 Bova, Antonio; Arcidiacono, Francesco
ن ا ادااج األسـر ة بـ الـاوج هلـا نتـا م إجيابيـة يف إتنـا .األطنيـال بمبـول
المواعد اليت ت عها األسرة هلا و ا يف مساعدة األبنـا علـى احلنيـاظ علـى
البنية السـليمة مـ ىـال إتنـاعهم بتنـاول األطعمـة ال ـحية املنييـدةBova, ( .
)Antonio, 2015, pp. 206-224.

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

187

احلواا األسـري بـ األسـر وبع ـها الـبعض انـو .مـ العـا ،اجلمـاع
ؤدي إل نمل ىكاج األسـر بع ـهم لـبعض انمـل األم احلامـل ىكاتهـا إلـ
األمهــاج األىر ــاج ع ـ نربتهــا يف احلمــل واملشــكاج الــيت تعر ـ هلــا
واينيية اإلعتنا السليم باألطنيال)Kouri, Pirkko; 2014, pp. 279-283.( .
و و ــح دااســة ;Brown, Erica; Patel, Reena; Kaur, Jasveer
 2014 Coad, Janeن االسر الذي بداىلها نو .مـ ا اداـاج االسـر ة ـد
ان ابنا هم تمتعون برعا ة عحية ا ـل مـ االسـر أـا املهتمـة مبتابعـة احلالـة
ال حية اما ا و ح نتا م الدااسة ان االطنيال والشباب املوجـود ب سـر
ال وجد بداىلها حواا سري هو ااثر عر ة للتعـرض للكـثا مـ املشـكاج
واالمراض الننيسية)Brown, Erica, 2014, pp. 120-143(.
واوع دااسة مراا اخلليم للدااساج اإلسرتاتيجية (  )2014ب رواة
توعية الشباب املمبل على الاوا ،يف السنواج األوىل م الاوا ،مباهية الاوا،
وتبعاتة ومنحهم املعـااف واملهـاااج املتعلمـة بالتعامـل مـع صـر ل احليـاة واينييـة
هم األمنـا الشا ـية املاتلنيـة والت ايـد علـى مسـاج و ىـاق مهمَّـة اال َّـك
والتحمــل وســعة ال ــدا ومهــاااج ال تمــل هميــة اــاحلواا االســري واالحــرتام
املتبادل وأاها (مراا اخلليم للدااساج اإلسرتاتيجية )2014
و ظهـرج دااسـة  2012 Miller, Peggy J; Lin, Shumin.ن احلـواا
األســري حــدك وســا ل التنش ـ ة اإلجتماعيــة الســليمة لألطنيــال مؤاــدة علــى
تــدا ب تعلــيم الــاوج ىاعــا حــد ث الــاوا ،علــى طــرق احلــواا االجيــاب .
() Miller, Peggy J, 2012, pp. 105-114.
و سنيرج نتـا م دااسـة  2012 Fiese, Barbara H.ن احلـواا األسـري
اليوم علـى ما ـدة اللعـام ـؤدي إلـ إاتنيـا .املسـتوك التعليمـ والثمـايف بـ
الاوج م ىال تبادل وجهاج النير و ادج نتا م الدااسـة هميـة سـعى
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األســرة للتجمــع األســري يف تنــاول احــدك الوجبــاج ســو اد وحماولــة تبــادل
وجهاج النير م ىال احلواا البنا حـول هميـة ال ـحة الغذا يـة واألحـوال
يـع
اإلتت اد ة واإلجتماعية اليت متر بها األسرة لبنا العاتاج االجيابية ب
طراف االسرة) Fiese, 2012, pp22.(.
امــا اشــني دااســة  2012 Davis, Genevieve L.ن ا اداــاج
األسر ة حول األحداث اليومية التى مير بهـا الـاوج تـؤدي إلـ وتـا تهم مـ
التعرض ملشكاج على عكؤ االزوا ،الذ لد هم طاق عام يف حياتهم
اليوميــة حيـ تــام بــإجرا دااســة مماانــة للتعــرف علــى النيــرق بـ االزوا،
الشباب الذ جيرون حمادااج عـ حيـاتهم املعيشـية واالزوا ،الـذ نيتمـدون
للغة احلواا يما بينهم وتد اظهـرج نتـا م ن احلالـة الننيسـية للـاوج الـذ
تحــاوان ــل حــاال م ـ الــاوج الــذي ال جيــرون اك حــواااج اســر ة
و ادج نتا م الدااسـة علـى هميـة التواعـل واحلـواا األسـرك حـول حـداث
احلياة)Davis,2012, pp. 1844.( .
وانلاتاد م ذلل واستجابة ملا مت عر ه م توث ودااساج سـابمة .اـان
البد ن كون ملهنة اخلدمة االجتماعية ب نية عامة دوااد عاال موتدىاد اجيابيـاد
مع تلل الياهرة .وذلل لكونها تعد حد هم امله اإلنسـانية التـى تتعامـل مـع
خمتلف ظواهر اجملتمع وت ا اه االجتماعية .مستادمةد ى ذلل طرتهـا العلميـة
املاتلنية .ومنهـا وب ـنية ىاعـة طر مـة العمـل مـع اجلماعـاج .والتـى ميكـ ن
تتعامل مع اجلانب الوتا ى و العاجى لتلل الم ية وذلـل للحـد مـ تبعاتهـا
و اااها االجتماعية اخللرة .والتى بات تهدد ايان األسـرة واجملتمـع علـى حـدا
سوا (.إتبال حممد بشا  2014خ )37
و رجع هذا إىل ما تتمتع بـه اللر مـة مـ دواج ىاعـة ـ تى ـى ممـدمتها
(اجلماعة ذاتها) حي متتلل اجلماعة المداة على الت اا ى صا ية ع ـا ها
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وتعد ل اناهاتهم وتنمية تدااتهم الذاتية على النحو الذك حيم النمو والـتغا
االجتماعى املللوب .وذلل باالستناد إىل ما تـو ر لـدك اللر مـة مـ سـاليب
ومكوناج وتكنيكاج علمية ومهنية عد ـدة .والتـى نـذار منهـا د ـداد النمـاذ،
العلمية .ملا تو ه مـ ىلـواج وإجـرا اج عمليـة حمـددة تعمـل علـى توجيـه
املمااسة املهنية وتد ع بها يـو ميـ التلـوا والنمـو املهنـى املنشـودLean ( .
)I.Gisalerg, 2013, P.213.
اجلماعة متتلل المداة على العمل انس للمسـاعدة املتبادلـة ألع ـا ها .
حي ن ة اعة وجد بداىلها طاتة اامنة تعمل على نييا األ راد للعمل
معا يو مي املساعدة املتبادلة)Michael E. Lamb 2011.( .
وم الدااسـاج السـابمة الـيت ااـدج لنـا دوا مهنـة اخلدمـة االجتماعيـة يف
التعامل مع املشكاج االسر ة دااسة بيلى جون  Bailey Joanneالـيت هـد
اىل د ـــد الـــدوا النيعلـ ـ لألى ـــا االجتمـــاع مـــع مشـــكاج اللـــاق
والعوامل املؤد ة إليه وطبم على عينة عشوا ية م املللماج مبحكمة األسـرة
يف وال ة " اونتى هاا ؤ " ومت استادام األى ا االجتماع لدوا الوسـيط
يف تمـــد ر احلـــاالج لـــتمك األزوا ،مـ ـ دا دوااهـــم املاتلنيـــة وتوعـــل
الدااســة الن هنــاك ــرق يف التعامــل مــع األزوا ،الــذ اســتادام معهــم دوا
الوســـيط يف مشـــكاج اللـــاق دون األزوا ،الـــذ ض ـــتم اســـتادام دوا
الوسيط معهم)Bailey Joanne Daugherty, 2016. ( .
اما ادج دااسة إمساعيل م لنيى ساض  2009له على همية إعـداد
األى ــا االجتمــاع إعــداداد علمي ـاد ونير ـاد لي ــبأل ىــباا يف التعامــل مــع
مشكاج النااعـاج االسـر ة لـدك طـريف النـاا( .الـاوج ) واملهـااة يف تنـاول
مساعدة احلاالج واملشكاج األسر ة والمداة على استادام األسـاليب النينيـة
والتكنيكــاج يف هااســة دواه ا ى ــا اجتمــاع والمــداة علــى اســتادام

190

منوذ ،ممرتح ملواجهة مشكلة اللاق ال ام باجملتمع السعودي م منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج
د .نوف حممد العتييب

مــوااد وإمكانــاج اجملتمــع ملواجهــة املشــكاج األســر ة( .إمساعيــل م ــلنيى
ساض .)2009
واصـــااج نتـــا م دااســـة ابتســـام ا عــ إىل هميـــة اســـتادام األســـاليب
العاجية مع الاوجاج طالباج اخللع .انموذ ،التدىل يف األزمـاج للتانييـف
م حدة املشكاج االجتماعية والننيسية اليت تواجهها الاوجة (.ابتسام ا عـ
حممد)2007 ,
و صــااج دااســة إمساعيــل م ــلنيى ســاض  2005إلـ هميــة الت هيــل
املهنى لألى ا ي اإلجتماعي م ىال مساعدتهم علـى إاتسـاب مهـاااج
وطــرق عــرحيه تســاعد علــى دا دواهــم املهنــى مبكاتــب تســو ة النااعــاج
األسر ة معاجلة مشكاج املمااسة احلالية وإتاحة رعة للتعد ل واإل ـا ة
واإلبتكاا و سـ ال ـلة بـ املمااسـ ومتاـذك المـراا النينـى واإلدااك
تمد م ت وا ملعاجلة املشـكاج املهنيـة واإلداا ـة التـى تتعلـ بـ دا األى ـا ى
لدواه( .إمساعيل م لنيى ساض )2005
وهــد دااســة "ع ــام صــحاتة" إلــ د ــد مــدك التــاام األى ــا ي
االجتماعي مبا تعلموه يف دااستهم يف الياج ومعاهد اخلدمة االجتماعيـة مـ
تيم مهنية وعملياج اخلدمة االجتماعية واـذلل تمـو م دا هـم املهـ مبحـاام
األحــوال الشا ــية و صــااج نتــا م الدااســة إىل ن هنــاك عــعوباج تواجــه
عمل األى ا االجتماع با كمة منها ال ـعوباج الراجعـة إىل الم ـوا يف
األعداد امله لألى ا ي االجتماعي وععوباج ااجعة إىل مؤسسة العمـل
وعــعوباج ااجعــة ألطــراف النــاا ,.امــا صــااج النتــا م إىل ن األى ــا ي
االجتماعي يف حاجة إىل تدعيم وتنمية ألدا هم وتدااتهم للعمل يف مثل هذه
املؤسســاج ,امــا وع ـ الدااســة ب ــرواة اإلعــداد امله ـ م ـ تبــل اليــاج
ومعاهـد اخلدمــة االجتماعيــة بشــكل ميكـ التعامـل مــع مثــل هــذه النوعيــة مـ

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد اخلمسون حمرم 1440هـ

191

الم ا ا وعمد دوااج بشكل مستمر هلم ل مل مهاااتهم اليت تعتـك األسـاا
يف العمل مع هذه احلاالج( .ع ام حممود صحاتة)2004 ,
وبنيرة ليلية للدااساج السابمة سوف د
 .1إن الدااساج العربية واألجنبية اتنيمـ علـى ن ا اداـاج األسـر ة حـول
األحداث اليومية التى مير بهـا الـاوج تـؤدي إلـ وتـا تهم مـ التعـرض
ملشـكاج علـى عكـؤ االزوا ،الـذ لـد هم طـاق عـام يف حيــاتهم
اليومية.
 .2اهتم الدااساج األجنبية بعا ،املشكاج االسـر ه عـ طر ـ تـدا ب
األسرة ومنها دااسة ((2016 Jacobson
 .3بينمــا انهـ الدااســاج العربيــة إلـ الرتايــا بشــكل ىــاخ علـ د ــد
ســباب املشــكاج االســر ة ك انهــا ااــاج علــى اجلوانــب الوتا يــة ملنــع
حدوث املشكاج.
 .4حي ـ ااــاج بعــض الدااســاج عل ـ ســباب اللــاق ال ــام ومنهــا
دااسة مراا اخلليم للدااساج اإلسرتاتيجية (  )2014ودااسـة (علـى
ا ي )2015
 .5بينما اااج دااساج ىـري علـ هميـة نير ـاج العـا ،االسـري يف يف
مواجهة املشكاج األسر ة لدك الاوج منها دااسة جـيمؤ ادوااد -
جون اودولف.2016 Gumz E, Rudalph J
 .6بينمـا اـدج دااسـة ( ( (Andrew, Pithous, 2014.إمساعيـل م ـلنيى
ســاض  ) 2009علــى هميــة الت هيــل املهنــى لألى ـا ي اإلجتمــاعي
للعمل مع األسر اليت تعان م مشكاج سر ة.
وت سيس ـاد علــى مــا تمــدم و مــا ســنيرج عنــه نتــا م البحــوث والدااســاج
السابمة وألهمية العمـل ـى جمـال األسـرة ا حـد امليـاد اهلامـة واملسـتحداة
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للادمة االجتماعية يف اجملتمع السـعودي ميكـ المـول بـ ن حماولـة التوعـل "
لنموذ ،ممـرتح ملواجهـة مشـكلة اللـاق ال ـام يف اجملتمـع السـعودي مـ
منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج" إمنا عد املنلل الر يسى هلذا البح .

ثانياً :أهداف البحث :

سعى البح الراه إىل ميـ جمموعـة مـ األهـداف والـيت تتمثـل يمـا

ل
 .1د د مياهر واعراض اللاق ال ام .
 .2التوعل اىل األسباب املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة.
 .3التعرف على دوا الاوج لتجنب اللاق ال ام .
 .4التعرف على اناهاج الاوج يو املساعداج املهنية اليت تمدم هلم.

ثالثا :تساؤالت البحث :

ســعى البح ـ الــراه إىل اإلجابــة علــى جمموعــة م ـ التســا الج والــيت
تتمثل يما ل
 .1ما مياهر واعراض اللاق ال ام ؟
 .2ما األسباب املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة؟
 .3ما دوا الاوج لتجنب اللاق ال ام ؟
 .4ما اناهاج الاوج يو املساعداج املهنية اليت تمدم هلم ؟
خامساً  :مفاهيم البحث:

تتحدد منياهيم البح الراه ى
 منيهوم املشكلة. منيهوم اللاق ال ام .وميك عرض هذه املنياهيم مبا د م التني يل على النحو التال
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املنيهوم االول منيهوم املشكلة
ه حالة م عدم الر ا و التوتر تنش ع إدااك وجود عوا ـ تعـرتض
الوعول إل اهلدف و توتـع إمكانيـة احل ـول علـ نتـا م ـل باالسـتنيادة
م العمليـاج واألنشـلة امل لو ـة علـ وجـه حسـ و اثـر انيا ـةMalcolm (.
)Payne:,2005.
وميك تعر ف املشكلة م منيوا آىر عل نها نتيجة أـا مر ـية و أـا
مرأوب يهـا تنشـ مـ وجـود سـبب و عـدة سـباب معرو ـة و أـا معرو ـة
تــا ،إلجــرا دااســاج عنهــا للتعــرف عليهــا حتــى ميكـ التـ اا عليهــا امــا
عتلف املشكاج م حي داجة حدتها و ت ااها (.جـد صـنيي السـكري
)2000
وم ىال ما سب ميك للباحثة و ع تعر نيا اجرا يـا للمشـكلة تنيـ مـع
البح الراه يما لى ـ
عــعوباج تواجــه الــاوج يف احليــاة االســر ة تــؤار هــذه ال ــعوباج علــى
تواعل الاوج مع بع هم البعض.
املفهوم الثاني :مفهوم الطالق الصامت:

تعرف المة اللاق ى اللغـة العربيـة بـاالىتاف والشـماق( .جممـع اللغـة
العربية  1991خ .)610
اللاق ال ام هو حالة نش ج يف جمتمعاتنا مـؤىردا وهـ ىلـر و صـد
تكاد على األسرة م اللاق .ني هذه احلالة ال كون هناك طاق بـل بمـى
عمد الاوا ،ساا اد ب الاوج ولك ااد منهما عيش مبعـال عـ اآلىـر يف
ال مناح حياته حتى نهما ال ناما يف ننيؤ الغر ـة .وتـ ت هـذه احلالـة عنـد
أياب املـودة والرجـة وا بـة الـيت تبنـى عليهـا البيـوج تنـا .هـذه اخل ـال
احلميدة م تلوب الاوج ؛ وال بمى هلـا إال واجـب التواجـد سـو اد وذلـل
ىو ـاد مـ لمــب مللـ و مللصمــة وى وعـاد لمــب مللصمــة للاوجــة؛ وذلــل
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لنيرة جمتمعنا الماعرة للمللصماج .وهذه احلالة تد ال عـرف عنهـا حـدا ىـاا،
مــام العا لــة واألعــدتا ؛ كونــان وا نهمــا اثــر حبيــب هيام ـاد
الــاوج
ببع هما ولك يف ىلوتهما؛ خيلعان تنا .العا لـة و عـودان إىل وجـه النيـراق
المبيأل ) .سنا اخلوىل  2013خ .)257
اللاق ال ام هو نها ة أا امسية للعاتة الاوجية ا وجد تواعل
ب ـ الــاوج وال اــام وال وعاتــة زوجيــة والــيت تا ــد م ـ املــودة وتمــرب
الملوب .ـبأل هنـاك تبلـد يف املشـاعر؛ لداجـة نـه يف بعـض احلـاالج تنعـدم
الغاة لدك حد اللر و ااهما؛ وهـ ا ـرك الر يسـ للحيـاة الاوجيـة؛
والدليل الماطع على وجود احلب بينهما .بأل الاوجان يف هذه احلالة جاانـاد
يف بي ا واحد و ل تشبيه للحياة الاوجية بينهما هـ مثـل امليـ – احلـ
و اما سمى يف األ ام األجنبية الاوميب هناك بيـ واجـل وامـر ة عيشـان
سمفا واحد مط .و" مط" هذه ه املُع ـلة جسـدا بـا اوح ونبـاجا
با مثاا) سنا اخلوىل  2013خ .)257
وم وجهة نير اخلدمة االجتماعية م سباب نشو اللاق ال ـام هـو
التعن لدك الاوج الا منهما ر د ال ص ا لننيسه وال علم حدهما ن
لكل منهما واجباته الـيت هـ حمـوق
احلياة الاوجية مبنية على ساا طر
لآلىر وحموته اليت ه واجباجا علـى اآلىـر بـل إن اـل طـرف ر ـد اـل
ص لننيسه وتد كون اخللل م طرفا واحد مط ولك هذا جيعل اللرف
اآلىــر نُنيُــر ومــع مــروا الــام ؛ تتولصــد ادة عــل عكســية تــدعو إىل التمــرد
واخلرو ،ع امل لوف .ويف حاالج كون السبب هـو تراامـاج مـ مشـاال ض
تم حلها يف وتتها مع العلم نها تكون عغاةد وليس ذاج ت اا تد ذاتها يف
ذلل الوت ولك عدم الوعـول إىل حـل هلـا؛ ـؤدي مـع مـروا الـام إىل
تراامها وتكاارها مثـل احل ـى ال ـغاة تتجمـع ـوق بع ـها كـون مـ
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السهل إزالتها والد ب ول ولك تراامها جيعلها ت ـبأل جـباد سـتحيل إزاحتـه
م وجه العاتة الاوجية) جدك من وا  1992خ .)38
سمف واحد مثـل
اللاق ال ام هو عبااة ع عيش ب االزوا،
الغربا ال ى أر ة ىاعة به او ى أر ة واحده و لك ال ى سر ر ىـاخ
به حي حيا ظ الاوجان على العاتة الاوجية اشكل مط امـام النـاا و هـذا
هو املعل  ,اما احلميمة  ,تنعدم العاتة الوجدانية و العاطنيية.
اااه على الاوج ميك تو يحها يما ل :
 ولللاق ال ام
 صيو .ال م و عف التواعل وأياب لغة احلواا يف احلياة الاوجية االنسحاب م املعاصرة الاوجية تبلد املشاعر و ود العواطف أياب البهجة واملرح واملودة والتودد واألجوا الرومانسية. أيــاب االحــرتام والل ـ والر ـ ب ـ الــاوج وصــيو .العنــاد و النر ــاةوالتذمر والشجاا والنااعاج ألتنيه األسباب
 االهمال واألنانية والامباالة باحتياجاج ومتللباج وآالم ال طرف اهلروب املتكرا م املنـال و جلـوا الـاوج يف مـاا منني ـلة داىـلبي الاوجية ( االنعاال املكان
 عدم االصرتاك يف نشلة مشرتاة. اإلنسحاب م راش الاوجية الننيوا الشد د م اللرف اآلىر. الشعوا بالندم على االاتبا باللرف اآلىر. التنيكا باللاق و بالاوا ،م امر ة ىرك. صــيو .الســار ة واالســتهاا واالســتهتاا والتعليمــاج الســلبية والتمليــل مـ صـ ناألىر وجرح مشاعره بكلماج مؤذ ة ( املياهر اجلسمية و ي سلواياج ىرك
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ل.

 االال والشرب بشكل منني اللــــوم املتبــــادل واالنتمــــاخ مــ ـ ا ــــازاج وطموحــــاج اللــــرف اآلىــــر.ام املس ولياج على اللرف اآلىر والتحلل م االلتااماج ناهه.
وم ىال ما سب ميك للباحثة و ع تعر نيا اجرا يـا لللـاق ال ـام
تني مع البح الراه يما لى ـ
حالة م اجلنياف العـاطني واالنني ـال الوجـدان بـ الـاوج وبعـد اـل
منهما ع اآلىر يف ألب موا حياتهما.
سادسا ساليب مواجهة مشكلة اللاق ال ام م منيوا طر مـة العمـل
مع اجلماعاج
تتبع االى ا ية االجتماعية األسر ة العد د م األساليب مـع األسـرة لتحميـ
اهداف معينة مثل احل ول على معلوماج ع األسرة و إلتنا .األسـرة بتغـيا
سلواياج معينة متااسها .
و د ـد سـاليب مواجهـة مشــكلة اللـاق ال ـام جــا مهـم جييـب علــى
تسـا ل ا يسـى وهـو ايــف؟ و الكينييـة التـى ـتم مـ ىاهلـا التـدىل مـع األســر
ملعر ة ما لى
 ايف ميك التدىل باألسلوب املناسب مع األسرة ؟ ايف تنتمل باألسرة م مرحلة التشايص إىل مرحلة العا،؟ ايف تستب ر األسره باخللل التى تعانى منه؟ ايــف ميك ـ ن تســهم األســرة ــى عنييــف حــدة اخلا ــاج األســر ة التــىتواجهها؟
ولكى يب علـى هـذه التسـا الج يجـب ن متتلـل االى ـا ية االجتماعيـة
األسر ة اك عـدد مـ األسـاليب املهنيـة ـى مواجهـة مشـكلة اللـاق ال ـام
و كون لد ها املرونة ى إستادام األسـاليب املناسـبة ـى الوتـ واملرحلـة املناسـبة
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م ـ العــا ،وســوف تعــرض الباحثــة ــى تثهــا الــراه بعــض األســاليب املهنيــة
املمرتحة التى ميك لاى ا ية االجتماعية إستادامها يف مؤسساج اعا ـة االسـرة
يما لى
 سلوب النمذجة السلواية
ه إحدك العملياج اهلامـة ـى عمليـة تعـد ل السـلوك االنسـانى وتموميـه
وهى عملية تغيا للسلوك نتيجـة ماحيـة سـلوك صـاص ىـر وهـذه العمليـة
ساسية يف معيم مراحل احلياة االسر ة ألننا نتعلم معيم سلواياتنا م ىـال
ماحيــة ســلوك اآلىــر وتمليــدهم بــل ال نكــون متجــاوز ذا تلنــا نهــا
العملية األهم ى تعليمنا عيـا معيـم مـا تعلمنـاه.وم املهـم جـداد معر ـة ن
وظـا ف النمذجـة  Modelingو التمليـد ال تمت ـر علـى ااتسـاب سـلواياج
جد دة ض تك موجودة م تبل و تعد ل السلوك المـد م بـل ميكـ تعلـيم
السلوك االجتماع اجلد د م ىال املراتبة حلاالج متنوعة.
واثااد ما تكون عملية التعلم بالتمليد و النمذجـة عمليـة عنيو ـة ال حاجـة
لت ميم برامم ىاعة حلدواها النيتاة املمبلة علـى الـاوا ،تـتعلم ايـف تسـلل
ى املواتف االجتماعية املاتلنية م ىال مشاهدتها لنموذ ،االم .
 سلوب لعب األدواا Role Play
وهذا األسلوب م األساليب اهلامة ى املسـاهمه ـى التانييـف مـ حـدة
اخلا اج األسر ة داىل األسرة حي ن إسـتادامه لتنميـة مهـاااج الـاوج
والتــدا ب والــتعلم .و ــى هــذا األســلوب لبـ الشــاص مبــد ( واـ ن) .ألن
اإلنسان ميثل دوااد م واتع احلياة اإلجتماعية م ىال األدا كتسـب املهـااة
و اخلــكة ــى الت ــر اج واأل عــال و دا الســلواياج .ولعــل مواتــف لعــب
األدواا للتانييف م حدة النااعاج االسر ة تتمثل ى
( )1موتف الاو ،والاوجة.
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( )2موتف األم واألبنة.
( )3موتف األب واألب .
ولعل سلوب لعب األدواا مع األسرة تللب
أ -د د مواتف لعب الدوا بدتة م واتع احلياة اإلجتماعية للاوج .
ب -د د األدواا التى توك عليها مواتف لعب الدوا.
ت -توز ع األدواا على االطراف املتنازعه بعد تهي تهم ألدا ها.
ث -تننييــذ عمليــة لعــب الــدوا ليكــون هنــاك عــدد مـ األع ــا العبــى دواا
وجمموعة ىرك تشاهد األدا .
ج -بعــد إنتهــا تننييــذ عمليــة لعــب الــدوا الميــام مبناتشــاج تمومييــة لت ــحأل
األ كاا والسلواياج اخلاط ة والت ايد على السلواياج اإلجيابية.
 تكنيل العا ،املعر ى السلواى
تعلم الاوجان مـ ىـال العـا ،السـلوا طـرق االسـرتىا يف مواجهـة
املواتــف املــثاة حتــى تــدابا عليهــا و كتســبا املهــاااج النينيــة ــى التعامــل مــع
مشكاتهم األسر ة .ويف العا ،املعـريف ـتم مناتشـة الـاو ،و الاوجـة بـبعض
كااهم السلبية اليت عتمدها ى اللرف األىر واليت تؤدي به وننبه املواتف
االجتماعية واستبدال تلل اال كاا ب ىرك اجيابية تدعم الذاج وتؤادها .امـا
ا وا التثميني و يه نيهم النيرد ما هو المل واخلوف وايف ؤار عليه ومدك
صـده حالتـه وذلـل بـكامم تعا ـا الثمـة بـالننيؤ والتـدا ب علـى المـداة علـى
اد مهم لتانييف ال غو على
االت ال والتعبا .وحموا العا ،االجتماع
النيــرد وت ــحيأل هااســة اــثا مـ اال ــراد الــذ ا ــدون الملـ لــد هم .و ــتم
تلبي هذا املدىل م ىال
 التدعيم والتشـجيع وهـو إعلـا املك ـاة و الثـواب علـى السـلوكاملرأــوب لا ادتــه وتتنــو .نــوا .املــدعماج وعتلــف بــاىتاف األ ــراد وميكـ
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عـياأتها مبسـاعدة األى ـا الـذي ـداب ا ـيل بالعميـل علـى اسـتادام
املدعماج.
ب  -حد الـذاج وهـو جمموعـة مـ العبـااج واجلمـل التـى موهلـا
العميــل لننيســه ع ـ األحــداث واملواتــف التــى ميــر بهــا حي ـ تت ــم هــذه
العبــاااج كــااهم ومعتمــداتهم التــى تعلموهــا ىــال مراحــل منــو املشــكلة
وحيدد حد الذاج ايـف نعمـل وايـف نشـعر وعـ طر ـ تغـيا حـد ثنا إىل
الذاج إننا نستليع تغيا ما نشعر به وما ننيعله.
 سلوب الرتايا على املهام
عتك منوذ ،الرتايا على املهـام مـ النمـاذ ،التـى تهـتم بإسـتكمال اخلدمـة
لألع ا ى رتة ت اة نسبياد و نير إىل هذا املدك الامنـى الم ـا علـى نـه
حيم مياة هلذا النموذ ،حي ستهدف تمليل تكلنية تمد م اخلدمـة مـ ىـال
د د هذه النيرتة الامنية الم اة إىل جانب ن النمـوذ ،نيـر إىل هـذا املـدك
الامنى على نـه دا ـع لكـل مـ األى ـا ى اإلجتمـاعى واألع ـا إىل سـرعه
التحرك وبذل اجلهد املكثف ى سبيل حل املشكلة وم ام مي نتا م سر عة
وملموسة.
و ى ال احلاالج سا هـذا النمـوذ ،ـى إطـاا التـدىل املالـط والم ـا
..
الذك راعى تداة األع ا على احلراة واإل از
 سلوب الع ف الذهنى
تعتك عملية الع ف الذه اليت تتم مبشـاااة جمموعـة مـ النـاا طر مـة
عالة و مؤارة ألنها تنشئ كاااد جد دة حلل املشكاج وتلوا عمـل النير ـ
وتــثا ــيهم النشــا واحليو ــة و ــثهم علـى العمــل ســو ة وعمليــة الع ــف
الذه ليسـ ببسـاطة نشـاطا عشـوا يا بـل مـ ال ـرواي ن تكـون منيمـة
وتتبع تواعد معينة.
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اخللواج املرتبلة بالع ف الذهنى
 ى مرحلة الع ف الذهنى الكم مللوب جلمع اك تدا مـ األ كـاا مـاألع ا حول مشكلتهم بلر مة مرتبة االعجلة النيكر ة.
 النمد مستبعد ملساعدتهم على املباداة باأل كاا تر ة.ع ال األ كـاا ـتم ترتيبهـا وحـذف املتشـابه والوتـوف
 بعد اإلنتها معلى اثر األ كاا إاتباطاد باملشكلة.
 اخلرو ،تلول تابلة للتلبي لتمـود املشـااا إىل الميـام بهـا ذاتيـاد للتغلـبعلى نااعاتهم األسر ة.
وميك إستادام سـلوب الع ـف الـذهنى بشـكل عـال ـى مـواجهـة اللـاق
ال ام ى املواتف األتية
 ميك إستادام سلوب الع ف الذهنى ى حل املشكاج األسـر ة التـىتتللب حلوال سر عة.
ب  -ســتادم الع ــف الــذهنى ا ســلوب ــى تنميــة تكيــف الــاوج مــع
بع هما.
 - ،ســتادم الع ــف الــذهنى ا ســلوب ملســاعدة الــاو ،والاوجــه علــى
التنييكــر ــى إجيــاد حلــول للنااعــاج التــى تعرت ــهم وتــؤار ــى حــدوث
املشكلة األسر ة.
 سلوب املاحية Observation Techniques
 سـلوب املاحيـة املباصـرة Direct Observation Techniqueوتــتم ــى املواتــف اللبيعيــة م ـ ىــال األحــداث اليوميــة العاد ــة ــى اجللســة
وتاحيها االى ا ية االجتماعية ع طر اجللساج األسر ة التى نمع بينها
وب الاوج انا الميام جبمع البياناج.
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سلوب املاحيـة أـا املباصـر Indirect Observation Technique

ب -
وتتم داىل اجللساج األسر ة ولكنهـا حمـددة مسـبماد حيـ تـتم املاحيـة
للتنياعل األسـرك مـ ىـال مواتـف نر بيـة م ـممة و م ـبوطة مثـل لعـب
األدواا ب راد األسرة و ع طر إعادة متثيل مواتف معينة ملاحيـة نمـا
معينة وحمددة ددها االى ا ية االجتماعية األسر ة تبل إجرا املوتف.
 ساليب املناتشة الت ملية Reflective Discussion Techniques
وتد حدد تيلكك  Tilburyن هذه املناتشة تدوا حول األ كاا املتبادلـة بـ
راد األسرة إلستدعا احلوادث واخلكاج السابمة لتكو تدا م اإلستب ـاا
باملواتف احلالية لألسرة (.عبدالناعر عوض جد جبل )2009
وتشمل ساليب املناتشة الت ملية اإلجيابية " طرح كـاا جد ـدة والتو ـيأل
والتنيســا وت ــحيأل املشــاعر وابــط األحــداث احلا ــرة باملا ــى( .حممــد
حمروا الشناوك  1994خ )453
 ســلوب احلــل املبــد .للمشــكاج Creative solution to the
problems

اا د هذا األسلوب هو العاض " باانا " و موم هـذا األسـلوب علـى إدااك
املشكاج ا يلة بالنيرد يف بي ته وحماولة و ع حلول هلا تكـون ر ـدة وذاج
تيمة عملية ووظينيية و تللب ذلل بلبيعة احلال
 د د املشكلة.
ع البياناج بش نها.

 التنيكا يف احللول.
 و ع عدة بدا ل.
 اىتباا البد ل األنسب.

202

منوذ ،ممرتح ملواجهة مشكلة اللاق ال ام باجملتمع السعودي م منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج
د .نوف حممد العتييب

 د ــد زمــ تننييــذه وتكلنيتــه وىســا ره وهيااتــه وبيــان مــكااج
عاليته (.عبدالناعر عوض جد جبل )2009
 عوا األسرة Family Photo
تتميا نية اإلطا .على لبوم عوا األسرة بتمد م اروة م املعلوماج ع
توظيـف املا ــى واحلا ـر هلــذه األسـرة حــد إسـتاداماته هــو التغلغـل ــى
لبوم عوا األسرة اجلماعية  .إن اإلستجاباج "الشنيو ة وأا الشنيو ة" بالنسـبة
لل وا واألحداث أالباد ما تعتك ااصـنية لعاتـاج األسـرة وتماليـدها وهيكلـها
وتواعدها ومناذ ،اإلت ال يها حي للـب مـ األع ـا ن حي ـروا عـوااد
مهمة لألسرة و ناتشوا سباب إح ـااها وىـال مناتشـة هـذه ال ـوا تت ـأل
صيا اثاة ع هذه األسرة ىاعة يما تعل بعاتـاتهم ب سـرتهم وباألجيـال
السابمة ()Robert Smith, 2010, p.3.
هــذه النينيــة تكشــف ع ـ إناهــاج اــل ع ــو م ـ ع ــا األســرة يــو
األىر وهى ترب ما تشبه اإلىتباااج اإلسماطية حيـ إنهـا تكشـف عـ
صيا معينة أا التى تيهر ـى ال ـواة وهـذا نييـد املعـاى ـى التعـرف علـى
الكثا م املعلوماج التى تنييده ى مرحلة التشايص و ى الكشف ع طبيعـة
العاتاج ى هذه األسرة.
 املدىل الروحى Spiritual approach
هتم املدىل الروحى بعاتة اإلنسـان هـا ـؤار علـى عاتتـه بالبي ـة ا يلـة
به إعـداده ليتحمـل مسـ ولياته بـد مـ داىلـه وال ومـ تني ـياته الميميـة
والروحيــة وتنيكــاه النمــدك .و ســاعد هــذا املــدىل علــى ز ــادة إدااك النيــرد
لإلنتمــا واإلت ــال اإلجتمــاعى وز ــادة التـ اا علــى الشــاص ــى حــاالج
النيمدان واإلنتمال وز ادة المداة علـى إجيـاد معنـى للعاتـاج الشا ـية مـ
ىال تنمية المداة على التسامأل مع الذاج واألىـر امـا راـا علـى عـا،
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نما ال عف والتوتر .و عتمـد املـدىل الروحـى علـى نير تـى نـاوز الـذاج
واألنساق الد نامية مد اـان إلسـهام اـل مـ إبراهـام ماسـلو  Masloواـاال
جوستاف ونم  Youngالني ل ى ظهوا نير ة ناوز الذاج Transpersonal
 Psychologyالتــى تســلم ب ـ ن املشــكاج اإلجتماعيــة الننيســية مرتبلــة بغيــاب
العوامــل الروحيــة ونــاوز الــذاج عنــى نــاوز حــدود الشــاص حي ـ حيم ـ
مستوك م النمو رتبط يه األىر  (.عنياف ااصد عبدالرج .)1999
وتــد ذاــر "عبــدالعا ا همــى النــوحى" هميــة األىــذ باجلوانــب الروحيــة
والد نية ى االعتبـاا عنـد التعامـل مـع العمـا وذلـل لـدواها و هميتهـا امـا
ذارها (عبدالعا ا همى النوحى .)2002
 اجلانــب الروحــى والــد نى مــدىل حل ـ العمــا علــى اعا ــة ننيســهمو سرهم ام وجهون طاتتهم اىل جاانهم وجمتمعهم.
 للبعد الروحى والد نى اهميه ى التعامل مع اا ة حجام العمل املهنـىواما هو مللوب ى العمل مع األ راد واألسر واجلماعاج ال غاة .هو
مللوب ا ى العمل مع اجملتمعاج.
 شكل البعد الروحى حا ااد تو ا لبذل اجلهد الازم خلدمة اجملتمع.سابعاً :اإلجراءات املنهجية للبحث :

 -1نو .البح
نتمى هـذا البحـ إىل البحـوث الوعـنيية التحليليـة حيـ نـه سـعى إلـ
التوعــل إلــ منــوذ ،ممــرتح للحــد مــ مشــكلة اللــاق ال ــام يف اجملتمــع
السعودي م منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج.
 -2منهم البح
عتمــد هــذا البح ـ علــى إســتادام مــنهم املســأل اإلجتمــاعى بإســتادام
العينة .حي تام الباحثة بتلبي دااستها على عينة م االزوا ،جبمعية مودة
اخلا ة مبد نة الر اض ومت د د العدد اإل ال لـازوا ،ـى ( )540زو،
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وزوجة ومت ىذ عينـة عشـوا ية هثلـة لكا ـة االزوا ،وعـل عـددها ()108
زو ،وزوجة وهم ميثلون نسبة  %20م إ اىل االزوا. ،
 -3دواج البح
أ -إعتمــد البحـ الــراه علــى داة ا يســية تتحــدد يف إســتمااة إســتبيان
حــول منــوذ ،ممــرتح حلــل مشــكلة اللــاق ال ــام يف اجملتمــع الســعودي مـ
منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج.
وتد إصتمل اإلستبانة على ا اوا األتية
 بياناج ساسية ترتبط باالسم والس واحلالة التعليمية والدىل.
 مياهر واعراض اللاق ال ام .
 األسباب املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة.
 اآللياج الذاتية لتجنب اللاق ال ام .
 إىتتم الباحثة اإلستبانة اناهاج الـاوج يـو املسـاعداج املهنيـة الـيت
تمدم هلم.
وتد تام الباحثة ب ياأة التسا الج املرتبلة مبحـاوا اإلسـتبانة وعر ـها
ـى ىدمـة اجلماعـة لتحكيمهـا .وتامـ
على مخسة م األساتذة املتا
بإجرا بعض التعد اج عليها وبالتاىل عبح اإلستبانة عاحلة للتلبي .
ب  -عدق واباج األداة
عدق داة البح
– ال دق الياهري لألداة
للتعــرف علــى مــدك عــدق داة الدااســة يف تيــاا مــا و ــع لمياســه مت
عر ها على جمموعـة مـ ا كمـ ويف ـو آاا هـم تامـ الباحثـة بإعـداد
داة هذه الدااسة ب واتها النها ية.
ب – عدق االتساق الداىل لألداة
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بعــد الت اــد مـ ال ــدق اليــاهري ألداة الدااســة تام ـ الباحثــة بتلبيمهــا
ميدانياد وعلى بياناج العينة تام الباحثة تسـاب معامـل االاتبـا باسـون ملعر ـة
ال دق الداىل لألستبانة حي مت حساب معامل االاتبا بـ داجـة اـل عبـااة
م عباااج االستبانة بالداجة الكلية للمحوا الذي تنتم إليه العبااة .
 اباج داة البحلمياا مدك اباج داة الدااسة (االستبانة) استادم الباحثة (معادلة لنيا
ارونبـــا() () )Cronbach's Alpha (αللت اـــد مـ ـ ابـــاج داة الدااســـة
واجلدول اتم ( )1و أل معاماج اباج داة الدااسة.
جدول اتم ()1
معامل لنيا ارونبا( لمياا اباج داة الدااسة
اباج
عدد
حماوا االستبانة
العباااج ا وا
0,7330 20
مياهر واعراض اللاق ال ام
األسباب املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة 0,7383 21
0,7612
4
اآللياج الذاتية لتجنب اللاق ال ام
0,8123
9
اناهاج الاوج يو املساعداج املهنية اليت تمدم هلم
0,7855 38
الثباج العام
ت ــأل م ـ اجلــدول اتــم ( )1ن معامــل الثبــاج العــام عــال حي ـ بل ـ
( ) 0,7855وهــذا ــدل علــى ن املميــاا تمتــع بداجــة ابــاج مرتنيعــة ميكـ
االعتماد عليه يف التلبي امليدان للدااسة .
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 ساليب املعاجلة اإلح ا يةلتحمي هداف الدااسة و ليل البياناج اليت مت نميعها مد مت استادام
العد د م األساليب اإلح ـا ية املناسـبة باسـتادام احلـام اإلح ـا ية للعلـوم
االجتماعيــة  Statistical Package for Social Sciencesوالــيت رمــا هلــا
اىت اااد بالرما (.)SPSS
وذلــل بعــد ن مت ترميــا وإدىــال البيانــاج إىل احلاســب اآلل ـ ولتحد ــد
طــول ىا ــا املميــاا الثاا ـ ( احلــدود الــدنيا والعليــا ) املســتادم يف حمــاوا
الدااســة مت حســاب املــدك(  )2=1- 3اــم تمســيمه علــى عــدد ىا ــا
املمياا للح ول على طول اخلليـة ال ـحيأل ي(  )0,67 =3/2بعـد ذلـل
مت إ ا ة هذه الميمة إىل تل تيمة يف املميـاا ( و بدا ـة املميـاا وهـ الواحـد
ال حيأل) وذلل لتحد د احلد األعلى هلـذه اخلليـة وهكـذا عـبأل طـول اخلا ـا
اما ت
 م  1إىل  1,67ميثل (أا موا ) يو ال عبااة باىتاف ا وا املراد تياسه.
 م  1,68إىل  2,34ميثل ( وا إىل حـد مـا) يـو اـل عبـااة بـاىتاف
ا وا املراد تياسه.
 م  2,35إىل  3,00ميثل ( وا ) يو ال عبااة باىتاف ا وا املراد تياسه.
وبعد ذلل مت حساب املما يؤ اإلح ا ية التالية
 التكراااج والنسب امل و ة للتعرف على اخل ـا ص الشا ـية والوظينييـةملنيرداج عينة الدااسـة و د ـد اسـتجاباج منيرداتهـا نـاه عبـاااج ا ـاوا
الر يسة اليت تت منها داة الدااسة.
 املتوسط احلسـاب املـوزون (املـرجأل) "  " Weighted Meanوذلـل ملعر ـةمدك ااتنيا .و اخننياض استجاباج منيرداج عينة الدااسة على ال عبااة
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م عباااج متغااج الدااسـة األساسـية مـع العلـم ب نـه نييـد يف ترتيـب
العباااج حسب على متوسط حساب موزون.
 املتوسط احلساب "  " Meanوذلل ملعر ة مدك ااتنيا .و اخننياض اسـتجاباجمنيرداج عينة الدااسة ع ا ـاوا الر يسـة (متوسـط متوسـلاج العبـاااج)
مع العلم ب نه نييد يف ترتيب ا اوا حسب على متوسط حساب .
 مت اســتادام االيــراف املعيــااي " "Standard Deviationللتعــرف علــىمدك ايراف استجاباج منيرداج عينـة الدااسـة لكـل عبـااة مـ عبـاااج
متغااج الدااسة ولكل حموا م ا اوا الر يسة ع متوسلها احلساب .
و احظ ن االيراف املعيااي و ـأل التشـت يف اسـتجاباج ـراد عينـة
الدااسـة لكـل عبـااة مـ عبـاااج مـتغااج الدااسـة إىل جانـب ا ــاوا
الر يسة كلما اترتب تيمته مـ ال ـنير تراـاج االسـتجاباج واخننيـض
تشتتها ب املمياا.
 -4جماالج البح
 اجملال البشرك تام الباحثة بإىتياا عينة عشوا ية توامها (.)108 اجملال املكانى تام الباحثة بتلبي تثها يف عية مودة اخلا ة مبد نة الر اض. اجملال الامنى تحدد ى النيرتة التى تام يها الباحثة جبمع البياناج مـامليــدان والــيت إســتغرت حــوال ابعــة صــهوا م ـ  2015/9حتــى نها ــة
 2015 /12وتد استغرق البحـ يـو عـام اامـل مـ الـتنيكا يـه علـى
االنتها منه.
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اامناد عرض نتا م البح ومناتشتها
جدول اتم ()2
توز ع منيرداج عينة البح و متغا النو.
النو.

ك

النسبة

14,81
16
ـــ ذار85,19
92
ب -ـــ انث
100
108
اجملمو.
ت أل م اجلدول السـاب ن ( )92مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميـثل مـا
نسـبته  %85,19مـ إ ــال منيـرداج عينــة الدااسـة مـ االنــاث وهـ الني ــة
األاثر م منيرداج عينة الدااسة بينما ( )16منه ميثل ما نسـبته %14,81
م إ ال منيرداج عينة الدااسة م الذاوا وتد رجع ذلل اىل االنـاث هـم
اثر تـ ارا باملشـكاج الننيسـية واالجتماعيـة الـيت تنـتم عـ اللـاق ال ـام
و تني ذلل مع دااسة ابتسام ا ع حممد واليت اـدج اىل تعـرض الاوجـاج
اىل العد د م املشكاج االجتماعية والننيسية.
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جدول اتم ()3
توز ع منيرداج عينة البح و متغا الس
ك
الس

النسبة

20ــــــ30

27

25

30ــــــ40

24

22,22

40 - ،ـــــ50

46

42,59

د  50 -اثر

11

10,19

اجملمو.

108

100

ت أل م اجلدول السـاب ن ( )46مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نسبته  %42,59م إ ال منيرداج عينة الدااسة مع عمااهم يف النيرتة م
40ــــ 50وهـم الني ـة األاثـر مـ منيـرداج عينـة الدااسـة بينمـا ( )27مـنهم
ميثلون مـا نسـبته  %25مـ إ ـال منيـرداج عينـة الدااسـة مـع عمـااه يف
النيرتة م 20ــــ 30سنة.
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جدول اتم ()4
توز ع منيرداج عينة البح و متغا عدد األبنا
عدد األبنا

ك

النسبة

1

15

13,89

2ـــــ3

17

15,74

3 - ،ــــــ5

37

34,26

د 5 -ـــــ7

33

30,56

هـ  7 -اثر

6

5,56

اجملمو.

108

100

ت أل م اجلدول السـاب ن ( )37مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نسبته  %34,26م إ ال منيـرداج عينـة الدااسـة لـد هم مـ 3ــــ 5ابنـا
بينمــا ( )33ميثلــوا مــا نســبته  %30,56م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة
لــد هم مـ 5ـــــ 7بنــا وتــد عــد اثــرة عــدد األبنــا ســببا مـ ســباب مشــكلة
اللاق ال ام ب الاوج .
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جدول اتم ()5
توز ع منيرداج عينة البح و متغا مدة الاوا،
مدة الاوا،

ك

النسبة

تل م سنة

15

13,89

1ـــــ3

17

15,74

3 - ،ــــــ6

5

4,63

د 6 -ـــــ9

15

13,85

56

51,85

108

100

هـ 9 -سن
اجملمو.

اثر

ت أل م اجلدول السـاب ن ( )56مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نسبته  %51,85م إ ال منيرداج عينـة الدااسـة متـاوج منـذ  9سـنواج
اثر وهذه النسـبة تبلـ اثـر مـ ن ـف عينـة البحـ وتـد تكـون اطالـة ـرتة
الاوا ،ادج اىل صعوا الاوج بامللل وعـدم تـداتهم علـى احلـواا يمـا بيـنهم
وهــم هنــا يف حاجــة اىل م ـ ســاندهم و كســبهم مهــاااج التجد ــد والتغــيا
واحلواا البنا للم ا علـى مـا شـعروا بـه مـ ملـل ادك اىل اللـاق ال ـام
يما بينهم.
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جدول اتم ()6
توز ع منيرداج عينة البح و احلالة التعليمية للاوا ،و الاوجة
احلالة التعليمية

ك

النسبة

م

5

5,56

مر و كتب

6

4,63

 - ،ابتدا

17

15,74

د  -إعدادي

5

4,63

هـ  -اانوي

32

29,63

و  -جامع

32

29,63

ز  -دااساج عليا

11

10,19

اجملمو.

108

100

ت أل م اجلدول السـاب ن ( )32مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نســبته  %29,63م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة حاعــل علــى مؤهــل
اانوي وننيؤ النسبة حاعل منهم على مؤهل جـامع  .وعلـى الـرأم مـ ن
الاوج م املتعلم إىل نهم تنيمدون مهاااج احلياة الاوجيـة وهـذا مـا دك
إىل مشكلة اللاق ال ام .
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جدول اتم ()7
توز ع منيرداج عينة البح و السك
السك

ك

النسبة

21,30
23
ـــ مع سرة الاو،
78,70
85
ب ـــ سك مستمل
100
108
اجملمو.
ت أل م اجلدول السـاب ن ( )85مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نسبته  %78,70م إ ال منيرداج عينة الدااسة سـكنون بسـك مسـتمل
بينما ( )23م منيرداج عينة الدااسة ميثلـوا مـا نسـبته  %21,30مـ ا ـال
منيرداج عينة الدااسة سكنو مع اسرة الاو.،
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جدول اتم ()8
توز ع منيرداج عينة البح و الدىل
الدىل

ك

النسبة

4000ا ال

5

4,63

4000ـــ7000ا ال

13

12,04

7000 - ،ــــ10000ا ال

26

24,07

د 10000 -ـــ13000ا ال

30

27,78

هـ 13000 -ـــ15000ا ال

23

21,30

و 15000 -ا ال ااثر

11

10,19

اجملمو.

108

100

ت أل م اجلدول السـاب ن ( )30مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميـثل مـا
نســــــبته  %27,78مــــ ـ إ ــــــال منيــــــرداج عينــــــة الدااســــــة دىلــــــه
10000ـــ13000ا ال وه الني ة األاثر م منيرداج عينة الدااسـة بينمـا
( )26مــنه ميــثل مــا نســبته  %24,07م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة
دىلـــه 7000ـــــــ10000ا ـــال ممابـــل ( )23مــنه ميـــثل مـــا نســـبته
 %21,30مــــــــ إ ـــــــــال منيـــــــــرداج عينـــــــــة الدااســـــــــة دىلـــــــــه
13000ـــــ15000ا ــال و( )13مــنه ميــثل مــا نســبته  %12,04مــ
إ ال منيرداج عينة الدااسة دىله 4000ـــ7000ا ال  ,و( )11مـنه
ميـــثل مـــا نســـبته  %10,19مـ ـ إ ـــال منيـــرداج عينـــة الدااســـة دىلـــه
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15000ا ال ااثر ,و( )5منه ميثل ما نسبته  %4,63م إ ال منيرداج
عينة الدااسة دىله 4000ا ـال .و عـد الـدىل عن ـر حيـوي مـ اسـباب
النااعاج الاوجية ب الاوج ىاعا يف ظل ااتنيا .تكاليف احلياة املعيشـية مـا
ب االجياا وم ـاا ف دااسـة لابنـا ...اأ و صـاا إلـ ذلـل اـل مـ ( ـوزي
 )2015و دااســة ( Fiese, Barbara
اهلــادي  )2001و(علــى ا ــي
 )2012 H.الذي و حوا ن املشكاج االتت اد ة متمثلـة يف تلـة الـدىل
م سباب اللاق ال ام ب الاوج .
جدول اتم ()9
توز ع منيرداج عينة البح و داجة المرابة ب الاوج
النسبة
ك
داجة المرابة
ـــ توجد ترابة
53,70
58
46,30
50
ب ـــ التوجد ترابة
100
108
اجملمو.
ت أل م اجلدول السـاب ن ( )58مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نسبته  %53,70م إ ال منيرداج عينة الدااسـة هـم تـااب بينمـا ()50
مـ منيــرداج عينـة الدااســة ميثلــوا مـا نســبته  %50مـ ا ـال منيــرداج عينــة
الدااسة ال توجد ترابة وتد ترجع مشكلة اللاق ال ام بـ الـاوج اىل
وجود ترابة بينهم.
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جدول اتم ()10
توز ع منيرداج عينة البح و معر ة باملؤسساج االجتماعية
املعر ة

ك

النسبة

28,70
31
ـــ نعم
71,30
77
ب ـــ ال
100
108
اجملمو.
ت أل م اجلدول السـاب ن ( )77مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نســبته  %71,30مــ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة لــيؤ لــد هم معر ــة
باملؤسساج االجتماعية التى تمدم هلم ىدماج اجتماعية خمتلنيـة بينمـا ()31
م منيرداج عينة الدااسة ميثلوا ما نسبته  %28,70م ا ال منيـرداج عينـة
الدااسة لد هم علم بوجود مؤسسـاج اجتماعيـة وهـذه النسـبة يف حـد ذاتهـا
مؤصر لعدم وعى الاوج بلبيعة املؤسساج املوجودة يف اجملتمـع والـيت تـو ر هلـم
مهاااج التعامل مع احلياة الاوجيـة وهنـا مـع علـى االى ـا االجتمـاع العبـئ
االاك يف تو ا وسا ل التوعية بوجود املؤسساج االجتماعية يف اجملتمع السعودك.
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جدول اتم ()11
مياهر و عراض اللاق ال ام
املياهر

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

عدم وجود
حد
مشرتك ب

59

0.55

35

0.32

14

0.13

2.42

0.71

1

الاوج
عدم اأبة
حد
الاوج
استكمال
احلد

68

0.63

18

0.16

20

0.18

2.46

0.82

9

مع

اللرف
األىر.
دا ما
احلواااج
مبتواة ب

70

0.65

25

0.23

10

0.09

2.58

0.79

7

الاوج .
أياب
البهجة
واملرح ب

73

0.68

39

0.36

15

0.13

2.36

0.65

الاوج
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5

املياهر

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

الشجاا
الدا م
ألتنيه

54

0.50

17

0.15

16

0.14

2.55

0.71

13

األسباب.
النماش
احلاد وعدم
التوا يف
الر ي هو

75

0.69

14

0.13

15

0.13

2.59

0.74

6

ساا
اللاق
ال ام .
إهمال ال
طرف
لآلىر م
ناحية

79

0.73

17

0.15

37

0.34

2.16

0.72

4

احلموق
الاوجية.
ا تعال
املشاال مع
هل الاو،

54

0.50

32

0.29

44

0.40

1.89

0.90

16

و الاوجة.
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املياهر

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

اض
عمل
الاوجة لب
حدوث

32

0.30

22

0.20

6

0.05

2.69

0.83

17

الشجاا ب
اللر .
النمد
الاذ .م
طرف
لآلىر
ؤدي إىل

80

0.74

22

0.20

6

0.05

2.69

0.57

2

حدة
اللاق
ال ام
اتهام ال
طرف
لآلىر

29

0.27

25

0.23

54

0.5

1.77

0.84

باإلسراف
والتبذ ر.
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18

املياهر

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

أياب
االحرتام
ب

51

0.47

34

0.31

23

0.21

2.26

0.79

15

الاوج .
أياب
االجوا
الرومانسية

79

0.73

18

0.16

11

0.10

2.63

0.66

3

ب
اللر .
عدم
االصرتاك
يف نشلة

58

0.54

39

0.36

11

0.10

2.44

0.67

8

مشرتاة ب
الاوج .
صيو.
السار ة
واالستهاا
واالستهتاا

56

0.52

26

0.24

26

0.24

2.28

0.83

14

م طرف
للرف اىر
االال

55

0.51

41

0.38

12

0.11

2.40

0.68
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املياهر

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

والشرب
بشكل
منني ل
تعمد
طرف
جرح
مشاعر
اللرف

59

0.55

31

0.28

18

0.16

2.38

0.75

12

االىر
بكلماج
مؤذ ة مام
االىر

االنتماخ
م
ا ازاج
وطموحاج

53

0.49

44

0.40

11

0.10

2.39

0.66

اللرف
اآلىر.
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11

املياهر

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

جلوا
حد
الاوج يف
ماا
منني لة

96

0.55

4

0.03

8

0.07

2.81

0.54

1

داىل
البي
"االنعاال
املكان "
االنسحاب
م
املعاصرة

68

0.49

22

0.20

18

0.16

2.46

0.76

7

الاوجية.
املتوسط
العام

2.40

0.74

م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن منيرداج عينة الدااسة تب لنـا
ان مياهر و عراض اللاق ال ام تتمثل على مخؤ مستو اج يما ل
 املستوك االول عدم وجود حد مشرتك بـ الـاوج جلـوا حـدالاوج يف ماا منني لة داىل البي "االنعـاال املكـان " بوسـط وزنـ
مرجأل تداه  2,42وايراف معيااي تداه 0,712
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 املستوك الثا ن النمـد الـاذ .مـ طـرف لآلىـر ـؤدي إىل حـدة اللـاقال ــام بوســط وزنــ مــرجأل تــداه  2,69وايــراف معيــااي تــداه
0,574
 املستوك الثال أيـاب االجـوا الرومانسـية بـ اللـر  .بوسـط وزنـمرجأل تداه  2,63وايراف معيااي تداه . 0,664
 املســــتوك الرابــــع إهمــــال اــــل طــــرف لآلىــــر مـــ ناحيـــة احلمــــوقالاوجيةبوسط وزن مرجأل تداه  2,59وايراف معيااي0,724
 املستوك اخلامؤ أياب البهجة واملرح ب الاوج بوسط وزن مـرجألتداه  2,58وايراف معيااي تداه 0,657
م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن برز ميـاهر واعـراض اللـاق
ال ــام جــا ج مبتوســط عــام  2,40وايــراف معيــااي  0,74حيـ متثلـ
ابرزها يف عدم وجود حواا ب الاوج نمد اا منهما لاىر و تني ذلل مـع
دااسة ل مان  Ly Manاليت او ح ان املشكاج االسر ة نانة عـ شـل
عملياج االت ال داىلها واليت تتمثل يف عف مهـاااج احلـد واالن ـاج
اجليد ب اللر واادج على رواة ااساب االسرة مناذ ،االت ال السليم
الحداث التوا داىلها
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جدول اتم ()12
االسباب املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة
االسباب

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف الرتتيب

احلساب

املعيااي

عدم التكا ؤ ب
الاوج يف

41

0.38

25

0.23

42

0.38

1.99

0.88

15

املستوك التعليم .
ا لراب صا ية
حد الاوج .

80

0.74

18

0.16

10

0.09

2.65

0.64

1

إنعدام احلواا
والتنياهم ب

80

0.74

17

0.15

11

0.10

2.64

0.66

2

الاوج .
عدم التكا ؤ
االتت ادي ب

19

0.18

32

0.29

57

0.52

1.65

0.76

18

الاوج .
الللباج املتكراة
م جانب الاوجة
نانية حد
االطراف.

12

0.11

58

0.53

38

0.35

1.76

0.63

17

59

0.55

32

0.29

17

0.15

2.39

0.74

7

عدم وجود مسك
ىاخ للاوج .

57

0.53

15

0.13

36

0.33

2019

0.91
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االسباب

و
ك

و ال حدما
%

ك

%

أاموا
ك

%

املتوسط

االيراف الرتتيب

احلساب

املعيااي

تني يل حد
اللر

ألهله

على حساب

52

0.48

43

0.39

13

0.12

2.36

0.69

8

اللرف االىر.
ت ا وت ابا
ىاا ،املنال م

56

0.52

32

0.29

20

0.18

2.33

0.77

9

حد األطراف.
تني يل حد
اللر

ألعدتا ه

على حساب

47

0.44

48

0.44

13

0.12

2.31

0.67

10

اللرف اىر.
صعوا الرجل
بامللل م العاته

41

0.38

41

0.38

26

0.24

2.14

0.77

14

الاوجية
التمليل م ص ن
اآلىر بالمول و

57

0.53

28

0.25

23

0.21

2.31

0.80

10

النيعل مام الناا
خبل الرجل على
هل بيته باملال
خبل الرجل على
هل بيته باملشاعر
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57

0.53

25

0.23

26

0.24

2.29

0.83

11

59

0.55

40

0.37

9

0.08

2.46

0.64

5
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االسباب
خبل الرجل على
هل بيته بالوت

و ال حدما

و

أاموا

املتوسط

االيراف الرتتيب

ك

%

ك

%

ك

%

احلساب

املعيااي

52

0.48

46

0.42

10

0.09

2.39

0.65

7

أروا حد
األطراف و تعاليه

46

0.43

37

0.34

25

0.23

2.19

0.79

13

على اللرف اآلىر
اللجو لل وج
العاىل ى احلواا

62

0.57

30

0.27

16

0.14

2.43

0.73

6

الكآبه و سو
العشره

املغااله ى تمد ر
املشكاج

76

0.70

24

0.22

8

0.07

2.63

0.62

3

65

0.60

33

0.30

10

0.09

2.51

0.66

4

إعتباا العملية
اجلنسيه واجب و

37

0.34

28

0.25

43

0.39

1.94

0.86

16

اوت ومى
اإلستمراا ى
الكذب م جانب

56

0.52

25

0.23

27

0.25

2.27

083

12

حد األطراف
املتوسط العام

2.28

0.74
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م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن منيرداج عينة الدااسة تب لنـا
ان االسباب املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة تتمثـل علـى مخـؤ
مستو اج يما ل
 املستوك االول ا لراب صا ية حـد الـاوج  .بوسـط وزنـ مـرجألتداه  2,65وايراف معيااي تداه.0,646
 املستوك الثان إنعدام احلواا والتنياهم ب الاوج  .بوسط وزن مـرجألتداه  2,64وايراف معيااي0,662
 املستوك الثال الكآبه و سو العشره بوسط وزنـ مـرجأل تـداه 2,63وايراف معيااي 0,62
 املستوك الرابع املغااله ى تمـد ر املشـكاج بوسـط وزنـ مـرجأل تـداه 2,51وايراف معيااي0,663
 املستوك اخلامؤ خبل الرجل علـى هـل بيتـه باملشـاعر بوسـط وزنـمرجأل تداه  2,46وايراف معيااي0,647
م ـ ىــال النتــا م املو ــحة عــاه ت ــأل ن االســباب املؤد ــة لللــاق
ال ــام يف األســرة الســعود ة جــا ج مبتوســط عــام  2,28وايــراف معيــااي
 0,74حي ـ متثل ـ ابرزهــا يف ا ــلراب صا ــية احــد الــاوج وانعــدام
احلــواا و تني ـ ذلــل مــع مــا تشــا اليــه االح ــا اج يف ان  %79م ـ حــاالج
االنني ال تكـون بسـبب املعانـاة مـ انعـدام املشـاعر وعـدم تعـبا الـاو ،عـ
عواطنيه هلا وعدم وجود حواا ربط بينهما .وتشـا إح ـا ياج عامليـة إىل ن
تسعما م ال عشر سـيداج عـان مـ عـم األزوا ،وانعـدام املشـاعر بـ
األزوا ،املرتبل منذ اثر م مخؤ سنواج
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جدول اتم ()13
دوا الاوج لتجنب اللاق ال ام
الدوا

و

ك

و ال حدما

%

ك

%

أاموا

ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

اإلستعانة تكم
م هل الاو،
و الاوجة

40

0,37

42

0,38

26

0,24

2,13

0,65

2

للتو ي .
حماولة ال
طرف للتنياهم
مع اللرف

52

0,48

35

0,32

21

0,19

2,29

0,70

1

اآلىر تلول
سلحية.
اللجو
ملؤسساج اعا ة
األسرة حلل

46

0,43

27

0,25

35

0,32

2,10

0,78

3

اخلاف.
اإلستعانة ب حد
األعدتا
املمرب

39

0,36

38

0,35

31

0,28

2,07

0,79

4

لإلعاح.
املتوسط العام

2,15

0,73
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م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن منيرداج عينة الدااسة تب لنـا
ان األلياج الذاتية لتجنب اللاق ال ام متثل يف املستو اج التالية
 املســتوك االول حماولــة اــل طــرف للتنيــاهم مــع اللــرف اآلىــر تلــولسلحية .بوسط وزن مرجأل تداه  2,29وايراف معيااي.0,707
 املستوك الثان اإلستعانة تكم م هل الاو ،و الاوجة للتو ي بوسطوزن مرجأل تداه  2,13وايراف معيااي 0,653
 املستوك الثالـ اللجـو ملؤسسـاج اعا ـة األسـرة حلـل اخلـاف .بوسـطوزن مرجأل  2,10وايراف معيااي 0,786
املستوك الرابع اإلستعانة ب حد األعدتا املمرب لإلعاح .بوسط وزن
مرجأل تداه  2,07وايراف معيااي 0,79
م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن األلياج الذاتية لتجنب اللـاق
ال ــام جــا ج مبتوســط عــام  2,15وايــراف معيــااي  0,73حيـ متثلـ
ابرزها يف حماولة ال طـرف للتنيـاهم مـع اللـرف اآلىـر تلـول سـلحية ولعـل
هــذه النتــا م ـ علــى اهميــة تــدا ب الــاوج علــى اليــاج ننــب اللــاق
ال ام واادج على ذلل دااسة جااوبس  Jacobsonاليت ااـدج علـى ان
تدا ب الاوج على حل املشكاج االسر ة ساعدهم على على ال عوباج
اليت متر بهم يف حياتهم االسر ة.
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جدول اتم ()14
اناهاج الاوج يو املساعداج املهنية يف اجملال األسري
و

االناهاج

التوجه الحد مكاتب
االستشاااج االسر ة

و ال

أاموا

حدما

ك

%

ك

%

ك

%

37

0.34

35

0.32

36

0.33

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

2.01

0.88

الرتتيب

6

ا يف ما مدمه
األى ا االجتماع
م مساعداج

37

0.34

62

0.57

9

0.08

2.26

0.64

4

إلعاح األسرة وحل
اخلا اج.
ح وا برامم اإلاصاد
االسري

53

0.49

35

0.32

20

0.18

2.31

0.66

3

االستعانة ب حد
االتااب يف تمر ب
وجهاج النير ب

31

0.29

44

0.40

33

0.30

1.98

0.76

7

الاوج
االستعانة ب حد
االعدتا يف تمر ب
وجهاج النير ب

24

0.22

30

0.27

54

0.5

1.72

0.63

8

الاوج
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و ال

و

االناهاج
ك

أاموا

حدما
%

ك

%

ك

%

املتوسط

االيراف

احلساب

املعيااي

الرتتيب

ل احلل م
األتااب ع الذهاب

47

0.44

31

0.28

30

0.27

2.16

0.74

5

للمؤسسة.
ميكن ح وا برنامم
لإلاصاد األسري
الاتساب مهاااج حل

63

0.58

18

0.16

27

0.25

2.33

0.91

2

اخلا اج األسر ة.
التواعل مع ىط
اإلاصاد األسري
وسيلة هامة

55

0.51

31

0.28

22

0.20

2.31

0.69

3

لإلستشااة ومعر ة
احللول.
عرض مشكلة اخلاف
على جلنة مكونه م
اجل د و ى ا
اجتماع وننيس

54

0.50

43

0.39

11

0.10

2.40

0.77

حللها م منيوا
تكامل .
املتوسط العام
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1

م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن منيرداج عينة الدااسة تب لنـا
ان اناهــاج الــاوج يــو املســاعداج املهنيــة يف اجملــال األســري تتمثــل علــى
مخؤ مستو اج يما ل
 املستوك االول عرض مشكلة اخلاف على جلنـة مكونـه مـ اجـل د ـو ى ــا اجتمــاع وننيس ـ حللــها م ـ منيــوا تكــامل  .بوســط وزن ـ
مرجأل تداه  2,40وايراف معيااي 0,773
 املســتوك الثــان ميكــن ح ــوا برنــامم لإلاصــاد األســري الاتســابمهــاااج حــل اخلا ــاج األســر ة .بوســط وزنـ مــرجأل 2,33وايــراف
معيااي0,912
 املســتوك الثالـ ح ــوا بــرامم اإلاصــاد االســري التواعــل مــع ىــطاإلاصاد األسري وسيلة هامـة لإلستشـااة ومعر ـة احللـول .بوسـط وزنـ
مرجأل تداه  2,31وايراف معيااي0,662
 املستوك الرابع ا يف ما مدمـه األى ـا االجتمـاع مـ مسـاعداجإلعــــاح األســــرة وحــــل اخلا ــــاج بوســــط وزنــ ـ مــــرجأل تــــداه
2,26وايراف معيااي0,646
ــل احلــل م ـ األتــااب ع ـ الــذهاب للمؤسســة.
 املســتوك اخلــامؤبوسط وزن مرجأل تداه  2,16وايراف معيااي 0,747
مــ ىــال النتــا م املو ــحة عــاه ت ــأل ن اناهــاج الــاوج يـــو
املســاعداج املهنيــة يف اجملــال األســري جــا ج مبتوســط عــام  2,16وايــراف
معيــااي  %0,75وتــد ااــدج منيــرداج عينــة الدااســة علــى اهميــة عــرض
مشكلتهم على اى ا ي اجتمـاعي وننيسـي وح ـوا بـرامم ااصـاد اسـري
و ؤاــد لنــا هــذا اهميــة دوا االى ــا االجتمــاع يف اجملــال االســري و تنيـ
ذلل مع ما اصااج اليه دااسة هشام سيد عبـد اجمليـد الـيت ااـدج علـى اهميـة
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دوا االى ــا االجتمــاع يف عــا ،املشــكاج االســر ة واــذلل دااســة
سـعيد عبـد العـال حامـد الـيت اصـااج الـ تـ اا سـاليب العـا ،األســرك يف
س معدل التوا لاواج ب الاوج يف األسرة.

تاسعاً :عرض النتائج العامة للبحث:

-

-

-

-
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 النتا م املتعلمة بوعف منيرداج عينة البح
بين نتا م الدااسة ن ( )92م منيرداج عينـة الدااسـة ميـثل مـا نسـبته
 %85,19م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة م ـ االنــاث وه ـ الني ــة
األاثــر م ـ منيــرداج عينــة الدااســة بينمــا ( )16مــنه ميــثل مــا نســبته
 %14,81م إ ال منيرداج عينة الدااسة م الذاوا وتد رجع ذلل
اىل االناث هم اثر ت ارا باملشكاج الننيسية واالجتماعية الـيت تنـتم عـ
اللاق ال ام و تني ذلل مع دااسة ابتسام ا ع حممد والـيت اـدج
اىل تعرض الاوجاج اىل العد د م املشكاج االجتماعية والننيسية.
بين نتا م الدااسة ن ( )46م منيرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا نسـبته
 %42,59م إ ال منيرداج عينة الدااسة مع اعمااهم يف النيـرتة مـ
40ــــــ 50وهــم الني ــة األاثــر مـ منيــرداج عينــة الدااســة بينمــا ()27
مــنهم ميثلــوا مــا نســبته  %25م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة مــع
اعمااه يف النيرتة م 20ــــ 30سنة.
اشني نتا م الدااسة ن ( )37م منيرداج عينة الدااسة ميثلوا ما نسـبته
 %34,26مـ إ ـال منيــرداج عينـة الدااســة لـد هم مـ 3ــــ 5ابنــا
بينما ( )33ميثلوا ما نسبته  %30,56م إ ال منيرداج عينـة الدااسـة
لد هم م 5ـــ 7ابنا وتد رجع اثرة عدد االبنا سببا م اسباب مشكلة
اللاق ال ام ب الاوج .
او ح نتـا م الدااسـة ن ( )56مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا
نســبته  %51,85م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة متــاوج منــذ 9
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سنواج اثر وهذه النسبة تبل اثر م ن ـف عينـة البحـ وتـد تكـون
اطالــة ــرتة الــاوا ،ادج اىل صــعوا الــاوج بامللــل وعــدم تــداتهم علــى
احلواا يما بينهم وهم هنا يف حاجة اىل م سـاندهم و كسـبهم مهـاااج
التجد د والتغيا واحلواا البنا للم ا على مـا شـعروا بـه مـ ملـل ادك
اىل اللاق ال ام يما بينهم.
 اظهرج نتا م الدااسة ن ( )32م منيرداج عينة الدااسة ميثلوا ما نسبته %29,63م إ ال منيرداج عينة الدااسة حاعل على مؤهل اانوي
وننيؤ النسبة حاعل مـنهم علـى مؤهـل جـامع  .وعلـى الـرأم مـ ان
الاوج م املتعلم اىل انهم تنيمدون مهاااج احلياة الاوجيـة وهـذا مـا
ادك اىل مشكلة اللاق ال ام .
 بين نتا م الدااسة ن ( )85م منيرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا نسـبته %78,70م إ ال منيرداج عينـة الدااسـة سـكنون بسـك مسـتمل
بينمــا ( )23م ـ منيــرداج عينــة الدااســة ميثلــوا مــا نســبته  %21,30م ـ
ا ال منيرداج عينة الدااسة سكنو مع اسرة الاو.،
 او ح نتـا م الدااسـة ن ( )30مـ منيـرداج عينـة الدااسـة ميـثل مـانســــبته  %27,78مــــ إ ــــال منيــــرداج عينــــة الدااســــة دىلــــه
10000ـــ13000ا ال وه الني ة األاثر م منيرداج عينـة الدااسـة
بينما ( )26مـنه ميـثل مـا نسـبته  %24,07مـ إ ـال منيـرداج عينـة
الدااسة دىله 7000ــــ10000ا ال ممابل ( )23منه ميـثل مـا
نســــبته  %21,30مــــ إ ــــال منيــــرداج عينــــة الدااســــة دىلــــه
13000ـــ15000ا ال و( )13منه ميثل مـا نسـبته  %12,04مـ
إ ال منيرداج عينة الدااسة دىله 4000ــــ7000ا ـال  ,و()11
مــنه ميــثل مــا نســبته  %10,19م ـ إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة
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دىلــه 15000ا ــال ــااثر ,و( )5مــنه ميــثل مــا نســبته  %4,63مـ
إ ــال منيــرداج عينــة الدااســة دىلــه 4000ا ــال .و عــد الــدىل
عن ر حيوي م اسباب النااعـاج الاوجيـة بـ الـاوج ىاعـا يف ظـل
ااتنيـــا .تكـــاليف احليـــاة املعيشـــية مـــا بـ ـ االجيـــاا وم ـــاا ف دااســـة
لابنا ...اأ و صاا إل ذلل ال م ( وزي اهلادي  )2001و(علـى
ا ـــي  )2015و دااســـة ( )2012 Fiese, Barbara H.الـــذي
و ــحوا ن املشــكاج االتت ــاد ة متمثلــة يف تلــة الــدىل م ـ ســباب
اللاق ال ام ب الاوج .
 بين نتا م الدااسة ن ( )58م منيرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا نسـبته %53,70م إ ال منيرداج عينـة الدااسـة هـم تـااب بينمـا ()50
م منيرداج عينة الدااسة ميثلوا ما نسبته  %50م ا ال منيرداج عينـة
الدااســة ال توجــد ترابــة وتــد ترجــع مشــكلة اللــاق ال ــام بــ
الاوج اىل وجود ترابة بينهم.
 بين نتا م الدااسة ن ( )77م منيرداج عينـة الدااسـة ميثلـوا مـا نسـبته %71,30مـ ـ إ ـــال منيـــرداج عينـــة الدااســـة لـــيؤ لـــد هم معر ـــة
باملؤسساج االجتماعية التى تمدم هلـم ىـدماج اجتماعيـة خمتلنيـة بينمـا
( )31م منيرداج عينة الدااسة ميثلـوا مـا نسـبته  %28,70مـ ا ـال
منيرداج عينة الدااسـة لـد هم علـم بوجـود مؤسسـاج اجتماعيـة وهـذه
النسبة يف حد ذاتها مؤصر لعدم وعى الاوج بلبيعة املؤسساج املوجودة
يف اجملتمع واليت تو ر هلم مهاااج التعامـل مـع احليـاة الاوجيـة وهنـا مـع
على االى ا االجتماع العبئ االاك يف تو ا وسا ل التوعيـة بوجـود
املؤسساج االجتماعية يف اجملتمع السعودك.
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 نتا م ال دااسة املتعلمة باالجابة على التسا ل االول وهو ما مياهر و
عراض اللاق ال ام ؟
ت ــأل ن منيــرداج عينــة الدااســة تــب لنــا ان ميــاهر و عــراض اللــاق
ال ام تتمثل على مخؤ مستو اج يما ل
 املستوك االول عدم وجود حد مشرتك بـ الـاوج جلـوا حـدالاوج يف ماا منني لة داىل البي "االنعـاال املكـان " بوسـط وزنـ
مرجأل تداه  2,42وايراف معيااي تداه 0,712
 املســتوك الثــان النمــد الــاذ .مــ طــرف لآلىــر ــؤدي إىل حــدة اللــاقال ام بوسط وزن مرجأل تداه  2,69وايراف معيااي تداه 0,574
 املستوك الثال أيـاب االجـوا الرومانسـية بـ اللـر  .بوسـط وزنـمرجأل تداه  2,63وايراف معيااي تداه . 0,664
 املســــتوك الرابــــع إهمــــال اــــل طــــرف لآلىــــر مـــ ناحيــــة احلمــــوقالاوجيةبوسط وزن مرجأل تداه  2,59وايراف معيااي0,724
 املستوك اخلامؤ أياب البهجة واملرح ب الاوج بوسط وزن مـرجألتداه  2,58وايراف معيااي تداه 0,657
م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن برز ميـاهر واعـراض اللـاق
ال ــام جــا ج مبتوســط عــام  2,40وايــراف معيــااي  0,74حيـ متثلـ
ابرزها يف عدم وجود حواا ب الاوج نمد اا منهما لاىر و تني ذلل مـع
دااسة ل مان  Ly Manاليت او ح ان املشكاج االسر ة نانة عـ شـل
عملياج االت ال داىلها واليت تتمثل يف عف مهـاااج احلـد واالن ـاج
اجليد ب اللر واادج على رواة ااساب االسرة مناذ ،االت ال السليم
الحداث التوا داىلها
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 نتا م الدااسة املتعلمة باالجابة على التسا ل الثان وهو ما االسباب
املؤد ة لللاق ال ام يف األسرة السعود ة؟
تب لنا ان االسباب املؤد ـة لللـاق ال ـام يف األسـرة السـعود ة تتمثـل
على مخؤ مستو اج يما ل
 املستوك االول ا لراب صا ية حـد الـاوج  .بوسـط وزنـ مـرجألتداه  2,65وايراف معيااي تداه.0,646
 املستوك الثان إنعدام احلواا والتنياهم ب الاوج  .بوسط وزن مـرجألتداه  2,64وايراف معيااي0,662
 املستوك الثال الكآبه و سو العشره بوسط وزنـ مـرجأل تـداه 2,63وايراف معيااي 0,62
 املستوك الرابع املغااله ى تمـد ر املشـكاج بوسـط وزنـ مـرجأل تـداه 2,51وايراف معيااي0,663
 املســتوك اخلــامؤ خبــل الرجــل علــى هــل بيتــه باملشــاعر بوســط وزن ـمرجأل تداه  2,46وايراف معيااي0,647
م ـ ىــال النتــا م املو ــحة عــاه ت ــأل ن االســباب املؤد ــة لللــاق
ال ــام يف األســرة الســعود ة جــا ج مبتوســط عــام  2,28وايــراف معيــااي
 0,74حي ـ متثل ـ ابرزهــا يف ا ــلراب صا ــية احــد الــاوج وانعــدام
احلــواا و تني ـ ذلــل مــع مــا تشــا اليــه االح ــا اج يف ان  %79م ـ حــاالج
االنني ال تكـون بسـبب املعانـاة مـ انعـدام املشـاعر وعـدم تعـبا الـاو ،عـ
عواطنيه هلا وعدم وجود حواا ربط بينهما .وتشـا إح ـا ياج عامليـة إىل ن
تسعما م ال عشر سـيداج عـان مـ عـم األزوا ،وانعـدام املشـاعر بـ
األزوا ،املرتبل منذ اثر م مخؤ سنواج
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 نتا م الدااسة املتعلمة باالجابة على التسا ل الثال وهو ما األلياج
الذاتية لتجنب اللاق ال ام ؟
ت ــأل ن منيــرداج عينــة الدااســة تــب لنــا ان األليــاج الذاتيــة لتجنــب
اللاق ال ام متثل يف املستو اج التالية
 املســتوك االول حماولــة اــل طــرف للتنيــاهم مــع اللــرف اآلىــر تلــولسلحية .بوسط وزن مرجأل تداه  2,29وايراف معيااي.0,707
 املســتوك الثــان اإلســتعانة تكــم م ـ هــل الــاو ،و الاوجــة للتو ي ـبوسط وزن مرجأل تداه  2,13وايراف معيااي 0,653
 املستوك الثال اللجـو ملؤسسـاج اعا ـة األسـرة حلـل اخلـاف .بوسـطوزن مرجأل  2,10وايراف معيااي 0,786
 املســتوك الرابــع اإلســتعانة ب حــد األعــدتا املمــرب لإلعــاح .بوســطوزن مرجأل تداه  2,07وايراف معيااي 0,79
م ىال النتا م املو حة عاه ت أل ن األلياج الذاتية لتجنب اللـاق
ال ــام جــا ج مبتوســط عــام  2,15وايــراف معيــااي  0,73حيـ متثلـ
ابر زها يف حماولة ال طـرف للتنيـاهم مـع اللـرف اآلىـر تلـول سـلحية ولعـل
هــذه النتــا م ـ علــى اهميــة تــدا ب الــاوج علــى اليــاج ننــب اللــاق
ال ام واادج على ذلل دااسة جااوبس  Jacobsonاليت ااـدج علـى ان
تدا ب الاوج على حل املشكاج االسر ة ساعدهم على على ال عوباج
اليت متر بهم يف حياتهم االسر ة.
 نتا م الدااسة املتعلمة باالجابة على التسا ل الرابع وهو ما اناهاج
الاوج يو املساعداج املهنية يف اجملال األسري؟
تب لنا ان اناهاج الاوج يو املساعداج املهنية يف اجملال األسري تتمثل
على مخؤ مستو اج يما ل
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 املستوك االول عرض مشكلة اخلاف على جلنـة مكونـه مـ اجـل د ـو ى ــا اجتمــاع وننيس ـ حللــها م ـ منيــوا تكــامل  .بوســط وزن ـ
مرجأل تداه  2,40وايراف معيااي 0,773
 املســتوك الثــان ميكــن ح ــوا برنــامم لإلاصــاد األســري الاتســابمهــاااج حــل اخلا ــاج األســر ة .بوســط وزنـ مــرجأل 2,33وايــراف
معيااي0,912
 املســتوك الثالـ ح ــوا بــرامم اإلاصــاد االســري التواعــل مــع ىــطاإلاصاد األسري وسيلة هامـة لإلستشـااة ومعر ـة احللـول .بوسـط وزنـ
مرجأل تداه  2,31وايراف معيااي0,662
 املستوك الرابع ا يف ما مدمـه األى ـا االجتمـاع مـ مسـاعداجإلعــــاح األســــرة وحــــل اخلا ــــاج بوســــط وزنــ ـ مــــرجأل تــــداه
2,26وايراف معيااي0,646
ــل احلــل م ـ األتــااب ع ـ الــذهاب للمؤسســة.
 املســتوك اخلــامؤبوسط وزن مرجأل تداه  2,16وايراف معيااي 0,747
مــ ىــال النتــا م املو ــحة عــاه ت ــأل ن اناهــاج الــاوج يـــو
املســاعداج املهنيــة يف اجملــال األســري جــا ج مبتوســط عــام  2,16وايــراف
معيــااي  %0,75وتــد ااــدج منيــرداج عينــة الدااســة علــى اهميــة عــرض
مشكلتهم على اى ا ي اجتمـاعي وننيسـي وح ـوا بـرامم ااصـاد اسـري
و ؤاــد لنــا هــذا اهميــة دوا االى ــا االجتمــاع يف اجملــال االســري و تنيـ
ذلل مع ما اصااج اليه دااسة هشام سيد عبـد اجمليـد الـيت ااـدج علـى اهميـة
دوا االى ــا االجتمــاع يف عــا ،املشــكاج االســر ة واــذلل دااســة
سـعيد عبـد العـال حامـد الـيت اصــااج الـ تـ اا سـاليب العـا ،األســرك يف
س معدل التوا لاواج ب الاوج يف األسرة
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عاصرا منوذ ،ممرتح ملواجهة مشكلة اللاق ال ام باجملتمع السعودي
م منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج
إنلاتــاد مــ اإلطــاا النيــرك للبحــ والنتــا م التــى مت التوعــل إليهــا
باإل ــا ة إىل األدبيــاج النير ــة ملهنــة اخلدمــة االجتماعيــة مت التوعــل إىل هــذا
النموذ ،املمرتح و ت م النما التالية
 األسؤ واملعا ا اليت يف و ها مت و ع النموذ،
 الدااســاج الســابمة الــيت تناولــ اجملــال األســرك بم ــا اه ومشــكاتهوخباعة الر ة التحليلية اليت توعل إليها الباحثة مـ واتـع ليلـها هلـذه
الدااساج.
 النير ـــاج العلميـــة الـــيت تناولـ ـ اللـــاق ال ـــام واـــذلل الم ـــا اواملنياهيم األساسية اليت طرحتها هذه النير اج لتنيسر الكيان األسرك مبـا
حيــدث يــه مــ تــوا يف العاتــاج وانملــا .التواعــل واالت ــال بــ
الاوج .
 اإلطــاا النيـــري ملهنـــة اخلدمـــة االجتماعيــة ومبـــا ســـهم يف تنميـــة وعـــىاملتاوج وتعد ل االناهاج السلبية لد هم ىاعة يما تعل باخلا ـاج
الاوجية ومبا سهم ب لية إاسابهم املهاااج الازمة حلل هذه اخلا اج.
 الــتغااج املتاحمــة الــيت تعــرتي اجملتمــع الســعودي يف الوتــ الـــراهوانعكاسـاتها علــى النسـ األســري لي ــبأل الواتــع األســري اثــر اتســاعا
ليشتمل على رواة تعد ل السلواياج السلبية وبنـا سـلواياج جد ـدة
تــرتبط باملواطنــة واملشــاااة التلوعيــة والــتنيكا املنلم ـ يف العمــل اجلــاد
واملنتم الذك د ع األسرة واجملتمع إىل النمو والتغا اإلجياب .
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 املهاااج املهنية اليت جيب ن تلبمها األى ا ية االجتماعية للمساهمة
يف حل مشكلة اللاق ال ام
 املهــااة ــى إدااة التنياعــل األســرك بـ الــاو ،والاوجــة واألبنــا ولعــلتلبي هذه املهااة تللب م األى ـا ية اإلجتماعيـة امرصـدة ن تكـون
لد هاج المداة على اإلستما .النشـط والتحـدث اجليـد والـتنيكا املنلمـى
ى الم ا ا واملشكاج األسر ة ليؤ ذلـل حسـب بـل اـذلل عليهـا ن
تداب ع ا األسرة على اينيية إدااة اإلت ال والتنياعل األسرك البنا .
ب  -املهــااة ــى حــل املشــكاج األســر ة ولعــل هــذه املهــااة تتللــب م ـ
األى ا ية اإلجتماعية ن تتميا بالمدااج األتية
 المــداة علــى د ــد املشــكلة األســر ة مـ حيـ طبيعتهــا وتــاا نشـ تهاوحجم املت ار واملشرتا ى حدواها .
 المــداة علــى د ــد العوامــل واألســباب التــى دج إىل حــدوث املشــكلة "سباب ترجع إىل الاو - ،الاوجة  -األبنا – ا يل بالنسـ المرابـى
لألسرة  -األعدتا  -اجملتمع...إأ".
 المــداة علــى طــرح اــك تــدا م ـ احللــول والبــدا ل ملواجهــة املشــكاجاألسر ة وهنا تموم االى ا ية اإلجتماعيـة بإسـتادام اسـلوب الع ـف
الذهنى مع ع ـا األسـرة لتوليـد احللـول أـا التمليد ـة التـى مـ صـ نها
مواجهة املشكلة األسر ة بنجاح.
 المداة على املنيا ـلة بـ احللـول وإىتيـاا نسـبها وهنـا تمـوم االى ـا يةاإلجتماعية بو ع معا ا وحمكاج ـتم علـى ساسـها ميكـ املنيا ـلة بـ
احللول مثل " الوت  -اجلهد  -التكلنية".
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 المــداة علــى التالــيط للمهــام األســر ة املرتبلــة تــل املشـكلة وهنــا تمــوماألى ــا ية اإلجتماعيــة بتحد ــد مهــام وواجبــاج ساســية ؤد هــا الــاو،
ومهام ساسية تؤد ها الاوجة ومهام ىرك ؤد ها األبنا .
 المــداة علــى تننييــذ املهــام املرتبلــة تــل املشــكلة األســر ة مــع األىــذ ــىاالعتبــاا عامــل الوت ـ وازالــة ال ــعوباج والعراتيــل التــى تــد تعــرتض
األسرة عند تيامها بتننييذ احللول.
 المداة على تمييم احللول التـى مت تننييـذها مـ وجهـة نيـر ع ـا الكيـاناألسرك وم وجهة نير األى ـا ية اإلجتماعيـة امرصـدة للتعـرف علـى
ما إذا اان املشكلة مت حلها م ما زال تا ،إىل حلول ىرك.
 - ،املهــااة ــى ميـ الر ــا الاواجــى و ــى هــذه املهــااة تراــا األى ــا ية
اإلجتماعية على إناه العاتة الاواجية يو صر ل احلياة اما نها تؤاـد
على التوازن ب اجلوانب اإلجيابية والسلبية ى العاتة هـذا باال ـا ة إىل
الرتايا على استمراا ة العاتة الاواجية املتوازنة دون إبـدا ك اأبـة ـى
اإلنني ال مع األىذ ى اإلعتباا ن ترصد األى ا ية اإلجتماعية األسـرة
إىل ــرواة تمــد م اــل طــرف بعــض التنــازالج ــى ســبيل اإلعــاح
وتمر ب وجهاج النير عند نشوب ك ناا .ؤدك إىل اللاق ال ام .
د  -املهااة ى التاليط إلتت اد اج األسرة وتراا األى ا ية اإلجتماعية
ى هذه املهااة على ن موم ال م الاو ،والاوجة واألبنا باملوا مة ب
الدىل واملتللباج احلياتية لي بأل ال طرف علـى داا ـة بالو ـع الـراه
وحماولة إصبا .اإلحتياجـاج والو ـا باملتللبـاج ب سـلوب منلمـى وبـدون
ك مغاالة و طموحاج زا دة تـد تـؤدك إىل حـدوث مشـكاج وميكـ
ن تموم املرصدة عند تلبيمها هلذه املهااة إستادام بعـض األسـاليب مثـل
لعب الدوا لتجعـل حـد األبنـا تـوىل مياانيـة االسـرة ملـدة سـبو .مكـان
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األب واألم اــم ــتم تميــيم تــداتها علــى الت ــرف ــى ذلــل وتب ــاها
باألىلا اولة عاجها واجلوانب اإلجيابية لتنيعيلها وتمو تها ليؤ ذلـل
حسب بل ـا ميكـ اسـتادام اسـلوب التكلنيـة والعا ـد و املـدىاج
واملارجاج عند الميام بالت رف ى الش ون املنالية واألسر ة.
هـــ  -املهــااة ــى التعامــل مــع األزمــاج االســر ة م ـ املتعــااف عليــه ن
األزماج واتع تعيشه ك سرة وال منيـر مـ حدواـه مـد تتعـرض االسـرة
لنيمدان حد ع ـا ها مـد ت ـلرب األمـوا وخيتـل البنـا نتيجـة ل ـعف
تداة األسرة اكيان على مواجهة هـذه األزمـة و ـاد زمـة اسـوب حـد
األبنا و النيشل الدااسى واينييـة الت ـرف حيـال هـذه األزمـة و اـذلل
زمة االنني ال األسرك وأاها م األزماج م اجلوانـب اهلامـة التـى
تراا عليها األى ا ية اإلجتماعية عند هااستها هلذه املهااة د د طبيعـة
األزمة و اااها السلبية على الكيـان األسـرك و ليـاج املواجهـة التـى جيـب
ن تشــااك يهــا يــع األطــراف وميك ـ لألســرة اإلســتعانة باملؤسســاج
واملرااا الداعمة التى تمدم هلا العون ى هذا الش ن.
و  -املهااة ى التجد د للحياة األسر ة و ى هذه املهااة تسعى األى ـا ية
اإلجتماعية إىل تعليم األسـرة ـ الرتو ـأل اهلـادف الـذك ـؤدك إىل ا ـع
الروح املعنو ة وز ادة اللاتة اإلجيابية الدا عة إىل الرتابط وتمو ة العاتاج
ب ع ا األسرة ولذا إن األى ا ية اإلجتماعية بإعتبااها مرصداد جيب
عليها ن تلرح على األسـرة منـا مـ الـكامم الرتوحييـة اإلجيابيـة مثـل "
اإلحتنيــال باملناســباج اخلاعــة  -اينييــة ت ــا العللــة األســبوعية مــع
األسرة  -ت ا وت النيراغ ى عمال منييـدة تواجـد يهـا اـل ع ـا
األسرة طبما لثما ة اجملتمع السعودي وعاداته وتماليدة.
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 التكنيكاج اليت جيب ن تلبمها األى ا ية االجتماعية للمساهمة يف
حل مشكلة اللاق ال ام
تعتمد األى ا ية االجتماعية ى عملها مع الـاوج علـى جمموعـة مـ
التكنيكاج منها
 املناتشـــة اجلماعيـــة لتاو ـــد الـــاوج بـــالنواحى املعر يـــة واألىاتيـــةوالميمية والتكنولوجيه املرتبلة تل مشكلة اللاق ال ام .
 ا ا راج والندواج لتنييم لما اج ب الاوج واجال الد و ايف حل مشكلة اللاق ال ام .
املتا
 التعليم الذاتى تيام الاوج بإجرا بعض األنشلة مبعر ـة األى ـا يننيسهم.
 التعليم بالنماذ ،عرض ومناتشة بعـض النمـاذ ،التـى إسـتلاع حـلمشكلة اللاق ال ام بننيسها.
 لعـب الــدوا للتـدا ب علــى حـل مشــكلة اللـاق ال ــام باإلعتمــادعلى ننيسه دون اللجو للمساعدة.
 األدواا التــى تمــوم بهــا األى ــا ية االجتماعيــة للمســاهمة يف حــل
مشكلة اللاق ال ام
وتتمثل هم دواا األى ا ية االجتماعية ى اجملال األسري ى األتى
 املمك حي موم األى ا ية االجتماعية مبساعدة الـاوج مـ جـلن ـــب إحتياجـــاتهم و ســـاعدهم ـــى د ـــد مشـــكاتهم وإاتشـــاف
اإلسرتاتيجياج اخلاعة مبواجهة مشكاتهم املرتبلـة تـل مشـكلة اللـاق
ال ام واذلل موم بتنمية وتلو ر ممـداتهم العمليـة ومـداااهم مـ
جل ن موموا بالتعامل مع تلل اخلا اج ب واة اثر عالية وت اااد.
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 الوسيط تستليع األى ا ية االجتماعية م ىال هـذا الـدوا مسـاعدةالاوج الذ ى حاجة للمساعدة وال عر ون جيدونها و حي ـلون
عليها وذلل م ىال تـوجيههم يـو املؤسسـاج اجملتمعيـة وذلـل الـدوا
تللــب م ـ األى ــا ية االجتماعيــة ن تكــون علــى وعــى بشــكل جيــد
مبعيم املنيماج واملؤسساج اإلجتماعية باجملتمع ذاج ال لة باألسرة.
 املدا ع عتـك هـذا الـدوا عـال ومـؤار وتـوجيهى ىاعـة عنـدما للـبالــاوج املســاعدة مــ مؤسســاج جمتمعيــة وال تهــتم هــذه املؤسســاج
مبلالبهم عند ذ كون دوا املدا ع ما ماد.
 املنشط تللب دوا املنشط مساعدة الاوج ى التغيا املؤسسى حيـهتم باألموا املتعلمة بعدم العدالة اإلجتماعية وعدم املساواة ى احل ول
على املساعدة.
 املنس ـ و ت ــم دوا األى ــا ية االجتماعيــة امنســ جللــب نشــلةوىدماج ى إطاا منيم وذلل حتى تسنى له مواجهة وتلبية إحتياجـاج
الاوج مثل تنييم دوااج تدا بيـة لتنميـة مهـاااج وتـدااج الـاوج
وذلل بالتنسي مع مرااا تدا ب التنمية البشر ة.
 امليسر تيام األى ا ية االجتماعية بدوا امليسر و مسهل دواا الاوجو تللب منه مس ولية ا ادة االسرة وإدااة املناتشـاج ىاعـة ـى جلسـاج
املساعدة الذاتية.
واــذلل م ـ اجــل اعتمــاد النمــوذ ،املمــرتح انمــوذ ،حلــل مشــكلة اللــاق
ال ام البد م
 -1نر ب هذا النموذ ،يف مؤسساج الرعا ة االجتماعية االسر ة ملـدة عـام ومـع
تسجيل النتا م اليت مم ىال رتة التجر ب .
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 -2ادىال تعد اج على النموذ ،مـ املتا ـ مـ ىـال التغذ ـة الراجعـة
اليت مت احل ول عليها يف رتة التجر ب املمرتحة.
 -3تــدا ب االى ــا ي االجتمــاعي العــامل يف اجملــال االســري علــى اينييــة
.
استادام وتلبي هذا النموذ ،م ىال اخلكا واملتا
 -4البــد مـ اعــداا توعــية مـ مؤسســاج الرعا ــة االجتماعيــة االســر ة بعــد
اح النموذ ،املمرتح حلـل مشـكلة اللـاق ال ـام اىل اجلهـاج املسـؤولة
الترااة .
احلادي عشر توعياج البح
 إعداد نشراج توعو ة ونشرها على وسا ل التواعل االجتمـاع تت ـم
تا مــة مبرااــا االستشــاااج االســر ة الــيت ميكــ ان تمــدم االستشــاااج
اهلاتنيية للاوج .
 االســـتعانة برجـــال الـــد داىـــل مرااـــا االستشـــاااج االســـر ة لتوعيـــة
ال ـاوج ب هميــة التمســل مببــاد الــد اإلســام و هميــة الر ــا مبــا
ىلمه اهلل عليه والتمسل بالعاداج والتماليد.
 اعداد برامم توعو ة م ص نها توعية الاوج بــ
رواة حنيظ اسراا احلياة الاوجية وعدم االىذ باستشااة أا املؤهل .
 املااطر اليت سببها اللاق ال ام . ننــب الع ــبية وال ــرا( وترد ــد بعــض الكلمــاج مثــل ( نـ هكــذادا ما ال تعرتف بوجودي) و ما صابه ذلل م اجلمل اليت ت لأل لبدا ة
مشاجرة وليؤ للحواا.
 التوتــف نها يــا ع ـ التعامــل بند ــة إذا احتــد النمــاش بينهمــا واالحــرتاماملتبادل و ن االىتاف ال نيسد للود ت ية.
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 التدا ب على مهاااج التعامل مـع الـاوج مثـل املهـااة يف ادااة الوتـباىتيـــاا الوتــ املناســـب ملناتشـــة مشـــاال البيــ واملهـــااة يف االت ـــال
االجيــاب بــاللرف االىــر وعــدم تــدىل األهــل يف اخلا ــاج الاوجيــة
واملهااة يف احلواا يف ال مـا خيـص اـا منهمـا بـدون إحـرا ،والتـدا ب
على هااسة هوا ة تكون سببا يف تبادل حواا مشرتك بينهما ولتك المرا ة
و ة هوا ة ىرك ذاج ا دة .

*

248

*

*

منوذ ،ممرتح ملواجهة مشكلة اللاق ال ام باجملتمع السعودي م منيوا طر مة العمل مع اجلماعاج
د .نوف حممد العتييب

املراجـــــع:
 .1ابتسام ا ع حممـد منـوذ ،التـدىل يف األزمـاج والتانييـف مـ حـدة املشـكاج
االجتماعيــة والننيســية الــيت تواجههــا الاوجـــاج طالبــاج اخللــع ,املــؤمتر العلمــ
العشرون ,الية اخلدمة االجتماعية ,جامعة حلوان.2007 ,
 .2إجــال إمساعيــل حلم ـ

األســرة العربيــة (النير ــة والتلبي ـ ) المــاهرة مكتبــة

األ لو امل ر ة .2016
.3

جــد صــنيي الســكري تــاموا اخلدمــة االجتماعيــة واخلــدماج االجتماعيــة
االسكندا ة داا املعر ة اجلامعية .2000

 .4إمساعيل م لنيى ساض مموماج اإلعداد العلم وامله لألى ا االجتماع
الـذي عمـل مـع املشــكاج األسـر ة مبحـاام األحــوال الشا ـية املـؤمتر العلمـ
اخلامؤ عشر اليه اخلدمة االجتماعية جامعه الماهرة ر .النييوم .2009
 .5إتبـــال حممـــد بشـــا د ناميكيـــة احليـــاة األســـر ة املكتـــب اجلـــامع احلـــد
اإلسكندا ة .2014
 .6إميان عباا عبد املنعم دوا توان األحوال الشا ية يف تغا العاتـاج األسـر ة,
( ــى الر ــف واحل ــر) ,اســالة داتــوااه أــر منشــواة ,اليــه اآلداب ,جامعــة املنيــا,
.2013
 .7جدك حممد من وا تياا الشعوا باالأرتاب ب الاوج امحل ى تشايص
حاالج النااعاج الا واجيـة املـؤمتر العلمـى السـادا اليـة اخلدمـة االجتماعيـة
جامعة حلوان .1992
 .8ز نب حس

بو العا يو داة لمياا التدىل امله لنموذ ،العا ،األسـري مـع

حاالج النااعاج األسر ة ,املؤمتر العلم التاسـع ,اليـة اخلدمـة االجتماعيـة ,جامعـة
حلوان.2005 ,
 .9سنا اخلوىل األسرة واحلياة العا لية باوج داا النه ة العربية .2013
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 .10عباا سييت دااسة ظاهرة اللاق ال ـام يف تلـر  ..األسـباب والتمليـل منهـا
مراا املنشاوي للدااساج والبحوث تلر .2012
 .11عبد احلليم حممود السيد األسرة وإبدا .األبنا داا املعااف الماهرة .2013
 .12عبـدالعا ا همـى النــوحى املمااسـة العامــة ـى اخلدمـة االجتماعيــة "عمليـة حــل
املشــكلة ــم إطــاا نس ـ

كولــوجى" المــاهرة داا األت ــى لللباعــة

2

.2002
 .13عبدالناعــر عــوض جــد جبــل دوا اإلعــام يف تــدعيم النسـ األســري لتنميــة
ابتكاا ة األبنا واتة عمل ممدمة إىل مؤمتر "األسرة واإلعام و د اج الع ـر"
جامعة الماهرة الية اإلعام  17- 15كا ر .2009
 .14ع ــام حممــود صــحاتة تمــو م دا األى ــا ي االجتمــاعي يف حمــاام األحــوال
الشا ية ,دااسة ميدانية يف حما يـة سـوها ,،جملـة دااسـاج يف اخلدمـة االجتماعيـة
والعلوم اإلنسانية ,الية اخلدمة االجتماعية ,جامعة حلوان.2004 ,
 .15عنياف ااصد عبدالرج

هااسة املدىل الروحى للتانييف م املشكاج النيرد ة

االجتماعيــة املؤد ــة إىل طــاق الاوجــاج املبكــر املــؤمتر العلمــى الــدوىل العشــرون
للادمة االجتماعية الية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان الماهرة داا النيكر
العربى .1999
 .16علــ ا ــي

العوامــل الننيســية واالجتماعيــة املرتبلــة بــاللاق ال ــام لــدك

املتــاوج حــد ثاد يف منلمــة حا ل اململكــة العربيــة الســعود ة اســالة ماجســتا
جامعة امللل عبدالعا ا .2015
 .17وزي حممد اهلادي حممد صحاتة التوا

لاواج وعاتته بالتشر عاج األسر ة

جملة دااساج يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية عـدد ( )10اليـة اخلدمـة
االجتماعية جامعة حلوان .2001
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 .18اجمللــؤ األعلــى لشــؤون األســرة (اململكــة العربيــة الســعود ة) مــ و كيبيــد ا
املوسوعة احلرة.
 .19جممــع اللغــة العربيــة املعجــم الــوجيا المــاهرة اهلي ــة العامــة لشــ ون امللــابع
األما ة .1991
 .20حمم د عاطف أي

تـاموا علـم االجتمـا .داا املعر ـة اجلامعيـة اإلسـكندا ة,

.2010
 .21حممد حمروا الشناوك نير اج اإلاصاد والعا ،الننيسى الماهرة داا أر ب
.1994
 .22حممد يـب تو يـ

اخلدمـة االجتماعيـة مـع األسـرة واللنيولـة واملسـن

الكتـاب

األول مكتبة األ لو امل ر ة الماهرة .1998
 .23حممود حس

اتاب األسرة ومشكاتها داا النه ة العربية باوج .2014

 .24مراا اخلليم للدااساج اإلسرتاتيجية ار اللاق ال ام على املر ة تلر جملة
العلوم االجتماعية واالنسانية .2014
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A proposed model for Addressing the Problem of
Silent Divorce in Saudi Society from the Perspective of the Group Work Method

Dr. Nouf Mohammed Al-Otaibi
Department of Community Service
College of Social Services
Princess Norah Bint Abdulrahman University
Abstract:
Silent divorce is one of the most difficult forms of divorce, because it does
not give the women or the man the opportunity to start a new life or to carry on
with their marital lives. Many couples find it difficult to acknowledge this
problem, and try to maintain a decent appearance in society out of fear for
children in the event of complete divorce, and out of apprehension of being
branded as a “divorcee”. Based on the above, and due to the importance of
working in the field of the family as one of the fields of social service in Saudi
society, the current research paper seeks to answer a number of questions stated
below:
1. What are the manifestations and symptoms of silent divorce?
2. What are the causes of silent divorce in the Saudi family?
3. What is the role of the couple to avoid silent divorce?
4. What are the couple's attitudes toward professional assistance offered to them?
In light of the research results, the researcher offers the following
recommendations:
Preparing awareness leaflets and disseminating them to social media outlets,
including a list of family counseling centers that can provide phone consultations
to couples.
The use of clerics within the family counseling centers to inform the couple
of the importance of adhering to the principles of Islam and the importance of
satisfaction with the way God created them and adhere to good customs and
traditions.
Preparation of awareness programs that will educate the couple in:
The need to preserve the secrets of married life and not to consult nonqualified Personnel.
The risks caused by silent divorce.
Avoiding nervousness and shouting, and repeating some words such as:
(You always so, you do not recognize my existence), or similar sentences that
are suitable for starting a quarrel, not dialogue.
Not to carry on dealing as competing peers, and to learn to accept
differences.
Training in the skills of dealing with spouses, such as time management,
choosing the right time for discussing problems, not having relatives interfering
in family matters, dialogue skills and pursuing useful hobbies such as reading.
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سع الدراسدسع ل ىلدرت ع لعلععملاهععالبلدريف ععدلالدراسدسععاةلدلعرايع لدر يع ل ل
دريمنلأمنوذجاُ),لوذركلانلخرللدسدس لودقعللذهلدراسدساةلوتصهيفهالعلميعالاعنلخعرلل
يانلدجتالاتهالدريف ثي ،لواادخلهالدرهظ ي ،لواهالجهالدر لمي ،لودن كاسللذهلدراسدسعاةل
علملودقعللحبوثلدإلعرمللالدريمن .ل
ودعتماةلدراسدس لعلملاههبلدملسحلر صعالاهعالبلحبعدلدإلععرملالدرعيمن،لوذرعكل
انلخرللدركشفلعنلدملههجياةلدريتلدعتماتهالودألدودةلدريف ثي ،لودرهظ ياةلودرهماذجل
در لميع لدرععيتلدسععتفادةلاههععاللععذهلدراسدسععاة،لاعععلدرامليع لعلععملةايععالدملراععحلدر يسععي ل
ملخ جععاةلتلععكلدراسدسععاة،لرل صععوللعلععململععململعيفللاععنلدمل لواععاةلدرععيتلقععاليص ع ل
دحلصوللعليهال ط قلأخ ى.ل ل
وقععالدعتمععاةلدراسدس ع لعلععملضةلي ع لدملاععمونضللملععلددالرلت لي ع لدرععيتلدعععاةلو ععال
رألصععوللدر لميعع ،لومسعع لاععترلدةلدراسدسعع لدرععيتلدسععتهتجهالدريفامععدلاععنلدراسدسعع ل
دلستطرعي لدريتلأج دلالعلمل ضلدألط وماة،لوانلا ايشتهلهلعذدلداعاللمليفامعدلال
دراسدساةلدإلعرايع .لوقعالقعاملدريفامعدل احلصع لدرشعاا لركع لدراسدسعاةلودلط ومعاةل
در لميعع للدملسععجل لال يلعع لدراسدسعع .للوقععالسعع الدراسدسعع لاععنلدرت عع لاععنلدللععاد ل
دلًتي  - :ل
سصالوتوصيفلوتوثي لدلجتالاةلدريف ثي لدإلعراي لدر ي ل لدريمنلأمنوذجا).
درت لعلملدراسدساةلدر لمي لدمل تماالالاهالبلحبوثلدإلعرملالدريمن.ل
ت ييملدرتج لدريمهي لاللجماللحبوثلدإلعرم.
ت ايملاؤش دةلررساشادل هالالجمالللحبوثلدإلعرم،لو ادالدريفعامث لودرادسسع لل
الجماللدلعرمل ها.
ت ايملدسدس لعلمي لذدةلاوثوقي لعاري لعنلاهالبلحبوثلدإلعرملالدريمن.
مللماةلافتامي  :ل
اهالبلدريف د،لدريف وثلدإلعراي لدر ي ،لدجتالعاةلدريف عدل،لدراسدسعاةللدره ايعل ،ل
دراسدساةلدإلاربي ي ،لدريمن

املقدمة:

يعد البحث العلمي أحد أهم األسس واملرتكزات اليت تستند عليهـا األمـم
واجملتمعات يف حياتها املعاصرة ،حيث أصبح واحداً مـ اجملـاالت امامـة الـيت
يقوم بها اإلنسان مستخدما القواعد العلمية بهدف الوصول إىل حلول ملختلف
املشــك ت الــيت حتــد م ـ توــوم وتقــدم اجملتمعــات ،وهــو مــا جع ـ الــدول
والشعوب تتووم بسرعة هائلة م خ ل التغلب علـ العديـد مـ املشـك ت
الــيت تواجههــا بفض ـ االهتمــام بالبحــث العلمــي والعم ـ ذخرجات ـ ال ـ
وضعت احللول الناجحة للكثري م املعوقات واملشك ت ،أسهمت يف تكـوي
حدود علمية ما ،مكنتها م السيورة عل أهم مفاصلها (.)1
مل يعــد البحــث العلمــي مأاهيــة أاادهيــة عامســها جمموعــة م ـ البــاحث
األاــادهي  ،بـ هــو ســلوإ إجرائــي ،وأســلوب منه ــي علمــي يعتمــد عل ـ
منه ية علمية يف مجع البيانات وحتليلـها ،بهـدف ييـادة احلقـائل الـيت يعرأهـا
()2
اإلنسان؛ ليكون أاثر قدمة عل التكيف مع البيئة اليت يعيش أيها .
وألن البحث العلمي يف العلوم الوبيعية خيتلـف عنـ يف العلـوم اإلنسـانية،
بســبب ســهولة األول ،وصــعوبات الثــاني ،أعنــدما يتعلــل األمــر بــالبحو
العلمية للعلوم الوبيعية البحتة ،أإن األمـر ال يعـدو أن يكـون ااتشـاأاً علميـاً،
يتم التعام مع معويات متماثلة هك التوص أيهـا إىل نتي ـة يسـه تعميمهـا
عل أوسع نواق ،مثـ االاتشـاأات الوبيـة ،والكيميائيـة ،والتكنولوجيـة،
 - 1مائــد حســ املــ  ،حــدود الــرا العلمــي يف مــو االعــ م ا مــاهري ،
(بغداد جامعة املستنصرية ،جملة الباحث االع مي ،العددان ( )10- 9ص 27
 - 2يـــاض خضـــري البيـــاتي ،إ ـــكاليات مـ ـو االتصـــال ،التحـــديات الن ريـــة
والتوبيقيــة ،مــث مقــدم إىل امللتقــ األول للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم
االتصال ،ا امعة اللبنانية (بريوت دام النهضة العربية )2016 ،ص .57
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وغريهــا ،حيــث إن ـ ال خ ـ ف حيــال ه ـ ك االاتشــاأات واالخأاعــات أينمــا
وجــدت ،امــا أن ـ ال خ ـ ف أيض ـاً يف تعمــيم نتائ هــا عل ـ املســتو العــاملي
لكونها ختدم البشرية وتساعد عل توومها ،وتقدمها ،ومأاهيتها .لكـ األمـر
يبدو جد خمتلف عندما يتعلل األمر بالبحو العلمية للعلـوم االنسـانية أالنتجـا
الفكـر لننسـانية علـ مـر تامخيهــا خيتلـف بـاخت ف البيئـات ،واجملتمعــات،
والباحث أنفسهم  ،أالنتجا العلمـي االنسـاني قـد يكـون مفيـداً للبشـرية ،ويف
أحـــاي أخـــر قـــد يكـــون ضـــاماً مـــا ،أاملعتقـــدات ،والقـــيم ،والعـــادات،
والتقاليد ،واألعراف االجتماعية ختتلف هي أيضاً م جمتمع إىل آخر ،واألمـر
نفس ينوبل عل العلوم االجتماعية اليت ينتسب علـم االتصـال اليهـا ( .)1امـا
أن حداثـة االاــاك البحثـي يف العلــوم اإلنســانية ال تعـف أأضــليت ؛ أو احتياجنــا
إلي بدمجة أارب م غريك؛ اما أن قدم االااك البحثـي ال يعـف أننـا قـد وصـلنا
إىل احلقيقــة العلميــة بشـ ن ؛ أالن ريــات يف العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية ال
تعرف احلقـائل املولقـة ،والنتـائج الثابتـة؛ امـا أن تشـعب املـتغريات نعلنـا يف
حاجة إىل البحث؛ وإعادت بشك مستمر (.)2
وذا أن علم االتصال يعد آخر علم يضاف إىل سلم العلـوم االجتماعيـة ،
أقد استعان العديد م الباحث يف بداية نش ت بالعديـد مـ األدوات واملنـاهج

 - 1حممــد القعــام  ،البحــو االع ميــة العربيــة بـ التبعيــة واالســتق ل ،ومقــة
علمية مقدمة ,اىل املنتد السنو الثالث ,التعليم والتدميب االع مي يف الوط العربـي,
الرياض ا معية السعودية ل تصال ديسمرب 2005 -م ،ص 29
 - 2بســيوني دــادة ,االااهــات احلديثــة يف مــو وضــع األجنــدة ,جملــة مــو
اإلع م ،الية اإلع م ,جامعـة القـاهرة ,العـدد الرابـع ,ديسـمرب 1998م .ص - 319
.320
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علــم الــنفس وعلــم االجتمــا ،

العلميــة للعلــوم األخــر القريبــة من ـ مث ـ
لدماسة الت ثريات اليت حتدثها وسائ االع م.
ـــكلت املدمســـة االمربيقيـــة األســـاض الن ـــر لدماســـات االتصـــال يف
الواليات املتحدة ,حيث تنتمي ن ريات املدمسة االمربيقية إىل الفلسفة الليربالية
القائمة عل تعدد اآلماء داخ اجملتمـع يف إطـام املفهـوم الليربالـي حلريـة الفكـر
والتعبري؛ بينما كلت املدمسة النقدية األساض الن ر لدماسات االتصـال يف
أوموبا وأمريكا ال تينيـة( ،)1حيـث تنتمـي ن ريـات املدمسـة النقديـة اىل الفكـر
املاماسي ال يعد اإلطام املرجعـي الـ أمـم مجيـع الن ريـات النقديـة بعـد
ذلك .حيث تن ر اىل وسائ اإلع م م ياوية خمتلفة عاماً ع تلك اليت تن ر
إليها الن ريات االمربيقية أهم ال ين رون إىل ت ثريات وسائ االعـ م املبا ـرة,
ب يبحثون ع الع قة ب وسائ اإلع م واملؤسسات االجتماعية األخـر ،
وينولقون م تصومهم للن ـام االجتمـاعي السـائد ،وهـو أن احملـوم األسـاض
للن ام االجتماعي هو الوبقة اليت يبف عليها أ تفسري لت ثري وسائ اإلع م.
وملا اان االخت ف ب املدمسـت النقديـة واالمربيقيـة ينولـل مـ األسـس
الفكرية للن ام الليربالـي واال ـأااي ،أقـد اسـتخدمت املدمسـتان مـنه
خمتلف  ،حيث استخدمت املدمسة االمربيقية املنهج الكمي ،بينما اسـتخدمت
املدمسة النقدية املنهج الكيفي (.)2
وإذا اانت ا امعة تعد الرا األساسي وا وهر اليت ختر منها الـرى
واألأكــام واألمــا يف أــرو املعرأــة ااأــة ،أــإن دماســات منــاهج البحــث يف
 - 1عواطف عبد الرد ؛ الن ريـة النقديـة يف مـو االتصـال ( 1 ،القـاهرة
دام الفكر العربي) ص 53
 - 2حممــد القعــام  ،البحــو االع ميــة العربيــة بـ التبعيــة واالســتق ل ،مرجــع ســابل،
ص25
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الدماسات اإلع مية العربيـة ومنهـا مـو اإلعـ م يف الـيم مايالـت يف طـوم
النش ة والتكوي والتبلوم العلمي ،وهو ستعم ه ك الدماسة علـ بيـان هـ ا
التكوي والنش ة م من وم علمي ومنه ي.
مشكلة البحث:

بناء عل نتائج الدماسات السابقة ،وما اشف مسام ااـاك دماسـات مـو
اإلع م واالتصال يف العامل عامة ،ويف العامل العربي خاصة ،أقد سعت ه ك
الدماســة إىل التعــرف عل ـ منــاهج البحــث يف الدماســات االع ميــة العربيــة (
اليم أمنوذجا)  ,وذلك م خ ل دماسة واقع ه ك الدماسات وتصنيفها علميا
مـ خـ ل بيــان اااهاتهــا البحثيــة ،ومداخلــها الن ريــة ،ومناه هــا العلميــة،
وانعكــاض هـ ك الدماســات علـ واقــع مــو اإلعـ م يف الــيم  .مـ خـ ل
االجابة ع السؤال الرئيس ما مناهج البحث يف الدماسات اإلع مية العربيـة
(اليم أمنوذجا) ؟ ويتفر ع ه ا السؤال التساىالت الفرعية اآلتية
 .1ما جماالت مو اإلع م يف اليم ؟.
 .2ما املداخ الن رية املستخدمة يف مو اإلع م يف اليم ؟.
 .3ما املناهج املستخدمة يف مو اإلع م يف اليم ؟.
 .4ما نو الدماسات يف مو اإلع م يف اليم ؟.
 .5ما أدوات مجع املعلومات يف مو اإلع م يف اليم ؟.
 .6ما التخصصات العلمية لبحو اإلع م يف اليم ؟.
 .7ما مساق الدمجات العلمية لبحو اإلع م يف اليم ؟.
 .8ما األساليب اإلحصائية املستخدمة يف مو اإلع م يف اليم ؟.

أهمية البحث:

ترجع أهمية ال بحث إىل العديد م االعتبامات اآلتية
 .1احلاجــة إىل حصــر املوضــوعات والرســائ العلميــة ,وجمــاالت توبيقهــا,
وحتديد االولويات البحثيـة للموضـوعات الـيت حتتـا للدماسـة والبحـث,
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.2

.3

.4
.5

.6

.7

ميــث تلــت احتياجــات األقســام العلميــة ,وتســهم يف معا ــة العديــد م ـ
املشك ت البحثية يف جمال االع م بتخصصات املختلفة.
يستمد البحث أهميت مـ أهميـة موضـوع لكونـ يعـاة قضـية علميـة يف
غاية األهمية لتصـحيح مسـام البحـث العلمـي يف العـامل العربـي عمومـا
واليم عل وج اخلصوص.
عهيد الوريل أمام إجراء عـدد مـ البحـو الـيت تتنـاول جوانـب أخـر
بصومة علمية و املة ،ذا يسهم يف حتقيل الأاام املعريف والبحثي وإثـراء
املكتبة العربية بدماسات حديثة م ه ا النو .
الوقوف علـ بعـا ا وانـب العلميـة املهمـة واملـؤثرة يف عمليـات إجـراء
البحو اإلع مية.
أهمية أتح قنوات اتصال دائمة ب ا امعات ومراازها البحثية مـ جهـة,
وط ب الدماسات العليا م جهة أخـر ؛ مـ أجـ تواأـل موضـوعات
مسائلهم مع متولبات الكليات ،واألقسام العلمية وإنـاد اآلليـة العلميـة
املناسبة اليت حتقل ه ا االتصال.
االستفادة م نتائج هدك الدماسة يف وضع اسـأاتي ية مسـتقبلية واضـحة
لد أقسام اإلع م يف ا امعـات واملؤسسـات االع ميـة العربيـة عامـة
واليمنيــة خاصــة لتوــوير براجمهــا وخووهــا البحثيــة عامــة ،والبــاحث
األاادهي عل وج اخلصوص.
لفــت االنتبــاك إىل ضــرومة إجــراء مث ـ هـ ك الدماســات استبصــاما ملاضــي
وحاضر الدماسات اإلع مية العربية.

أهداف البحث:

يهدف البحث إىل حتقيل امدف الرئيس وهو التعرف عل منـاهج البحـث
يف الدماســـات اإلع ميـــة العربيـــة(اليم أمنوذجـــا) .ولتحقيـــل هـ ـ ا امـــدف
الرئيس ،البد م حتقيل األهداف الفرعية اآلتية -
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.1
.2

.3
.4

مصد ،وتوصيف وتوثيل مناهج البحث يف الدماسات االع مية العربية
( اليم أمنوذجا).
التعرف عل الدماسات العلمية املعتمدة يف مو اإلع م العربية عموما
ويف اليم عل وج اخلصوص .وتقييم الت ربة اليمنيـة يف جمـال مـو
اإلع م.
تقديم مؤ رات ل سأ اد بها يف جمال مو اإلع م ،وإأادة الباحث
والدامس يف جمال االع م بها.
تقديم دماسة علمية ذات موثوقية عالية ع مناهج البحث يف الدماسات
االع مية العربية ( اليم أمنوذجا).

الدراسات السابقة:

 دماسـة اـوبر وبـيأ ) )1( (Dupagne, Cooper and Potter, 1994عـالوــرق واألســاليب البحثيــة املتبعــة يف مــو االتصــال يف مثــان دوميــات
خ ل الفأة م  1965وحيت  ،1989وأوضـحت الدماسـة أنـ مغـم
يو الدماسات ذات الوابع الكيفي ،إال أن االهتمـام اـان منصـبجا علـ
البحو الكمية بشك ابري.
 دماســة (عواطــف عبــد الــرد  )2()2001 ،ع ـ الن ريــات النقديــة يفمو االتصال يف املدامض األوموبية واألمريكية وا لك مو االتصال
يف دول ا نــوب الــيت تتعــرض أليمــة مرابــة تتمث ـ يف النق ـ واالقتبــاض

Cooper, R. Potter, W. J., & Dupagne, M. (1994). A status report on

-

1

methods used in mass communication media research. Journalism Educator, 48(4), 5461

 - 2عواطف عبد الرد ؛ الن ريـة النقديـة يف مـو االتصـال ( 1 ،القـاهرة
دام الفكر العربي )2001 ،ص 60- 47
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والتبعيــــة للتيــــامات الوظيفيــــة و(االمربيقيــــة) يف دول الشــــمال املتقــــدم
تكنولوجي ـاً واملختلــف ثقاأي ـاً ،وخلصــت الدماســة إىل أن املتابعــة النقديــة
لبحو االتصال اشفت ع عدم قدمتها عل مواجهة التحـد اخلـاص
ببنــاء وتصــميم صــومة ذهنيــة حمــددة للمواقــف واألوضــا الــيت يورحهــا
الواقــع املعقــد ،أضـ ً عـ اأتقــام هـ ك البحــو إىل األطــر الن ريــة الــيت
تفسر املعويات (االمربيقية) وتكشف ع توجهات الباحث .
 دماسـة اـيم وويفـر ) )1( (Kim and Weaver, 2002حـول حتليـ أهـرضدومية ملخصات مو االتصال يف الفأة م  1995وحـيت ،1999
حيــث أظهــرت مؤ ــرات الدماســة بــروي البحــو املتعلقــة باإلنأنــت يف
مقاب تراجع الدماسات اخلاصة بوسائ اإلع م التقليدية.
 دماسة (ديفيـد ويفـر و م ـا قمحـاو  )2( )2003 ،عـ اااهـات مـواالتصال يف الفأة م  1980إىل  ،1999حيـث قـام الباحثـان بتحليـ
دماسات ومو االتصال املنشومة يف  10دوميات علمية باسـتخدام أداة
التحلي م املستو الثاني ( ، )Metaلتحلي أدواتها ،وإطاماتهـا الن ريـة،
واهتماماتها ،وعويلـها وأأاتهـا الزمنيـة ،وأ ـامت نتـائج الدماسـة إىل ييـادة
نسبة الدماسات ذات املنهج الكمـي مقامنـة بـاملنهج الكيفـي اىل جانـب ـيو
اســتخدام أســلوب حتلي ـ املضــمون ،وعــدم حتديــد مع ــم تلــك الدماســات
بوضوح لفروضها وأسئلتها البحثية ،واأتقامها إىل اإلطامات الن رية.
1- Kim, ST, Weaver, D. (2002), Communication research about the internet:
a thematic meta-analysis, New Media & Society, Vol. 4, No. 4, 518-538
2- Kamhawi, Rasha and David Weaver (2003). Mass communication
research trends from 1980 to 1999. Journalism & Mass Communication
Quarterly, 80(1): 7-27.
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 دماســة (ســعيد ب ـ علــي ثابــت ،)1( )2005 ،حــول منــاهج البحــث يفأقسام االع م باململكة العربية السعودية  ،حيث توصلت الدماسة إىل أن
( )%75مـ ـ الدماســـات يف أقســـام اإلعـ ـ م با امعـــات الســـعودية هـــي
دماســات إع ميــة توبيقيــة قائمــة عل ـ االاــاك االمربيقــي ،القــائم عل ـ
املــنهج الكمــي ،مقابـ ( )%25مـ الدماســات اانــت دماســات ت صــيلية
نقدية ،قائمة عل املنهج الكيفي.
 دماسة (ليل حممد عبد اجمليد حول مو االع م العربية  )2( )2005بـحتليـ ـ الواقـــع وتولعـــات املســـتقب ؛ حيـــث توصـــلت الدماســـة إىل أن
البحــو والدماســات العلميــة الــيت أجريــت يف الفــأة مـ  1990حتـ
2005م ،بلغت  862مث ودماسة علمية .حيث اشفت الدماسة عـ
بعا املؤ رات العامة م أهمها تبعية الدماسـات اإلع ميـة سـواء مـ
حيث أجندة املشـاا  ،أو األطـر الن ريـة ,أو املـداخ املنه يـة للمـدامض
الغربيــة مــع اأتقامهــا إىل أطــر ن ريــة خاصــة غلبـ الوــابع اإلجرائــي علـ
حســـاب ا وانـــب الن ريـــة .والتكـــرام والتشـــاب الواضـــح يف التصـــد
ملشك ت مثية بعينها .واالسـتغراق يف البحـو ا زئيـة ،والتفتيـت احلـاد
لل واهر اإلع مية اليت مت دماستها يف ظ غياب سياسـة مثيـة واضـحة،
وندمة البحو ا ماعية.

 - 1ســعيد ب ـ علــي ثابــت ،من ـاهج البحــث يف أقســام اإلع ـ م باململكــة العربيــة
السعودية ،الرياض جامعة االمام حممد ب سعود ،مث غري منشوم ص 14
 - 2ليل حممد عبد اجمليـد مـو اإلعـ م العربيـة 2005- 1990م بـ حتليـ
الواقع وتولعات املستقب  ,املنتد السنو الثالث ,التعليم والتدميب االع مي يف الوا
العربي ,ديسمرب 2005 -م ،ص 25- 23
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 دماســة (الســيد يــت )1( )2010 ،ع ـ االااهــات احلديثــة يف مــوالصحاأة ،واليت قدمت مراجعة مسـحية ونقديـة ألبـري التيـامات السـائدة
يف الدماســات الصــحفية ،وأ ــامت نتائ هــا إىل أن الدماســات الصــحفية
انشغلت اثريجا بقضية الكـم والكيـف ،وبوبيعـة األسـلوب املنه ـي الـ
تتبع يف دماسـاتها لل ـواهر .وعلـ الـرغم مـ تكـاثر وتـراام الدماسـات
والبحو الصحفية ،أإن عددجا قلي ً منها هي اليت حققت تغريات نوعيـة
يف منح الدماسـات الصـحفية وحتوالتهـا ،أـاألمر ال يتعلـل أقـ بـالكم
بقدم ما يتعلل جبـودة وثـراء املوضـوعات والقضـايا واملنـاهج املتبعـة .ومـ
ناحيـــة أخـــر  ،ال تـــزال تهـــيم علـ ـ الدماســـات الصـــحفية األدوات
التحليلية التقليدية ،مع استحدا حمدود ألدوات جديدة ،وخاصـة أيمـا
يتعلل باألدوات اليت يتم استخدامها يف حتلي مواقع اإلنأنت والصـحاأة
اإللكأونية ،وإن ياد االهتمام باستكشـاف ايفيـة االسـتفادة مـ مفـاهيم
ن رية جديدة مستقاة م علوم أخر ضم جمـال الدماسـات الصـحفية،
وخاصة تلك املفاهيم الصادمة ع مفكري أرنسي اــ(بومدي ) وبـاحث
أملان عنوا بدماسة املداخ الن رية امل ئمة للبحو الصحفية.
 دماســة ( مــوية بنــت حممــد الريــان ،)2( )2013 ،حــول االنتــا العلمــيالعربــي خــ ل النصــف األول مــ العــام 2013م ومقامنتهــا باإلنتــا
 - 1السيد يت  ،االااهات احلديثة يف مو الصحاأة  ..مراجعة مسحية ونقديـة
ألبــري التيــامات الســائدة يف الدماســات الصــحفية  ،اجمللــة العربيــة لنع ـ م واالتصــال ،
ا معية السعودية لنع م واالتصـال ،الريـاض ،العـدد السـادض  ،نـوأمرب 2010م ،
ص170 – 57
 - 2مــوية بنــت حممــد الريــان ،2013 ،من مــة اجملتمــع العلمــي العربــي ،ماب ـ
الدماسة
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العلمي خ ل نفس الفأة م العـام 2012م وقـد توصـلت الدماسـة إىل
منو االنتا العلمـي لـدول جملـس التعـاون اخللي ـي ،حيـث جـاءت دولـة
قوــر يف املراــز االول بالنســبة لعــدد البحــو لك ـ مليــون نســم  ،امــا
توصلت الدماسة إىل تباطؤ يف االنتا العلمي لدول املغرب العربي.
 دماسة (عبدالرياق الدليمي  ،)1( )2016حول ا كاليات مو االع ميف األمدن .وقد توصلت إىل أن م أبري املشك ت الـيت تواجـ البـاحث
واألاـــادهي تتمثـــ يف ظــــروف العمـــ  ،واجــــراءات نشــــر البحــــو
وجماالتها ،واتابتها وجمال الباحث أنفسـهم ،امـا توصـلت الدماسـة إىل
أن مشــك ت الواقــع العملــي هــي اثــرة األعبــاء التدميســية ،وعــدم إهــان
األسات ة ب همية البحو اإلع مية ،واالنفصال بـ البحـو اإلع ميـة
وصنا القرام ،إىل جانب عدم التنسـيل بـ ا امعـات واملؤسسـات الـيت
هك ان تستفيد م البحـو االع ميـة واالنفصـال بـ أغلـب البحـو
اإلع ميـــة والواقـــع العملـــي ،والضـــعف يف توـــوير بـــرامج البحـــو
االع مية ،وغياب الرىية الفلسفية اإلع مية الواضحة ذلـك ألن أغلـب
مواد أقســام اإلعـ م واملؤسســات اإلع ميــة مـ ختصصــات أخــر  ،إىل
جانــب نقــت التــدميب علـ البحــو اإلع ميــة أكــثري مـ العــامل يف
جمــاالت اإلع ـ م تنقصــهم اخلــربة واملعرأــة ذهــامات البحــث اإلع مــي،
وعدم وضع نتائج البحو القائمة عل أصول علمية موضع التوبيل أمجـا
http://www.pcbs .gov.ps/site/881/.default. asp# population/ -.

 - 1عبــدالرياق الــدليمي ،إ ــكاليات مــو اإلع ـ م يف األمدن ،علــوم اإلع ـ م
واالتصال يف الوط العربي ،مث مقدم إىل امللتق األول للرابوة العربية للبحث العلمي
وعلــوم االتصــال ،املعهــد العــالي يف ا امعــة اللبنانيــة ( ،بــريوت دام النهضــة العربيــة،
 )2016ص .283
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جه بورق التوبيل ،أو خوأا م الت ديد ال حتملـ نتـائج البحـو ،
وعدم وجود البيئة املناسبة إلجراء البحو سواء م حيث االمكانـات أو
التقب أو الوعي ب هميت .
 دماسة (يام بودهان )1()2016 ،حول تووم دماسات ومو اإلعـ مواالتصـــال يف أقســـام اإلعـ ـ م با امعـــات ا زائريـــة ،حيـــث توصـــلت
الدماســة إىل أن دماســات مــو اإلع ـ م يف ا زائــر تســري و ـ متعثــرة
مغـم مــا تشــهدك ا امعــات مـ تكــاثر ألقســام اإلعـ م ،وأـتح متواصـ
ألقســام جديــدة ،ومغــم ختــريج عشــرات الــدأعات م ـ الولبــة حــاملي
الشهادات العليـا مـ ماجسـتري وداتـوماك ناهيـك عـ املئـات مـ حـاملي
هادة الليسانس ،إال ان البحو ا ادة الـيت تن ـز خـام البحـث لنيـ
الدمجات العلمية يكتنفها الكثري م النقت والع ز ،أتكاد ال اـد موثـا
تعد عل أصابع اليد الواحدة ،مغم االمكانـات الـيت تتـاح للبـاحث مـ
خ ل برامج الدعم املقدمة م خ ل وحدات البحث العلمي اليت عوما
ويامة التعليم العالي ،إال أن حصيلة البحث ضعيفة جدا ،ويندم أن نر
اتبــا أو موثــا مصــينة تنشــرها وحــدات البحــث بعــد اســتكماما حلصــت
التموي اليت تقًدم م ك البحو .
امــا أن أغلبيــة األمــا الــيت تقــدم أثنــاء الت ــاهرات العامليــة اامللتقيــات
واملـؤعرات الوطنيــة والدوليــة ال تكــون غالبــا دقيقــة ومصــينة ،بـ إن اــثريا مــا
تكـــون أولكلوميـــة واستعراضـــية ،ويعأيهـــا لـــبس وعموميـــات يف صـــياغة
اال كاليات ،ونقائت ن رية ،ومنه ية ،وهفوات حتليلية.
 - 1يــام بودهــان ،حــول توــوم دماســات ومــو اإلع ـ م واالتصــال يف أقســام
اإلع ـ م با امعــات ا زائريــة ،امللتق ـ االول للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم
االتصال ( ،بريوت دام النهضة العربية )2016 ،ص .332
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 دماســة (إبــراهيم خصــاونة )1( )2016 ،حــول أوج ـ القصــوم يف مــواإلع م العربية .حيث توصلت الدماسة إىل أن مو اإلعـ م العربيـة مل
توااب االهتمـام الـدولي املتزايـد علـ الـرغم مـ وجـود بعـا النمـاذ
الويبة لد عدد حمدود م الدول العربية ،أض ع التفـاوت احلـاد بـ
الدول العربية أيما يتعلـل ذفـاهيم مـو اإلعـ م وأهميتهـا وتوبيقاتهـا،
وإمكان التعاون العربي يف جماالتها املتنوعة  .حيث أصبحت املشكلة الـيت
تعاني منها الدول العربية اليوم قلة مو اإلع م ،وعدم توأرها بالكمية
والنوعية املولوبة ،وهـي مشـكلة تتولـد عنهـا عـدة مشـك ت منهـا عـدم
االعــأاف ب هميــة مــو اإلع ـ م وجــدواها لــد ا هــات املعنيــة بهــا،
والتقدير الناقت للدوم ال هك ان تؤديـ مـو اإلعـ م يف اجملتمـع،
وعدم تش يع ا هود البحثية يف مضمام اإلع م ،وا وانب املرتبوة بـ ،
وعــدم اســتخدام مــو اإلع ـ م يف اختــاد القــرامات اإلع ميــة وغيــاب
األساليب اإلع مية يف اإلأادة م نتائج البحو  ،إىل جانب االأتقام إىل
التنسيل ب جهود املؤسسات الوطنيـة يف جمـال مـو اإلعـ م ،واـ لك
ب جهود ه ك املؤسسات ،واملرااز اإلقليمية أيما يتعلل بالتكام املعـريف
والتبادل املعلوماتي.
 دماسة (ياض خضري البياتي )2( )2016حول ا كاليات مو االتصـال،التحــديات الن ريــة والتوبيقيــة .وقــد توصــلت الدماســة إىل أن البحــو
 - 1ابــراهيم خصــاونة ،اوجـ القصــوم يف مــو االعـ م العربيــة ،امللتقـ االول
للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم االتصــال يف ا امعــة اللبنانيــة ( ،بــريوت دام
النهضة العربية )2016 ،ص . 97- 96
 - 2يـــاض خضـــري البيـــاتي ،إ ـــكاليات مـــو االتصـــال ،التحـــديات الن ريـــة
والتوبيقية ،مرجع سابل ،ص .56
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اإلع مية يف العامل العربي ماتزال موثا امية يف أغلبها حتـ وإن ظهـرت
حماوالت لتوبيل املناهج الكيفية ،إال أنها ال تزال متناثرة توبيقيا باملدمسـة
االمربيقيــة ،حيــث حاولــت بعــا الدماســات ا مــع بينهــا وب ـ حتلي ـ
املضــمون الكمــي بوريقــة تعســفية .إىل جانــب عمــد اســتخدام املنــاهج
املختلفة يف دماسة املشك ت اإلع مية ،واالقتصام عل استخدام مـنهج
واحـــد ،يـــا يـــؤد إىل احتمـــال عـــدم إمكانيـــة التوصــ إىل املعلومـــات
الصحيحة ،وصعوبة التثبيت م صحتها ودقتها وداللتها.
 دماسة (خلود مخيس)1( )2016 ،حول اربـة البحـث العلمـي يف علـوماالتصال واإلع م ما ب جدليـة اإل ـكالية ومعوقـات التوبيـل يف العـامل
العربــي ،وقــد توصــلت الدماســة إىل ضــرومة اتصــاف البحــث العلمــي
بروح النقد ،والنقـد الـ اتي ،واحلاجـة امللحـة إىل تبسـي نتـائج البحـو
والتقلي م إح امها حت تصبح أاثر أائدة للعامل يف جمـال اإلعـ م،
حيــث تــب نــدمة االســتفادة مـ الدماســات األاادهيــة الــيت ت ـ حبيســة
أدما املكاتب ومأوف املكتبات ،اما أن البحو اليت اريها املؤسسـات
اإلع مية ال يعرف املمامسون الكـثري مـ نتائ هـا وت ـ االسـتفادة منهـا
حمـــدودة يف توـــوير األداء اإلع مـــي .إىل جانـــب نقـــت الـــوعي لـــد
ا مهــوم ،حيــث يواج ـ الباحــث صــعوبات يف احلصــول عل ـ البيانــات
املولوبـــة مــ املبحـــوث يف القواعـــات الريفيـــة ،والشـــعبية ،والبدويـــة،
 - 1خلود مخيس ،اربة البحث العلمي يف علوم االتصال واإلع م ما ب جدلية
اإل ـكالية ومعوقـات التوبيــل يف العـامل العربـي ،مــث مقـدم إىل امللتقـ األول للرابوــة
العرب يــة للبحــث العلمــي وعلــوم االتصــال يف ا امعــة اللبنانيــة ( ،بــريوت دام النهضــة
العربية )2016 ،ص .179
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واقتصام مو االع م عل بعا األدوات البحثية ااالستبانة ،وحتليـ
املضــمون مــع إهمــال أو إغفــال أدوات االخــر أاثــر أاعليــة يف دماســة
ال اهرة اإلع ميـة وقـد تضـيف معلومـات ال تسـتويع االسـتبانة مصـدها
مث املقاب ت غري املقننة ،واجملموعات املرازة ،إىل جانـب أن الكـثري مـ
املفاهيم اليت تتعام معها مـو اإلعـ م مل تـدخ عصـر القيـاض ،وال
تزال يف طوم الوصف الكمـي .حيـث اتسـمت البحـو اإلع ميـة بشـك
عام بقصوم يف توبيل الن رية بأايزها عل دماسة األثـر السـريع واملبا ـر
دون التنب إىل دماسة اآلثام املأاامة الوويلة األج اليت تفيـد يف التغلغـ
باملشك ت اإلع مية ومـ ثـ جم تـ تي تلـك الدماسـات يف مع ـم األحـوال
مضللة وخاطئة.
 دماســة (حممــد حمس ـ )1( )2016 ،حــول الت ربــة البحثيــة االع ميــة يفلبنان  ،واليت توصـ أيهـا إىل أن الت ربـة البحثيـة اإلع ميـة يف لبنـان مـا
يالت يف طوم الت سيس حيث النشـا البحثـي يقـع علـ عـاتل الباحـث،
وليس عل برنامج عم املؤسسات البحثية القليلة الـيت ال تضـع البحـث
اإلع مـــي يف ســـلم أولوياتهـــا ،إال إذا تواأـــل مـــع مصـــاحلها الت اميـــة
وحيثياتها السياسـية ،واالجتماعيـة .إىل جانـب عـدم وجـود مىيـة مثيـة،
وخوة اسأاتي ية تراعي القضايا امللحة للمعا ة يف عامل وسائ اإلع م
التقليدية ،واحلديثة.

 - 1حممــد حمس ـ  ،الت ربــة البحثيــة اإلع ميــة يف لبنــان ،ومقــة عم ـ مقدمــة إىل
امللتق االول للرابوة العربيـة للبحـث العلمـي وعلـوم االتصـال ،يف ا امعـة اللبنانيـة( ،
بريوت دام النهضة العربية )2016 ،ص 364
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التعليق على الدراسات السابقة:

م خ ل استعراض الدماسات السابقة يتضح ما يلي
 -1ســيورة البحــو الكميــة عل ـ الدماســات اإلع ميــة العربيــة  ،عل ـ
الرغم م اخت ف البيئة ،وا مهوم ،والوسائ يف البيئة العربية.
 -2نــدمة البحــو والدماســات الكيفيــة يف الدماســات اإلع ميــة العربيــة
مغم أهميتها العلمية القائمة عل العمل ،والرصانة العلمية.
 -3غيــاب الدماســات الت صــيلية م ـ مــو اإلع ـ م العربيــة ،يــا أأقــد
الدماسات اإلع مية العربية خصوصيتها وأعاليتها داخ اجملتمعات العربية.
 -4عدم وضوح التوجهات البحثية اإلع مية يف ا امعات اليمنية؛ لعـدم
وجود دماسات يف هدا اجملال ،وهو ما ستكشف ه ك الدماسة.
اإلطار النظري للبحث:

عل ـ الــرغم م ـ ان االأكــام الفلســفية تبق ـ خفيــة اىل حــد اــبري يف جمــال
البحو العلمية ،أإنها ال تزال تؤثر عل يامسة البحـث وحتتـا اىل الكشـف
عنها ( ،)1أنقوة االنو قة الرئيسية ألية مرحلـة ألسـفية ضـرومة تواجـد تـراام
معريف مهم ،وهو ما يضع الباحث امام ع ز يف التعامـ مـع طبيعـة املواضـيع
اون هنحهم نض ا معرأيـاً أاثـر يـا يفـتح الـتفكري علـ مواضـيع أاثـر تعقيـداً
وهـ ا مــا سيصــعب علـ البــاحث اســتخدام خمتلــف ادوات البحــث ومنهاجـ
العلمية املتاحة يـا نـرهم اىل الـدخول يف مرحلـة ألسـفية يعملـون مـ خ مـا
عل حتديد اهتمامـات اساسـية وجديـدة ،عـرب تكـوي مفـاهيم عامـة ،وإعـادة

 - 1أــر حممــد صــوان ،البحــث العلمــي ( 1 ،ا زائــر ابــ النــديم للنشــر
والتوييع )2016 ،ص 16
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الن ر يف االأأاضات االساسية املعروأة ومناهج البحث وأدواتـ املسـتخدمة يف
مجع املعلومات(.)1
وتتضم أرو العلوم املختلفـة عـدداً غـري حمـدد مـ الن ريـات الـيت تقـدم
تفســريات وتوضــيحات لل ــواهر واألحــدا الــيت تتناومــا ,وتتبــاي الن ريــات
بــاخت ف امــدف منهــا ,أمنهــا مــا يســم بالن ريــات الوصــفية ,وهنــاإ طائفــة
أخر تعرف باسم الن ريات التحليلية التفسريية ,اما يوجد ن ريـات املعياميـة,
يف حـ تصـنف ن ريـات أخــر حتـت أئـة الن ريــات العلميـة ,وهنـاإ جمموعــة
أخر تسم بالن ريات امليتاأيزيقية ،ي حظ تنـو الن ريـات وتعـددها ضـم
الفر العلمي الواحد ويتعـد ذلـك إىل وجـود أاثـر مـ ن ريـة واحـدة تتعلـل
بدماسة ظاهرة معينة واحدة.
ال اساسـيًا يف الدماسـات االجتماعيـة
وعث مو االع م بُعدًا مهمـا وجمـا ً
واالنسانية املختلفة باعتبام ان علوم االع م واالتصال جاءت باألساض نتي ـة
اللتقــاء جهــود البــاحث م ـ ميــادي متعــددة ،مكــم تنــو االصــول التامخييــة
والفلســفية والفكريــة م ـ ا العلــم تعــددت بوبيــة احلــال االااهــات واجملــاالت
البحثيــة الــيت انعكفــت علــ دماســة ال ــواهر املتعلقــة بــ  .وقــد ظهــر بدايــة
عشرينيات القرن املاضي اااه أثن سادا الدماسات االع ميـة عـرف االول
باالااك النقد والثاني باالااك االمربيقي ,أاألول ينتمي للفكر املاماسي ,أيمـا
ينتمي الثاني اىل الفكر الليربالي الرأمسالي.
اوالً االااك النقد .
يعد املدخ النقد مدخ ً متكام ً لدماسة العلوم االجتماعية مـ وجهـة
مواد مدمسة أرانكفومت ,لتسـد بهـا الثغـرة الـيت أحـدثتها التفتيـت النـاتج عـ
 - 1ادــد بــ مرســلي ،االســس العلميــة لبحــو االعــ م واالتصــال( 1 ،
ا زائر الومسم للنشر والتوييع )2013 ،ص .10- 9
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التقسـيمات الـيت وضـعها األاـادهيون ذوو االاـاك الوضـعي بـ التخصصـات
املختلفــة ,املتداخلــة .وتنتقــد مدمســة أرانكفــومت ه ـ ا االنفصــال ب ـ العلــوم
االجتماعية ألن أسفر ع حمدودية املعرأة ,إىل جانب ضعفها علمياً.
تر مدمسة أرانكفومت أن الثقاأة ا ماهريية ذات الوابع الت ام اانـت
الوسيلة األساسية الـيت مكنـت االحتكـامات الرأمساليـة مـ حتقيـل الن ـاح يف
ه ا اجملال .وتكـون آماء هـ ك املدمسـة العديـد مـ املـداخ والن ريـات النقديـة
مث ـ ن ريــة االقتصــاد السياســي ون ريــة اميمنــة والن ريــة الثقاأيــة .وختتلــف
الن ريات النقديـة مـ حيـث أطرهـا املرجعيـة ,أـرغم أن املاماسـية تعـد اإلطـام
املرجعـي الــرئيس الـ أمــم مجيـع الن ريــات النقديـة ,إال أن الن ريــة النقديــة
ختتلف مع بعا املقوالت األساسية للن رية املاماسية مث املوقـف مـ العنـف
الثوم وطبيعة احللول اليت تقدمها أليمة الن ام الرأمسالي (. )1
ثانياً االااك الليربالي.
ير ه ا االااك ان اجملتمع عبامة ع مجاعـات ومصـام متناأسـة ال هكـ
أل منها السيورة الدائمة ،وما املؤسسات اإلع ميـة إال جـزء مـ املؤسسـات
اليت هي عبامة ع أن مة ملتزمة تتمتع بدمجة عالية م االستق ل ع الدولة
واألحزاب السياسية ومجاعات الضغ  .والتحكم يف ه ك الرسائ يف يـد ببـة
هامشية مستقلة تسمح بدمجة عالية م املرونة للمهني  .ولـ لك أالع قـة بـ
املؤسســات اإلع ميــة ومجهومهــا ع قــة تووعيــة متســاوية .وقــد اســتخدمت
الدماســات الليرباليــة املــنهج الت ــريت ال ـ يعتمــد عل ـ الوــرق اإلحصــائية
واألمقـام احلسـابية وذلـك الن التسـاىالت الـيت اانـت تورحهـا هكـ اإلجابــة
عليها به ا املنهج .وم عيوب ه ا املـنهج هـو قصـر عمـر النتـائج الـيت توصـ
 - 1عواطف عبد الرد ؛ الن رية النقدية يف مـو االتصـال ( 1 ،القـاهرة
دام الفكر العربي )2001 ،ص 34
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إليها أهو يقـيس التـ ثري يف أـأة يمنيـة حمـدودة ،ويف ظـ ظـروف حمـدودة أـإذا
اختلفت ال روف أو الفأة الزمنية اختلفت النتائج.
وقــد ت ـ ثرت الدماســات االجتماعيــة وخاصــة علمــي الــنفس واالجتمــا
بشـك اـبري يف العشـرينيات مـ القـرن املاضـي باملنـاهج الت ريبيـة ةاالمربيقيـةة
وماــزت عل ـ الع قــات واختيــام العينــات واالحتمــاالت اإلحصــائية وه ـ ا
انعكس عل دماسة وسائ اإلع م بشك عام.
وتدمض الن ريات الوظيفية اجملتمع م من ـوم الوحـدات الكـرب  ،وعلـ
الرغم م أن ا وم التامخيية لنش تها عتد إىل القرن التاسع عشر ،عندما اـان
االهتمام األساسي للمفكري هو ايفيـة احملاأ ـة علـ الن ـام االجتمـاعي بعـد
األحدا الشهرية الـيت ـهدتها أوموبـا ،نتي ـة لعـدم االسـتقرام السياسـي يف
أواخر القرن الثام عشر وأوائ التاسع عشر ،والـ مثلتـ الثـومة الفرنسـية
وما صاحبها م عنف وأوض  ،إال أنها ال يالت عث أهم االااهات الفكرية
يف دماسة اجملتمع ،خصوصاً بعد اإلضاأات املتعددة اليت أضاأها مفكرون مث
ة دوماايمة وةمااس أيربة وةبامسونزة وةمريتونة وعريهم م ك الن رية (.)1
وتعــد الن ريــات البنائيــة األســاض ال ـ خــر منهــا املــدخ الــوظيفي يف
دماســات االتصــال ,والـ يعــد أحــد ااــاه أساســي يف دماســات االتصــال
األمريكي .وتن ر الن ريات البنائية الوظيفية إىل وسائ اإلع م عل أنها جـزء
م اجملتمع ترتب بع قات متبادلة مع األجزاء األخر وه ك الع قات تؤثر يف

 - 1حس مكاو  ،وليل السيد ،االتصال ون ريات املعاصـرة ( 3 ،القـاهرة
عامل الكتب  )2006ص167
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الوريقــة الــيت يســتخدم أيهــا األأــراد وســائ اإلع ـ م وهـ ا يســاهم يف حتقيــل
التواين واالستقرام يف اجملتمع(.)1

نوع البحث:

تنتمي ه ك الدماسة للدماسات الوصفية الـيت تهـدف إىل الرصـد باإلضـاأة
إىل التحليـ والتفســري والتعــرف علـ ظــاهرة جديــدة مل يســبل دماســتها ,وقــد
تكون ذثابة عهيد لدماسات أخر تليها ،حيث تنتمي الدماسـة إىل نـوع مـ
الدماسات هي
 - 1دماسة استشراأية تسع اىل استشراف ما اتب ع الدماسات االع مية
وتوومهــا يف الــيم امــا تقــدم اطروحــات مســائ املاجســتري والــداتوماك
للباحث والدامس يف الداخ واخلام .
 - 2دماســة وصــفي حتليليــة مقامنــة استبصــامي ملــا خلصــت إلي ـ البحــو
والدماسات اإلع مية يف اليم .
منهج البحث:

اعتمدت الدماسة عل املنهج املسحي لرصد منـاهج البحـث يف الدماسـات
االع مية العربية ( اليم أمنوذجا) وذلـك مـ خـ ل الكشـف عـ املنه يـات
اليت اعتمدتها واألدوات البحثية ،والن ريات والنماذ العلمية اليت اسـتفادت
منها ه ك الدماسات ،مع الأايز عل حتديد امل مـح الرئيسـية ملخرجـات تلـك
الدماسات ،حيث تساعد املسوح يف احلصول عل ام ابري م املعلومات اليت
قــد يصــعب احلصــول عليهــا بوــرق أخ ـر  .امــا اعتمــد الدماســة عل ـ املــنهج
الكيفي الوصفي االسـتقرائي ،وهـو مـنهج يت مـ يف جزئيـات الأااـم العلمـي

 - 1دد حس ابو العين  ،ت ثريات وسائ االتصال ( 1 ،القـاهرة اويـك
موابع ،1990) ،ص 35
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ليص من اىل وصـف عـام لل ـاهرة موضـو الدماسـة ( ،)1وهـو مـنهج يعتقـد
بعــا البــاحث انــ االنســب لصــياغة توجهــات علميــة تؤســس لدماســات
مستقبلية.

جمتمع البحث:

جمتمع الدماسة هو ا الرسائ واألطروحات العلمية يف مساقي املاجسـتري
والداتوماك يف ختصصات اإلع م املختلفة .حيث مت حصر جمتمـع الدماسـة مـ
ويامة التعلــيم العــالي واملراــز الــوطف للمعلومــات املس ـ لة واملعتمــدة لــد
ويامة التعليم العالي ،واملكتبة املرازية يف جامعة صـنعاء ،وأقسـام اإلعـ م يف
ا م جامعة عدن ،.واحلديدة ،وتعز ،والعلوم والتكنولوجيا،
واملســـتقب  ،والعلـــوم احلديثـــة ،والناصـــر ،واألنـــدلس ،وحضـــرموت
وا امعة اليمنية.
حيــث اســتخدم الباحــث احلصــر الشــام ميــع الرســائ واألطروحــات
العلمية إىل جانب توييع استمامة مع املعلومات عل اعضاء هيئة التدميس
يف أقسام اإلع م با امعات اليمنية مل مل حنصـ علـ دماسـت ومل يسـ
لد جهات االختصاص الرمسية احملددة آنفا.

أدوات مجع املعلومات:

إتبع الباحث أدوات مجع املعلومات اآلتية
 - 1قــام الباحــث مصــر ا ـ الدماســات واالطروحــات العلميــة (املاجســتري
والــداتوماك) املوجــودة يف مكتبــة ويامة التعلــيم العــالي ،ومكتبــة املراــز
الــوطف للمعلومــات ،حيــث إن الدماســات واألطروحــات املوجــودة يف
 - 1حممد ميان عمر  ،البحث العلمي ،مناه ـ وتقنياتـ  ( ،عمـان ،)2002
ص 48
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املكتبـت هـي دماسـات موجــودة منـد العـام 1990م ،حيـثُ ال يســتويع
الباحث احلاص عل اطروحت العلمية علـ معادلـة مسـالت العلميـة مـ
ويامة التعلــيم العــالي واملخولــة ذعادلــة الشــهادات العلميــة الــيت حص ـ
عليها الباحث إال بعد إيدا نسـخت إحـداهما يف ويامة التعلـيم العـالي،
واألخر يف املراز الوطف للمعلومات.
 - 2قام الباحث ذسح الدماسات واألطروحات املوجـودة يف املكتبـة املرازيـة
جبامعة صنعاء والية اإلع م وأقسام اإلع م با امعات اليمنيـة األخـر
للت اـد مـ وجــود دماسـات وأطروحـات مل يــتم ايـداعها بـويامة التعلــيم
العالي أو املراز الوطف للمعلومات قب عام 1990م.
 - 3قام الباحث بتوييع استمامة حتلي مت إعدادها وأقا ألهداف وتساىالت
الدماسة عل أعضاء هيئة التدميس ب قسام اإلع م با امعات اليمنية م
أســات ة وحماضــري وبالوريقــة ذاتهــا الــيت مت تعبئــة بيانــات الدماســات
واألطروحــات العلميــة م ـ مكتبــة ويامة التعلــيم العــالي و مكتبــة املراــز
الوطف للمعلومات.
وقد اعتمدت الدماسـة علـ اسـتمامة ةحتليـ املضـمونة الـيت مت إعـدادها
وأقا لألصول العلمية ،وحسب متغريات الدماسة اليت اسـتنت ها الباحـث مـ
الدماسة االستو عية اليت أجراها عل (بعا األطروحـات) ،ومـ معايشـت
م ك الرسائ اباحث يف الدماسات اإلع مية.
()1
وقد مت عرض االستمامة عل جمموعة م احملكم م أسات ة اإلعـ م
ال ي أأادوا ذ ح اتهم ،وتعدي تهم ،وإضـاأاتهم الـيت مت األخـ بهـا حتـ
ظهرت االستمامة يف كلها النهائي.
 - 1احملكمون الستمامة التحلي األسات ة اآلتية امساىهم -
أ .د .عبد الرد الشامي  -عميد الية االع م – جامعة صنعاء
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أسلوب التحليل:

اســتخدم الباحــث مــنهج التحليــ الكمــي والكيفــي للبيانــات ،وتوبيــل
املقــاييس االحصــائية املناســبة باالســتعانة بربنــامج احلزمــة االحصــائية للعلــوم
االجتماعيــة املــدون اختصــاما ( ،)spssاإلصــدام ( )21وه ـ ك املقــاييس هــي
حساب النسب املئوية ،والتكرامات وداللة النتائج .

التعريفات اإلجرائية:

البحث العلمي
يقصــد بـ يف هـ ك الدماســة استقصــاء ومجــع أمــا الدماســات العليــا يف
أقسام اإلع م ،وتشم ه ك الدماسات مسائ املاجستري والداتوماك.

جماالت البحث:

يقصــد به ـا يف ه ـ ك الدماســة اجملــاالت ،أو املوضــوعات الــيت يؤخ ـ بهــا
ط ب الدماسات العليا ،ويقدمونها عل غريها ،أو عل مـا سـواها؛ لتكـون
عنواناً ألطروحاتهم ،وأماثهم العلمية.

االجتاهات:

يقصد بها يف ه ك الدماسة مصد الواقع الـ تنتمـي إليـ أمـا الرسـائ
واألطروحــات يف أقســام اإلع ـ م ،وتصــنيفها ,ملعرأــة اجمل ـاالت العلميــة الــيت
تعوي أولوية يف أقسام اإلع م.

د .حس منصوم  -استاذ االع م املشامإ  -جامعة امللك سعود.
د صباح اخليشف  -األستاذ املساعد بقسم الصحاأة – جامعة صنعاء.
د عمر عربي  -مئيس قسم الع قات العامة – جامعة صنعاء.
د أاموق امويد  -مئيس قسم اإلع م – جامعة العلوم احلديثة.
د يوسف ا عد  -مئيس قسم اإلع م – جامعة العلوم والتكنولوجيا.
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االااك االمربيقي
يقصد ب يف ه ك الدماسة الدماسات والبحو املنبثقة مـ دماسـات املـنهج
الكمي القائمة عل أدوات العد والقياض والبيانات االحصـائية ،حيـث تنتمـي
ه ك املدمسة إىل الفكر الليربالي.
االااك النقد .
يقصد ب يف ه ك الدماسة الدماسات والبحو املنبثقة مـ دماسـات املـنهج
الكيفي (النوعي) القائمة عل أدوات غري إحصائية ،حيث تنتمي هدك املدمسة
إىل الفكر اال أااي.
مناهج البحث:

بقصد ب يف هدك الدماسـة مـنهج البحـث الكمـي القـائم علـ ادوات العـد
والقيــاض ،ومــنهج البحــث الكيفــي – النــوعي  -القــائم عل ـ االدوات غــري
االحصائية.
نتائج البحث
جدول ( )1يب جمال موضوعات مو اإلع م يف اليم .

جماالت البحث
إع مي
اجتماعي
ثقايف
سياسي
علمي
عربي
أمف
اجملمو

التكرام

النسبة

36

36.7

23

23.5

17

17.3

12

12.2

5

5.1

3

3.1

2

2.0

98

100.0
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م خ ل نتائج ا دول مقم ( )1املتعلل ذ ـاالت البحـو اإلع ميـة يف
اليم  ،يتضح اآلتي
 جــاءت الدماســات املرتبوــة بــاإلع م يف املرتبــة األوىل بنســبة (،)%36,7وهي نتي ة متوقعة؛ ألن جمال الدماسـة هـي دماسـات ومـو االعـ م،
وهو ما يشري  -أيضا  -إىل االهتمام باألدوام الوظيفية لوسائ اإلع م
يف اجملتمع م خ ل التعرف عل ت ثريات املختلفة.
 جاء يف الأتيب الثاني م قائمة أولويات الدماسات والبحو الدماسـاتاالجتماعيـــة ذات االمتبـــا الوثيـــل بوســـائ اإلعـ ـ م بنســـبة بلغـــت (
 ،)%23,5وهــو مــا يشــري إىل ع قــة التــداخ والتكام ـ ب ـ اإلع ـ م
واجملتمع ،عل اعتبام أن أسس املداخ الن رية لن ريات االعـ م هـي يف
األساض ن ريات اجتماعية ونفسية.
 جـــــاء يف الأتيـــــب الثالـــــث الدماســـــات الثقاأيـــــة لوســـــائ اإلعـــ ـ مبنسبة( ،)%17,2وهو ما يشري إىل ضرومة التعرف عل األدوام واألبعـاد
الثقاأية لوسائ االع م يف اجملتمع.
 جاء يف الأتيب الرابع مو االتصال السياسي بنسبة( ،)%12,2وهـو مـايشري إىل أن دماسة الع قة ب وسائ اإلعـ م والن ـام السياسـي يتزايـد
باضوراد ،بسبب االنفتـاح السياسـي الـيت تعيشـ الـيم يف ظـ التعدديـة
السياسية ،والتداول السلمي للسلوة.
 تدمجت دماسات جماالت مو اإلع م يف االبفاض حتـ وصـلت اىلأقـ نســبة ( )%2حصــلت عليهــا دماســات اإلع ـ م األمــف م ـ جمم ـو
جماالت مو اإلع م يف الـيم مغـم أهميـة هـ ا ا انـب وتزايـد ظـاهرة
اإلمهاب يف اجملتمع اليمف.
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جدول ( )2يب املقامبات الن رية لبحو اإلع م يف اليم .

الن ريات املستخدمة

8

8.2

6

6.1

5

5.1

4

4.1

2

2.0

2

2.0
1.0
1.0

الدماسات
االمربيقية

10

10.2

األطر
الن ريات اإلع مية
االعتماد
الوظيفية
الغرض الثقايف
بناء
األولويات
االستخدام
واإل با
ن ريات
الت ثري حامض البوابة
ترتيب
األولويات
أ وة املعرأة

1

الدماسات
النقدية

التكرام

النسبة

الن ريات النقدية

1

بدون مداخ ن رية
100.0
98
اإلمجالي
م ـ خ ـ ل نتــائج ا ــدول مقــم ( )2حــول املقامبــات الن ريــة للم ــاالت
البحثية اإلع مية يف اليم  ،يتضح اآلتي
 جـــاءت الدماســـات اإلع ميـــة الـــيت مل تســـتخدم مـــداخ ن ريـــة بنســـبة( )%60,2مــ ـ جممــــو الدماســــات والبحــــو يف مســــاقي املاجســــتري
59

60.2
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والداتوماك اليت حص عليها باحثون هنيون م جامعـات اجنبيـة وعربيـة
وحملية ،حيث مل تقـم علـ أ إطـام علمـي ،أو مـداخ ن ريـة ،علـ
الــرغم م ـ اهميتهــا العلميــة يف الدماســات والبحــو االع ميــة ،أهــي
تساعد يف مث ال اهرة االجتماعية واالتصـالية مـ ااأـة جوانبهـا ,حيـث
تشــك املــداخ الن ريــة جمموعــة م ـ األأكــام العامــة الــيت توج ـ مســام
البحث ,وختلل ل جماالً واضحاً وحمدداً ،علـ اعتبـام أن املـدخ الن ـر
( )Theoretical Approachيعــد الداللــة العلميــة الــيت هكـ مـ خ مــا
طرح مشكلة البحث وتفسري نتائ ـ يف إطامهـا ,ـ ف املـدخ املنه ـي
( )Methodical Approachالـــيت يهـــتم باختيـــام الوـــرق واألســـاليب يف
معا ة املشك ت املوروحة للوصول إىل احلقـائل اخلاصـة بهـا ،ويتكامـ
املدخ ن ,يف تكًون اسس البحـث العلمـي ،أهـو بنـاء منه ـي مـ ناحيـة,
وبناء ن ر م ناحية أخـر ( .)1وبرجـع الباحـث النسـبة الكـبرية يف عـدم
األخ باملداخ الن رية إىل تباي املـدامض البحثيـة يف جمـال اإلعـ م الـيت
حاي أيها الباحثون عل دمجاتهم العلمية.
 مع م الدماسات والبحو اليت قامت عل ن ريـات علميـة اانـت مـنصيب املدمسة االمربيقيـة األمريكيـة ،بنوعيهـا الـوظيفي والتـ ثري القائمـة
علـ أدوات العـد والقيــاض ،حيـث اسـتخدمت الدماســات ن ريـة األطــر
اإلع ميــة بنســبة ( ) %10,2مــ الدماســات والبحــو  ،واســتخدمت
الدماسات ن رية االعتماد بنسبة ( ،)%8,2ون ريـة الغـرض الثقـايف بنسـبة
( )%6,1وهـ ك الن ريــات هــي يف األصـ ن ريــات إمربيقيــة قائمــة علـ
أدوات العد والقياض.
 - 1مصــوف ابــو القاســم ،منــاهج واســاليب البحــث السياســي( ،بنغــاي
الكتب الوطنية )2002 ،ص 71
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دام

 جاءت الن ريات النقدية متدنية جدا حيث مل حتـظ إالً بنسـبة ( )%1.0مـالبحــو والدماســات ،وهــو مــا يشــري إىل غيــاب االاــاك النقــد مــ
الدامسات ،والبحو  ،وسيورة املدمسة االمربيقية عل مع م البحو
والدماسات يف اليم .
جدول ( )3يب أنوا الدماسات اإلع مية لبحو اإلع م يف اليم .

التكرام

النسبة

أنوا الدماسات وأقاً للهدف
88.8
87
وصفية
6.1
6
استكشاأية
2.0
2
تامخيية
1.0
1
ت صيلية
1.0
1
امتباطية
1.0
1
اريبية
100.0
98
اجملمو
مـ خـ ل نتــائج ا ــدول مقــم ( )3حــول أنــوا الدماســات اإلع ميــة يف
اليم وأقا للهدف منها ،يتضح اآلتي
 جاءت الدماسات الوصفية يف الأتيب األول بنسبة ( )%88,8مـ جممـوالدماسات والبحو  .وتراز ه ا الدماسـات علـ هـدف وصـف احملتـو
ال ــاهر أقــ  ،حيــث يــتم التعامــ مــع وحــدات احملتــو ال ــاهر دون
الوصول إىل املعاني الكامنة للوحدات وع قاتها ،وه ك النتي ة تتفل مـع
دماسة ة ها م التميمية اليت توصـلت إىل أن أغلـب الدماسـة اإلع ميـة
يف العــراق دماســات وصــفية ،حيــث مت االبتعــاد عـ البحــو الت ريبيــة
الــيت تتولــب مهــامات عاليــة وجهــودا اــبرية ،حيــث وصــلت النســبة يف
اســـتخدام هـ ـ ك البحـــو إىل أقـ ـ مـ ـ ( )%1مـ ـ جممـــو الدماســـات
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االع مية( .)1وقد اسـتخدم هـ ا االاـاك عـامل السياسـة االمريكـي الشـهري
ةهامولــد اليوي ـ ة يف الكشــف عـ الرمــوي الدعائيــة خـ ل أــأة مــا ب ـ
احلـــرب العـــامليت األوىل (1918- 1914م) والثانيـــة (- 1936
1946م) ،وا لك ةااب ن وجانيسة وغريهم م ال ي عاصـروا أـأة
نشـ ة دماســات وسـائ االتصــال يف النصـف األول مـ القـرن العشــري ،
ومــ بعــدها ( ،)2حيــث تهــتم الدماســات الوصــفية بوصــف البيانــات
وتن يمها سواء باستخدام األمقام أو الرسوم ,وتهدف ه ك الدماسـات إىل
وصف ال اهرة والتعرف عل أسباب وجودها علـ مـا هـي عليـ  ،دون
الغوص أيها بالبحث والتحلي .
والدماســات الوصــفية تهــدف إىل التعــرف عل ـ املوقــف احلــالي ب روأ ـ
وم بسات املختلفة ،اما أنها تهتم ب سـاليب مجـع البيانـات وتبويبهـا ،وطـرق
عرضــها ،ســواء اانــت جــدولياً أو بياني ـاً ,وتلخــيت البيانــات الكــثرية يف مقــم
واحـــد (يســـم املتوســ ) ،أو جمموعـــة مــ األمقـــام .وتتناســـب الدماســـات
الوصفية مع البيانات ( االمسية والأتيبية).
 جـــاءت الدماســـات االستكشـــاأية يف املرتبـــة الثانيـــة بنســـبة(  )%6,1مـ ـالدماسات والبحو  ،والدماسات االستكشاأية تهدف إىل التعـرف علـ
ظاهرة جديدة مل يسبل دماستها ,وقد تكون ذثابة عهيد لدماسات أخر تليها.
 - 1ها م التميمي ،صومة بانومامي ع مناهج اليات اإلع م يف العراق ،ومقـة
علمية مقدمة اىل امللتق األول للرابوة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصـال ،ا امعـة
اللبنانية (بريوت دام النهضة العربية2016 ،م)  ،ص 360
 - 2انتصام موس  ،حتلي احملتـو يف مـو االتصـال واإلعـ م ،امللتقـ األول
للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم االتصــال( ،بــريوت دام النهضــة العربيــة،
2016م)  ،ص 121 - 120
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 غابت الدماسـات الت ريبيـة واالمتباطيـة والت صـيلية ،حيـث حصـلتعل أق نسبة ( )%1لك منها م جممـو الدماسـات والبحـو اإلع ميـة،
وهو ما يشري إىل ندمة أو غياب الدماسات القائمة عل البعد الكيفي النوعي،
وا ـ ا دماســة املــتغريات وع قــات االمتبــا والتـ ثري م ـ يــؤثر يف مـ ؟ .ومذــا
يرجــع هــ ا مــ وجهــة ن ــر الباحــث لغيــاب املــنهج النقــد يف الدماســات
االع مية العربية.
جدول ( )4يب مناهج البحث املستخدمة يف دماسات مو اإلع م يف اليم .

املنهج العلمي

التكرام

النسبة

منهج امي
19.3
16
منهج ايفي
1.0
1
منهج خمتل
100.0
98
اجملمو
م ـ خ ـ ل نتــائج ا ـدول مقــم ( )4حــول منــاهج البحــث يف الدماســات
اإلع مية يف اليم  ،يتضح اآلتي
 حايت البحو الكمية بنسبة ( )%83,7م جممو الدماسـات والبحـواإلع ميــة ،وهــو مــا يشــري إىل أن مع ــم الدامســ والبــاحث خرنــي
جامعات عربية تنولـل يف ألسـفتها العلميـة علـ مبـاد وأسـس املدمسـة
االمربيقية اليت تقوم عل أدوات العـد والقيـاض بصـومة أساسـية ،وهـ ك
النتي ة  -أيضا  -تتواأل مع عـدد مـ الدماسـات الـيت جـرت يف عـدد
م الدول العربية مث دماسـة البيـاتي( ،)1ودماسـة مخـيس( ،)1ودماسـة
83

84.7

 - 1ياض خضري البياتي ،إ كاليات مو االتصال ،مرجع سابل ،ص .56
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ثابت ( ،)2وعبد اجمليد ( ،)3والتميمي( )4وغريهـم ،والـيت توصـلت إىل أن
البحــو اإلع ميــة يف العــامل العربــي مــاتزال موثــا اميــة يف أغلبهــا وإن
ظهرت حماوالت عدة لتوبيل املناهج الكيفيـة ،إال أنهـا ال تـزال متنـاثرة،
حيث حاولت بعا الدماسات ا مع بينـ وبـ حتليـ املضـمون الكمـي
بوريقــة تعســفية .إىل جانــب عــدم اســتخدام املنــاهج املختلفــة يف دماســة
املشك ت اإلع مية ،واالقتصام عل استخدام منهج واحـد ،يـا يـؤد
إىل احتمــال عــدم إمكانيــة التوص ـ إىل املعلومــات الصــحيحة ،وصــعوبة
التثبيت م صحتها ودقتها وداللتها .أاملنـاهج الكميـة تهـدف يف األسـاض
إىل قياض ال اهرة موضو الدماسة .وقد تكون ه ك القياسات م الوـراي
االمســي أو الأتــيت ،مث ـ أاثــر م ـ  ،أق ـ م ـ  ،أاــرب ،أصــغر… أو
عددية باستعمال املتوسـوات احلسـابية ،واسـتعمال املؤ ـرات ،والنسـب
واألدوات اليت يوأرها اإلحصاء الوصفي ..اما تعرف املناهج الكمية أنها
تلك البحو العلميـة الـيت تفـأض يف منه هـا وجـود حقـائل اجتماعيـة
موضــوعية ،منفــردة ومعزولــة عـ مشــاعر ومعتقــدات األأــراد ،وتعتمــد
عل األساليب اإلحصائية يف الغالب ،يف مجعها للبيانات وحتليلها.

 - 1خلود مخـيس ،اربـة البحـث العلمـي يف علـوم االتصـال واإلعـ م ،مرجـع
سابل ،ص .179
 - 2ســعيد ثابــت ،منــاهج البحــث يف اقســام االعـ م باململكــة العربيــة الســعودية،
مرجع سابل ص 14- 10
 - 3ليل عبد اجمليد ،مو اإلع م العربية 2005- 1990م ،مرجع سابل ،ص
25
 - 4ها م التميمي ،صومة بانومامي ع مناهج اليات اإلع م يف العراق ،مرجع
سابل ،ص 362
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واملنهج الكمي نهج الختبام الن ريات املوضوعية م خ ل دماسة الع قة
ب املتغريات ،هك قياض ه ك املتغريات عادة ب دوات القياض الكمـي وحتليـ
البيانات املرقمة باستخدام االساليب االحصائية(.)1
امـا أن املنــاهج الكميــة تنولــل مـ اســتخدام الفــرض العلمــي ،باعتبامهــا
إجابات مؤقتة ،أو حلوال تتعلل بوصف واقع مع  ،م خ ل بناء ع قات،
وقياض بعا املتغريات ،واستخدام البيانات املتواأرة إلناد ع قة امتباطيـة أو
سلبية ،اما تهدف إىل تعميم نتائج البحث عل حاالت أخـر  ،أو بـاألحر
عل ـ جمتمــع البحــث .امــا يســتخدم الباحــث يف املــنهج الكمــي أدوات مجــع
البيانات ،لقياض متغريات مث  ،مع العلـم أن أداة مجـع البيانـات تعمـ علـ
اميع بيانات بغـرض إنـاد إجابـة للسـؤال السـابل التحديـد ،ومـ أمثلـة هـ ك
األدوات االختبــامات ،االســتمامات.. ،اخل .ويصـ الباحــث مـ البيانــات إىل
نتائج يستويع تعميمها عل أارب عدد م أأـراد العينـة ،والمـا ياد عـدد أأـراد
العينــة ،يادت احتماليــة تعمــيم النتــائج ويادت قــوة النتــائج .وهــد يف املــنهج
الكمــي أن اســتعمال العينــات تكــون عشــوائية أو احتماليــة يف الغالــب لتمث ـ
جمتمع الدماسة ،بعدد مناسب واـبري نوعـاً مـا ،امـا هـد املـنهج الكمـي الـ
يعتمــد عل ـ تشــكي أو بنــاء ع قــة نســبية ب ـ املــتغريات م ـ خ ـ ل جــداول
امتباطيــة مــ خــ ل القــيم ،والنســب ،وا ـــداول اإلحصــائية ،واملقـــاييس
اإلحصــائية مــث ً معام ـ االمتبــا  ،ومقــاييس التشــتت ،والنزعــة املرازيــة،
()2
والتباي  ،إخل .
 - 1أــر حممــد صــوان ،البحــث العلمــي ( 1 ،ا زائــر ابــ النــديم للنشــر
والتوييع )2016 ،ص 15
 - 2اريم بلفاسي ،علوم االع م واالتصال واالضوراب املنه ي( ،بريوت دام
النهضة العربية2016 ،م)  ،ص .45- 44
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 جــــاءت البحــــو الكيفيــــة بنســــبة ( ) %,19,3مــ ـ جممــــو البحــــووالدماسات ،وهي نسبة أق م املتوس  ،ويعل الباحـث هـ ك النتي ـة
ذحدودية الدامس والباحث يف جامعـة تعتمـد يف ألسـفتها العلميـة علـ
االااك النقد  ،اما هو احلال يف دول املغرب العربي اليت ت خ باملدمسـة
النقدية األوموبيـة  ،الـ يعتمـد بصـومة مئيسـة علـ البحـو الكيفيـة (
النوعيــة) .وه ـ ا املــنهج يفــأض وجــود حقــائل وظــواهر اجتماعيــة يــتم
بناىها م خ ل وجهات ن ر األأراد ،وا ماعات املشـاماة يف البحـث،
أيكون هدأهم أهم ال ـاهرة موضـو الدماسـة ،وعليـ ينصـب االهتمـام
هنا أاثر عل حصر معن األقـوال الـيت مت مجعهـا ،أو السـلوايات الـيت
عــت م ح تهــا .امــا هــد أيض ـاً أن املــنهج الكيفــي هــو ذلــك األســلوب
العلمي ال يهتم بدماسة ال واهر اليت يتحد ويشامإ أيهـا املبحوثـون
مــع البــاحث يف البحــث عــ احلقيقـــة ،وهــ ا مــا جعــ أداة امل ح ـــة
باملشــاماة ،واملقابلــة الكيفيــة ،ومــو ســرية احليــاة ،وطريقــة احملادثــة
ا ماعية ،واملنهج الوثائقي ،تشهد عملية إحياء ،وعلي أـاملنهج الكيفـي
هو ال ير يف اجملتمع وإنسـان وتامخيـ اتابـاً مفتوحـاً ،يـتعلم منـ  ،ال
يعلم  ،ويسـتخلت املعرأـة مبا ـرة مـ اإلنسـان وعـامل حياتـ  ،ويفسـر
التغريات النوعية يف اجملتمـع املعقـد ،أهـو مفهـوم مراـب ملـداخ ن ريـة،
ومنه ية خمتلفة جدا ع الواقع االجتماعي.
واملنهج الكيفـي( النـوعي) يستكشـف أهـم املعـاني الـيت ينسـبها االأـراد او
ا ماعــات اىل مشــكلة اجتماعيــة او بشــرية .تتضــم عمليــة البحــث االســئلة
النا ئة واالجراءات والبيانات اليت يتم مجعها عـادة يف بيئـة املشـامإ ( .)1وهـو
 - 1أــر حممــد صــوان ،البحــث العلمــي ( 1 ،ا زائــر ابــ النــديم للنشــر
والتوييع )2016 ،ص 14
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يستخدم عينات غري االحتمالية (غري عشـوائية) تتسـم بالقصـد أو العمديـة ،أو
الثل ية ،ألن الباحث خيتـام األأـراد ،واملواقـع الـيت يـر أنهـا سـتعين يف أهـم
ال اهرة اليت يدوم حوما البحث ،مـع احلصـول علـ تصـريح مـ ا هـة ،أو
األأراد ال ي سي ر عليهم الدماسة .أعملية مجـع البيانـات الكيفيـة تـتم مـ
خ ل املقاب ت وامل ح ات ،والوثائل ( )1وامع البيانات عرب أسئلة مفتوحـة
النهاية اما أن املنهج الكيفي يبدأ غالباً بتحلي احلـاالت ،ثـم القيـام باملقامنـة،
وتعميم ه ك احلـاالت ،إضـاأة إىل ذلـك ،أـإن املـنهج الكيفـي ينولـل مـ بنيـة
الواقع ،وم البن ال اتيـة للمبحـوث  ،وطريقـة البحـث اعمليـة بنـاءة ،ومنـ
هــد أهميــة مصــادم البيانــات املرئيــة (امل ح ــات ،واملقــاب ت ،والوثــائل،
والصــوم ،والفــيلم) أهــو مــا يال منه ـاً نصــياً ،ينولــل م ـ مفهــومي الفهــم
واملغز  ،وه ا مـا نسـمي حتليـ املضـمون أو حتليـ احملتـو ويسـع أسـلوب
حتلي احملتو إىل املقامنة الكمية املنه ية للمضـمون ال ـاهر للمـواد االتصـالية
إىل احلصول عل االستدالالت الكيفية .أهنـاإ أرضـيات وخصـائت مشـأاة
يف املـنهج الكيفـي ،الـيت حـددها ) (Herbert Blumerوهـي ( )2أهـم الواقـع
االجتماعي بوصف نتاجا مشأاا م املعاني واالمتباطات املتولدة ع التفاعـ
االجتماعي ،أالبشر يتصرأون ،اما يقول (بوملر) بناء علـ املعـاني املشـأاة،
اليت يرجعونها إىل املواضيع واألحدا  ،واملواقف ،واأل خاص.
نســتخلت مـ املــنهج الكيفــي أن الأايــز ينصــب علـ أ ــكال ومضــام
عمليات اإلنتا اليومية ،وعل بنـاء أمنـا الـرى ال اتيـة ومنوذجـات التفسـري
 - 1حممد احليزان ،البحـو اإلع ميـة ( 3 ،الريـاض موبعـة سـفري )2010 ،ص
18
 - 2اريم بلفاسي ،علوم اإلع م واالتصال واالضوراب املنه ي مرجـع سـابل،
ص 46- 45
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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للفــاعل االجتمــاعي  ،وحتلي ـ عمليــة التفاع ـ واالتصــال بواســوة أدوات
امل ح ة وحتلي املضـمون ،أالبشـر يعيشـون يف ظـروف حياتيـة خمتلفـة ،حتـدد
موضوعيا م خ ل بعا املقاييس مـث الـدخ ومسـتو التعلـيم ،املهنـة،
الس  ،وظروف السـك  .أ ـروف حيـاتهم بشـك ـام وتـرايت هـنح هـ ك
املقاييس معن تفسرييا.
 غابت البحو املختلوة م البحو والدماسات االع ميـة حيـث ملحتا إال عل دماسة واحدة أق نسـبة ( ،)%1.0مغـم أهميـة هـ ا النـو مـ
الدماســات والبحــو يف جمــال االع ـ م واالتصــال ،أــا مع واملزاوجــة ب ـ
املــنه الكمــي والكيفــي مــنهج علمــي جديــد ينوــو عل ـ مجــع البيانــات
الكميــة والكيفيــة ودجمهمــا ،واســتخدام تصــاميم متميــزة قــد تنوــو علــ
اأأاضات ألسفية وأطر ن رية جديدة .بيد أن االأأاض األساسي مدا الشـك
م االما هو أن ا مـع بـ املـنهج الكمـي والكيفـي يـوأر أهـم أاثـر امـاالً
ملشكلة البحث م ذلك ال يوأرك استخدام منهج واحد (.)1
وعلـ وجـ االمجــال أــإن املـدخ املنه ــي يف الدماســات االع ميــة يعــد
نقوة الوص ب االساليب العملية والتقنية اليت يتعام بها الباحث مع الواقـع
املدموض وب االطام املرجعي –املدخ الن ر  ،-وهو ب لك يساعد علـ
االقأاب املتبصر م الواقع ،بوريقـة خاصـة غـري تقليديـة يف اسـتعمال الن ريـة
بصرامة ،ومغبة يف التن يم ،م خ ل جمموعة االجراءات واخلووات الدقيقـة
اليت يتبناها الباحث م أج الوصول اىل نتائج معينة (.)2
 - 1أر حممد صوان ،البحث العلمي ،مرجع سابل ،ص 15
 - 2مــوميس اهــرض ،منه يــة البحــث العلمــي يف العلــوم االنســانية  -تــدميبات
عملية  -ترمجة بوييـد صـحراو واخـرون ( ،ا زائـر دام القصـبة للنشـر)2004 ،
ص 98
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جدول ( )5يب ادوات مجع املعلومات يف مناهج مو اإلع م يف اليم .

أنوا الدماسات وأقاً ألدوات مجع
املعلومات
32.6
31
دماسة ميدانية
25.5
24
دماسة حتليلية
41.9
41
دماسة خمتلوة
100.0
98
اجملمو
م خ ل نتائج ا دول مقم ( )5حول أدوات مجع املعلومـات يف منـاهج
مو اإلع م يف اليم  ،يتضح اآلتي
 اعتمــــدت الدماســــات اإلع ميــــة بصــــومة أساســــية علــ ـ الدماســــاتاملختلوة(التحليلية  -امليدانيـة) بنسـبة ( ،)%41,9وهـو مـا يشـري اىل أن
ه ك الدماسات تهدف إىل معرأة الع قـة بـ وسـائ اإلعـ م واجملتمـع،
م يوثر يف اآلخر ،أـإذا اـان هـدف الدماسـة التعـرف علـ مـد تـ ثري
وســائ اإلع ـ م عل ـ اجملتمــع ،أــإن املــتغري املســتق هنــا هــي وســائ
اإلع م ،وا مهوم هو املتغري التابع .وإذا اان هدف الدماسة هو التعـرف
عل مد ت ثري اجملتمـع علـ سـائ اإلعـ م أـان املـتغري املسـتق هنـا هـو
اجملتمع ،واملتغري التابع هي وسائ االع م.
 جـــاءت الدماســـات امليدانيـــة يف املرتبـــة الثانيـــة بنســـبة ( ،)%32,6وهــ كالدماســات تهــدف إىل دماســة معــامف واااهــات ا مهــوم حــول أدوام
وسائ اإلع م يف اجملتمع ،ون راً العتماد املسوح عل توجيـ أسـئلة إىل
املبحوث  ,مـ خـ ل حتديـد نـو البيانـات الـيت يـتم مجعهـا ,ويف الوقـت
نفس يتوقف هاح أ مسح عل جودة هـ ك األسـئلة ووضـوحها بدمجـة
التكرام

النسبة
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ابرية ميث يـتمك املبحـو مـ أهمهـا و إعوـاء اإلجابـة املولوبـة ،ويف
الوقت نفس أإن األسئلة نب أن تكون سهلة م الناحية اللغويـة ودقيقـة
حت يتمك الباحث م احلصول علـ املعلومـات املولوبـة مـ املبحـو
بشــك حمــدد ,ويضــع الباحــث األســئلة يف املســوح أيمــا يســم بصــحيفة
االستقصاء وم ثـمج أـان الدماسـات مـ هـ ا النـو مـ الدماسـات الـيت
تعتمد عل املدخ الوظيفي لوسائ اإلع م.
 جاءت الدماسـات التحليليـة يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة ( ،)%24,5وهـ كالدماسات تهدف إىل دماسـة مضـام وسـائ اإلعـ م والقوالـب الـيت
قــدمت أيهــا لل مهــوم ،م ـ خ ـ ل التمييــز ب ـ نــوع خمــتلف م ـ
ا ستخدامات حتلي املضـمون وهـي وصـف مسـات مضـمون الرسـائ
اإلع مية ،وت ثري مضمون وسائ اإلع م عل ا مهوم.
جدول ( )6يب األساليب اإلحصائية املستخدمة يف مناهج مو اإلع م يف اليم .

االساليب االحصائية

التكرام

النسبة

وصفي استداللي

البيانات االمسية
6.1
6
البيانات الأتيبية
بيانات ذات مد حمدد
بيانات ذات أأات يتدة
100,0
98
اجملمو
م خ ل نتائج ا دول مقم ( )6حول األساليب اإلحصائية املسـتخدمة
يف الدماسات اإلع مية يف اليم  ،يتضح اآلتي
 اســتخدمت اــ الدماســات واألطروحــات العلميــة االحصــاء الوصــفياالمســي نســبة ( ،) %93,9والأتــيت بنســبة (  ،) %6,1وه ـ ك النتــائج
تؤاــدها نتــائج ا ــدول ( )3والــيت تشــري اىل أن ( )%88,8م ـ جممــو
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92

93.9

الدماسات واألطروحات العلمية اانت دماسات وصفية .وتعتمـد بصـومة
حمومية عل مجـع البيانـات الوصـفية عـ الـرأ العـام السـائد يف اجملتمـع
خ ل أأة يمنية معينة عل عدد م املعام ت اإلحصائية ،حيث تندم
ضم مستو البيانات االمسيـة الوصـفية ،أمـا البيانـات الأتيبيـة أتعتمـد
عل دماسة أولويات القضايا اليت تهتم بها وسائ اإلع م واجملتمع.
 غابت الدماسات ذات املد احملدد بفأة يمنية حمددة واليت تبحث ال اهرةيف مســتواها األول ،وتنتهــي إىل نتــائج هكــ تعميمهــا حســب ال ــاهرة
املبحوثة  ،وا ا الدماسـات القائمـة علـ بيانـات ذات مـد يتـد ،وهـي
البحو التتبعية لل اهرة عل أأات يمنية متتابعة ادماسـات األيمـات،
ومقامنتهــا ذ تمــع مــا ،أو دماســات االنتخابــات الرئاســية يف مراحلــها
املختلفــة ،وهك ـ ا ،ذعن ـ تتبــع ال ــاهرة عل ـ أــأات يمنيــة متباعــدة،
ومصــد تووماتهــا ،لكونهمــا م ـ الدماســات الــيت تكشــف الع قــة ب ـ
املــتغريات ،والتعام ـ معهــا ،والت ـ ثري أيهــا ،وهــي ذات عمــل علمــي مل
تقأب منها أ دماسـة أو أطروحـة علميـة يف جمـال االعـ م .حيـث يت ـ
اإلحصــاء االســتداللي إىل الكشــف ع ـ املعــاني الكامنــة وقــراءة مــا ب ـ
السووم ،واالستدالل عل األبعاد املختلفة لعمليـة االتصـال ،وقـد تبنـ
ه ا االااك من نهاية السـتينيات اـ ُ مـ ةهولسـيت ،واـامني ،وسـتونة
وغريهـــم ( ،)1حيـــث يـــرون أن حتليــ احملتـــو يســـاعد يف اإلجابـــة عــ
األســئلة ،ولكنـ تفاعـ متــدأل حيــث إنـ يف العمليــة االتصــالية ال هكـ
عزل الرسالة ع خصية املتلقـي وحالتـ  ،امـا أنـ ال هكـ عزمـا عـ
خصائت احملرم ،أو املصـادم ،واااهاتـ  ،وأأكـامك ،وامتبـا ذلـك الـ
 - 1انتصــام موسـ  ،حتليـ احملتــو يف مــو االتصــال واإلعـ م ،مرجــع ســابل ،ص
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باألهداف والسياسات وت ثرياتها القوية أو الن م يف اجملتمـع ،لـ لك يراـز
باحثون وخرباء عل توظيـف االجـراءات املنه يـة يف الكشـف عـ مدود
األأعــال ،واالنتقــال إىل دماســة األثــر ،وهــو مــا اــان يرأض ـ اخلــرباء يف
املراح املبكرة مـ خـ ل التحليـ الشـرطي الـ يراـز علـ الع قـات
البنائية ب أجزاء احملتو حيث يعترب ترتيب األقـوال ،واألحـدا أسـاض
اهتمام الباحث للخرو بدالالت ،أو تنبؤات خاصـة بالنتـائج ،ويف هـ ا
خيتلــف عـ التحليـ ا ــدولي املوضــوعي ( الكمــي)يف أن الوحــدات يف
التحليـ الشــرطي نــب ترتيبهــا أوال يف إطــام ع قــة بنائيــة مث ـ الأتيــب
الزمف ،أو اااهات التفاع  ،ويـتم بعـد ذلـك التحليـ للخـرو بنتـائج
صــادقة عـ حراــة األحــدا واأل ــخاص واااهاتهــا؛ وتتبنـ املدمســة
النقديــة يف اإلعــ م واالتصــال يف أوموبــا والواليــات املتحــدة االهتمــام
باألأكــام باعتبامهــا صــياغة عقليــة يف صــياغتها للمحتــو وخصائصــ
الفكريــة ،والثقاأيــة وع قتهــا بــاجملتمع ،وتتفاع ـ مــع األأكــام ابنــاء،
وطريقــة لأميــز احلقــائل ،واملوضــوعات به ـ ا أإنهــا تتعام ـ مــع الرمــوي
اللغوية م هـ ا املنولـل ولـيس لكونهـا جمـرد المـات ومـ ثـمج أـإن هـ ك
الكلمات يف وسائ اإلعـ م هـي عبـامة عـ ممـوي ،وصـياغة لألأكـام،
وتفسريها.
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جدول ( )7يب أنوا التخصصات العلمية يف مناهج مو اإلع م يف اليم .

التخصت العلمي

التكرام

النسبة

إذاعة وتلفزيون
30.6
30
صحاأة
14.3
14
ع قات عامة
2.0
2
إع م الكأوني
100.0
98
اجملمو
م ـ خ ـ ل نتــائج ا ــدول مقــم ( )7حــول أنــوا التخصصــات العلميــة
للدماسات اإلع مية يف اليم  ،يتضح اآلتي
 جـــاء ختصـــت (اإلذاعـــة والتلفزيـــون) أاثـــر مـــ نصـــف الدماســـاتواألطروحـــات العلميـــة بنســـبة ( ،)%52تـــ ك يف الأتيـــب ختصـــت
الصحاأة بنسبة ( ،)%30ثـم الع قـات العامـة بنسـبة (  ،)%14وتشـري
ه ك النتائج إىل أن وأرة الرسائ العلمية يف ختصت االذاعـة والتلفزيـون
مــردك إىل دعــم املؤسســة العامــة لنذاعــة والتلفزيــون الــيمف ملوظفيهــا يف
اســتكماال دماســتهم العليــا أقــد أتحــت برناجمــا أاادهيــا لــدعم العــامل
باملؤسســة يف مواصــلة دماســتهم العليــا خــام الــيم  ،وحتديــدا يف الــدول
العربية وهو ما مكـ العديـد مـنهم يف احلصـول علـ ـهادات عليـا دون
غريهم م التخصصات األخر  ،واحلـال نفسـ ينوبـل علـ املؤسسـات
الصــحفية الكــرب يف ت هيـ بعــا اوادمهــا الصــحفية وإن اــان بدمجــة
أق  ،أما قسم الع قات العامة ألكون ختصصا جديدا مل يك لـ تواجـد
يـ ار يف مؤسسـات القوـاع العــام واخلـاص؛ إال بعـد انشـاء اول ــعبة
للع قــات العامــة واالع ـ ن يف أول قســم لنعـ م يف الــيم خـ ل عــام
52

52.0
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1992م يف محاب جامعة صـنعاء ،وحتويلـ إىل قسـم الحقـا بعـد حتـول
قسم اإلع م إىل الية عام 1997م.
 غابـــت دماســـات اإلعـ ـ م اإللكأونـــي والبـــدي مـ ـ قائمـــة أولويـــاتالدماسات والبحو يف اليم حيـث مل صصـ إال علـ نسـبة ( )%2مـ
جممــو الدماســات والرســائ العلميــة ،وه ـ ك النتــائج تــدل عل ـ حداثــة
التخصـــت ،إىل جانـــب عـــدم وجـــود ختوـــي يف أولويـــات البحـــو
والدماسات واألطروحات العلمية يف أقسـام اإلعـ م با امعـات اليمنيـة
م جهة ،وويامة التعليم العالي م جهة أخر .
جدول ( )8يب سنوات احلصول عل األطروحات العلمية يف جمال مو اإلع م يف اليم .

تاميخ احلصول عل االطروحات

التكرام

النسبة

2014 – 2010

46

46.9

2010 – 2000

38

38.8

2000-1990

9

9.2

1990-1980

5

5.1

اجملمو
م خ ل نتائج ا دول مقم ( )8حول سـنوات احلصـول علـ الـدمجات
العلمية يف جمال االع م للباحث اليمني  ،يتضح اآلتي
 حـــايت الســـنوات اخلمـــس األخـــرية ( )2015 - 2010علــ نســـب( )%46,9م ـ جممــو األطروحــات والرســائ العلميــة يف جمــال مــو
اإلع ـ م ،وهــو مــا يشــري إىل أن مــا مت إهــايك خ ـ ل اخلمــس الســنوات
األخرية يساو ما مت اهايك عل مد ( )30عامـا املاضـية ،وهـو مؤ ـر
اىل تزايد دماسات مو االع م يف اليم اماً ونوعاً.
98
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100.0

 جــاءت يف الأتيــب الثــاني الفــأة مـ ( )2010 – 2000بنســبة بلغــت( )%38,8م جممو الرسائ واألطروحات العلمية للباحث مـ دلـة
املاجستري والداتوماك.
 جاءت يف الأتيب الثالث أأة بداية التسعينيات أ م عـام (- 1990 )2000بنسبة (،) 9,2وه ك الفـأة صـاحبت توحيـد ـور الـيم يف
ايان سياسي واحد مسي با مهوميـة اليمنيـة ،حيـث حتققـت الوحـدة يف
 22م هر مايو 1990م.
 جاءت أأة الثمانينيات أق أأات الت هي األاادهي للدامس اليمنـي يفجمال االع م وموثـ  ،حيـث بـدأت الدماسـات العليـا خـ ل هـدك الفـأة
خام اليم  ،لعدم وجود برامج أو دماسـات عليـا يف الـيم خـ ل هـ ك
الفــأة .حي ـث مل تت ــاوي نســبة األاــادهي ال ـ ي مس ـح مــم ذواصــلة
الدماسات العليا سو ( ،)%5,1للفأة م (.)1990 – 1980والـيت
اانت بداية بوااري الدماسات العليا يف جمال اإلع م باليم .
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جدول ( )9يب مكان عم احلاصل عل األطروحات العلمية يف االع م .

جهة العم

التكرام

النسبة

موظف عام يف مؤسسة اع مية
31.6
31
جامعة صنعاء
9.2
9
جامعة عدن
6.1
6
بدون
5.1
5
جامعة احلديدة
1.0
1
جامعة العلوم والتكنولوجيا
1.0
1
جامعة العلوم احلديثة
1.0
1
جامعة املستقب
1.0
1
جامعة الناصر
1.0
1
ا امعة اليمنية
1.0
1
جامعة دام الس م
100.0
98
اإلمجالي
م خ ل نتائج ا دول مقم ( )9حول عم الـ ي صملـون األطروحـات
العلمية م دلة املاجستري والداتوماك يف اليم  ،يتضح اآلتي
 بينــت النتــائج ان نســبة (  )%41,9م ـ احلاصــل عل ـ دمجــة املاجســتريوالــداتوماك ال يعملــون يف مؤسســات أاادهيــة ،وإمنــا يعملــون يف القوــا
العام احلكومي ،او القوا اخلاص ،وه ا املؤ ر يوضح أن قرابـة نصـف
م صملون مؤه ااادهيا عاليا م خام املؤسسات االاادهية.
 جــاءت نســبة ( )%31,6م ـ احلاصــل عل ـ الــدمجات العلميــة العليــايعملــون يف جامعــة صــنعاء ،ونســبة (  ) %9,2يف جامعــة عــدن ،ونســبة
41
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41.9

( )%5,1يعملون يف جامعة احلديدة ،وهـدك نتي ـة متوقعـة ،ألن جامعـة
صنعاء ،وجامعة عـدن ،وجامعـة احلديـدة مـ أاـرب ا امعـات احلكوميـة
اليمنية ،وم الوبيعي ان يكون أيها أاادهيون صملون هادات عليـا مـ
دلة املاجستري والداتوماك.
 بينت النتائج خلو أقسام اإلع م يف ا امعـات اخلاصـة مـ وجـود أعضـاءهيئة تدميس ،باستثناء وجود عضـو هيئـة تـدميس واحـد معتمـد يف سـت
جامعات خاصة ،وهـي العلـوم والتكنولوجيـا ،واحلديثـة ،واملسـتقب ،
والناصر ،وا امعة اليمنية ،ودام الس م ،وهـ ك االمقـام ذات مؤ ـرات
خوــرية ومقلقــة ،علــ الــرغم مــ أن ن ــام ت ســيس األقســام يف هــ ك
ا امعات يتولب وجود ث ثة أعضاء هيئة تدميس مفـرغ علـ األقـ ،
إىل جانــب املتعــاون  ،لكــ ا امعــات ال ت خــ بهــ أ الشــر العلمــي
واألاــادهي ،عل ـ الــرغم م ـ وجــود ( ) %46,9م ـ دلــة الــداتوماك
واملاجستري ال هامسون عم ً أاادهياً حقيقياً ،وإمنا هتهنون وظائف إدامية
ال ع قــة مــا يف اــثري مـ األحيــان بتخصصــهم ،وهــو مــا يتوجــب علـ
ا هات ذات الع قة يثلـة بـويامة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي إلـزام
ا امعــات اخلاصــة بامتصــاص ه ـ ك الكفــاءات والقــدمات ،الــيت ال اــد
عم يتناسب وختصصاتهم العلمية.
جدول ( )10يب نو الدمجة العلمية للدامسات اإلع مية يف اليم .

الدمجة العلمية
املاجستري
الداتوماك
اجملمو

التكرام

النسبة

55

56.1

43

43.9

98

100.0
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م خ ل نتائج ا دول مقم ( )10مساق األطروحـات العلميـة للبـاحث
اليمني يف اليم  ،يتضح اآلتي
 جــاءت مســائ دمجــة املاجســتري يف املرتبــة األوىل بنســبة ( )% 56,1م ـإمجالي عدد األطروحات العلمية املسـ لة  ،مقابـ ( ،) 43,9صملـون
مؤه داتوماك ،حسـب احلصـر الشـام لألطروحـات العلميـة مـ مراـز
املعلومـات وويامة التعلــيم العــالي ،وهــو مــا يشــري إىل أن أقســام اإلعـ م
با امعــات اليمنيــة مايالــت ماجــة ماســة للتخصصــات األاادهيــة امــا
ونوعــا ،للتغلــب عل ـ الــنقت الواضــح يف اوادمهــا التدميســية يف ه ـ ك
األقسام ،اما يتضح م ا دول ( )10ان ( )%48مـ امجـالي حـاملي
املاجســتري والــداتوماك ال ينتســبون اىل أيــا م ـ ا امعــات اليمنيــة وهــو مــا
يتوجب عل جهات االختصاص يف ويامة التعليم العالي الزام ا امعـات
اخلاصة بتعي عدد اـاف ألقسـام اإلعـ م أيهـا قبـ السـماح مـا ذزاولـة
القسم العلمي لنشاط األاادهي ،حيث تب أن ا امعات اخلاصة تعتمـد
يف التدميس باالعتماد علـ أاـادهي غـري مفـرغ أاادهيـا وإمنـا بن ـام
الساعات هروبا م االستحقاقات املالية اليت يتوجـب عليهـا االلتـزام بهـا
ألعضاء هيئة التدميس م األاادهي .
جدول ( )11يب ا امعات املاحنة لألطروحات العلمية يف مناهج مو اإلع م يف اليم .

ا امعة
الدولة

مصر
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التكرام

النسبة

ا امعات
أسيو

7

7.1

القاهرة

23

23.5

3

3.1

7

7.1

ع مشس
األيهر
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جدول ( )11يب ا امعات املاحنة لألطروحات العلمية يف مناهج مو اإلع م يف اليم .

ا امعة
الدولة

اليم

السعودية

العراق
املغرب
تونس
الص

التكرام

النسبة

ا امعات

2

2.0

1

1.0

1

1.0

5

5.1

1

1.0

12

12.2

1

1.0

1

1.0

أمو

1

1.0

اإلمام

4

4.1

سعود

1

1.0

5

5.1

1

1.0

3

3.1

1

1.0

3

3.1

حلوان
معهد الفنون
املعهد العاملي
للسينما
ا امعة العربية
ا امعة األمريكية
صنعاء
عدن
العلوم
والتكنولوجيا

بغداد
املستنصرية
احلس الثاني
معهد علوم
االخبام
بك
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جدول ( )11يب ا امعات املاحنة لألطروحات العلمية يف مناهج مو اإلع م يف اليم .

ا امعة
الدولة
االمدن
بلغاميا

ا امعات

التكرام

النسبة

الشرق األوس
1.0
1
صوأيا
2.0
2
موسيا االحتادية
موسيا
2.0
2
بورسرب
2.0
2
أرنسا
أرنسا
3.1
3
أم دممان
السودان
1.0
1
جامعة ا زائر
ا زائر
3.1
3
منوبة
100.0
98
اجملمو
اجملمو
م خ ل نتائج ا دول مقـم ( )11حـول ا امعـات املاحنـة لألطروحـات
العلمية يف جمال مو اإلع م يف اليم  ،يتضح اآلتي
 جاءت جامعة القاهرة أاثر ا امعـات الـيت حصـ أيهـا البـاحثون علـمقاعــد دماســية لــرباجمهم الدماســية العليــا (ماجســتري وداتــوماك) بنســبة
( ،) %23,5تلتها يف الأتيب جامعة صنعاء بنسبة(  ،)%12,2ويفسـر
الباحــث هـ ك النتي ــة بـ ن جامعــة القــاهرة يربوهــا بــاليم تعــاون ثقــايف
وعلمـي منــد بدايــة مثانينيـات القــرن املاضــي ،حتصـ ذوجبـ ا امعــات
اليمنية ،واملؤسسات اإلع مية ذات الع قة عل عدد م املقاعد واملنح
الدماسية لربامج الدماسـات العليـا ضـم الـرب امج الثقاأيـة الـيت تقـدمها
مجهومية مصر العربية لل مهومية اليمنية ،وه ا ما يفسر العـدد الكـبري
م اخلرن م جامعة القاهرة ،أما جامعة صنعاء ألكون الية اإلع م

308

مناهج البحث يف الدماسات اإلع مية العربية (اليم أمنوذجا)
د.حممد علي القعام

1

1.0

قد اعتمدت مساق املاجستري يف قسـمي اإلذاعـة والتلفزيـون والصـحاأة
والنشــر للعــام الدماســي 2010م 2012-م ،حصــ العديــد مــ
الو ب يف ه ي املساق عل دمجة املاجستري.
 جاءت جامعتا األيهر وأسيو بنسبة ( )%7,1لك منهما ,ومرد ذلك اىلأن جامعــة األيهــر اانــت تقــدم منحــا دماســية جمانيــة خلرنــي املعاهــد
العلمية ،وهي بيه باملعاهد األيهرية ،قب أن تقوم اليم بإغ ق ه ك
املعاهد يف العام  1998م حتت ذميعة توحيد التعليم ،أما جامعة أسيو
أريجــع ذلــك لســهولة التس ـ ي أيهــا ،وقيــام العديــد م ـ العــامل يف
املؤسســات اإلع ميــة بالتس ـ ي أيهــا م ـ غــري الو ـ ب املبتعــث م ـ
ا امعات اليمنية.
 تدمجت نسبة الدماسات واألطروحات العلمية يف االبفاض اما يف بقيةالدول اليت ختر منها العديد مـ البـاحث يف جمـال اإلعـ م أريجـع اىل
املقاعد الدماسية اليت اانت تقدم لويامة الأبية والتعليم قب استحدا
ويامة التعليم العالي عام 1990م  .،وهو مؤ ر يتواأل وا دول مقم
( )8م أن مع م األطروحات اليت حص عليها الدامسون اانـت مـ
ا امعات املصرية ،وجامعة صنعاء حتديداً ،وه ا مؤ ر ناتج ع عـدم
وجــود ختوــي يف تنويــع املــنح الدماســية لو ـ ب الدماســات العليــا يف
ا امعات األوموبية ،واألمريكية عل وج التحديد.
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التوصيات واملقرتحات:

 اشفت النتائج أن مع م جماالت مسائ األطروحـات العلميـة ماـزتحول اجملاالت واملوضوعات اإلع مية ،بينما ق االهتمـام باجملـاالت التنمويـة
األخر  ،وتدل ه ك النتائج عل عدم وجود أولويات مسـبقة لـد الدامسـ
والبــاحث  ،وا ـ ا أقســام اإلع ـ م با امعــات اليمنيــة واملؤسســات االع ميــة
توج ـ مســام بــرامج الدماســات واألطروحــات العلميــة للبــاحث يف مســاقات
برامج الدماسات العليا يف اليم .
 أظهــرت النتــائج أن ( )%60,2م ـ جممــو الرســائ واألطروحــاتالعلميــة مل تســتخدم مــداخ ن ريــة ،تؤســس لل وانــب الن ريــة للدماســات
والبحـــو  ،وهـــو مـــا يشـــري إىل غيـــاب املـــداخ الن ريـــة ألاثـــر مــ نصـــف
الدماسات واألطروحات العلمية.
 أظهـــــرت النتـــــائج ان ( )%38,8مـــ ـ الدماســـــات واألطروحـــــاتاســتخدمت مــداخ ن ري ـة إمربيقيــة (اميــة) ،يــا يشــري إىل ســيادة البحــو
االمربيقية عل دماسات الباحث واألاـادهي اليمنـي أعضـاء هيئـة التـدميس
يف أقسام اإلع م با امعات واملؤسسات اإلع مية يف اليم .
 أثبتت النتائج غياب الن ريات النقدية والت صيلية بشـك الـي تقريبـاً،يا يشري إىل سيورة االااك االمربيقي يف مو اإلع م العربيـة دون غريهـا مـ
االااهات العلمية األخر .
 أوضــحت النتــائج أن ( )%88,8م ـ جممــو الرســائ واألطروحــاتالعلميــة غلــب عليهــا الدماســات الوصــفية ،بينمــا قلــت الدماســات الت ريبيــة
واالمتباطية ذات االمتبا باملنهج االستداللية التحليلـية ،إىل حـد اـبري تكـاد
تكــون غائبــة تقريبــا م ـ قائمــة أولويــات الدامس ـات واألطروحــات ذســاقات
الدماسات العليا ،وتشري ه ك النتائج إىل ضعف القيمة العلمية مـ ا النـو مـ
الدماسات نتي ة حمدودية ه ك النتائج غل الرغم م اتباعها للقواعـد العلميـة
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الصـــحيحة ،لكونهـــا وصـــفَا للواقـــع دون الغـــوص أيــ يف العمـــل والتحليــ
واالستنتا .
 بينت النتائج أن مع م الرسـائ واألطروحـات العلميـة اسـتخدمت املـنهجالكمي امنهج توبيقي ما ،وهو ما يعف االعتماد عل االااك االمربيقي
القائم عل أدوات العد والقياض والورق اإلحصائية واألمقـام احلسـابية،
وليس عل دماسـات الكيـف والنـو  ،الـيت يعتمـد علـ حتليـ ال ـواهر
والتفسري يف جوانب خمتلفة ،وم ثـم أالنتجـا البحثـي يف الـيم ال يعتمـد
عل ـ التخوــي والن ــرة االستشــراأية يف حتديــد اســأاتي يات البحــث،
أ غلبية البحو دات طـابع امـي ،حيـث إن مـ عيـوب هـ ا املـنهج هـو
قصر عمر النتـائج الـيت يتوصـ إليهـا الباحـث أهـو يقـيس التـ ثري يف أـأة
يمنيــة حمــدودة ،ويف ظ ـ ظــروف حمــدودة ،أــإذا اختلفــت ال ــروف ،أو
الفــأة الزمنيــة اختلفــت النتــائج حيــث هثـ مولــب التفســري واالســتدالل
البعد الغائب م ه ك الدماسات واألطروحات.
 دلــت النتــائج عل ـ أن مع ــم الدماســات اســتخدمت أدوات مــث اميــةاالدماســة امليدانيــة املســحية مهــوم وســائ اإلعـ م بنســبة (،)%32,6
والدماسة التحليلية حملتو وسائ اإلعـ م بنسـبة ( ،)%25,5والدماسـة
التحليليــة امليدانيــة بنســبة ( ،)%41,8أيض ـاً .وهــو مــا يع ـد أيض ـاً ســيورة
للمـــنهج الكمـــي حتـــت قيـــادة املدمســـة االمربيقيـــة مـــ ك الدماســـات
واألطروحات.
 اشفت النتائج أن ( )%93،9م الدماسات قـد اسـتخدمت التكـرامات،والنسب املئوية دون الولو يف دماسات الع قة بـ املـتغريات ،ومـ ثـمج
أالوصـــول إىل اســـتنتاجات علميـــة يعتـــد بهـــا ،ولكـ ـ يبـــدو أن مع ـــم
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الدماسات قد أاتفت بالدماسات الوصـفية الـيت ال يعتـد بهـا بشـك اـبري
للوصول إىل حكم علمي مص .
اشــفت النتــائج أن ()%52م ـ الدماســات والبحــو العلميــة اانــت م ـنصيب ختصت اإلذاعة والتلفزيون ،وبدمجـة اقـ الصـحاأة والع قـات
العامة ،مقاب غياب تام لدماسات اإلع م اإللكأوني والبدي  ،وهو ما
يشري إىل عدم وجود نسبة ،وتناسب يف ختصصـات الدماسـات اإلع ميـة
واعتمادها عل مغبة الباحث وأرصت يف التس ي .
اشفت النتائج أن نصف هادات الدماسـات واألطروحـات حصـ عليهـاالباحثون االاادهيون م مجهومية مصر العربية بنسبة ( ،)%48وهـو مـا
يعف عـدم وجـود خوـة للدماسـات يف اخلـام  ،وإمنـا يعتمـد األمـر علـ
والدامس أنفسهم يف احلصول عل مقاعد دامسي بصفة خصية.
اشــفت النتــائج علـ أن مع ــم الدماســات الــيت حصـ عليهــا البــاحثوالدماس ـ اانــت يف اخلمــس الســنوات األخــرية ،وحتديــداً يف املــدة م ـ
(2010م 2014-م) بنســبة  ,%46,9وهــو مــا يعــف لوجــود تزايــد يف
الت هي االاادهي العالي ن راً للحاجـة املاسـة مـ ا التخصـت العلمـي يف
السنوات األخرية بسبب ظهوم أقسام جديدة لنع م يف ا امعات اليمنية
احلكومية واألهلية.
 أوضحت النتائج أن مع م احلاصـل علـ مـؤه ت عليـا مل يكونـوا مـمراأل أاادهية ،اا امعات ومرااز األما  ,وإمنـا موظفـون يف قواعـات
إع مية وخدمية خمتلفة ،وهو ما يعف أن ه ا الت هيـ نـابع مـ البـاحث
أنفسهم ،أو م مؤسسات خدمية ليس مـ مؤسسـات أاادهيـة اـالتعليم
العالي ،وا امعات اليمنية املختلفة.
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 أوضحت النتائج أن هنـاإ تقامبـاً بـ مـ صمـ دمجـة املاجسـتري ودمجـةالــداتوماك ،وهـ ا مؤ ــر يشــري إىل أن نصــف الوحــدات العلميــة مايالــت
حتم مـؤه ت أاادهيـة متوسـوة نسـبياً وليسـت مـؤه ت عليـا ،وعليـ
البد م التقا ه ك األمقام والعم عل توجيـ مسـام بـرامج الـداتوماك
مــؤالء البــاحث الوــاحم يف اســتكمال دماســاتهم العليــا ،ذــا يتواأــل
واحتياجات أقسام اإلع م ومسامات العم املختلفة.
 أظهــرت النتــائج أن جامعــة القــاهرة اانــت أاثــر ا امعــات العربيــة منحــالرســائ املاجســتري والــداتوماك للبــاحث للدامســ  ،وعليــ البــد مــ
الوقوف حول ه ك ال اهرة والعم عل التوسـع يف ا امعـات املشـابهة،
حتـ يــتم االســتفادة مـ اخلــربات العلميــة املختلفــة يف ا امعــات املماثلــة
عربياً وعاملياً.
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مراجع الدراسة:
اوالً قائمة املراجع العربية
 .1أدد ب مرسلي ،االسـس العلميـة لبحـو االعـ م واالتصـال ( 1 ،ا زائـر
الومسم للنشر والتوييع2013 ،م).
 .2مائــد حس ـ امل ـ  ،حــدود الــرا العلمــي يف مــو االع ـ م ا مــاهري  ،جامعــة
املستنصرية ،جملة الباحث االع مي ،العددان (2010 )10- 9م
.3

ياض خضري البياتي ،إ كاليات مو االتصـال ،التحـديات الن ريـة والتوبيقيـة،
مــث مقــدم إىل امللتق ـ األول للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم االتصــال،
ا امعة اللبنانية (بريوت دام النهضة العربية)2016 ،

 .4حممد القعام  ،البحو االع ميـة العربيـة بـ التبعيـة واالسـتق ل ،ومقـة علميـة
مقدمة ,اىل املنتد السنو الثالث ,التعليم والتدميب االع مـي يف الـوط العربـي,
ديسمرب 2005 -م
 .5بسيوني دادة ,االااهات احلديثة يف مو وضع األجنـدة ,جملـة مـو اإلعـ م،
الية اإلع م ,جامعة القاهرة ,العدد الرابع ,ديسمرب 1998م.
 .6عواطف عبـد الـرد ؛ الن ريـة النقديـة يف مـو االتصـال ( 1 ،القـاهرة دام
الفكر العربي.)2003 ،
 .7سعيد ب علي ثابت ،مناهج البحث يف أقسام اإلع م باململكـة العربيـة السـعودية،
الرياض جامعة االمام حممد ب سعود ،مث غري منشوم
 .8ليل حممد عبد اجمليد مو اإلع م العربية 2005- 1990م ب حتليـ الواقـع
وتولعات املستقب  ,املنتد السنو الثالث ,التعليم والتدميب االع مـي يف الـوا
العربي ,ديسمرب 2005 -م،
.9

عواطف عبد الرد ؛ الن رية النقديـة يف مـو االتصـال ( 1 ،القـاهرة دام
الفكر العربي)2001 ،
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 .10السيد يت ،االااهات احلديثة يف مو الصحاأة ،مراجعة مسحية ونقدية ألبـري
التيــامات الســائدة يف الدماســات الصــحفية  ،اجمللــة العربيــة لنع ـ م واالتصــال ،
ا معيـــة الســـعودية لنعـ ـ م واالتصـــال ،الريـــاض ،العـــدد الســـادض  ،نـــوأمرب
2010م
 .11مـــوية بنـــت حممـــد الريـــان ،2013 ،من مـــة اجملتمـــع العلمـــي العربـــي ،مابـ ـ
الدماسة http://www.pcbs .gov.ps/site/881/.default. asp# population/ -.

 .12عبـــدالرياق الـــدليمي ،إ ـــكاليات مـــو اإلعـ ـ م يف األمدن ،علـــوم اإلعـ ـ م
واالتصال يف الوط العربي ،مث مقدم إىل امللتق األول للرابوـة العربيـة للبحـث
العلمي وعلوم االتصال ،املعهد العالي يف ا امعة اللبنانية ( ،بـريوت دام النهضـة
العربية)2016 ،
 .13يام بودهان ،حول تووم دماسات ومو اإلعـ م واالتصـال يف أقسـام اإلعـ م
با امعات ا زائرية ،مث مقدم إىل امللتق االول للرابوة العربية للبحـث العلمـي
وعلوم االتصال ( ،بريوت دام النهضة العربية)2016 ،
 .14ابراهيم خصاونة ،اوج القصوم يف مو االع م العربية ،مث مقدم اىل امللتقـ
االول للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم االتصــال ،يف ا امعــة اللبنانيــة( ،
بريوت دام النهضة العربية)2016 ،
 .15خلود مخيس ،اربـة البحـث العلمـي يف علـوم االتصـال واإلعـ م مـا بـ جدليـة
اإل ــكالية ومعوقــات التوبيــل يف العــامل العربــي ،مــث مقــدم إىل امللتق ـ األول
للرابوة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال يف ا امعة اللبنانية ( ،بـريوت دام
النهضة العربية)2016 ،
 .16حممد حمس  ،الت ربة البحثيـة اإلع ميـة يف لبنـان ،ومقـة عمـ مقدمـة إىل امللتقـ
االول للرابوــة العربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم االتصــال ،يف ا امعــة اللبنانيــة،
( بريوت دام النهضة العربية)2016 ،
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 .17ها ــم التميمــي ،صــومة بانوماميـ عـ منــاهج اليــات اإلعـ م يف العــراق ،ومقــة
علمية مقدمة اىل امللتق األول للرابوـة العربيـة للبحـث العلمـي وعلـوم االتصـال،
ا امعة اللبنانية (بريوت دام النهضة العربية2016 ،م)
 .18انتصام موس  ،حتلي احملتو يف مو االتصال واإلع م ،امللتق األول للرابوـة
العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال( ،بريوت دام النهضة العربية2016 ،م)
 .19اــريم بلفاســي ،علــوم االع ـ م واالتصــال واالضــوراب املنه ــي( ،بــريوت دام
النهضة العربية2016 ،م)
 .20حممد احليزان ،البحو اإلع مية ( 3 ،الرياض موبعة سفري2010 ،م)
 .21دــد حس ـ ابــو العيــن  ،ت ـ ثريات وســائ االتصــال ( 1 ،القــاهرة اويــك
موابع.)1990 ،
 .22أر حممد صوان ،البحث العلمي ( 1 ،ا زائر ابـ النـديم للنشـر والتوييـع،
2016م)
 .23حممد ميان عمر  ،البحث العلمي ،مناه

وتقنيات  ( ،عمان )2002

 .24مصوف ابو القاسـم ،منـاهج واسـاليب البحـث السياسـي( ،بنغـاي

دام الكتـب

الوطنية)2002 ،
 .25موميس اهرض ،منه ية البحث العلمي يف العلوم االنسانية  -تدميبات عملية -
ترمجة بوييد صحراو واخرون ( ،ا زائر دام القصبة للنشر)2004 ،
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Approaches to Research in Arab Media Studies
(Yemen as a Model)

Dr. Mohammad Ali Alqaary
Department of Press and Electronic Publishing
College of Media and Communication
Sana'a University& Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
Abstract:
This study seeks to investigate the trends of research methods in Arab Media
Studies (Yemen as a model), which are carried out by classifying media topics,
theoretical frameworks, research tools, and scientific approaches, and their
implementation in media research in Yemen.
The study depends on the survey as an instrument to point out to the
directions of communication and mass media research in Yemen, through
unveiling the scientific theories and models, and the instruments and research
methods that the communication and media research in Yemen used and applied.
The study also uses content analysis as an instrument to analyze the mass media
research conducted in Yemen, according to a set of variables which the
researcher derived from a pilot study conducted on a sample of media research in
Yemen. The researcher also used a comprehensive enumeration of all theses and
research in the field of media and communication in Yemen. This study seeks to
achieve the following objectives:
1. Describing and documenting the media research trends in Yemen.
2. Knowing the applied and reliable scientific approaches in media research in
Yemen.
3. Evaluating the Yemen school in the field of media and communication.
4. Presenting a set of indicators to be used as a guide in the area of mass
communication research that the researchers in the field of media can benefit
from.
5. Presenting a scientific and reliable study of media and communication
research trends in Yemen.
Key Words: Research Methods, Arab Media Research, Research Trends,
Critical Studies, Empirical Media Studies in Yemen
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ملخص الدراسة:
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تناول البحث الغطاء النباتي يف جزيرة َكرَان وأهم الكائنات احليوانية الربية والربمائيةة
اليت تعيش فيها بصورة دائمة أو مؤقتة ،واعتمد البحةث عىةا اهةنهل الو ةلي التحىيىةي
لو ف البيئة الطبيعيةة لىززيةرة ،وأهةم البةوابط الطبيعيةة اهةؤمرة يف مكوناتهةا احليويةة،
واألنواع النباتية واحليوانية اليت تعيش فيها وتوزيعها اجلغرايف.
وتو ل البحث إىل أن جزيرة َكرَان تبم جمتمعاً نباتيةاً وادةداً ف ةط هةو جمتمةت نبةات
السُ ةوداد  ،Suaeda Vermiculataيصةةادبن نباتةةا ايْةةريط  Salsola baryosmaوالعُوَيزِمةةان
 .Chenopodium muraleوبىغ عدد األنواع النباتية اليت مت تسةزيىها يف اجلزيةرة  27نوعةاً
نباتياً تنتمي إىل  22جنساً و 17فصيىة ،منها  13نوعاً دوليةاً و 14نوعةاً معمةراً معهمهةا
نباتات حبرية .واتبة أن أهةم األنةواع احليوانيةة الةيت تعةيش فةية مة دياتهةا يف اجلزيةرة
وتتكةةامر فيهةةا أربعةةة أنةةواع م ة ةيةةور اير ةةنة  ،Sterna spp.وهةةيا اير ةةنة ايطةافيةةة
 ،Thalasseus bergiiواير نة اهتوجة الصغرية  ،Thalasseus bengalensisواير نة بيباء
ايد  ،Sterna repressaواير نة اه نعة  .Onychoprion anaethetusكما يعيش يف اجلزيرة
نوعةان مة السةادف البحريةةة همةةا السةىحلاة ايبةةراء  ،Chelonia mydasوالسةةىحلاة
رية اهن ار .Eretmochelys imbricate
ومتثةةل ةةباص الصةةيد أهةةم األنرةةطة البرةةرية اهةةؤمرة نةةىبياً يف الكائنةةات احليةةة ا ةةة
احليوانية منها ،كما يؤدي إل اء اهخىلات والنلايةات يف البحةر وعىةا الرةاةأ ،وأعمةال
انتخراج النلط والغاز يف ايىيل العربي ،والزيارات السيادية لىززيرة دوراً نةىبياً أيبةاً
عىا الكائنات احلية يف جزيرة َكرَان.
الكىمات اهلتاديةا جزيرة – كران  -جزر ايىيل العربي – النباتات الطبيعية – احليوانات

متهيد:

تطل اململكَة العَربيَّة السُّعوديَّة على سـالل الحرـر ار ـر وجلـيع الع حـة
من اجلهة الغربية ،بطول يحلغ حنـو  2600كـ ،،وسـالل اخللـيع العربـ مـن
الشرق بطول ي در بنرو  1200ك،؛ مما جعلها متتلك عـددا كـحًا مـن اجلـ ر
الحرريــة ت ــل ا مـــا ي ــار  1285ج يــرخم لتل ـــة ارلجــام واراـــكال
والتكوينات والنشأخم.
تضـ ،امليــاإل اإلمليميـة للمملكَــة العَربيَّـة السُّــعوديَّة ل اخللـيع العربـ 135
ج يرخم ،أي مـا ي ـار  ٪11مـن جممـوا اجلـ ر السُّـعوديَّة ،مع مهـا مرجانيـة
النشأخم مستوية السطح ،ومنخ ضة ،ليث ال ي يد ارت اعها عـن  13مـاا عـن
مستوى سطح الحرر (جدول.)1 :
تن س ،ج ر اخلليع العرب السُّعوديَّة ا ج ر مريحة من السالل مثـل :أبـو
جناـــة) ،ا يلميـــة ،الضُّـــعيانة،
علـ ـ  ،الحا،نـــة ،تَـــارخوت ،ال َّجنخونةيـــة، ،مناـــة ( خ
امل،س ـليمية ،ال نــاتً ،ال رمــة ،مةشــعا (امل ط ـ ) ،جخــ،ي ،،الــثُّمًي ،ه،بــة،
الطُّيـــور ،كســـكوم (الشـــمالية) ،احل،وي ـــات ،لالـــة سعـــل ،كســـكوم
(اجلنوبية) ،صيااد ،احلويالت ،الحَينة (الكحًخم) اللُّحينـة ،عخنيـ  ،ا يـ خم .وجـ ر
جرَيد ،العَربيَّة، ،كرَين (مرين)َ ،كرَان (مـران)،
جنَا ،خ
بعيدخم عن السالل ه َ :
لخرم،وص.
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جدول ( )1ج ر اململكَة العَربيَّة السُّعوديَّة ل اخلليع العرب
املوم

مسالة

الحعد عن

اجل يرخم

السالل

ثانية دمي ة درجة ثانية دمي ة درجة

(ك)2،

(ميل حبري)

أبو عل

20 40

31 30 27

49

59.30

4.5

الحا،نة

14 30

29 30 27

49

33.7

0.7

تَارخوت

34 25

04 00 26

50

20.30

0.5

ال َّجنخونةية

33 30

19 30 25

50

12.10

0.6

جناة)
،مناة ( خ

22 15

18 20 27

49

5.40

0.8

ا يلمية

13 00

21 30 27

49

3.90

0.1

الضُّعيانة

14 55

20 30 27

49

3.70

0.3

امل،سليمية

24 25

13 15 27

49

3.10

0.5

ال رمة

08 30

29 24 27

49

2.60

0.2

10 00

38 00 28

48

1.00

0.4

َكرَان (مران)

43 10

49 30 27

49

1.00

31

جخ،ي،

29 00

25 20 25

50

0.60

0.2

ال ناتً*

08 46

35 55 27

49

0.27

0.9

الثُّمًي

16 05

20 20 27

49

0.30

0.6

ه،بة

31 30

26 30 24

51

0.25

0.2

الطُّيور

20 47

14 19 26

50

0.20

0.2

اس ،اجل يرخم

مشعا
(امل ط )
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كسكوم

24 35

17 45 26

50

0.22

5

جنا

22 06

53 50 27

49

0.20

20

اجلريد

11 54

57 24 27

49

0.20

20

احل،وي ات

23 45

30 10 24

51

0.20

5

لالة سعل

39 30

06 15 26

50

0.20

1

23 55

17 30 26

50

0.20

4.6

العربية

46 35

10 25 27

50

0.10

50

صيااد

33 00

29 00 24

51

0.10

0.2

7

35

49

0.10

0.2

كرين (مرين) 38 45

49 12 27

49

0.10

29.5

15 15

19 00 26

50

0.04

5

لرموص

55 50

40 55 27

49

0.03

33.5

عخني

56 00

44 15 24

50

0.01

3

ا ي خم

40 30

06 25 26

50

0.01

0.1

(الشمالية)

كسكوم
(اجلنوبية)

احلويالت
الحَينة الكحًخم
(اللُّحينة)

6

27

6

امل در :هيئة املسالة اجليولوجية العسـكرية2007( ،م) ،جـ ر اململكـة
العربية السعودية ل الحرر ار ر واخلليع العرب  ،الطحعة ارو  ،الرياض.
* مت اضافة ج يرخم ال ناتً ل اجلدول.
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وعلــى الــرن ،مــن كثــرخم اجل ـ ر السُّــعوديَّة ل اخللــيع العرب ـ اال أنهــا نــً
مأهولة بالسكان -ما عدا ج يرت أبو عل وتَاروت  -وذلـك بسـحص صـغر
لج ،بعضها ،وظروفها املناجية ال اسية مع  ،أيام السنة ،فعـادخم مـا ي ـدها
السكان اما :مل اولة لرفة ال ـيد التجـاري ،أو ملمارسـة الرياضـات الحرريـة:
كالغوص وال يد والسحالة.
تتوافر ل اجل ر الحعيدخم عن السالل م ومات ،حيعية جعلتهـا بيئـة مسـت طحة
للريوانــات كــأنواا مــن الطيــور الحرريــة كاخلرااــن  ،Sterna spp.وأنــواا مــن
ال والف مثل :السلر اخم اخلضراء  Chelonia mydasوالسـلر اخم صـ رية املن ـار
Eretmochelys imbricate؛ وذلــك بســحص مومعهــا داجــل اخللــيع العرب ـ الــ،ي
جعلــها بعيــدخم عــن مــا تتعــرض لــا املنــا ،الســاللية ،واجلـ ر ال ريحــة مــن أعمــال
تطويرية وتوسعات عمرانية ،فأصحرت اجل ر الحعيدخم ه املالذ ا .كمـا سـاعدت
امل ومـات الطحيعيــة ل تلـك اجلـ ر علــى ذلـك؛ كوجــود الشـعا املرجانيــة لو ــا
والغطاء النحات والسوالل الرملية ،ووموعها ل ،ري الطيور املهاجرخم.
وعلـى الـرن ،مــن أهميـة جـ ر اخللـيع العربـ ل املن ومــة الحيئيـة الطحيعيــة
لعدد مـن الكائنـات احليـة ،اال أنهـا ت ت ـر لدراسـاتف جغرافيـة توضـح مكانتهـا
وأهميتهــا الحيئيــة ،ومــن امل مــل أن ي ــدم هــ،ا الحرــث اضــافة ل الدراســات
اجلغرافية ارليائية الحيئيـة ،وأن يكـون بدايـة لدراسـات أجـرى مست يضـة عـن
اجل ر السُّعوديَّة.
جزيرة َكرَان:

تعد ج يـرخم كَـرَان أو مـران -كمـا تسـمى أليانـا  -مـن اجلـ ر السُّـعوديَّة
الست الحعيدخم عن السالل وأك ها مسالة (اـكل .)1 :وهـ ت ـ ل مشـال
اــرق مدينــة اجلحيــل ب ـ دائرت ـ عــرض 2 7 4َ3 3ً2 - 2 7 4َ2 2ً4
مشـــاال ،وجطـ ـ ،ـــول  4 9 4َ9 1ً2 - 4 9 4َ9 5ً4اـ ـرما ،وت ـ ـ
ج يرخم لخرم،وص ل مشا ا الغربـ واجل يـرخم العَربيَّـة ل اـرمها وج يـرخم ك،ـرَين
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جنوبها .ومتثل ج يرخم ،كرَين أمر اجل ر جل يرخم َكرَان فـال ت ـلها عنهـا سـوى
 7كيلــوماات ف ــط ،أمــا عــن الســالل الشــرم فه ـ تحتعــد عــن رأم اخلــً
ورأم أبو عل حنو  62.6ك ،و 47.6ك ،على التوال .
متتــاس ج يــرخم كَ ـرَان بأنهــا ج ـ ء مــن منط ــة ميــاإل ضــرلة متتــد علــى لــاج
مرجــان ضــخ ،بــيط بهــا ،وتحلــغ مســالتها حنــو  1كــ ،2،وه ـ بيضــاوية
الشــكل ،متتــد مــن اجلنــو ا الشــمال الشــرم  ،فتضــي ل ،رفهــا اجلنــوب
الغرب ث ،تتس تدرجييا باجتاإل الطرف الشمال الشرم  .ليث يحلغ ،و ـا حنـو
 1.68ك ،،أما أم ى عرض ا فيحلغ  0.61ك ،،وي در حميطها بنرو 4كـ،
(اكل.)2 :
اكل ( )1أه ،اجل ر السُّعوديَّة ل اخلليع العرب

امل

درGoogle Earth, Image Landsat, 2016 :
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اكل ( )2ج يرخم َكرَان

امل در :م التعديل من محل الحالثة :مدينة امللك عحدالع ي للعلوم والت نية ،معهد
حبـــــوض ال ضـــــاء والطـــــًان ،صـــــورخم فضـــــائية جل يـــــرخم كـــــران ،Spot ،بتـــــاري
2016/10/19م ،الومت .5:51:18
مشكلة البحث وأهميته:

متتلك اململكَة العَربيَّة السُّعوديَّة العديد من اجل ر ل اخللـيع العربـ  ،وهـ
اما مريحة مـن السـالل أو جـ ر مرجانيـة بعيـدخم عنـا .و ـ،إل اجلـ ر أهميـة بالغـة
كمراك للتنوا ارليائ رنها بعيدخم نسحيا عن التدجالت الحشـرية؛ ممـا جعلـها
مو،نــا ومــالذا رعــداد مــن الكائنــات احليــة ال ـ تعــيو وتتكــاثر فيهــا ،و
تنر ر أهميتهـا بشـكل حملـ ؛ بـل جتاوستـا ا املسـتوى اإلمليمـ والـدول ،
لي ـث ت ـ ور اجل ـ ر جمموعــات فطريــة نــادرخم مهــددخم بــاالن راض ،أو لساســة
للوجود على مستوى العا .
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ومتثل ج يرخم َكرَان أك اجلـ ر السُّـعوديَّة الحعيـدخم ل اخللـيع العربـ  ،وهـ
متتلك م ومات بيئية جعلتها من املوائل املهمة لعـدد مـن الكائنـات احليـة مثـل:
الســلر اخم اخلضــراء  Chelonia mydasوالســلر اخم صـ رية املن ــار Eretmochelys
 ،imbricateوأنـــواا مـــن الطيـــور املهـــاجرخم كطيـــور اخلراـــنة  .Sterna spp.ول
السنوات ارجـًخم ومـ التـدجالت الحشـرية وارنشـطة ال ـناعية والعمرانيـة ل
اخلليع العرب تعرضت الكائنات احليـة للتهديـد والـتهجً رنهـا لساسـة جـدا
ري تغيً بدض ل اجل يرخم ،وعلى الـرن ،مـن ارهميـة الحيئيـة ـ،إل اجلـ ر اال
أنها حتظ بدراسـات تل ـ الضـوء علـى م وماتهـا الطحيعيـة والكائنـات احليـة
ال تعيو فيها ،فمن الضروري أن تكون هناك دراسات مست يضة عـن جـ ر
اخلليع العربـ تهـدف ا افاف ـة علـى التنـوا ارليـائ واسـتغال ا صـناعيا
بأساليص تضمن التنمية املستدامة فيها ،ومـا هـ،إل الدراسـة اال بدايـة لدراسـات
تهدف ل،لك.
الدراسات السابقة:

ال توجد لسص عل ،الحالثة أيـة دراسـات تناولـت الحيئـة ارليائيـة للجـ ر
السُّــعوديَّة ل اخللــيع العرب ـ ومكوناتهــا ،و تــرد عــن ج يــرخم كَ ـرَان ســوى
معلومات جغرافية عامة ل بعض الكتص ال تناولت جغرافية اململكَـة العَربيَّـة
السُّــعوديَّة ،وبعــض الت ــارير ال ــادرخم عــن اــركة أرامكــو السُّــعوديَّة ،وا يئــة
السُّعوديَّة للرياخم ال طرية ،وهيئة املسالة اجليولوجية السُّعوديَّة.
ومتثــــل دراســــة بســــيون ) (Basyoni, 1999الــــ تناولــــت رســــوبيات
وجيوكيميائية تربة ج يرخم َكرَان ،الدراسة الوليدخم ل ه،ا اجملال .ليث اسـتنتع
أن اجل يرخم تغطيهـا لحيحـات رمليـة كربوناتيـة متوسـطة ا جشـنة هيكليـة ونـً
هيكليــة ذات أصــل حبــري ،كمــا أظهــرت نتــائع اراــعة الســينية والتراليــل
الكيميائيــة أن أصــل رمــال اجل يــرخم مــن الشــعا املرجانيــة ،وأاــار ا وجــود
نوع مـن النحاتـات همـا Suaeda sp. Salsola sp. :ل اجل يـرخم لكنـا و يتطـرق
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للريــاخم احليوانيــة ال ـ تعــيو فيهــا أو تــأثً نوعيــة الابــة وال ــروف الطحيعيــة
ارجرى ل وجودهما.
أهداف الحرث:
يهدف ه،ا الحرث ا ال اء الضوء على جغرافية ارلياء النحاتية واحليوانية
جل يرخم َكرَان وذلك من جالل اآلت :
 )1التعــرف علــى ارنــواا واجملتمعــات النحاتيــة ل ج يــرخم كَـرَان مــن ليــث
توسيعها اجلغرال وبياناتها املوضوعية والكمية.
 )2التعــرف علــى التنــوا ارليــائ احليــوان ل اجل يــرخم ب ـ ة دائمــة أو
م متة ،وأهمية بيئة اجل يرخم الطحيعية ا.
 )3حتديــد أهــ ،ارنشــطة الحشــرية امل ـ ثرخم ل احليــاخم النحاتيــة واحليوانيــة ل
اجل يرخم.
منهجية البحث ووسائله:

لتر ي أهداف الحرث ا،ستخدم املنهع الوص الترليل ؛ لوصـف الحيئـة
الطحيعيــة ل اجل يــرخم ،وأهــ ،الضــوابط الطحيعيــة املـ ثرخم ل مكوناتهــا الطحيعيــة،
ومعرفة ارنواا النحاتية واحليوانية ال تعـيو فيهـا وتوسيعهـا اجلغـرال .كمـا اعتمـد
على ارسـلوب الكمـ والكـارتونرال ملعاجلـة الحيانـات وال ياسـات لعينـة الغطـاء
النحات والابة ،ولرصد وتومي أماكن تعشيو الساللف والطيور ل اجل يرخم.
ومد مت اجتيار ،ري ة املربعات( )1ل يام اجملتمعـات النحاتيـة ،ومعاينتهـا بعـد
عمليــة املســح االســتطالعية -مســح ب ــري  -ودراســة ال ــور ال ضــائية،
وذلك للتعـرف علـى ارنـواا النحاتيـة واـكل ائهـا  ،Life formsومـد لـددت
مســـالة املربــ 10×10م (100م )2ل يـــام اخل ـــائا النحاتيـــة جملتمعـــات
( )1طريقة املربعات هي إحدى طرق قياس اجملتمعات النباتية يف احلقل وذلك بتحديد مساحة
حمددة لقياس الغطاء النبايت ومالحظته.
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جلنَيحَـــات  Shrubletوارعشـــا ل اجل يــرخم .ون ـــرا اللتـــواء
اجلَنحَـــات  Shrubوا ،
اجل يــرخم علــى جمتمــ نحــات والــد ،ورن تركيحهــا النحــات بســيط ،وتنوعهــا
الحيولوج مليل ،ف د مت حتديد ثالض موام ملربعـات ال يـام عشـوائيا إلجـراء
الدراسة امليدانية فيها (اكل ،3 :ولولة.)1 :
اكل ( ) 3موام مربعات ميام الغطاء النحات ل ج يرخم كَرَان

امل ــدر م ـ التعــديل مــن محــل الحالثــة :مدينــة امللــك عحــد الع يـ للعلــوم
والت نية ،معهد حبوض ال ضاء والطًان ،صورخم فضـائية جل يـرخم كـران،Spot ،
بتاري 2016/10/19م ،الومت .5:51:18
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لولة ( )1ألد مربعات ميام الغطاء النحات ل ج يرخم َكرَان

وبعد حتديد مومـ مربـ ال يـام مت تسـجيل ايـ ارفـراد النحاتيـة املعمـرخم
داجل املرب  ،ث ،ميس ارت اا وتغطية هـ،إل ارنـواا؛ وذلـك مـن جـالل ميـام
ارت اا النحتة من سـطح اررض ا أعلـى ن ـن وصـلت اليـا ،ومت اسـتخرا
متوسط االرت اا من جالل تطحي املعادلة اآلتية:
متوسط ارت اا أفـراد ا لنـوا النحـات جم جممـوا ارت ـاا ايـ أفـراد النـوا
النحات ÷ عدد أفراد النوا
وميســت التغطيــة بوســا،ة مــد اــريط ال يــام علــى ،ــول امتــداد النحتــة ل
اررض مارا بوسطها للر ول على مطر الدائرخم الـ تغطيهـا ،ورن اجلَنحَـات
ال متثل دائرخم مكتملة؛ ف د ميس مطر آجر يتعامد على ال طـر السـاب ويت ـا،
معا ل املرك  ،ومن جمموا ال طرين ومسمتهما علـى  4مت التوصـل ا ن ـف
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جلنَيحَـة ،ومـن ثـ ،مت لسـا مسـالة الـدائرخم
مطر الدائرخم ال تغطيها اجلَنحَة أو ا ،
وذلك على النرو اآلت :
2
تغطية اجلَنحَة أو اجل،نَيحَة جم (ق + 1ق × 4 ÷ )2ط ن
جلنَيحَة من جالل تطحي املعادلة اآلتية:
واستخر متوسط تغطية اجلَنحَة أو ا ،
متوسط تغطية النوا النحات جم جمموا تغطية اي أفـراد النـوا النحـات ÷
عدد أفراد النوا النحات
كما لسحت نسحة تغطية النوا النحات ل املرب على النرو اآلت :
نسحة تغطية اي أفراد النوا النحات جم جمموا تغطيـ ة ايـ أفـراد النـوا
النحات ÷ مسالة املرب × 100
وللر ول على املعلومات النوعية والحيانات الكمية (امل ـاييس املوضـوعية
 )Objective measurementsللنحاتـــات املعمـــرخم داجـــل كـــل مربـــ  ،مت تطحيـــ
املعادالت اآلتية:
 )1الكثافة  :densityكثافة النوا النحات جم اجملموا الكل رفراد النـوا النحـات
ل املربعات ÷ املسالة الكلية للمربعات
 )2التكرار  :frequencyتكرار النوا النحات جم عدد املربعـات الـ يوجـد فيهـا
النوا النحات ÷ اجملموا الكل للمربعات × 100
 )3التغطية :تغطية النوا النحات جم جمموا تغطيـة أفـراد النـوا النحـات (م÷ )2
اجملموا الكل ملسالة املربعات (م100 × )2
 )4مي ،ارهمية  :Importance valuesمت استخرا مي ،ارهمية لألنـواا النحاتيـة
من جالل التكرار النسيب والكثافة النسحية والتغطيـة النسـحية الـ لسـحت
على النرو اآلت :
 التكرار النسيب  :Relative frequencyالتكرار النسيب للنوا النحـات جم تكـرار
النوا النحات ÷ جمموا تكرارات اي ارنواا × 100
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 الكثافة النسحية  :Relative Densityالكثافـة النسـحية للنـوا النحـات جم اجملمـوا
الكل رفراد النوا النحـات ل املربعـات ÷ جممـوا أفـراد ايـ ارنـواا ل
املربعات × 100
 التغطيــة النســحية  :Relative coverالتغطيــة النســحية للنــوا النحــات جم جممــوا تغطيــة
أفراد النوا النحات (م ÷ )2جمموا تغطية اي ارنواا النحاتية × 100
ث ،لددت مي ،ارهمية  Importance Valuesعلى النرو اآلت :
ميمة ارهمية للنوا النحات جم التكرار النسيب  +الكثافـة النسـحية  +التغطيـة
النسحية (الناف 1999 ،م).
وللكشف عـن ج ـائا الابـة امليكانيكيـة والكيميائيـة ل اجملتمـ مت أجـ،
عينات مركحة مـن الابـة علـى عمـ تـراوا بـ السـطح و 60سـ ،مـن أسـ ل
النحاتــات امل اســة ل كــل مربــ ميــام ،ومت ارســا ا ملعامــل ولــدخم اآلفــات
وأمــراض النحــات ،بكليــة العلــوم ال راعيــة وارن،يــة يامعــة امللــك في ــل
بارلساء إلجراء التراليل امليكانيكية والكيميائية عليها.
ومتت االستعانة ب امع احلاسص اآلل ملعاجلة الحيانات املكتحية واإلل ـائية
وامليدانيـة ،وحتليلـها واجراجهـا ورسـ ،جرائطهـا ،مـن أهمهـاErdas Imagine :
 .CorelDraw - Excel – ArcMapأوال :اخل ائا الطحيعية جل يرخم كَرَان:
ت ثر اخل ائا الطحيعية جل يرخم كَـرَان ل ارنـواا النحاتيـة والكائنـات ال يـة
وال مائية السائدخم بها ،وه كما يأت :
 - 1نشأخم ج يرخم كَرَان وتكوينها اجليولوج :
أدت لركـــات ال شـــرخم اررضـــية الناجتـــة عـــن سل لـــة الكتلـــت العربيـــة
واإليرانية ،وضرالة ميـاإل اخللـيع العربـ ل ارجـ اء الغربيـة منـا ،وترسـيحات
التيارات الحررية ا كثرخم اجل ر وانتشارها فيـا .وتاكـ هـ،إل اجلـ ر ل ارجـ اء
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اجلنوبية الغربية من اخللـيع وذلـك بـال ر مـن السـالل وعنـد مضـي هرمـ ،
وه ـ بشــكل عــام صــغًخم ومتنــاثرخم هنــا وهنــاك (هيئــة املســالة اجليولوجيــة
العسكرية2007 ،م ،ص.)266
ختتلف ج ر اخلليع العرب من ليث النشأخم والتكوين؛ فحعضها نشأ ب عـل
احلركات التكتونية مـن التـواء وانكسـار مثـل :ج يـرخم الحَرـرين ،ل لـ ظهـر
بعضها بعد هحوط بعض ال م ،اجلحلية ل سلسلة جحال ساجروم نتيجـة حلركـة
ال شرخم اررضية ا ابطة ،فتكونت ج ر ،ولية ممتـدخم وـواساخم السـالل اإليرانـ
للخليع العرب  ،والحعض اآلجـر نشـأ نتيجـة التكوينـات املرجانيـة مثـل :جـ ر
اململكَة العَربيَّة السُّعوديَّة الحعيدخم عن السـالل ،أو نتيجـة للرواسـص النهريـة أو
ا وائيــة أو التعريــة املائيــة مثــل :ج يرتـ بخوبيةــان ووخربَــة الكويتيتــان (املطــري،
2001م ،ص .)48- 47وميكــن ت ــنيف ج يــرخم كَ ـرَان مــن ليــث النشــأخم
والتكــوين واجلــ ر ارجــرى ال ريحــة منهــا (ك،ــرَين ولخرم،ــوص وجَنَــا وجخرَيــد
والعَربيَّة) بأنها ج ر مرجانيـة ،رن الاسـحات املرجانيـة كـان ـا دورا كـحًا ل
ظهورها ،ليث تَكيون على ال خور املرجانية رمال مرجانية ناعمـة ناجتـة عـن
تآكلـها ب عــل ارمـوا وتــأثً بعـض الديــدان وحنـت أنــواا مـن أ ــاك الححغــاء
ومناف ،الحرر ل ال خور املرجانيـة ،ومـن ثـ ،ن لـها وترسـيحها ب عـل التيـارات
الحررية ،فارت عت عن مسـتوى سـطح املـاء وت ـلحت فتكونـت اجل يـرخم (هيئـة
املســــالة اجليولوجيــــة العســــكرية2007 ،م ،ص267؛ اعيــــة حبــــوض
سنكن غ وا يئة الو،نية حلماية احلياخم ال طرية وا ائها ،د.ت ،.ص.)22
 - 2اخل ائا اجليومورفولوجية جل يرخم كَرَان:
تتكون ج يرخم كَرَان بشكل عـام مـن ألجـار جًيـة اـعابية تغطيهـا الرمـال
املتكونة مـن ب ايـا ارصـداف واحليوانـات الحرريـة نـً ال اريـة ،وهـ ج يـرخم
منخ ضـة اـحا مســطرة لـيس بهـا ميـاإل ع،بـة حتــيط بهـا الشــعا املرجانيـة مــن
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اي اجلهات ،ون را ل غر لج ،اجل يرخم فإن تضاريسـها بسـيطة جـدا ليـث
ينردر سطرها من اجلنو الغرب حنو الشـمال الشـرم احنـدارا هينـا ،وت هـر
تلة صغًخم ل اجل ء اجلنوب الغرب من اجل يرخم بارت ـاا ي ـل ا حنـو  5أمتـار
فوق مستوى سطح الحرر ،ويحلـغ أدنـى مسـتوياتا ل ،رفهـا الشـمال الشـرم
ومنط ة الشا،ئ؛ وذلك بارت اا يااوا ب  0.5- 0.01ماا فوق مسـتوى
سطح الحرر (اكل.)4 :
ومتتاس اجل يرخم بوجـود اـا،ئ رملـ واسـ مشـت مـن تكوينـات كلسـية –
جًيــة  -حبريــة ،كمــا توجــد صــخور مكشــوفة ل جانحهــا الشــمال ون ــف
جانحها اجلنوب ت ريحا ،وميتـد حتـت اجل يـرخم جطـان صـخريان ،ـويالن ب ـورخم
متواسية وكأنهما عمودان ف ريان ـا .كمـا تتشـكل جلجـان صـغًخم عنـد نهايـة
ه،ين اخلط تتغً ألجامها وأاكا ا ،وال السنة م تغً لركة الرمال أثنـاء
اإلرسا والنرت ال تسححها التيارات املائية ال تتعـرض ـا هـ،إل اخللجـان
(ادارخم اية الحيئة "أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص.)168
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اكل (، )4حونرافية ج يرخم َكرَان

امل در :م التعديل من محل الحالثة:
-

The U.S. Geological Survey's (USGS), (1985), Shuttle Radar Topography
Mission.

 - 3الابة ل ج يرخم كَرَان:
أثاــر تكــوين ج يــرخم كَ ـرَان الــ،ي يعــود ل ارســام ا رواســص حبريــة ل
مواص ات تربتها وبالتال ل نوعية الغطاء النحات فيها ،فعند الن ر ا جـدول
( )2يخلرــظ ب ـ ة عامــة أن مــوام تربــة اجل يــرخم يــااوا ب ـ الرمل ـ والرمل ـ
الطميـ ـ  ،ليـــث بلغـــت نســـحة الرمـــال فيهـــا مـــا بـ ـ  77.2ا  ٪87.2ل
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العينــات ،كمــا ،لرةــظ أن نســحة احلحيحــات الطينيــة تـ داد نســيحا كلمــا امابنــا مــن
الشــا،ئ؛ ممــا ســاعدها علــى أن ت ــحح أكثــر متاســكا وذات نشــاط كيميــائ
أعلـــى ،ليـــث وصـــلت ا  ٪5.4ل العينيـــت ارو والثالثـــة ،وهــ ت ـــل
باالبتعــاد عــن الشــا،ئ كمــا ل العينــة الثانيــة ،ليــث بلغــت  ٪3.4فأصــحرت
الابة رملية .وأدى ارت اا نسحة الرمال ل الابة ا جعلـها ذات ن اذيـة مرت عـة
للمياإل وتهويـة عاليـة؛ ممـا ي يـد مـن تونـل ميـاإل ارمطـار داجلـها ،ول امل ابـل
سيادخم ترايرها ،ن را لوجود ال رانات الحينية الواسعة فيها .كما أدت أيضا ا
سرعة نسل ما حتتويا من عناصر ن،ائية فأصـحرت ضـعي ة افتـوى مـن املـواد
الغ،ائية والعضوية والنشاط الكيمائ .
وتح من ميام درجة احلموضة  pHل العينات أنها متعادلـة ال لويـة ،ف ـد
تراولت درجتهـا بـ  ،8.3- 8.2وهـ مـن ـات ارراضـ اجلافـة الـ
ي ـــل سـ ـ وط ارمطـــار فيهـــا ،لـــ،لك تااكـــ ،عليهـــا ارمـــالا كالكالســـيوم
واملغنيســيوم وال ــوديوم .ويــدل علــى ذلـــك أيضــا االرت ــاا الكــحً ل مـــي،
التوصيل الكهربائ ل اي العينات ال تراولت بـ 51.01- 48.06
ديسيســمن /م؛ ممــا انعكــس علــى ،حيعــة الغطــاء النحــات ل اجل يــرخم ،ليــث ال
تنمو فيها النحاتات احلساسة للملولـة ،واخن ضـت تحعـا لـ،لك املـواد العضـوية
 OMل العينات ،فحلغت ب  ،٪1.9- 1.7وهـ عـادخم مـا تتكـون مـن ب ايـا
النحاتات واحليوانات ل اجل يـرخم؛ وتاكـ حتـت اجلَنحَـات وعنـد أمـاكن تعشـيو
الطيور ،ومن أه ،مكونات املادخم العضوية ل الابة عن ر النـياوج  Nالـ،ي
اخن ض ل العينة ارو  ،فحلغ  11.3ج ءا باملليون ف ط ،ل ل ارت ملـيال
ل العينيــت الثانيــة والثالثــة ليحلــغ  11.98جـ ءا بــاملليون ،ومــد يكــون عامــل
االحندار ل العينة ارو أسهَ ،ل ملة ثحات العناصر الغ،ائية على سطرها.
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وتت ــاوت العناصــر الغ،ائيــة الك ـ ى  Macronutrientsل كميتهــا مــن عن ــر
آلجــر ،ليــث جــاءت مرت عــة ل عن ــري املغنيســيوم  Mgوالكالســيوم ،Ca
ومرت عة جدا ل الك يت ل اي العينات؛ ومد تراولت مي ،املغنيسـيوم Mg
ب  1064- 937ج ءا ل املليون والكالسيوم  Caبـ 7656- 7648
ج ءا بـاملليون ،والك يـت  Sبـ  311- 181جـ ءا بـاملليون؛ وذلـك رن
تربــة اجل يــرخم متــأثرخم بشــكل كــحً ل تكوينهــا بالرواســص املرجانيــة والتكوينــات
الكلســية الحرريــة الــ حتتــوي عــادخم علــى نســص كــحًخم مــن الكالســيوم Ca
واملغنيسـيوم  .(Basyoni, 1999, P.102) Mgأمـا الحوتاسـيوم  Kف ـد كـان منخ ضـا
جــدا ل العينــة ارو  ،ليــث بلــغ  45ج ـ ءا بــاملليون ،ومرت عــا ل العينيــت
الثانية والثالثة ،ليث تراوا ب  202- 167جـ ءا بـاملليون .وكـان عن ـر
ال وديوم  Naمنخ ضا جدا ل العينة ارو  ،ليث بلغ  193ج ءا بـاملليون،
ومرت عا ل العينة الثانية بوام  863ج ءا باملليون ،ومتوسـط ل العينـة الثالثـة
وعدل  484ج ءا باملليون .ويرج سـحص اخن ـاض الحوتاسـيوم  Kوال ـوديوم
 Naل العينــة ارو ا ارت ــاا املكــان الــ،ي أجــ،ت منــا عــن مســتوى ســطح
الحرر وملة تأثرها نسحيا بعمليات النرت واإلرسا الحرري.
وتتحاين بشكل كحً مي ،املغ،يات ال غرى  ،Micronutrientsاذ تراولـت ل
العينــات بـ املرت عــة جــدا كمــا ل الحــورون  Bليــث بلغــت ب ـ 4.8- 2.8
ج ءا باملليون ،ومرت عة ا منخ ضة ل ال نك  Znباكيـ تـراوا بـ - 1.8
 6.5ج ءا باملليون ،ومنخ ضة ا معتدلة ل املنجني  ،Mnليث تراولت ب
 11- 6ج ءا بـاملليون ،ومعتدلـة ل احلديـد  Feباكيـ وصـل بـ 11- 9
ج ءا باملليون ،ومنخ ض ا منخ ض جدا ل النرـام  Cuليـث مـدرت بـ
 4.8- 0.4جـ ءا بــاملليون .ويرجـ ســحص ارت ــاا مــي ،بعــض هــ،إل املغــ،يات
بكميــات كــحًخم ل الابــة كــالحورون وال نــك ا نشــاط عمليــات التجويــة،
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ولدوض اذابة للعناصر م بطء عمليات الغسيل واإلسالة؛ مما أسه ،ل تـراك،
العناصــر املعدنيــة املترــررخم مــن التجويــة ومــن املــادخم العضــوية (اســكوجي ،
 ،1996ص.)299
وأجــًا فإنــا مــن الواضــح أن تربــة اجل يــرخم متــأثرخم باإلرســابات الحرريــة
والتكوينـات املرجانيــة مـ ملـة عمليــات الغســيل الـ جعلــت مع ــ ،العناصــر
الكيميائية فيها مرت عة ،فأثر ل نوعية الغطاء النحات فيهـا فنمـت نحاتـات مـادرخم
على حتمل مثل ه،إل ال روف.
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امل در :من عمل الحالثة.
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 - 4احلالة املناجية ل ج يرخم كَرَان:
يتح اخلليع العرب منـا اإلملـي ،املـداري ال ـرراوي ذو املنـا املتطـرف
اجلاف؛ مما جعل الكائنات احلية فيا ت حتـت ظـروف ماسـية جمهـدخم ،وتواجـا
صعوبات ل التـأمل ،مـ التطـرف املنـاج الـ،ي تتعـرض لـا ،لـ،لك ال يوجـد
تنوعا كحًا ل احليوانات والنحاتـات الـ تعـيو ل اجل يـرخم ب ـ ة دائمـة ،عـدا
تلك ال استطاعت التكيف والتأمل ،م ال روف الحيئية ال اسية فيها ،اضـافة
ا الطيور املهاجرخم ال ختتار املوس ،املالئ ،ا ل يارخم لوض اخلليع العرب .
ت ثر العناصـر املناجيـة مثـل :احلـرارخم وارمطـار والريـاا والر،وبـة النسـحية
والتحخر ل الغطاء النحات والكائنات احليوانيـة ل ج يـرخم كَـرَان ،فـاحلرارخم تـ ثر
ل نوعية الكائنات احلية وتوسيعها اجلغرال ووظائ ها احليوية .كمـا أن ـا تـأثً
كــحً وواضــح ل ومــت ومــدخم تعشــيو احليوانــات ل اجل يــرخم وجــنس اجلــن
أيضا ،فمثال تعد درجة لرارخم السالل العامـل الـرئيس ل حتديـد جـنس بـيض
الساللف ،اذ ختر اناثا ل لال كانت درجة لـرارخم الحـيض افتضـن ال ت يـد
عــن 29م ،وختــر ذكــورا اذا سادت عــن 29م (ادارخم ايــة الحيئــة "أرامكــو
الســـعودية"2012 ،م ،ص .)280وتـ ـ ثر ارمطـــار ل حمتـــوى الابـــة مـــن
الر،وبة ال ت ثر بدورها بشكل محاار ل كثافة الغطاء النحات ونً محااـر ل
احليوانات ال تعتمد علـى النحاتـات ل الغـ،اء واملـأوى ،كمـا أن للريـاا تـأثً
واضــح ل اجل يــرخم ن ـرا لعــدم وجــود أي عــائ ــا ل لالــة سيــادخم ســرعتها،
فت ثر بشكل ميكانيك محاار وآجـر فسـيولوج نـً محااـر ل الغطـاء النحـات
جاصة ال ريص من السالل .كما أن لسرعة الرياا واجتاهاتهـا فاعليـة ل هجـرخم
أسرا الطيور واست رارها ل اجل يرخم ،فحعض الطيور مد تغً منا ،تعشيشها
و است رارها بسـحص عـدم مالءمـة سـرعة واجتـاإل ريـاا املنط ـة ـا .أمـا الر،وبـة
النسحية فلها تأثً واضح ل عملي التحخر من الابة والنتح ل النحات؛ فكلمـا
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اخن ضت نسحة الر،وبة سادت املياإل املتحخـرخم مـن الابـة ،واملنتولـة مـن النحـات.
ومد ي دي ارت اعها بنسـص عاليـة ا تعطيـل عمليـة التل ـيح وسـ وط االسهـار
وانتشار ارمراض ال طرية فيهـا ،وهـ أيضـا تـ ثر ل اـدخم االاـعاا الشمسـ
ليث تعمل ل لالة ارت اعها ا لج الطامة عن الغطاء النحات وت ليـل نسـحة
التسر منها .كما ت ثر معدالت التحخـر ل ـو النحاتـات ولياتهـا؛ وذلـك مـن
جــالل تأثًهــا ل افتــوى املــائ  ،ليــث أنهــا حتــدد م ــدار النــتح ل النحاتــات
ومعدل تحخر املاء ل الابة (الناف 2004 ،م ،ص.)97 - 87
ون را لعدم وجـود حمطـة للرصـد املنـاج ل اجل يـرخم سـوف يـت ،االعتمـاد
على حمطة اجلحيل التابعة للهيئة امللكية للجحيل كأمر حمطة ا ،وذلك ملنامشـة
أه ،العناصر املناجية وه كاآلت :
أ  -احلرارخم:
تــنخ ض درجــات احلــرارخم ل ف ــل الشــتاء ل الســالل الغرب ـ للخلــيع
العرب ـ  ،اال أن عامــل ال ــر مــن ميــاإل اخللــيع جعــل معــدالت احلــرارخم أكثــر
ارت اعا م ارنة باملنا ،الداجلية ،ليث يحلغ معدل درجات احلرارخم حنو 17م.
ثــ ،تحــدأ ل ف ــل الربي ـ درجــات احلــرارخم باالرت ــاا ،ليــث يــااوا معــد ا وــا
ي ار  26م ،بينمـا ترت ـ بشـكل ملرـوظ ل ف ـل ال ـيف وذلـك لشـدخم أاـعة
الشمس وسكون ا واء وص اء اجلو وارت اا نسحة الر،وبة النسحية فتحلـغ ل املعـدل
34م ،اال أن نسي ،الحرر ل اجل يرخم مد يكون عامال م ثرا لتلطيف اجلـو فيهـا .أمـا
ف ل اخلريف فهو يشحا ف ل الربي بأنا ف ل انت ال ب ال ـيف والشـتاء ليـث
تأج ،درجات احلرارخم ل االخن اض فتحلغ ل املعدل حنو 28م.
 الرياا:يتعــرض لــوض اخللــيع العربـ لعــدخم أ ــاط مــن الريــاا ،فتســود الريــاا
الشمالية والشمالية الغربية الحـاردخم اجلافـة ال ادمـة مـن سـيحًيا ل ف ـل الشـتاء
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وه تسـاعد أسـرا الطيـور علـى ا جـرخم مـن مشـال ن ـف الكـرخم اررضـية
جلنوبها ،كما بدض ل الشتاء ت لحات جوية نتيجة ملرور املنخ ضات املتوسـطية
أو املنخ ضـات السـودانية؛ ممــا جيعـل الريـاا نــً مسـت رخم ل السـرعة واالجتــاإل
وعادخم ما تهطل ارمطار عند هحوبها .ول ف ـل ال ـيف تهـص الريـاا اجلنوبيـة
واجلنوبية الشرمية وه رياا لارخم جافة تـ دي ا ارت ـاا نسـحة الر،وبـة لـال
هحوبها على املسطرات املائية ،أما اذا هحت الرياا الشمالية والشـمالية الغربيـة
فإنها تعمل على تلطيف اجلو رنها مادمـة مـن منـا ،أبـرد .وعـادخم مـا تهـص ل
ف ل الربي الرياا اجلنوبية الشرمية ومد بدض ل ه،ا ال ـل لالـة مـن عـدم
االست رار ل ،ح ات الكتـل ا وائيـة؛ ممـا بـول الريـاا ا عواصـف رعديـة،
وتعاود الرياا اجلنوبية الشرمية والشرمية ا حو مرخم أجـرى ل ف ـل اخلريـف
ليث يشحا الوض املناج ل ه،ا ال ل ف ـل الربيـ (متـول  ،وأبـو العـال،
1999م ،ص.)104- 91
 ارمطار:متتاس ارمطار ل لوض اخلليع العربـ بأنهـا مليلـة ومو يـة فهـ مرتحطـة
وســار املنخ ضــات اجلويــة ،وه ـ أمطــار فجائيــة اع ــارية ختتلــف مــن ســنة
رجرى ومن موس ،آلجر .وتهطل ارمطار عادخم ل أواجر ف ـل اخلريـف وجـالل
ف ل الشتاء وأوائل ف ل الربي وذلـك بسـحص نشـاط مـنخ ض الحرـر املتوسـط،
ليث تحلغ ل املعدل ل ف ل اخلريف  18مل ،،ول ف ل الشتاء  49ملـ ،،ول
ف ل الربي  16مل ،،أما ال يف فمن النادر س وط ارمطار فيا.
ومما جتدر اإلاارخم اليا أن نوعية ارمطار ا ا،لـة بشـكل فجـائ ون يـر ال
ت يد الغطاء النحات فه تخكيون سيوال جارفة ،جترف معهـا الابـة السـطرية ا
الحرر فال تست يد منها الابة أو الغطاء النحات  ،فكلمـا هطلـت ارمطـار بشـكل
معتدل ول اخم ،ويلة كلما است ادت منهـا الابـة ومـن ثـ ،النحاتـات ،وكمـا هـو
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ملروظ من معدالت هطول ارمطار فإن ج يرخم َكرَان ال تسـت حل أمطـارا كافيـة
لنمو نطاء نحات وفً ،وال السنة؛ مما أدى أيضا ا ملة ارنواا احليوانية الـ
تعيو فيها.
 الر،وبة النسحية:ترت ـ ااــاال الر،وبــة النســحية ،ــوال الســنة ل املنــا ،الســاللية واجلـ ر
الوامعة ل اخلليع العربـ م ارنـة باملنـا ،الداجليـة؛ وذلـك بسـحص مربهـا مـن
امل در الرئيس للر،وبة وهو اخلليع العرب  .ف ف ل الشـتاء ترت ـ الر،وبـة
النســحية فت ــل ل املعــدل ا ٪68.8؛ بســحص اخن ــاض درجــة احلــرارخم الــ،ي
ي لــل مــن درجــة تشــح ا ــواء بالر،وبــة ،اضــافة ا تعــرض املنط ــة ل هــ،ا
ال ل ا الرياا الر،حة وتسامط ارمطار .ث ،تتناما ل ف ل الربي فتحلغ ل
املعدل ا ٪55.3؛ وذلك بسحص االرت اا التـدرجي ل درجـة لـرارخم ا ـواء
وتناما س وط ارمطار ،ويستمر املعدل ل التناما ا ف ل ال ـيف ليـث
تنخ ض الر،وبة النسـحية ا  ٪47.2مـ ت ايـد درجـة احلـرارخم وتشـح ا ـواء
بالر،وبة ،اال أن املنا ،السـاللية واجلـ ر ترت ـ فيهـا نسـص الر،وبـة النسـحية
عن نًها من املنا ،وذلك ل ربها من املسطرات املائية الـ تتعـرض للتحخـر
الشديد ل ه،ا ال ل .ث ،تعاود معدالت الر،وبة النسحية ل االرت اا ل ف ل
اخلريف م اخن اض درجة احلرارخم وتسامط ارمطـار ل بعـض السـنوات ليـث
ت در بنرو .٪61.4
د  -التحخر:
تنخ ض بشكل عام معدالت التحخر ل املنا ،الساللية واجل ر الوامعة ل
اخلليع العرب  ،ليث تحلغ ل ف ـل الشـتاء حنـو  380ملـ ،وذلـك الخن ـاض
درجــة احلــرارخم واالاــعاا الشمسـ  ،ثــ ،تأجــ ،ل االرت ــاا امللرــوظ ل ف ــل
الربي م االرت اا التدرجي لدرجة احلـرارخم فت ـل ا مـا ي ـار  700ملـ.،
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وت ل ام اها ل ف ل ال يف ليث تحلغ  850مل،؛ بسحص اـدخم االاـعاا
الشمس ـ واالرت ــاا الكــحً ل درجــة احلــرارخم .وم ـ اخن ــاض درجــة احلــرارخم
التدرجي ل ف ل اخلريف تنخ ض معـدالت التحخـر فت ـل لنرـو  710ملـ،
ل املنا ،ال ريحة من الحرر (الناف 2004 ،م ،ص .)103- 99
ثانيا :ج ائا الغطاء النحات الطحيع ل ج يرخم كَرَان:
ت ج يرخم َكرَان من ليث ارمـالي ،النحاتيـة العامليـة ضـمن املـي ،ال ـرراء
اإلفري ية  -العربية  -السندية ال،ي يغط مع  ،أج اء احا اجل يرخم العربية
ل الوسط والشـمال والشـرق ،وهـو مـن ارمـالي ،الـ ت ت ـر للتنـوا النحـات ،
جلنَيحَــات  ،Shrubletsكمــا يتمي ـ باخن ــاض
ليــث تســود فيــا اجلَنحَــات  Shrubsوا ،
كثافتا النحاتية؛ ليث يعد ه،ا اإلملي ،ف ًا جدا بسحص سيادخم ال روف املناجيـة
ال رراوية ال اسية كارت اا درجة احلرارخم ون ا ارمطار والعواصف الرمليـة
وما يتحعها من حترك الرمال (الناف  ،2004 ،ص.)238- 217
ــائل  Familiesوارجنــام  Generaوارنــواا Species
 - 1توسي ـ ال
النحاتية :
يحلغ عـدد ارنـواا النحاتيـة الـ تنمـو ل اجل يـرخم حنـو  16نوعـا بريـا و11
نوعا حبريا ،وذلـك وجمـوا ي ـل لنرـو  27نوعـا نحاتيـا ،وهـ تنتمـ لعـدد
 22جنسا تعود ا  17ف يلة .ليث يحلغ متوسط عدد ارجنام التابعة لكل
ف يلة ما ي ار  1.6جنسا ،ل ل يحلغ متوسـط عـدد ارنـواا التابعـة لكـل
()1
)(Generic coefficient
جنس حنو  1.2نوعا ف ط .وب،لك يعد املكـافئ اجلنسـ
لألنواا وارجنام النحاتية ل ج يرخم َكرَان منخ ضا جدا ن را ل لة عدد ارنـواا

( )1املكافئ أو املعادل اجلنسي هو مت طوع دودد ااعو ات التابعوة لكول مونق يف منطقوة معينوة
(النافع ،2007 ،ص.)138
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وارجنام التابعـة لل ـائل النحاتيـة؛ وذلـك بسـحص حمدوديـة ارنـواا ال ـادرخم
على العيو والتكيف ل اجل يرخم من جهة ،ول غر لج ،اجل يرخم وبعـدها عـن
السالل من جهة أجرى.
كمــا يلرــظ مــن اجلــدول ( )3كــ،لك أن أهــ ،ال ــائل النحاتيــة ل اجل يــرخم
ه  :ال يلة السرجسـية  SARGASSACEAEالـ ينتمـ اليهـا أكـ عـدد مـن
ارنواا النحاتية بوام مخس أنواا حبرية ،ول احل ي ة ه مـن ارنـواا املهيمنـة
على اوا،ئ اخلليع العرب واجل ر املوجودخم فيا ،وه ايعها من الطرالـص
الحنية املعمرخم ال تنمو على الشوا،ئ ال خرية وك،لك على أن اض املرجـان.
تليهــا ال ــيلة الســرم ية  CHENOPODIACEAEليــث ينتمـ ــا  3أنــواا مــن
النحاتــات ال يــة املعمــرخم .ومــن اجلــدير بالــ،كر أن ال ــيلة الســرم ية تعــد مــن
ال ائل النحاتية الكحًخم ال تض ،أنواعا استطاعت التكيف م الحيئات اجلافـة
واملاحلة ل العا  .كما أنها حتتوي على ارعشا واجلَنحَات أكثر مـن اراـجار.
ـــائل ال رن ليـــة  CARYOPHYLLACEAEوالعطريـــة GERANIACEAE
أمـــا ال
واخلحاسيــة  MALVACEAEو DICTYOTACEAEفهـ تضــ ،نـوع مــن ارنــواا
النحاتية ل اجل يرخم ،أما ما تح ى من ال ائل فينتم ا نوا نحات والد ف ط.
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) ال ائل وارجنام وارنواا النحاتية ل ج يرخم كَرَان وأاكال ائها ودورخم لياتها3( جدول
دورخم

اكل

النوا

النوا

احلياخم

النماء

)  افل،(االس

)  العلم،(االس

لول

عشحة

السَمح

اجلنس

ال يلة

Mesembryanthemum Mesembryanthemum
nodiflorum L.

اري ونية

AIZOACEAE

ال رن لية

CARYOPHYLLACEAE

السرم ية

CHENOPODIACEAE

L.

لول
Paronychia arabica

أو

عشحة

اَدق اجلَمََل

Paronychia Mill.
(L.) DC.

معمر
Spergula fallax

لول

عشحة

-

Spergula L.
(Lowe) Krause

لول
Chenopodium

أو

عشحة

عخوَيجةمان

معمر

Chenopodium L.

.murale L

Salsola baryosma

معمر

جنحة

جخرَّيط

(Roem. et Schult)

Salsola L.

Dandy.

معمر

جنحة

سخوااد

لول

عشحة

وق،سخمل

لول

ملتف

اخحااك

Suaeda vermiculata

Suaeda Forssk. Ex

.Forssk

Scop.

Senecio glaucus L.

Senecio L.

الألذنية
CISTACEAE

)(السِّستية
Cuscuta planiflora
Cuscuta L.

الكاسكوتية

CUSUTACEAE

Erodium L Her.

العطرية

GERANIACEAE

Tenore

لول

عشحة

،َرَم

Erodium Deserti
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دورخم

اكل

النوا

النوا

احلياخم

النماء

)  افل،(االس

)  العلم،(االس

اجلنس

ال يلة

(Eig) Eig
Erodium laciniatum

لول

عشحة

مَرنخوَخم
(Cav.) Willd
Lotus halophilus

لول

عشحة

لخربخث

Lotus L.

ال رااية

PAPILIONACEAE

لول

عشحة

جخحَّي

Malva parviflora L

عشحة

-

Malva verticillata L

Malva L.

اخلحاسية

MALVACEAE

عشحة

ذخنخون

Cistanche tubulosa

Cistanche Hoffm. Et

ُّؤنونية،ال

OROBANCHACEAE

(Schenk) Wight

Link

)(ا الوكية

Schismus barbatus

Schismus P. Beauv.

النجيلية

.Boiss. & Sprun

لول
أو
معمر

معمرخم

عشحة
لول

صخمَيماء

GRAMINEAE
(L.) Thell.

لول

عشحة

ذَنَحان

أو

Oligomeris linifolia
(Vahl) J.F. Macbr.

RESEDACEAE
Oligomeris Cambess

الحليراوية

Halodule

السَّايخمخودخوسةيِّة

معمر
معمر

عشحة
حبرية

-

رلص،
معمر

معمر
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أجضر
رلص،
ب

Halodule uninervis

Avrainvillea

-

CYMODOCEACEAE

UDOTEACEAE
Avrainvillea

-

Colpomenia

-

amadelpha

-

Colpomenia sinuosa
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دورخم

اكل

النوا

النوا

احلياخم

النماء

)  افل،(االس

)  العلم،(االس

معمر

معمر

معمر

معمر

معمر

معمر

معمر

معمر

رلص،
ب
رلص،
ب
رلص،
ب
رلص،
ب
رلص،
ب
رلص،
أ ر
رلص،
ب
رلص،
ب

-

اجلنس

Cystoseira myrica

ال يلة

Cystoseira

Hormophysa

-

Hormophysa
cuneiformis
Sargassum

-

السرجسية

SARGASSACEAE

angustifolum
Sargassum

-

Sargassum
boveanum

-

Sargassum binderi

lithophyllum

-

Lithophyllum

-

CORALLINACEAE

Padina

-

DICTYOTACEAE

kotschyanum

-

-

Padina boryana

Padina gymnospora

:امل در
-

Boer, Benno, and Warnken, Jan (1996), Flora of Jubail Marine Wildlife
Sanctuary, Saudi Arabia, In A, Friedhelm Krupp, Abdulaziz H. Abuzinada
and lyad A. Nader (eds), A Marine Wildlife Sanctuary for the Arabian Gulf.
Environmental Research and Conservation Following the 1991 Gulf War Oil
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Spill. (PP. 290-301), NCWCD, Riyadh and Scnckcnberg Research Institute,
Frankfurt a.M.
Mandavill, J., (1990), Flora of Eastern Saudi Arabia, Kegan Paul

-

International, London and New York, jointly with National Commission for
Wildlife Conservation and Development, Riyadh, Saudi Arabia.

 النــاف  ،عحــداللطيف ــود2004( ،م) ،اجلغرافيــا النحاتيــة للمملكــةالعربية السعودية ،الرياض.
 أبــو كحــوم ،بليــغ أ ــد ،ات ــال اخ ــ 2016 ،م (فيمــا ــاالنحاتات الحررية).
 الدراسة امليدانية. - 2دورات احلياخم وأاكال النماء:
ن ــرا لل ــروف الطحيعيــة ال ــرراوية الســائدخم ل ج يــرخم كَـرَان فــإن مع ــ،
ارنواا النحاتية ال ية( )1ال تنمو فيها مـن النحاتـات احلوليـة وذلـك بنسـحة تحلـغ
حنو  ٪56.2من جممـوا ارنـواا النحاتيـة ال يـة الـ رصـدت ل اجل يـرخم ،رن
احلوليات تنمو ل املواس ،ال تتوافر فيهـا أهـ ،م ومـات احليـاخم والتكـاثر وهـو
موس ،ارمطار ال،ي ميتد مـن نهايـة ف ـل اخلريـف وف ـل الشـتاء لتـى نهايـة
ف ـل الربيـ ( 15أكتـوبر ا  15مــايو) ،وتحلـغ النحاتــات احلوليـة أو وهــا
واسدهارها م مرور املنخ ضات اجلوية ال تكـون عـادخم ل اـهري نـوفم أو
ديسم  ،وتستمر النحاتات ل النمو و،را الح،ور لتى تنته دورخم لياتهـا مـ
بداية ف ل ال يف.

( )1مت اطتبعاد النبااتت البحرية من حسوا النسوا املي يوة اهل ا ودف معرفوة عسوبة النبوااتت
احل لية واملعمرة يف اجلزء اليابق من اجلزيرة.
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ومــن النحاتــات احلوليــة ال ـ تنمــو ل ج يــرخم كَ ـرَان:
 ،Spergula fallax ،nodiflorumال خمل،ــوق  ،Senecio glaucusالشخـحااك Cuscuta
 ،planiflora Tenoreالــرَمَ ،Erodium Deserti ،ال َرنخــوَخم ،Erodium laciniatum
احل،ربخــث  ،Lotus halophilusاخل،حَّيــ  ،Malva parvifloraال خــمَيماء Schismus
.barbatus
أما النحاتات املعمرخم ال ية فتحلغ نسحتها ل اجل يرخم حنـو  ٪18.8مـن جممـوا
ارنــواا النحاتيــة ال يــة وه ـ  :اخل،ــرَّيط  ،Salsola baryosmaوالسخ ـوااد Suaeda
 ،Vermiculataوال،خنخون  .Cistanche tubulosaوه نحاتات اسـتطاعت التـأمل ،مـ
الحيئة ال رراوية للج يرخم ،جاصة ن ـا الر،وبـة وارت ـاا اإلاـعاا الشمسـ
ودرجــة احلــرارخم وسيــادخم ملولــة الابــة؛ ليــث انهــا تنتم ـ لألنــواا اجل افيــة
 Xerophytesالــ متتلــك ،رائــ عديــدخم للتكيــف مكنتهــا مــن التغلــص علــى
ال ــروف املناجيــة ال اســية ،فهــ،إل ارنــواا عــادخم مــا تحــدو اــحا ميتــة ل ف ــل
ال يف واخلريف وال تعـود للنشـاط والنمـو اال مـ اخن ـاض درجـات احلـرارخم
وتوافر ارمطار م أو آجـر ف ـل اخلريـف وف ـل الشـتاء والربيـ  ،ثـ ،تعـود
للكمون مرخم أجرى مـ انتهـاء ف ـل الربيـ  ،ت ريحـا ل اـهري مـايو أو يوليـو.
ون را رن اجل يرخم ترت فيها الر،وبة النسـحية لوموعهـا ل الحرـر فـإن النحاتـات
املعمرخم تستعيد نشا،ها ل اهر سحتم محل سـ وط ارمطـار (Mandavile, 1990,
).pp. 25-26
كما تستمر بعض ارنواا النحاتية احلوليـة ل النمـو لعـام أو أكثـر ل اجل يـرخم
وذلك متى ما توافرت الر،وبة الكافية ا ،وهـ تحلـغ حنـو  ٪25مـن جممـوا
جلمَـــل  ،Paronychia arabicaوال خعوَيجةمـــان
ارنـــواا النحاتيـــة ،مثـــل :اَـــدق ا َ
 ،Chenopodium muraleو  ،Malva verticillataوالَ،نَحان .Oligomeris linifolia
Mesembryanthemum
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ومما ينحغ اإلاارخم اليا هنا أن اي النحاتات الحررية ال تنمو ل اجل يـرخم
تعد من املعمرات ،ليث تنمو ،وال العام ل منط ة املد واجل ر؛ وذلك لتوافر
الر،وبة الالسمة لنموها .ويعيو ل اجل يـرخم نـوا والـد مـن احلشـائو الحرريـة
وهو من احلشائو الحررية ضـي ة اروراق  Halodule uninervisاضـافة ا اانيـة
أنواا من الطرالص الحررية الحنية واحلمراء واخلضراء.
ويغلص على نحاتات اجل يرخم من ليث اـكل النمـاء ارعشـا  ،الـ متثـل
حنو  ٪81.2من جمموا ارنواا النحاتية ال ية وه نالحا من ارنواا احلوليـة أو
ثنائيــة احلــول ال ـ تنمــو ركثــر مــن عــام اذا تــوافرت ال ــروف املناســحة ــا،
ويسـتثنى مـن ذلـك نحـات الـ،خؤنخون  Cistanche tubulosaرنـا مـن املعمـرات .وال
متثل اجلَنحَات سوى  ٪12من ارنواا النحاتية ال يـة وهمـا نوعـان ف ـط اخل،ـرَّيط
 ،Salsola baryosmaوال خسوااد  .Suaeda vermiculataأمـا النحاتـات امللت ـة فتتمثـل ل
نوا نحات والد ف ط هو :ال خشحااك .Cuscuta planiflora
وتنمــو ل منط ــة املــد واجلـ ر أنــواا مــن الطرالــص متعــددخم اخلاليــا ،وهـ
نحاتات بسيطة ليس ـا سـوق أو أوراق أو جـ،ور؛ لـ،لك تاكـ ل الشـوا،ئ
ال خرية ن را حلاجتها لاللت اق بأسـطح ملسـاء ثابتـة كال ـخور أو الشـعا
املرجانيــة أكثــر مــن الشــوا،ئ الرمليــة رن احلحيحــات الرمليــة ال تســاعدها علــى
الثحــات ،ومــن أهــ ،أنــواا الطرالــص ل اجل يــرخم :الطرالــص الحنيــة جاصــة
 ،Sargassumوالطرالــــــص اخلضــــــراء  ،Avrainvillea amadelphaواحلمــــــراء
 .lithophyllum kotschyanumكما يوجد ل اجل يرخم نوا والد ف ط مـن احلشـائو
الحررية ضي ة اروراق وهو  Halodule uninervisال،ي ينمو ل الشوا،ئ الرمليـة
بال ر من الشعا املرجانية.
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 - 3اجملتمعات النحاتية ل ج يرخم كَرَان:
اتضح بعد الدراسة االستطالعية وامليدانية جل يـرخم كَـرَان أنهـا تشـتمل علـى
جمتم نحـات والـد ف ـط هـو جمتمـ السخـوااد ( Suaeda vermiculataلولـة،)2 :
فاجل يرخم يسيطر عليها نوا ال خسوااد بشكل كحً جاصة ل منت ها ،ليـث تكـاد
ختت ارنواا امل الحة لا .ول احل ي ة فإن اجملتم ي ت ر ا التنوا النحات فهـو
ميتاس بحسا،تا وجتانسا ليث ال ي يد عدد ارنواا امل ـالحة لـا عـن سـحعة ف ـط
وذلك ل أفضل ال روف.
يعد اخل،رَّيط  Salsola baryosmaمن أه ،ارنـواا امل ـالحة ل اجملتمـ  ،وهـو
ينمو على لواف اجل يرخم باملنط ـة ال ريحـة مـن رمـال الشـا،ئ ،وباالبتعـاد عـن
الشا،ئ باجتاإل منت ف اجل يرخم مل اخل،ـرَّيط ونلـص علـى اجملتمـ نـوا السخـوااد،
كما ينر ر وجود عشحة ال خعوَيجةمان  Chenopodium muraleل ارجـ اء اجلنوبيـة
املرت عة من اجل يرخم ف ط ،وه من النحاتات احلولية ال مـن املمكـن أن تكـون
معمرخم متى ما توافرت ال روف الطحيعية املالئمة ا ،وينمو بشـكل مليـل جـدا
ال،خؤنخون  ،Cistanche tubulosaوهو ينمو متط ال علـى نحاتـات احلمـض ويسـتمد
ن،اءإل من ج،ور النحتة العائلة ).(Chaudhary, 1419h, p. 453
تشكل بعض جَنحَات اجملتم نحاكا صـغًخم مـن الرمـال الناعمـة؛ ممـا جيعلـها
بعيدخم عن بعضـها الـحعض مرابـة املـا ون ـف املـا ،ليـث تكـون هـ،إل املسـافة
مغطـــاخم بالنحاتـــات احلوليـــة مثـــل :السَـــمح ،Mesembryanthemum nodiflorum
والحعض اآلجر من اجلَنحَات يكون مريحا ومااصا حبيث ي عص ال ل بينه.،
تعــد السخـواادخم أو الطَرمــاء مــن النحاتــات احلمضــية مــن ال ــيلة الســرم ية
( CHENOPODIACEAEلولــة )3 :الـ تنمــو ل الــا امللريــة ،وهـ جنحــة
كثًخم ارن ان ملساء ،بلغ متوسط ارت اعها ل اجل يـرخم حنـو 24سـ ،وأم ـى
ارت اا ا وصل ا 45سـ ،،أورامهـا داكنـة اللـون تكـون جضـراء م رمـة اذا
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كانت لديثة النمو وتنكمو وتسود اذا مر عليها فاخم ،ويلة ومن ث ،تتسامط،
وه ـ مســتطيلة ا بيضــاوية الشــكل ي ــل لجمهــا ل املتوســط ب ـ 25×5
ملــ ،،حتمــل مــا ب ـ  2ا  5أسهــار ابطيــا ثنائيــة اجلــنس ذات أوراق ،رفيــة
متحاعـدخم عـن بعضـها الـحعض (Mandaville, 1990, p. 83; Chaudhary, 1419h, p.
)174

لولة ( )2جمتم ال خسوااد  Suaeda vermiculataل ج يرخم َكرَان
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لولة ( )3نحات السخوااد Suaeda vermiculata

 - 4اخل ائا الكمية والنوعية جملتم السخوااد :Suaeda vrmiculata
ن ــرا ل ــغر مســالة اجل يــرخم وجتــانس الغطـاء النحــات فيهــا ووجــود جمتمـ
نحــات والــد ف ــط ،ف ــد مت امامــة ثــالض مربعــات ميــام 10×10م وســالة
ااالية ت در بنرو 300م 2وذلك للتعرف على اخل ـائا الكميـة والنوعيـة
للغطاء النحات ل اجل يرخم ،وكانت النتائع على النرو اآلت :
أ  -التكرار النحات :
عنـــد الن ـــر ا اجلـــدول ( )5- 4يخلرـــظ أن نحـــات السخـ ـوااد Suaeda
 vermiculataمت تسجيلا ل اي مربعات ال يام بنسحة تكرار بلغـت ،٪100
ليث بلغ جممـوا أفـرادإل ل املربعـات الثالثـة حنـو  253فـردا ،أكثرهـا كـان ل
املرب الثان ال،ي سجل فيا  90فردا.
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بلغ عدد ارنـواا امل ـالحة لنحـات السخـوااد  Suaeda vermiculataنوعـان ف ـط
على النرو التال  :اخل،رَّيط  Salsola baryosmaالـ،ي بلـغ عـدد أفـرادإل  12فـردا
فيما ب  4ا  8أفراد ل كل مرب  ،بنسحة تكـرار بلغـت  ٪66.7مـن جممـوا
ارنــواا املوجــودخم ل مربعــات ال يــام ،ليــث مت تســجيلا ل مــربع ف ــط،
وال خعوَيجةمان  Chenopodium muraleومد بلغ عـدد أفـرادإل املسـجلة  10أفـراد مـا
ب ـ  1ا  9أفــراد ل كــل مرب ـ  ،بــن س نســحة تكــرار نحــات اخل،ــرَّيط Salsola
 baryosmaلوجودإل ل مربع ف ط.
كما ل،رظ ت ار أعداد ارفراد النحاتية ل كل مرب ميام وهو توسيـ اـحا
منـت  ،لألفــراد النحاتيــة ،فتكــاد تكــون املسـافة ال اصــلة بينهــا والــدخم ل ايـ
املربعات ،ليث كانت ما ب ن ف مـا ا مـا تنمـو فيهـا ل موسـ ،ارمطـار
نحاتــات لوليــة تغط ـ ســطح اجل يــرخم بشــكل واس ـ  ،ومــن أهمهــا :السَــمح
جلمَــل
 ،Mesembryanthemum nodiflorumواخل،حَّي ـ  ،Malva parvifloraواَــدق ا َ
.Paronychia Arabica
وأجًا فإن ال ياسات دلت على أن النوا النحات السائد ل ج يرخم َكرَان هو
ال خسوااد  Suaeda vermiculataاملوجود بنسحة تحلـغ  ٪90مـن جممـوا ارنـواا الـ
تنمــــو ل اجل يــــرخم ،ثــــ ،اخل،ــــرَّيط  Salsola baryosmaوأجــــًا وال خعوَيجةمــــان
 Chenopodium muraleالــ،ي ياك ـ ل موم ـ والــد ف ــط ،ويرج ـ ســحص ملــة
ارنواا النحاتية وسـيادخم نـوا والـد بشـكل كـحً ا صـغر مسـالة اجل يـرخم أوال
وارت اا نسحة ارمالا ل تربتها ثانيـا ولتجـانس ظروفهـا الطحيعيـة ارجـرى مـن
ليث ،حيعة السطح واملنا السائد .كما أنها بعيدخم عـن التـأثًات الحشـرية الـ
مد تغً من تركيحها النحات .
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جدول ( )4الحيانات ارولية للغطاء النحات ل ج يرخم َكرَان
املرب ارول

املرب الثان

املرب الثالث

النوا

(100م)2

(100م)2

(100م)2

Species

 27 َ42 ً05ش

 27 َ42 ً57ش

 27 َ43 ً17ش

 49 َ49 ً14ق

 49 َ49 ً26ق

 49 َ49 ً38ق

سخوااد Suaeda vermiculata

80

90

83

253

جخرَّيط Salsola baryosma

4

-

8

12

عخوَيجةمان Chenopodium

9

-

1

10

جمموا أفراد
النوا ل اي
املربعات

murale
جمموا ارفراد

90

93

275

92

امل در :من عمل الحالثة.
جدول ( )5ج ائا الغطاء النحات ل ج يرخم َكرَان
النوا

متوسط

التكرار

الكثافة

Species

االرت اا س،

٪

نحات/م

سوااد Suaeda vermiculata
خ

24.1

100

0.843

16.8

جخرَّيط Salsola baryosma

22.9

66.7

0.04

0.6

عخوَيجةمان Chenopodium murale

27.8

66.7

0.033

0.5

2

التغطية
٪

امل در :من عمل الحالثة.
 الكثافة النحاتية:ترت ـ كثافــة نحــات السخـوااد  Suaeda vermiculataل ج يــرخم كَـرَان فهـ تحلــغ
 0.8جنحة/م 2بنسحة بلغت  ٪92من جمموا كثافة ارنواا النحاتيـة ل اجل يـرخم،
أي أن جنحــة السخـوااد توجــد ت ريحــا ل كــل مــا مربـ  ،وذلــك بســحص ال ــروف
360
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الطحيعية املالئمـة لنمـوإل جاصـة الابـة املاحلـة ،ولحعـد اجل يـرخم عـن التـدجالت
الحشرية امل ثرخم فيا .وتنخ ض الكثافـة النحاتيـة للخخـرَّيط  Salsola baryosmaليـث
تحلغ  0.04جنحة/م 2ويحدو أن ضـعف كثافـة اخل،ـرَّيط يعـود ملنافسـة السخـوااد لـا
وانتشارإل بشكل أوس ل اجل يرخم ،أمـا ال خعوَيجةمـان  Chenopodium muraleفتحلـغ
كثافتا حنو  0.03جنحة/م 2وذلك رنا ي ت ـر علـى اجلهـة اجلنوبيـة املرت عـة ل
اجل يرخم.
وممــا ينحغـ اإلاــارخم اليــا أن كثافــة النحاتــات احلوليــة مرت عــة أيضــا ،ليــث
ايـة
تراوا عدد أفرادها ما ب  90ا  105ل 100م 2ويرج ذلـك ا
اجل يرخم وبعدها عن التأثًات الحشرية كما ذكر ساب ا.
 التغطية النحاتية:بلغت نسحة تغطيـة ايـ ارنـواا النحاتيـة املعمـرخم ل اجل يـرخم حنـو ٪17.9
وه ل مع مها لنحات ال خسوااد  Suaeda vermiculataبنسحة تغطية بلغـت ٪16.8
ن را لكثرخم عدد أفـرادإل مـن جهـة وكـ لجـ ،اجلَنحَـات نسـحيا مـن جهـة أجـرى
ليث وصـلت أم ـى تغطيـة ـا ا 0.7م ،2أمـا تغطيـة ب يـة ارنـواا املعمـرخم
ارجرى ف د كانت ضعي ة جدا ليـث بلغـت ل اخل،ـرَّيط  Salsola baryosmaحنـو
 ،٪0.6وال خعوَيجةمـــان  Chenopodium muraleحنـــو  ٪0.5وذلـــك ل لـــة عـــدد
أفرادهما ل اجل يرخم.
د  -مي ،ارهمية النسحية:
توضح ميمة ارهمية تركيص اجملتم النحات ل اجل يرخم وأه ،ارنواا املعمرخم
املكونة لا ،وذلك من جالل لسا التكرار النسيب والكثافة النسـحية والتغطيـة
النحاتية لكل نوا نحـات  ،فعنـد الن ـر ا اجلـدول ( )6يخلرـظ أن النـوا النحـات
املعمــر الســائد ل ج يــرخم كَ ـرَان هــو السخ ـوااد  Suaeda vermiculataفهــو املكــون
الرئيس للغطاء النحات ل اجل يرخم ب يمة أهمية بلغت  ،228.8ل ل جـاءت
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ال يمــة النســحية لألنــواا النحاتيــة املعمــرخم امل ــالحة ضــعي ة ليــث تحلــغ للخخــرَّيط
 ،36.4 Salsola baryosmaولل خعوَيجةمــان  .34.8 Chenopodium muraleلــ،لك
ميكـن أن نطلـ علــى اجملتمـ النحــات ل ج يـرخم كَـرَان وجتمـ السخـوااد Suaeda
.vermiculata
جدول ( )6ميمة ارهمية لألنواا النحاتية ل جمتم ال خسوااد  Suaeda vermiculataل ج يرخم كَرَان

النوا

التكرار

الكثافة

التغطية

ميمة

Species

النسيب

النسحية

النسحية

ارهمية

سخوااد Suaeda vermiculata

42.8

92

94

228.8

جخرَّيط Salsola baryosma

28.6

4.4

3.4

36.4

عخوَيجةمان Chenopodium murale

28.6

3.6

2.6

34.8

اجملموا

100

100

100

300

امل در :من عمل الحالثة.
ثالثا :ج ائا احليوانات ال ية وال مائية ل ج يرخم كَرَان:
ت ت ر ج يرخم َكرَان ا التنوا الحيولوج ل احلياخم احليوانية ال ية على وجـا
اخل وص ،وذلك بسحص بعد اجل يرخم عن اليابسة؛ فه تحعد حنو  48ك ،عن
أمر ن طة ات ال ا ل السـالل الشـرم السـعودي؛ ممـا جعـل ميـاإل اخللـيع
العرب تكيون لاج ا ،حيعيا من الكائنات احلية ال يـة مـن االنت ـال والعـيو ل
اجل يــرخم ،كمــا أن صــغر لجــ ،اجل يــرخم (1كــ )2،وملــة الغطــاء النحــات وامليــاإل
الع،بة فيها انعكس ل احلياخم احليوانية وملل من وجودها.
وعلى الرن ،من ملـة ارنـواا احليوانيـة ل اجل يـرخم اال أنهـا تعـد مـالذا آمنـا
ومو،نــا مهمــا لعــيو وتكــاثر أنــواا عامليــة وامليميــة مــن الطيــور واحليوانــات
ال مائية ،ليث متثل بيئة بعيـدخم عـن ارنشـطة الحشـرية مثـل املشـاري العمرانيـة
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وارعمال التطويرية ال ائمة ل السالل الشرم لشحا اجل يرخم العربية ول اجلـ ر
ال ريحة من السالل؛ ل،لك أ،ج ت الكائنات احليوانية ا تغيً موا،نها الحيئيـة
الطحيعية واللجوء ا اجل يرخم اركثر أمنا واست رارا ا.
تخ ناف ارنواا احليوانية ل ج يرخم َكرَان ضمن اجملموعات اآلتية:
 -1ال والف : Reptilia
تضــ ،ج يــرخم كَـرَان أنواعــا مليلــة مــن ال والــف وه ـ تنتمـ ايعهــا ا
رتح الساللف  Cpeloniaواحلرا يات  Squamataوذلك على النرو اآلت :
الساللف الحررية:
1- 1
تتــوافر ل ميــاإل اخللــيع العرب ـ امل ومــات الحيئيــة املالئمــة لتكــاثر أنــواا مــن
الساللف الحررية فيها ،ليث متتاس ارماكن الضـرلة ل اخللـيع بتـوافر احلشـائو
والطرالص الحررية كغ،اء مالئ ،ـا ،كمـا أن بيئـة الشـعا املرجانيـة مـن الحيئـات
امل ضلة ملا توفرإل من اية ون،اء ،فأصحرت السوالل الشرمية مـن اـحا اجل يـرخم
العربية واجل ر فيها منا ،مهمة لت او وتعشيو الساللف الحررية.
توجد ل اخلليع العرب مخسة أنواا من الساللف الحرريـة وهـ ت ـنف
ضمن عائلت همـا :عائلـة السـاللف اخلضـر  Cheloniidaeالـ تشـمل أربعـة
أجنام يض ،كل منها نوعا والدا وه  :السـاللف اخلضـراء chelonia mydas
ومن ـار ال ـ ر  Eretmochelys imbricataوكـحًخم الـرأم  Caretta carettaوريــدل
ال يتونية  .Lepidochelys olivaceaأما العائلة الثانية فه عائلة الساللف اجللديـة
 Dermochelyidaeالـ تضــ ،نوعــا والــدا ف ــط وه ـ الســلر اخم جلديــة ال هــر
( Dermochelys coriaceaادارخم ايــة الحيئــة "أرامكــو الســعودية"2012 ،م،
ص.)266
ومن اجلدير بال،كر أن اي أنواا الساللف الحررية املوجـودخم ل اخللـيع
العرب مهددخم باالن راض على مسـتوى العـا وذلـك ضـمن ت ـنيف ال ائمـة
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احلمــــراء لالحتــــاد الــــدول للمراف ــــة علــــى الطحيعــــة واملــــوارد الطحيعيــــة
 IUCNال ــادرخم عــام 2006م ( The IUCN red list of Threatened Species,
2016؛ ادارخم اية الحيئة "أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص.)266
وتعد ج يرخم َكرَان من املوام املهمة لتكاثر وتعشيو نوع من السـاللف
الحررية ل اخلليع العرب (اكل )5 :هما:
أ -الساللف اخلضراء :chelonia mydas
تت ف الساللف اخلضـراء بغالحيـة اللـون ارجضـر مـن ارعلـى ،واللـون
ارص ر من ارس ل ،أما رأسها وأ،رافها ارماميـة فيغلـص عليهـا اللـون الـح
الغام  ،وه ذات رمحة م ًخم ودرا أملس مستدير وسعانف تشحا اجملـاديف،
ويوجد ل م دمة الرأم سو والد من احلرااف املسـتطيلة .ي ـل متوسـط ،ـول
الدرا ل الساللف الحالغـة ا  98سـ ،ومتوسـط عرضـها  88سـ ،،أمـا وسنهـا
فيحلــــغ ل املتوســــط  106.9كغــــرام (الــــوليع  ،نــــادر ،د.ت ،.ص96؛ (Al-
.Merghani, Miller, Al-Mansi, Khushaim, and Pilcher, 1996, p. 354
تتغــ،ى الســاللف اخلضــراء علــى احلشــائو والطرالــص الحرريــة وبعــض
ال شريات وأنواا من مناديل الحرر ال جتدها نالحا ل عدخم منا ،ل اخللـيع،
مــن أهمهــا :دولــة أبــو عل ـ  ،واملنط ــة الضــرلة الوامعــة مشــال أبــو عل ـ ،
وجنــو السا ـ َانياة ،ومنــا ،الشــعا املرجانيــة افيطــة بــاجل ر الحعيــدخم عــن
السالل (ادارخم اية الحيئة "أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص.)276
تأت اإلناض ا ج يرخم َكرَان لوض الحيض ل ال اخم املمتدخم مـن اـهر مـايو
ا اــهر ســحتم مــا ب ـ  3ا  6مــرات ل املوســ ،الوالــد ،فتختــار املكــان
املناســص ل الشــا،ئ ليــث تضـ بيضــها الحــالغ ل املتوســط  88بيضــة ل كــل
سيارخم ب اصل سم يحلغ أسـحوع ت ريحـا (لولـة .)4 :حت ـر انـاض السـاللف
داجــل الابــة لوضـ الحــيض ثـ ،تطمرهــا جمــددا بالرمــال ،وعــادخم مــا تــت ،هــ،إل
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العمليــة جــالل الليــل ،ثــ ،تعــود مــرخم أجــرى ا الحرــر ليــث ال تح ــى يانــص
العو لاللتضان بل ترلل عنا ،وال تعود مرخم أجرى للتعشيو ل اجل يرخم اال
بعد مض سنت ا  8سنوات ت ريحـا .يتميـ الحـيض بأنـا دائـري أبـيض اللـون
يحلغ ،ول الوالدخم منهـا مـا بـ  4ا  4.5سـ ،،ووسنهـا مـا بـ 50- 40
نرام .ت ـس الحيـوض بعـد  7ا  11أسـحوعا؛ وذلـك لسـص درجـة لـرارخم
العو ،وعادخم ما ي ـس مـن جممـوا الحـيض الـ،ي تضـعا  ٪80ل املتوسـط،
وعنــدما ختــر ال ــغار يكــون متوســط ،و ــا  4.5ســ ،ومتوســط وسنهــا 22
ايــة الحيئــة "أرامكــو الســعودية"2012 ،م ،ص283؛Al-
نــرام (ادارخم
).Merghani, Miller, Al-Mansi, Khushaim and Pilcher, 1996, p. 354
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لولة ( ) 4السلر اء اخلضراء
ج يرخم َكرَان

mydas

 cheloniaأثناء دفن بيضها ل اـا،ئ

امل در :ا يئة السعودية للرياخم ال طرية ،حممية اجلحيل لأللياء ال طرية2017( ،م) ،نً منشور.

 ساللف من ار ال ر :Eretmochelys imbricataتت ف ساللف من ار ال ر بأن لـون جسـمها ودرعهـا مـن ارعلـى بـ
نـام مـ وجـود ب ـ محعثـرخم ذات لــون أسـود ،لافــة درعهـا مســننة ،وفكهــا
العلــوي مــدبص وأ،ــول مــن ال ــك الس ـ ل كشــكل من ــار ال ـ ر -لــ،لك
يت به،ا االس ،- ،يوجد ل م دمة الرأم سوجـان مـن احلرااـف .ي ـل
،ول الدرا للحالغ من الساللف ل املتوسط حنو  71س ،وعرضـا  64سـ،،
أما وسنها فيحلغ ل املتوسط  93كغرام (الوليع  ،نادر ،د .ت ،.ص96؛ Al-
).Merghani, Miller, Al-Mansi, Khushaim and Pilcher, 1996, p. 354
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تتغـــ،ى ســـاللف من ـــار ال ـ ـ ر ل املرالـــل ارو مـــن عمرهـــا علـــى
الرجويــات وال شــريات وار ــاك ال ــغًخم ،وبعــد ذلــك تعتمــد علــى أوراق
ارعشا الحررية والطرالص ،وعادخم ما جتد ن،اءها ل بيئة الشعا املرجانيـة
افيطة باجل ر الحعيدخم عن السالل ومنا ،الشعا املرجانيـة ال ـخرية ل مـاا
الحرر ،ول بعض ارليان مد توجد ه،إل ارنواا بال ر من السـالل الـرئيس
للمملكَــة العَربيَّــة السُّــعوديَّة ،ليــث منــا ،تكــاثر الكائنــات ال شــرية (ادارخم
اية الحيئة "أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص.)276
ختتــار ارنثــى املكــان املنســا لحنــاء العــو علــى الشــوا،ئ الرمليــة جل يــرخم
َكرَان ،وذلك فيما ب اهري ابريل ويونيو بوام عدخم سيـارات تـااوا مـا بـ
 3ا  6سيارخم ،ليث تض ارنثى ل كل مرخم  69بيضة ل املتوسط ،نسحة مـا
ي ــس منهــا أمــل مــن الســلر اخم اخلضــراء ليــث يحلــغ  ٪71ل املتوســط مــن
جمموا الحيض ل ارعشاش ،وال تعود للج يرخم للتعشيو اال بعد مرور سـنت
ا أرب سنوات أو أكثر ،وفاخم لضانتها للحيض ل العو تكون ما بـ  7ا
 11أسحوعيا.
يحلغ متوسط ،ول بيضة سلر اخم من ار ال ر  3.75س ،ووسنها أمـل مـن
 30نرام  .ر ال غار من الحيض بـوسن يـااوا مـا بـ  15- 13نـرام،
و،ول ي ل ما ب  4- 3.5س ،،وعنـد جروجهـا مـن العـو تتجـا محااـرخم
ا الشا،ئ فتنتشر ل مياإل الحرر امل تولـة ليـث متكـث عشـر سـنوات أو أكثـر
ايـــة الحيئـــة "أرامكـــو الســـعودية"2012 ،م ،ص283؛ Al-
فيـــا (ادارخم
).Merghani, Miller, Al-Mansi, Khushaim and Pilcher, 1996, p. 354
حتتــا الســاللف ا ص ـ ات معينــة جيــص توافرهــا ل الشــا،ئ للتعشــيو
ليــث جيــص أن يســهل عليهــا الوصــول اليــا ،وأن ال يكــون علــى الشــوا،ئ
معومات أو ل ر متن السً عليا ،كما جيـص أن تكـون الرمـال ر،حـة وـا يك ـ
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للر اظ على ثحاتها وعدم انهيارها أثناء ل ـر السـلر اخم ملكـان وضـ الحـيض،
ك،لك جيص أن تتس ،ص ات اا،ئ التعشيو بالثحات مـ مـرور الومـت؛ رن
الساللف الحررية تعود بعد سنوات عدخم ا الشا،ئ ذاتا أو اا،ئ مريص منا
للتعشــيو مــرخم أجــرى .كمــا جيــص أن يكــون افتــوى امللر ـ ل رمــال اــا،ئ
التعشيو منخ ضا ،وفضال عن ه،ا البد أن يكون ت ريف مياإل رمل الشا،ئ
وتهويتــا جيــدخم ليناســص لضــن الحــيض .كمــا جيــص أن تــااوا درجــات لــرارخم
الشــا،ئ بـ 33- 25م لــدع ،ــو ارجنــة؛ فدرجــة احلــرارخم الـ ميــر بهــا
اجلن جالل الثلث اروسط من فاخم احلضانة تكون مس ولة عن حتديـد جـنس
جن السلر اخم .وجيص أيضا أن يكون اا،ئ التعشيو جمـاورا للتيـارات املائيـة
ال تساعد علـى انتشـار صـغار السـاللف ل ميـاإل الحرـر امل تولـة علمـا بـأن
الساللف الحررية ال تستخدم بالضرورخم اي الشـوا،ئ الـ ـا ج ـائا
مناسحة لغرض التعشيو.
وجتدر االاارخم ا أن ط انتشار صغار الساللف ال ادمة من ج ر اخلليع
يت ،حتديدإل ل منط ة اخلليع العرب  ،فغً معلـوم اذا كانـت متـر عـ
العرب
مضــي هرم ـ ا افــيط ا نــدي أو أنهــا تح ــى ل اخللــيع ،اال أنــا مــن امل كــد
استخدامها ملوا،ن بيئية لتل ة جالل دورخم لياتها فه ال تتغ،ى ل اجل ر ال
تعشــو فيهــا بــل تهــاجر ا منــا ،تغ،يــة عديــدخم ومتحاعــدخم .ليــث تتجــا ا
منا ،الغـ،اء ل امليـاإل الضـرلة واـوا،ئ التعشـيو وروـا افيطـات امل تولـة.
فتتغــ،ى صــغار الســاللف الحرريــة والحالغــة واــحا الحالغــة منهــا ل املنــا،
الضرلة ال يكون عم ها عادخم أمل مـن  10أمتـار ،ول منـا ،الغـ،اء تنمـو
صغار الساللف لتـى ت ـل ملرللـة الحلـوغ ،فيمـا تتغـ،ى السـاللف الحالغـة
استعدادا للتناسل ،وعندما تكون الساللف جاه خم للتناسل تهاجر ا منا،
الت او ال تكون عادخم أمر ا اا،ئ التعشيو من منط ة الغـ،اء ،وتكـرر

368

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

الساللف ا جرخم ب منط ة الغ،اء ومنط ة التعشيو جالل فاخم التكاثر ب ـدر
كحً من االلت ام واالنضحاط.
وجــالل تن لــها ل الحرــر تتعــرض أعــداد كــحًخم منهــا جاصــة ال ــغار ا
االفــاام علــى يــد جمموعــة متنوعــة مــن ار ــاك مثــل :أ ــاك ا ــامور
وال رش ،وكلما ك لجمها مل معدل ن ومها ،واحل ي ة أنها حتتا ا ع ـود
عدخم للوصول ا مرللة النضع ليث تشً الدارسات ال أجريـت ل أمـاكن
أجـرى مـن العـا ا أن السـاللف مــد حتتـا مـن  30ا  50عامـا لت ــحح
السلر اخم ا ل ـغًخم مـادرخم علـى وضـ الحـيض ،ويسـه ،الومـت الطويـل الـ،ي
تسـتغرما السـلر اخم للوصـول ا مرللـة الحلــوغ اجلنسـ ل دعـ ،فـاخم التكــاثر
الطويلة ،واليـ ال عمـر السـاللف الحرريـة نـً معـروف (ادارخم ايـة الحيئـة
"أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص .)284- 279
اكل ( ) 5أماكن تعشيو الساللف ل ج يرخم كَرَان
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 مدينة امللك عحد الع ي للعلوم والت نية ،معهد حبـوض ال ضـاء والطـًان،صورخم فضائية جل يرخم كران ،Spot ،بتاري 2016/10/19م ،الومـت
.5:51:18
 ادارخم اية الحيئة ل اركة ال يت العربية السـعودية "أرامكـو السـعودية"،(2012م) ،ار،لس الحرري لغر اخلليع العرب  ،ال هران.
السرال :
2- 1
يوجد ل ج يرخم َكرَان نوا والد ف ط من السـرال ال ـغًخم الـ انت لـت
ا اجل يرخم من جالل تسللها ا الس ن واملراكص ال ادمـة مـن السـالل أو مـن
جالل احلطام واملخل ات العائمة ل الحرر فاسـتطاعت أن تتكيـف وتح ـى علـى
ميــد احليــاخم فيهــا ،هــو أبــو بــرص  Cyrtopodion scabrumمــن عائلــة اربــارص
 ،Gekkonidaeوهو برص ليل املعيشة صغً احلج ،سيتون اللـون توجـد علـى
ظهرإل ب سوداء داكنة متتـد ا نهايـة الـ،يل ،تنتهـ أ،رافـا وخالـص تسـاعدإل
علـــى التســــل والتمســـك بال ــــخور ،يتغـــ،ى علــــى احلشـــرات ال ــــغًخم
واحلشـائو ،يعـيو داجـل ال ـخور وارن ــاض بـال ر مـن الشـا،ئ (احليــاخم
ال يـة ل اململكـة العربيـة السـعودية)1( 2016 ،؛ (Saudi Aramco, 2010, p.
.66
 -2الطيور:
توفر ج يرخم َكرَان -مثلها مثـل بـام اجلـ ر الحعيـدخم ل اخللـيع العربـ -
بيئــة مالئمــة ومو،نــا هادئــا رنــواا مــن الطيــور الحرريــة افليــة واإلمليميــة
والعاملية ،وذلك لحعدها عن ارنشطة الحشرية واملراك العمرانيـة ،وجلوهـا مـن
الثدييات امل اسة كال طط والثعالص والكال ؛ مما أتاا ا امكانيـة التعشـيو
على سطرها بأمان.
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ت ج يرخم َكرَان ل اجملال اجلوي رنواا عديدخم من الطيور املهـاجرخم جـالل
رللتهــا الســنوية ال ادمــة مــن اــرق أوروبــا ا أفري يــا ،فــحعض هــ،إل الطيــور
يتومــف ل اجل ـ ر والســالل الشــرم مــن اململكَــة العَربيَّــة السُّــعوديَّة حبثــا عــن
الرالة والطعام واملاء ملدخم أيام والحعض اآلجر لعدخم أسابي )(Silsby, 1980, p. 12
مثـــل :اخلراــــنة ال ــــغًخم  ،Sternula albifronsوال ـــ خم الشــــرمية ال ــــغًخم
 ،Melanocorypha bimaculataوال ط ــاط اإلســكندري .Charadrius alexandrines
والحعض اآلجـر ي طـن اجلـ ر جـالل ف ـل الشـتاء مثـل :املـرسخم الحاهتـة Circus
 ،macrourusوال ط اط املطوق ال ـغً  ،Charadrius dubiusوأبـو اليسـر املطـوق
 ،Glareola pratincolaوال مــري اروروب ـ  .Streptopelia turturوهنــاك أنواعــا
أجرى متر على اجل يرخم دون تومف مثل :اخلرانة نورسية املن ـار Gelochelidon
 ،niloticaواخلراــــنة ال وينيــــة  ،Hydroprogne caspiaوالســــمان Coturnix
 ،coturnixوالنرـام الكـحً  ،Phoenicopterus roseuوالع ـا النسـاري Pandion
.haliaetus
ومن اجلدير بال،كر هو أن بعض أنواا الطيور مد تلف وضعها ل اجل يرخم
من سنة رجرى لسص مالءمة املنا السائد ل املنط ة (كدرجة احلـرارخم واجتـاإل
الريــاا)؛ فمتــى مــا كــان املنــا مالئمــا بالنســحة ــا اســت رت فيهــا فــاخم أ،ــول
(السريحان 2016 ،م ،ات ال اخ ).
سخــجل ل ج يــرخم كَـرَان  197نوعــا مــن الطيــور (اجلــدوالن  7و )9وهـ
متثل حنو  ٪49.7من جمموا الطيـور الـ سـجلت ل املنط ـة الشـرمية والحـالغ
عددها 360نوعـا ) .(Symens & Alsuhaibanny, 1996, p. 377اال أن هنـاك أربعـة
أنواا ف ـط مـن الطيـور املهـاجرخم الـ تكيـون مسـتعمرات وتعشـو وتتكـاثر ل
ج يــرخم كَ ـرَان ل ف ــل الربي ـ وال ــيف (اــكل ،)6 :وه ـ تنتم ـ لرتحــة
اإلفريريـــات  CHARADRIIFORMESالتابعـــة ل ـــيلة النـــوارم واخلطافيـــات
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(اخلرااــن)
كاآلت :
أ -اخلرانة اخلطافية :Thalasseus bergii
تعــرف اخلراــنة اخلطافيــة باخلراــنة املتوجــة الكــحًخم رنهــا مــن أك ـ أنــواا
اخلراان الحرريـة ،ومن ارهـا ،ويـل و يـك مائـل ا ارسـ ل ،لونـا أصـ ر
لضر يترول ا اللون ال ت ال امل ر الحاهت ل الشـتاء ،يغلـص علـى بـام
جسمها اللون الرمادي ،أمـا الرمحـة وحتـت اجلنـاا فهـو أبـيض اللـون وأرجلـها
سوداء ،وذيلها ،ويل متشعص .متتلـك ملنسـوخم كاخلراـنة املتوجـة لكـن الحالغـة
منهـــا ت هـــر عليهـــا أاـــر،ة رفيعـــة بيضـــاء (احليـــاخم ال يـــة ل اململكـــة العربيـــة
السعودية2016 ،م ()2؛ .(Porter and Aspinall, 2010, p. 58,
تتغ،ى ه،إل الطيور على ار اك واحلحار وال شـريات واحلشـرات وصـغار
الساللف .وه تتجم ل اا،ئ اجل يرخم للتعشيو بشكل لتلط م اخلراـنة
املتوجــة ال ــغًخم  Thalasseus bengalensisل ف ــل ال ــيف ل مشــال اجل يــرخم
ووسطها وجنوبها ،ليث تضـ ارنثـى بيضـة والـدخم وأليانـا بيضـت  ،ت ـل
فاخم لضانة الحيض ب  30- 25يوما وبعـد أن ت ـس تغـادر ال ـرا العـو
بعد يوم  ،وال تستطي الطًان اال اذا كان عمرها ب  40- 38يوما.
تحلغ نسحة تعشيو ،يور اخلرانة اخلطافية  Thalasseus bergiiل ج ر اخلليع
العرب عامة ما ي ار  ٪11ل العا  ،فمياإل الحرر ار ـر واخللـيع العربـ
تعد ثان أه ،حبار العـا لتعشـيو اخلراـنة اخلطافيـة  Thalasseus bergiiوذلـك
بعد دولة أسااليا ال حتتوي على أك عدد من ه،إل الطيـور ل العـا (احليـاخم
ال يـة ل اململكـة العربيـة السـعودية2016 ،م ()2؛ (Bird life international,
.2017
)(Gull and Terns
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 اخلرانة املتوجة ال غًخم :Thalasseus bengalensisتعرف اخلرانة املتوجة ال غًخم ب سكان املنط ة الشرمية باسـ ،اخلشيشـ
والطماس  ،وه متوسـطة احلجـ ،،من ارهـا ،ويـل برت ـال مائـل لل ـ رخم،
رمادية اللـون بشـكل عـام ) (Porter, Aspinall, 2010, p. 158متوجـة ملـيال بـاللون
ارســود وعيونهــا ذات لــون ب ـ (احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية،
2016م (.))3
تتغ،ى ه،إل الطيور على ار اك ال غًخم السطرية وال شريات (Bird life
) ،international, 2017ت ــطاد فريســتها عــن ،ريــ الرفرفــة باجلنــال فــوق
جتمعــات ار ــاك ال ــغًخم ل الحرــر ثــ ،تنـ ل عموديــا وتغــوص داجــل املــاء
فتمسك فريستها ون ارها ث ،تحتلعها.
تحــدأ ل التجم ـ بأعــداد كــحًخم ل ســوالل اجل يــرخم م ـ اخلراــنة اخلطافيــة
 Thalasseus bergiiل موس ،التعشيو ال،ي عادخم ما يكون فيما ب اهري مـايو
ويونيو ،ليث تض ارنثى ل الغالص بيضة والدخم وفيما ندر بيضت (لولـة:
 ،)5ثــ ،بتضــن الـ وج الحــيض ملــدخم تــااوا بـ  30- 26يومــا ،ولـ
ختر ال را تغادر العو بعد عدخم أيام وتتجم بال ر من املاء ،ويح ـى معهـا
ألد الوالدين للرراسة بينما اآلجر ي وم يلص الغ،اء ،وتطً ال را اذا بلغت
من العمر ما بـ  35- 30يومـا ولكنهـا تح ـى مـ والـديها ا عمـر مخسـة
أاهر ،وت ل لسن الحلوغ اذا مـار عمرهـا السـنت (احليـاخم ال يـة ل اململكـة
العربية السعودية2016 ،م (.))3
تعــد جـ ر اخللــيع العرب ـ مــن أهــ ،منــا ،تعشــيو هــ،ا النــوا ل العــا
جنَـا  -ك،ـرَين
( (Evane, 1994, p. 289ليـث متثـل أعـدادها ل اجلـ ر املرجانيـة ( َ
كَ ـرَان) مــا ي ــار  ٪11مــن جممــوا أعــدادها ل العــا (احليــاخم ال يــة لاململكة العربية السعودية2016 ،م (.))3
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لولة ( )5جتم ،يور اخلرانة املتوجة ال غًخم  Thalasseus bengalensisعند أعشااها ل ج يرخم َكرَان

امل در :ا يئة السعودية للرياخم ال طرية ،حممية اجلحيـل لألليـاء ال طريـة،
(2017م) ،نً منشور.
 اخلرانة بيضاء اخلد :Sterna repressaتسمى اخلرانة بيضاء اخلد حمليـا باخلشيشـ والغطاسـ والطماسـ  ،مييـل
جسمها ا اللون الرمادي ،أما جحينها وتاجها فهو أسود اللون ومن ارها رفي
أ ر داكن وأرجلها راء م ًخم وذيلها متشـعص داكـن ،ومـا ميي هـا وجـود
اللون اربيض على اخلدين ).(Porter, and Aspinall, 2010, p. 162
تتغ،ى ه،إل الطيور على ار اك ونـً ال اريـات ال ـغًخم .وهـ تخكيـون
مستعمرات صغًخم ل الشا،ئ جـالل موسـ ،تكاثرهـا وتعشيشـها الـ،ي يكـون
فيما بـ اـهري مـايو ويونيـو وأليانـا يتـأجر ا يوليـو ،وعـادخم مـا تعشـو ل
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مشال ونر اجل يرخم بال ر من النحاتات ليـث يحتعـد الوالـد عـن اآلجـر مـا
ب  0.5ا  4.5ما .تض ارنثى ل الغالص من بيضة ا بيضـت ومـد تضـ
ل بعض ارليان  3بيضات ،ون را الرت اا درجة احلـرارخم ل هـ،إل ال ـاخم مـن
السنة فـإن هـ،إل الطيـور ت ـوم بسـلوكيات تسـاعد علـى ت يـد جسـمها وبيضـها
جالل فاخم احلضن مـن جـالل تحليـل ريشـها مـن ارسـ ل ويـاإل الحرـر ومـن ثـ،
ت يد الحـيض ،وبعـد موسـ ،التكـاثر تهـاجر هـ،إل الطيـور مـ صـغارها اجل يـرخم
ويعت د أنها تتجا ا ارق أفري يـا وسـوالل ا نـد ل ضـاء ف ـل الشـتاء هنـاك
(احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية2016 ،م ()4؛ Porter, and
.)Aspinall, S., 2010, p. 140
د -اخلرانة امل نعة :Onychoprion anaethetus
يااوا لج، ،ـائر اخلراـنة امل نعـة مـا بـ ال ـغً ا املتوسـط ،ويغلـص
عليا اللون ارسود الشالص ،ما عدا اجلحهة ولول العين والتـا فهـو أبـيض
اللون ،أما جلف الرمحة واررجل واملن ار فأسود مامت ،ذيلها متشعص أبيض ل
ار،ـــراف كمـــا ل مع ـــ ،أنـــواا اخلراـــنة (احليـــاخم ال يـــة ل اململكـــة العربيـــة
السعودية2016 ،م ()5؛ .)Porter, and Aspinall, 2010, p. 162
وتتغ،ى اخلرانة امل نعة علـى ار ـاك ال ـغًخم ال ريحـة مـن سـطح الحرـر
وأيضــا علــى نــً ال اريــات الـ ت ــطادها عــن ،ريـ الغطــس باملــاء ،ومــد
تتغ،ى ل بعض ارليان على احلشرات.
تحرــث اخلراــنة امل نعــة  Onychoprion anaethetusدائمــا عــن ال ــل فنجــدها
ومــت التعشــيو حتــت الشــجًات أو ب ـ ال ــخور ول الكهــوف ال ــغًخم ل
وســـط واـــرق اجل يـــرخم (لولـــة)6 :؛ ممـــا بميهـــا أيضـــا مـــن التعـــرض ا
االفاام ،ومد تح من متابعة هـ،إل الطيـور املعششـة لعـدخم سـنوات أنهـا تعـود
لــن س منط ــة العــو ل كــل عــام لتض ـ بيض ـها .وه ـ تعــيو ل مســتعمرات
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كحًخم ،ومد ختتلط م مستعمرات اخلرانة اخلطافيـة  ،Thalasseus bergiiوتضـ
اإلناض من بيضة ا بيضـت ومتتـد فـاخم احلضـانة ا مـا بـ  30- 28يومـا
وتغادر ال غار أعشااها بعد  30ا  35يومـا وتطـً اذا بلغـت  50ا 65
يومــا .وت ــل هــ،إل ال ــرا لســن الحلــوغ ل ـ تحلــغ لــوال  4ســنوات ،أمــا
أعمارهـــا فت ـــل ا أكثـــر مـــن  18ســـنة (احليـــاخم ال يـــة ل اململكـــة العربيـــة
السعودية2016 ،م ()5؛ .(Porter, and Aspinall, 2010, p. 140
لولة ( )6بيض  ً،اخلرانة حتت جنحة اخل،رَّيط  Salsola baryosmaل ج يرخم كَرَان
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جدول ( )7الطيور ال تعشو وتتكاثر ل ج يرخم َكرَان
االس ،العرب
جرانة متوجة صغً
جرانة متوجة كحًخم
(اخلطافية)
اخلرانة امل نعة

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Lesser Crested

Thalasseus

Tern

bengalensis

Swift Tern

Thalasseus bergii
Onychoprion

Bridled Tern
anaethetus

جرانة بيضاء اخلد

White-cheeked
Sterna repressa
Tern

بلشون ال خر

Western Reef
Egretta gularis
Egret

الغاق السومطري
م خم متوجة

وضعا ل اجل يرخم
واس االنتشار
واائ
واس االنتشار
واائ
واس االنتشار
واائ
واس االنتشار
واائ
مليل ونً منت ،
الوجود

Socotra

Phalacrocorax

مليل ونً منت ،

Cormorant

nigrogularis

الوجود

Crested Lark

Galerida cristata

مليل ونً منت ،
الوجود

امل ـــدر :الســـريحان  ،عحـــداس بـــن لســـن ،ات ـــال اخ ــ  ،أكتـــوبر
2016م.
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جدول ( )8أه ،الطيور املهاجرخم ال تع ج يرخم كَرَان أو ميكن رؤيتها ل بعض ال ول

االس ،العرب
جرانة صغًخم
م خم ارمية
صغًخم

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Little Tern

Sternula albifrons

Bimaculated

Melanocorypha

Lark

bimaculata

مط اط
اسكندري

Kentish Plover

اخلرانة
نورسية املن ار

Gull-billed Tern

Charadrius
alexandrines

Gelochelidon
nilotica

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
مهاجر بأعداد
مليلة /عابر بأعداد
مليلة ل ف ل الشتاء
مهاجر بأعداد
مليلة /عابر بأعداد
مليلة ل ف ل الشتاء
مهاجر بأعداد
مليلة /سائر اتوي
واس االنتشار/
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
مهاجر بأعداد
مليلة /سائر اتوي
نادر أو بأعداد
مليلة /عابر بأعداد
مليلة ل ف ل الشتاء

( )1املهامرة هي اليت متكث يف اجلزيرة من ي مني إىل أطب دني للراحة والغذاء ومون نون تعواود
طري هجرهتا حن اجلن .
الزائرة هي اليت تقضي يف اجلزيرة فصل الشتاء كامالً.
العابرة هي اليت متكث يف اجلزيرة ددة أايم ومن مث تغادرها إىل مناطق أخرى.
378

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

االس ،العرب

جرانة
م وينية

امة باهتة
جل ،املاء
ال ارس
،ائر النوء
ويلسون
الطائر
االستوائ
أ ر املن ار
الواق ال غً
واق أبيض
صغً
بلشون
ارجوان
بلشون أبيض
كحً

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Hydroprogne
Caspian Tern
caspia

Pallid Swift

Apus pallidus

Tropical
Puffinus bailloni
Shearwater
Wilson’s Storm

Oceanites

Petrel

oceanicus

Red-billed

Phaethon

Tropicbird

aethereus
Ixobrychus

Little Bittern
minutus
Squacco Heron

Ardeola ralloides

Purple Heron

Ardea purpurea

Great Egret

Ardea alba

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
مهاجر بأعداد
مليلة /سائر اتوي
نادر أو بأعداد مليلة
/عابر بأعداد مليلة
ل ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

لوام العسل

European Honey

مرسخم باهتة
مرسخم أبواودخم
الي ي
ال ر أ ر
الساق

Pernis apivorus
Buzzard
Pallid Harrier

Circus macrourus

Montagu’s
Circus pygargus
Harrier
Falco
Merlin
columbarius
Red-footed
Falco vespertinus
Falcon

اويه

Eurasian Hobby

Falco Subbuteo

ص ر الغرو

Sooty Falcon

Falco concolor

Corncrake

Crex crex

مرعة احل ل
مط اط أبيض
ال،يل
مط اط ذهيب
باسي يك
مط اط مطوق
صغً
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االس ،العلم

White-tailed
chettusia leucura
Lapwing
Pacific Golden
Pluvialis fulva
Plover
Little Ringed
Charadrius dubius
Plover

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

مط اط م وي

Caspian Plover

Charadrius
asiaticus

،يطوي من ط
أ ر الساق

Redshank

فلرو رمادي

Grey Phalarope

فلرو أ ر
الرمحة
أبو اليسر
املطوق
أبو اليسر
أسود اجلناا
جرانة
سوندرس
ال مري
اروروب
ومواق اائ

االس ،العلم

Spotted
Tringa erythropus

Phalaropus
fulicarius
Red-necked

Phalaropus

Phalarope

lobatus

Collared

Glareola

Pratincole

pratincola

Black-winged

Glareola

Pratincole

nordmanni

Saunders’s Tern

Sternula saundersi

European Turtle
Streptopelia turtur
Dove
Common Cuckoo

بومة اراجار
اروروبية

Owl

بومة صغًخم

Little Owl

Cuculus canorus

Eurasian Scops
Otus scops

Athene noctua

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

سحد أوروب

European

Caprimulgus

Nightjar

europaeus

امة
ال رود
امة عادية
ا راق سيتون
أوروب
ا دهد
وروار أسرق
اخلد
وروار أوروب
اللواء
ص ً ذهيب
صرد أ ر
ال نة
صرد م ن
382

االس ،العلم

Tachymarptis
Alpine Swift
melba
Common Swift

Apus apus

European Roller

Coracias garrulus

Common
Upupa epops
Hoopoe
Blue-cheeked
Merops persicus
Bee-eater
European BeeMerops apiaster
eater
Eurasian
Jynx torquilla
Wryneck
Eurasian Golden
Oriolus oriolus
Oriole
Woodchat Shrike

Lanius senator

Masked Shrike

Lanius nubicus

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل

االس ،العرب
صرد أ ر
ال هر
صرد
تكرستان
صرد أ ر
ال،يل
صرد رمادي
صغً
صرد رمادي
كحً
م خم ال رراء
مومشة ال،يل
جطاف
الشوا،ئ
جطاف
الشواه
اروروب
جطاف
الشواه
الحاهت

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Red-backed
Lanius collurio
Shrike
Lanius
Turkestan Shrike
phoenicuroides
Daurian Shrike

Lanius isabellinus

Lesser Grey
Lanius minor
Shrike
Steppe Grey

Lanius

Shrike

pallidirostris
Ammomanes

Bar-tailed Lark
cincture
Sand Martin

Riparia riparia

Eurasian Crag

Ptyonoprogne

Martin

rupestris

Ptyonoprogne
Pale Crag Martin
obsoleta

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

جطاف
الضوال

Martin

سنونو

Barn Swallow

هاسجة
اجلند
هاسجة
ال ص
الكحًخم
هاسجة
ال ص
الشائعة
هاسجة
الحطائح
هاسجة
ال ص

االس ،العلم

Common House
Delichon urbicum

Hirundo rustica

Grasshopper
Locustella naevia
Warbler
Great Reed

Acrocephalus

Warbler

arundinaceus

Eurasian Reed

Acrocephalus

Warbler

scirpaceus
Acrocephalus

Marsh Warbler
palustris
Acrocephalus
Sedge Warbler
schoenobaenus
Eastern

هاسجة سيتونية

Olivaceous

Iduna pallida

Warbler

هاسجة الشجر

384

Upcher’s

Hippolais

Warbler

languida

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

ن شارخم
اف
ال

Willow Warbler

ن شارخم
أبو ملنسوخم

االس ،العلم
Phylloscopus
trochilus

Common

Phylloscopus

Chiffchaff

collybita

Eurasian
Sylvia atricapilla
Blackcap

دجلة الحسات

Garden Warbler

Sylvia borin

دجلة موارة

Barred Warbler

sylvia nisoria

Eastern Orphean

sylvia

Warbler

crassirostris

دجلة ارف
الشرمية
دجلة
ال رراء
دجلة بيضاء
ال ور ال غًخم
دجلة بيضاء
ال ور
دجلة مناي
الرأساء
نة مغردخم

Asian Desert
sylvia nana
Warbler
Lesser
sylvia curruca
Whitethroat
Common
sylvia communis
Whitethroat
Menetries’s
sylvia mystacea
Warbler
Song Thrush

Turdus

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم
philomelos

أبواحلناء
ار ر
العندليص
العندليص
اروروب
ًاء
اي ر ان
ًاء سوداء
احلمًاء
ال ليع
ال ليع
السيحًي
أبل أاهص
أبل أوروب

386

Rufous Scrub

Cercotrichas

Robin

galactotes

Thrush
Luscinia luscinia
Nightingale
Common

Luscinia

Nightingale

megarhynchos

Eversmann’s

Phoenicurus

Redstart

erythronotus
Phoenicurus

Black Redstart
ochruros
Common

Phoenicurus

Redstart

phoenicurus

Whinchat

Saxicola rubetra

Siberian
Saxicola maurus
Stonechat
Isabelline

Oenanthe

Wheatear

isabellina

Northern

Oenanthe

Wheatear

oenanthe

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Rufous-tailed

Monticola

Rock Thrush

saxatilis

Blue Rock

Monticola

Thrush

solitarius

Gambaga

Muscicapa

Flycatcher

gambagae

ذعرخم رمادية

Grey Wagtail

Motacilla cinerea

ذعرخم بيضاء

White Wagtail

Motacilla alba

ذعرخم ص راء

Yellow Wagtail

Motacilla flava

متًخم ال رراء

Tawny Pipit

متًخم احل ول

Meadow Pipit

Anthus pratensis

متًخم الشجر

Tree Pipit

Anthus trivialis

نة ال خور
نة ال خور
ال رماء
جا،ف
ال،با
اجلامحان

متًخم راء
ال ور

Anthus
campestris

Red-throated
Anthus cervinus
Pipit

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Western

درسة رمادية

Emberiza
Cinereous
cineracea
Bunting

درسة الشعً

Ortolan Bunting
hortulana

درسة سوداء
الرأم

Black-headed

Emberiza

Bunting

melanocephala

درسة اائعة

Corn Bunting

emberiza calandra

نطام متو
كحً
نطام أسود
الرمحة
مرسخم الدجا
مرعة املاء
املرعة ال غًخم
آكل افار

388

Emberiza

Great Crested
Podiceps cristatus
Grebe
Black-necked

Podiceps

Grebe

nigricollis

Hen Harrier

Circus cyaneus

Western Water
Rallus aquaticus
Rail
Little Crake

Zapornia parva

Eurasian

Haematopus

Oystercatcher

ostralegus

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
عابر بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي واس
االنتشار
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي واس
االنتشار

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

مط اط اام

Northern

مط اط أن
ديك الغا
جرانة
ساندوتو
مطا مسنن
ال،يل
الرفراف
الشائ
م خم السماء

االس ،العلم
Vanellus vanellus

Lapwing
Eudromias
Eurasian Dotterel
morinellus
Eurasian

Scolopax

Woodcock

rusticola
Thalasseus

Sandwich Tern
sandvicensis
Pin-tailed
Pterocles alchata
Sandgrouse
Common
Alcedo atthis
Kingfisher
Eurasian Sky
Alauda arvensis
Lark

السمان

Common Quail

النرام الكحً

Greater Flamingo

Coturnix coturnix

Phoenicopterus
roseus

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي واس
االنتشار
سائر اتوي واس
االنتشار
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
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االس ،العرب

Eurasian

Platalea

Spoonbill

leucorodia

Eurasian Bittern

Botaurus stellaris

Black-crowned

Nycticorax

Night Heron

nycticorax

أبومردان

Cattle Egret

Bubulcus ibis

بلشون رمادي

Grey Heron

Ardea cinerea

أبو ملع ة

الواق

بلشون الليل

390

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء

االس ،العرب
بلشون أبيض
صغً

الغاق الشائ

االس ،االجنلي ي

Little Egret

االس ،العلم

Egretta garzetta

Phalacrocorax
Great Cormorant
carbo

ع ا نساري

Osprey

Pandion haliaetus

احلدأخم السوداء

Black Kite

Milvus migrans

Western Marsh

Circus

Harrier

aeruginosus

Northern

Accipiter gentilis

مرسخم الحطائح
الحاسي

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Goshawk

باا
الع افً

عوس

Sparrowhawk

Common Kestrel

Falco tinnunculus

ال ر احلر

Lanner Falcon

Falco biarmicus

ص ر الغ ال

Saker Falcon

Falco cherrug

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

الشاه

392

Eurasian
Accipiter nisus

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

مرعة بيلون

Baillon’s Crake

Zapornia pusilla

املرعة املن طة

Spotted Crake

Porzana porzana

كروان عسل

Cream-coloured
Cursorius cursor
Courser

احلنكور

Crab Plover

مط اط رمادي

Grey Plover

Dromas ardeola

Pluvialis
squatarola

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

مط اط مطوق

Common Ringed

Charadrius

Plover

hiaticula

Lesser Sand

Charadrius

Plover

mongolus

Greater Sand

Charadrius

Plover

leschenaultia

مط اط الرمل
ال غً

مط اط الرمل
الكحً

الشن ص
الشائ

ب وي ة سوداء
ال،يل

394

Gallinago
Common Snipe
gallinago

Black-tailed
Limosa limosa
Godwit
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لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء

االس ،العرب
ب وي ة لططة
ال،يل

االس ،االجنلي ي

Bar-tailed
Limosa lapponica
Godwit

كروان املاء
ال غً

Whimbrel

كروان املاء

Eurasian Curlew

،يطوي أ ر
الساق

االس ،العلم

Numenius
phaeopus

Numenius arquata

Common
Tringa tetanus
Redshank

،يطوي
الحطائح

Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis

،يطوي

Common

Tringa nebularia

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
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االس ،العرب
أجضر الساق

Greenshank

الطيطوي
ارجضر

Green Sandpiper

Tringa ochropus

،يطوي
الغياض

Wood Sandpiper

Tringa glareola

،يطوي مغ

Terek Sandpiper

Xenus cinereus

Common

Actitis

Sandpiper

hypoleucos

Little Stint

Calidris minuta

،يطوي اائ

درجية صغًخم
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االس ،االجنلي ي

االس ،العلم
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لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Temminck’s

Calidris

Stint

temminckii

Sanderling

Calidris alba

،يطوي
م وم املن ار

Curlew

Calidris

Sandpiper

ferruginea

الدرجية

Dunlin

Calidris alpine

Broad-billed

Calidris

Sandpiper

falcinellus

درجية متنك

املدروان

،يطوي
عريض املن ار

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
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االس ،العرب

لجوالة

Ruff

Calidris pugnax

م خم املاء

Ruddy Turnstone

Arenaria interpres

نورم أسود
الرأم

نورم مستدق
املن ار

النورم أسود
الرأم الكحً
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االس ،االجنلي ي

االس ،العلم

Black-headed
larus ridibundus
Gull

Slender-billed
Larus genei
Gull

Great Blacklarus ichthyaetus
headed Gull
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لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء

االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

جرانة
املستن عات

Whiskered Tern

chlidonias hybrid

White-winged

Chlidonias

Tern

leucopterus

جرانة
املستن عات
بيضاء اجلناا
كركر
بوماري

Stercorarius
Pomarine Skua
pomarinus

Stercorarius

كركر مطيب

Arctic Skua

كركر ،ويل
ال،يل

Long-tailed Skua

ا راق سيتون

االس ،العلم

parasiticus

Stercorarius
longicaudus

Indian Roller

Coracias

لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي نادر أو
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االس ،العرب

االس ،االجنلي ي

هندي

م خم م ًخم
ارصاب
م خم م ًخم
ارصاب
صغًخم

نورم م وي

نورم أسود
ال هر

االس ،العلم
benghalensis

Greater Short-

Calandrella

toed Lark

brachydactyla

Lesser Short-toed

Alaudala

Lark

rufescens

Caspian Gull

Larus cachinnans

Lesser BlackLarus fuscus
backed Gull

امل در :السريحان  ،عحداس بن لسن ،ات ال اخ
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لالة الطيور ل
()1
اجل يرخم
بأعداد مليلة /عابر
بأعداد مليلة ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
سائر اتوي واس
االنتشار /عابر
بأعداد كثًخم ل
ف ل الشتاء
 ،أكتوبر 2016م.

اكل ( )6أماكن تعشيو الطيور ل ج يرخم َكرَان
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امل در:
 مدينة امللك عحد الع ي للعلوم والت نية ،معهد حبـوض ال ضـاء والطـًان،صورخم فضائية جل يرخم كران ،Spot ،بتاري 2016/10/19م ،الومـت
.5:51:18
 ادارخم اية الحيئة ل اركة ال يت العربية السـعودية "أرامكـو السـعودية"،(2012م) ،ار،لس الحرري لغر اخلليع العرب  ،ال هران.
 السريحان  ،عحداس بن لسن ،ات ال اخ  ،يونيو 2017م. الدراسة امليدانية. -3الثدييات ال ية:
ن ــرا ل ــغر مســالة ج يــرخم كَ ـرَان وبعــدها عــن الســالل وملــة امكاناتهــا
الطحيعية ال توجد فيها ليوانات برية كحًخم( ،)1ليث يرصد فيها سـوى نـوا
والــد ف ــط مــن احليوانــات الثدييــة ال ــغًخم هــو ال ــأر املن ل ـ العــادي Mus
 musculusال،ي استطاا الوصول للج يرخم مـ ال ائـرين مـن ال ـيادين والتجـار
واملتن ه .
ينتمــ ال ــأر املن لــ العــادي  Mus musculusا رتحــة ال ــوارض Order
 Rodentiaمن عائلة ال ئران  Muridaeوهو من أصغر ال ئران لجما ،لونا ترابـ
من ال هر ،وأبيض مـن الـحطن وأمدامـا صـغًخم .يتغـ،ى عـادخم علـى النحاتـات،
ولكنـــا ل اجل يـــرخم يتغـــ،ى أيضـــا علـــى الحـــ،ور واخلنـــافس وبـــيض الطيـــور
والســـاللف الحرريـــة وصـــغارها (ادارخم ايـــة الحيئـــة "أرامكـــو الســـعودية"،
2012م ،ص175؛ .)Saudi Aramco, 2010, p. 67
( )1مووع العل و نهل هنووا أع اد واً موون القطووع تسووللجل إىل اجلزيوورة موون خووالل ق و ار الصوويادين
واملتنزهني ،إال إهنا اطتبعدت من قبل أدضاء ا يية السع دية للحياة الفطرية حلماية بيض
السالحف والطي ر (خالد الشيخ2017 ،م ،اتصال شخصي).
402

ج يرخم كَرَان ل اخلليع العرب دراسة ل جغرافية ارلياء
د .هنادي بنت جلي ة العرموب

 -4احليوانات ل منط ة املد واجل ر (الشا،ئ):
منط ة املد واجل ر ه منط ة الشريط اخلارج افـيط بـاجل يرخم الـ تلت ـ
م مياإل الحرر تارخم ،وم اليابسة تارخم أجـرى ،فهـ مـن أكثـر املنـا ،تحاينـا ل
ال روف الطحيعية ن را لالجتالفات ال حتدض بهـا ل درجـة احلـرارخم وامللولـة
واركسج  ،نتيجـة الغمـر ويـاإل اخللـيع ،باإلضـافة ا تغـً ،حيعـة ال ـاا مـن
مكان آلجر.
يحلغ متوسط عرض الشا،ئ ل ج يرخم َكرَان حنو  50مـاا وهـو ين سـ ،ا
اا،ئ رمل ذو ماا ل ل مشال وجنو اجل يـرخم واـا،ئ صـخري مرجـان
ذو ماا صلص ل الشرق والغر  ،وهو من الحيئات الغنية بالكائنات احليـة نـً
ال ارية ال تلف توسيعها من مكان آلجر لسص الطحيعـة ال ي يائيـة لل ـاا،
وال روف الحيئية ال تتعـرض ـا ،فضـرالة امليـاإل ووجـود الشـعا املرجانيـة
لول اجل يرخم ساعد على ايتها من ارموا الحررية الـ تتكسـر بعيـدا عـن
السالل؛ مما جعل هـ،إل املنط ـة اف ـورخم بـ اليابسـة واملرجـان وفـًخم باحليـاخم
الحيولوجية.
توجــد ل منط ــة الشــا،ئ اجلــاف العديــد مــن ارنــواا املنتميــة ا اــعحة
الرجويات (جدول 9:واكل ،)7 :ليث يحلغ عدد ارنواا ال رصـدت ل
اجل يرخم حنو  69نوعـا ،منهـا أنـواا ـا انتشـار كـحً ل اجل يـرخم مثـل :بطنيـات
ال ـدم  ،Osilinus kotschyi ،Clypeomorus bifasciata ،Cerithium egenumوذوات
ال ـــدفت  ،Protapes N SP ،Acrosterigma assimileوأنـــواا أجـــرى مليلـــة
Chlamys
االنتشار ،وال توجـد اال ل مسـالات ضـي ة مثـل :ذوات ال ـدفت
 ،ruschenbergeriiو ،Spondylus marisrubriوبطنيـات ال ـدم ،Otopleura mitralis
و ،Pupa affinisو.Umbonium eloiseae
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تسكن الرجويات عادخم ل الش وق وحتت ال خور وب احل ى ،ومد جند
رجويات فوق ال خور وذلك لألنـواا الـ تسـتطي التشـحث فومهـا كـارنواا
الال ة من بطنيات اررجل مثـل ،Cronia margariticola :وآكـالت ارعشـا
مثل Trochus eryhraeus :ال تتغ،ى على الطرالص ال تنمو فوق ال خور.
ومــن ارنــواا ال ـ تعــيو ب ـ احل ــى وال ــخور وعنــد ب ايــا الشــعا
املرجانية املل اخم ل الشا،ئ ه بطنيات ال دم  ،Planaxis sulcatusأمـا Cerithium
 egenumفه ت ضل العـيو ل الشـوا،ئ الرمليـة ليـث تتغـ،ى علـى النحاتـات
ال ية ال تنمو ل الشا،ئ ).(Sharabati, 1981, p. 90
كما يوجد أيضا ل الشا،ئ أنواا مـن ال شـريات الـ حت ـر لن سـها وسـط
الرمــال للحرــث عــن الر،وبــة ،وه ـ عــادخم تتغــ،ى علــى ارعشــا الحرريــة
والطرالــص ،ومــن أاــهرها وأكثرهــا انتشــارا ل اجل يــرخم هــو ســر،ان الشــحح
 Ocypode rotundataال،ي ي وم بحناء تالل لرو،ية الشكل على ،ول السالل.
وتعيو مع  ،الديدان الحرريـة عديـدخم اراـواك حتـت ارلجـار واحل ـى
وب احلشائو الحررية ،وأجرى تدفن ن سها حتت الرمال الناعمة ،ومد نراهـا
أيضا تسحح لرخم ل املياإل ،ومن أكثر ارنواا ايوعا على ،ـول سـالل اجل يـرخم
ه .Eunice indica
أمـا منط ــة املــد واجلـ ر ال ريحــة مــن ميــاإل الحرــر -الـ تتعــرض للر،وبــة
واجل اف  -فه عادخم ما تكون ذات ميعـان لينـة ،ينيـة أو رمليـة ناعمـة ليـث
تســيطر عليهــا موام ـ الط ـ مثــل  ،Cerithidea cingulateكمــا جنــد أنواعــا مــن
آكــالت اللرــوم مــن بطنيــات ارمــدام مثــلPlanaxis ،Nassarius albescens :
.sulcatus
وعندما ختت الرمال أو ت حح محللة ل منا ،املـد املنخ ضـة ت هـر أنـواا
من ف يلة ذوات ال دفت مثل ،Mactra glabrata lilacea :أما بطنية ال دم ال
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جنــدها ل هــ،إل املنط ــة هـ ن ســها الـ جنــدها ل بيئــة الشــا،ئ الرملـ مثــل:
Strombus ،Strombus decorus ،Nassarius arcularius ،Cerithium egenum
.Murex scoloplax ،fusiformis
توجد ل ال يعان ال خرية ال لحة تشكيلة كحًخم مـن الرجويـات أكثـر منهـا
ل أية منط ة أجرى ،فه تعيو ب ال خور وحتتها أو فومها لألنواا ال ـادرخم
علــى التشــحث ،فحاإلضــافة ا ارنــواا ال ـ توجــد ل الشــوا،ئ الرمليــة جنــد
أنواعــا أجــرى مثــل ذوات ال ــدفت ،Barbatia obliquata ،Circe intermedia
 .Spondylus marisrubri ،Pinctada cfnigra ،Barbatia obliquataوأنواعــا عديــدخم
مــن بطنيــات ارمــدام مثــلCronia ،Planaxis sulcatus،Cerithium caeruleum :
،Monodonta australis ،Trochus eryhraeus ،Thais tissoti ،margariticola
.(Sharabati, 1981, pp. 90-93) Turbo radiates ،Monodonta vermiculata
كمــا تعــيو ال شــريات ل هــ،إل املنط ــة رنهــا مــن الكائنــات ال ـ تســتطي
احلركة بسرعة م لركة املياإل أثناء املد واجل ر؛ فنجدها ب ال ـخور أو حتتهـا
أو داجل احل ر الر،حة أو على السطح مثلMetopograpsus ، Actaea savignyi :
.Petrolisthes carinipes ،messor
وتعيو الديدان الحررية أيضا ل ه،إل املنط ة ليث جندها ختتحئ عن املـد ل
اجلرور ال حت رها ل اررض كما جند الحعض منها يسحح بشكل لر ل املاء.
وجند ل املنا ،حتت املدية -املغمورخم باملياإل  -ول ال يعان اللينة الرملية
الناعمة ال حتتوي علـى النحاتـات الحرريـة ن ـس ارنـواا مـن ارصـداف الـ
تعــيو ل الشــوا،ئ الطينيــة مثــلRhinoclavis ،Cerithium ،Atys cylindrical :
Turbo ،Trochus eryhraeus ،Murex scoloplax ،Cronia margariticola ،fasciata
Chlamys
 .Turritella cochlea ،radiatesوال وامــــــ امل اســـــــة مثـــــــل:
 Pinctada cfnigra ،Gari amethystus ،ruschenbergeriiوأيضـا جنـد ،Thais tissoti
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،Oliva bulbosa ،Atys cylindrical ،Morula granulate ،Cronia margariticola
 Nassarius albescens ،Murex scoloplax ،Ancillaالـ تأكـل أنواعـا لتل ـة مـن
الرجويات وأيضا ار اك.
تعيو ل ال يعان الترت مدية الضرلة ال ـخرية الكائنـات احليـة املترركـة
مثل احلل ونات كالكيتون  chitionsوارصـداف كـالحطليموم  limpetsوال وامـ
آكلة ارعشا مثل.This savignyi :
وعند عم  15- 12ماا حتت سطح املاء وعندما يغطـى ال ـاا بـالطم
جنـــد مســـتعمرات افـــار مثـــل Pinctada cfnigra :وارصـــداف مثـــلCypraea :
ونًهــا مــن ال وام ـ مثــلThais ،Trochus eryhraeus ،Cerithium egenum :
 Murex scoloplax ،tissotiوكـــثً مـــن ذوات ال ـــدفت مثـــلSpondylus :
 .marisrubriكمـــا حتتـــوي بيئـــة الشـــعا املرجانيـــة عـــادخم علـــى عـــدخم موائـــل
للرجويــات ،ليــث جنــد أعــدادا كــحًخم مــن افــار مثــل Spondylus marisrubri
وارصـــداف ،Morula granulate ،Cerithium caeruleum ،Cerithium egenum
،Nassarius albescens ،Turbo radiates ،Trochus eryhraeus ،Thais ،Strombus
 .Nassarius arculariusكما جنـد أنواعـا ذات ألـوان لتل ـة مـن عاريـات اخليشـوم
 ،Nudibranchsباإلضافة ا أنواا متعددخم من ار اك وال شريات (Sharabati,
).1981, pp. 93-101
ومن اجلدير بال،كر هو أنا كلما كانـت لركـة امليـاإل كـثًخم ،وحتركـت معهـا
رمال ال اا ،كلما أدى ذلك ا ملة تواجد الكائنـات احليـة فيهـا ،وكلمـا ـت
ارعشا الحررية واست رت الرمـال ل ال ـاا كلمـا سادت الكائنـات احليـة فيهـا
وأصحرت من أفضل الحيئات ال تعيو فيها ار اك ونً ال اريات.
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اكل ( )7جط مسح الشا،ئ ل ج

كرَان Survey transect line
يرخم َ

امل در :م التعديل من محل الحالثة:

 مدينة امللك عحد الع ي للعلوم والت نية ،معهد حبـوض ال ضـاء والطـًان،صورخم فضائية جل يرخم كران ،Spot ،بتـاري 2016/10/19م ،الومـت
.5:51:18
 أبو كحوم ،بليغ أ د ،ات ال اخ 2016 ،م.رابعا :أه ،ارنشطة الحشرية امل ثرخم ل الكائنات احلية ل اجل يرخم:
تعد ج يرخم َكرَان من املنا ،ال ليلة ل مياإل اخلليع العرب التابعـة للمملكَـة
العَربيَّة السُّعوديَّة ال يطل عليها ب ر النشاط الحيئ ؛ رنها حتوي موا،ن بيئية
وأليــاء فطريــة بعيــدخم عــن تــأثًات التطــورات العمرانيــة واالمت ــادية ل دول
اخلليع العرب  ،فهـ ت ـ ضـمن جمـال اجلـ ر الحعيـدخم عـن السـالل واخللجـان
املنع لة كخليع سلوى ورأم أبو مميا ،ليث جندها م دهرخم وجتمعات مـن
الكائنات احلية ال وجدت ل ه،إل الح ر بيئة ،حيعية تتعرض للتغيً بشـكل
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كحً؛ مما جعلها مناسحة للعيو والتكـاثر ،باإلضـافة ا مـا تـوفرإل مـن م ـادر
ن،ائيــة .وال تنر ــر أهميــة هــ،إل املنــا ،ل ايــواء الكائنــات احليــة افليــة بــل
جتاوستها ا املستوى اإلمليم والدول ؛ رن بعض أنواا الكائنات احلية الـ
توجد فيهـا أو تعتمـد عليهـا ل فـاخم مـن فـاات لياتهـا م ـن ة ضـمن ارنـواا
العاملية املهددخم باالن راض أو ضمن ارنواا احلساسة للوجـود؛ وذلـك لسـص
ت نيف االحتاد الدول للمراف ة على الطحيعـة واملـوارد الطحيعيـة ( IUCNادارخم
اية الحيئة "أرامكو السـعودية"2012 ،م ،ص .)354لـ،لك جيـص أن يـت،
التعامل م ه،إل املنـا ،احلساسـة بيئيـا حبـ،ر اـديد جاصـة ل مواسـ ،معينـة،
مرتحطة بأومات التكاثر والتعشيو أو الرالة لأللياء الحررية والطيـور ،والـ
عادخم تكون م بداية ف ل الربي ا أوائـل ف ـل ال ـيف ،لضـمان ايتهـا
عند ال يام بأي نشاط بشري وذلك لتجنص أي آثار سلحية عليها.
ومن املاللظ أن ارنشطة الحشرية ال تسـتهدف اجل يـرخم بشـكل محااـر أو
نً محاار أثرت ل الكائنات احليوانية أكثر من الكائنات النحاتيـة ،وذلـك خللـو
اجل يــرخم مــن الســكان وأيضــا لعــدم وجــود أنــواا نحاتيــة ممكــن اســتخدامها ل
التياجاته ،كااللتطا أو التعليـف ونًهـا .وعليـا ،سـنجد أن دراسـة هـ،إل
اجل ئية اعتمدت على ارنشطة ال أثرت سلحا ل احلياخم احليوانية.
ومن أه ،ارنشطة الحشرية ال ت ثر فيها بشكل سليب ،ما يأت :
 -1احاك ال يد :يعد صيد ار اك مـن ارنشـطة االمت ـادية واالجتماعيـة
ال دميــة املهمــة لســكان دول اخللــيع العرب ـ  ،ولكــن أهميتــا ت ايــدت م ـ
سيادخم عدد السكان وسيادخم الطلـص عليـا ،فأصـحرت مهنـة ال ـيد متـارم
بشكل م رط وبأعداد كحًخم باإلضافة ا استخدام وسائل متنوعة لل ـيد
عادخم ما تكـون مـدمرخم للحيئـة؛ فشـحاك ال ـيد املسـتخدمة ل ـيد ار ـاك
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نالحــا مــا تعل ـ فيهــا الســاللف الحالغــة أو صــغارها أو مــد تلتــف لو ــا
فتغرمها جاصة الشحاك املهجورخم.
كما ت ثر احاك ال يد املهملة على الشوا،ئ ل فـرا ،يـور اخلراـنة الـ
تتجا للحرر للت يد أو الشر  ،ليث جتعل ،ري هـا أكثـر صـعوبة ،ومـد تعلـ
ل أرجلها وأجنرتها فتمنعها من احلركة فتموت ،باإلضافة ا أن ه،إل الشحاك
ومعدات رسو الس ن تعمل على تدمً الشعا املرجانية ،الحيئة ال جتد فيهـا
الساللف الغ،اء واحلماية داجل الحرر .ف د أاار الحالث جي ري ميلر Miller,
 J.Dعــام 1986م أن املراكــص الشــراعية الراســية بعيــدا عــن اجل يــرخم ت ـ ثر
بشـكل محااـر ل الســاللف الـ تعشـو ل اجل يــرخم ،ولكـن عنـدما وضــعت
اــحاك ال ــيد علــى بعــد  50مــاا عــن ســالل اجل يــرخم مــل عــدد الســاللف
املعششة فيها (ادارخم اية الحيئة "أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص.)278
 -2املخل ـات والن ايـات :ت ـ،ف ارمـوا املخل ـات الحرريـة الـ تـتخلا
منها الس ن وال وار ب ـورخم نـً ن اميـة ا اـوا،ئ اجل يـرخم فتتكـدم
ه،إل املخل ات فيها ،وال عادخم ما تتكـون مـن مـواد بالسـتيكية وجشـحية
ومعدنية؛ مما ي دي ا صعوبة حترك وتن ل السـاللف وفـرا الطيـور ل
الشا،ئ ،ف د تتعثر فيها الساللف ال غًخم فتعي ها من ال،ها للحرـر،
كما جتعل الشا،ئ نً صاحل لحناء أعشااها ،باإلضافة ا أنها تخكيون بيئة
جاذبــة لل ــوارض فتتكــاثر فيهــا؛ ممــا يشــكل جطــرا يهــدد ســالمة صــغار
الســـاللف الحرريـــة والطيـــور .ف ــ عـــام 1986م فشـــلت الســـاللف
الحررية ل التعشيو على اجلانـص الشـمال مـن اجل يـرخم بنرـو  ٪18مـن
جمموا الساللف ال وصلت اجل يرخم بسحص تراك ،الن ايـات فيهـا (ادارخم
اية الحيئة "أرامكو السعودية"2012 ،م ،ص.)278
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كما أن املخل ات السائلة ال ت ،ف ل الحرر مد تعمـل علـى تغـيً ،حيعـة
املاء من درجة احلرارخم وامللولة؛ مما مـد يـ ثر علـى صـغار السـاللف ،وعلـى
توفر الغ،اء للكائنات احلية.
ويعد التلوض الحاول مـن أهـ ،امللوثـات الـ تهـدد الطيـور الحرريـة ن ـرا
لتأثرها بها بشكل محاار وسري  ،فعنـدما بـدض تسـر للـن ط ل ميـاإل الحرـر
فإن ال يـت ي ـل ا ريـو الطيـور ومـن ثـ ،ـاق الـريو وبـل حمـل ا ـواء
املخ ن ب اجللد والريو ،فيرـرم الطـائر مـن الطح ـة ا وائيـة الـ متكنـا مـن
الط ــو فــوق املــاء ويســه ،ذلــك ل نــرق الطــائر ل الحرــر ،كمــا يعمــل ال يــت
كعــاسل لــراري للطــائر فتــنخ ض درجــة لرارتــا بســرعة؛ ممــا يعمــل علــى
االســتن اف الســري للكميــات االلتيا،يــة مــن الغــ،اء املخـ ن ل جســ ،الطــائر
في دي ا ن وما.
ل د كانت مستعمرات تكاثر ،يـور اخلراـنة  Sterna sppل اجلـ ر السُّـعخوديِّة
بعيــدخم عــن التــأثً اخلطــً لح عــة ال يــت ال ـ ســكحت ل اخللــيع العرب ـ عــام
1991م ،ولكــن التــأثً ظهــر بعــد ذلــك بشــكل نــً محااــر؛ ليــث لــدض
اخن اض كـحً ل جنـاا موسـ ،التـ او جـالل العـام التـال بسـحص ن ـا عـدد
ار اك ال تتغ،ى عليها الطيور.
فعند م ارنة نسحة ف س بـيض ،ـائري اخلراـنة بيضـاء اخلـد Sterna repressa
واخلراــنة امل نعــة  Onychoprion anaethetusب ـ عــام 1991م و1992م ل
ج يرخم َكرَان جند أن اخلرانة بيضاء اخلد  Sterna repressaكان نسحة ف ـس بيضـها
ل الســنة ارو يعــادل  ٪93ول الســنة الثانيــة وصــل ا  ٪45مــن جممــوا
الحـيض ل أعشااـها ،أمـا اخلراـنة امل نعـة  Onychoprion anaethetusف ـد كانـت
نسحة ف س بيضها ل السنة ارو ما ي ار  ٪94ول السنة الثانيـة حنـو ٪47
من جمموا بيضها ل اجل يرخم .كما تنام ت نسـحة جنـاا تربيـة ال ـرا لتـى سـن
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الحلــوغ ل اخلراــنة بيضــاء اخلــد  Sterna repressaمــن  ٪77ل العــام ارول ا
 ٪0ل العــام الثــان  ،ول اخلراــنة امل نعــة  Onychoprion anaethetusبلغــت ل
العام ارول  ٪97أما العام الثان بلغت ف ط .٪37
فمــن الواضــح أن انســكا الــن ط ل عــام 1991م ي ـ ثر ل تعشــيو
وتربية ،يور اخلراـنة  Sterna sppل اجل يـرخم بـل ان اردجنـة الـ ت ـاعدت ل
اء اخلليع العرب أسـهمت ل ج ـض درجـات احلـرارخم؛ ممـا كـان لـا التـأثً
اإلجياب عليها ل ذلك الومت ،ولكن ل العام ال،ي يليا تأثرت ارنواا بشكل
كحً لدرجة فشل اخلراـنة بيضـاء اخلـد  Sterna repressaل تربيـة فراجهـا وذلـك
يعـود بالدرجـة ارو ا تلـوض الحرـر ون ـا الغـ،اء (Symens & Suhaibani,
).1994, p. 47
 -3أعمال استخرا الن ط والغاس ل اخلليع :حتتا اجل يرخم وما بيط بها من
ايــة كاملــة مــن أعمــال اســتخرا
اــعا مرجانيــة وكائنــات حبريــة ا
املعــادن مــن الحرــر ،كمــا أن التلــوض الضوضــائ النــاتع عــن مثــل هــ،إل
ارعمال ي دي ا نتائع جطًخم على الكائنات احليوانية ال تعتمـد علـى
اجل يرخم ،فه تخشعر احليوانـات بعـدم ارمـان؛ ممـا جيعلـها تهجـر املنط ـة،
كما أن الضـوء النـاتع عـن حمطـات اسـتخرا الـحاول أو الغـاس مـد يربـك
فرا الساللف فتتجـا اليهـا بـدال مـن الحرـر؛ ممـا يعرضـها لالفـاام أو
الن وق من اجل اف بعد اروق الشمس.
 -4ال يارات السيالية للج يرخم :أدت ال يارات املتكررخم للج يرخم اما بغـرض
ال يد التجاري أو ملمارسة هوايات الغوص وال ـيد والت ـاط ال ـور ا
ن ل ال وارض وال طط اليهـا ،ليـث اـكلت ل فـاخم مـن ال ـاات جطـرا
كحًا على صـغار السـاللف والطيـور ،فعلمـت ا يئـة السُّـعوديَّة للريـاخم
ال طرية على اصطيادها وتهجًهـا مـن اجل يـرخم لضـمان سـالمة الكائنـات
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احلية فيها .كمـا مـد ي ـطاد بعـض الـ وار السـاللف الحالغـة مـن اـوا،ئ
التعشــيو أو يم ـ الحــيض املوجــود أو مــد يعرضــون ارعشــاش للتــدمً
نتيجة للسً عليها جهال منه .،كما ي ثر أيضا تواجده ،ل املنط ـة جـالل
فــاخم التضــان الحــيض وال ــرا ملــا ي ديــا مــن اضــطرا الطيــور وهجرهــا
لألعشــاش؛ ف يــارخم م ــًخم للج يــرخم ك يلــة بن ــوق العشــرات منهــا ،رن
الوالــدين ســوف يطــًان جــار العــو وي ــالن حمل ــان تــارك الحــيض
وال غار معرض لتهديد أاعة الشمس ال وية ودرجة احلرارخم املرت عة.
وكمــا هــو واضــح مــن العــرض الســاب فــإن الغطــاء النحــات ل اجل يــرخم ال
يتعرض بشكل واضح لتأثًات سلحية عليا؛ وذلك رن اجل يرخم ال تعـد مرعـى
للريوانات وال يوجد فيها نحاتـات حمححـة لاللتطـا فجميـ التـأثًات الحشـرية
كانت واضرة على الكائنات احليوانية.
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شكر وتقدير:

أت دم بع ي ،الشكر واالمتنان لكل من مـدم العـون واملسـاعدخم إلجنـاس هـ،ا
الحرث ،وأجـا بالشـكر سوجـ حممـد بـن وصـل ار ـدي ،وأجـ اللـواء
جالد بن جلي ة العرموب  ،واملهندسة هحـة تـًو ،وارسـتاذ جالـد الشـي مـدير
حممية اجلحيـل لألليـا ء ال طريـة ،وارسـتاذ بليـغ أبـو كحـوم نائـص مـدير حمميـة
اجلحيــل لألليــاء ال طريــة ،وارســتاذ ــً اخللــف مــن منســوب حمميــة اجلحيــل
لأللياء ال طرية ل ا يئة السعودية للرياخم ال طرية ،وارستاذ حممـد بـن عحـام
الشــي  ،وســعادخم الــدكتور عحــدالر ن ال ــحيح الغامــدي ،وارســتاذ عحــداس
الســريحان مــن ادارخم ايــة الحيئــة ل اــركة أرامكــو الســعودية .وســعادخم الــدكتور
جالــد بــن عحــداس ا ــديص مــن كليــة العلــوم ال راعيــة وارن،يــة ل جامعــة امللــك
في ل بارلساء ،وسعادخم الدكتور عحدا ادي بن أ د العول من جامعة ،يحة.
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املصادر واملراجع:
أوال :امل ادر واملراج العربية:
ادارخم

ايـــة الحيئـــة ل اـــركة ال يــــت العربيـــة الســـعودية "أرامكـــو الســــعودية"،

(2012م) ،ار،لس الحرري لغر اخلليع العرب  ،ال هران.
اســكوجي 1996( ، ،م) ،ارراض ـ اجلافــة وال ــرراوية "مــوارد است ــالا
الابــة" ،تراــة :يوســف ال ريش ـ املــال  ،ابــراهي ،ســعيد ابــراهي ،،جــاد اس عحــداس
احلسن ،مراجعة :فوسي حممد الدوم  ،اجمللد ارول ،الدار الحيضاء ،جامعة املختار.
اعية حبوض سـنكن غ وا يئـة الو،نيـة حلمايـة احليـاخم ال طريـة وا ائهـا . ( ،ت)،
بيئات حممية اجلحيل لأللياء الحررية ،الرياض.
احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية2016 ،م ( ،)1مت اســاجاعها بتــاري
2016/12/3م من:
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/259

احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية2016 ،م ( ،)2مت اســاجاعها بتــاري
2017/1/6م من:
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/172

احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية2016 ،م ( ،)3مت اســاجاعها بتــاري
2017/1/7م من:
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/171

احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية2016 ،م ( ،)4مت اســاجاعها بتــاري
2017/1/10م من:
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/173

احليــاخم ال يــة ل اململكــة العربيــة الســعودية2016 ،م ( ،)5مت اســاجاعها بتــاري
2017/1/10م من:
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/170
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السامرائ  ،حممد جع ر؛ وال احل  ،سعدية عـاكول2008( ،م) ،الحيئـة احليويـة
جل يرخم س طرى ومست حلها (دراسة ل جغرافية الحيئـة) ،جملـة كليـة اآلدا  ،العـدد ،82
جامعة بغداد ،العراق.
العجم ـ  ،مهــدي لســن2011( ،م) ،اجلــ ر العمانيــة ل جلــيع عمــان والحرــر
العرب  ..معطيات الحيئة املكانية وامكانات التنمية (دراسة ل جغرافية الحيئة) ،اجمللة العلمية
لكلية اآلدا  ،العدد  ،24جامعة بنها.
متول  ،حممد؛ أبو العال ،حممـود1999( ،م) ،جغرافيـة اخللـيع "اخللـيع العربـ
وجلــيع عمــان ودول اــرق اجل يــرخم العربيــة" ،ط ،4مكتحــة ال ــالا للنشــر والتوسي ـ ،
الكويت.
مدينــة امللــك عحــدالع ي للعلــوم والت نيــة ،معهــد حبــوض ال ضــاء والطــًان ،صــورخم
فضائية جل يرخم كران ،Spot ،بتاري 2016/10/19م ،الومت .5:51:18
املطري ،السيد جالد2001( ،م) ،جغرافية اخلليع العرب  ،الدار السعودية للنشر
والتوسي  ،جدخم.
الناف  ،عحداللطيف

ود1999( ،م)، ،رق املسـح احل لـ للمجتمعـات النحاتيـة

ل املنا ،ال رراوية اجلافة ،النـدوخم اجلغرافيـة الثالثـة ،مسـ ،اجلغرافيـا ،كليـة اآلدا ،
جامعة دمش .
النـــاف  ،عحـــداللطيف

ـــود2004( ،م) ،اجلغرافيـــا النحاتيـــة للمملكـــة العربيـــة

السعودية ،الرياض.
هيئة املسالة اجليولوجية السعودية1433( ،هـ) ،اململكة العربية السعودية "ل ائ
وأرمام" ،ط ،1الرياض.
هيئة املسالة اجليولوجية العسكرية2007( ،م) ،ج ر اململكة العربية السعودية ل
الحرر ار ر واخلليع العرب  ،ط ،1الرياض.
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Karan Island in the Arabian Gulf
A Biogeographic Study

Dr. Hanadi Khalifah Al-Argoubi
Department of Geography and Information Systems
College of Arts
Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Abstract:
The current study deals with the vegetation cover in Karan Island and the
most important wild and amphibious animals which live permanently or
temporarily there. The research describes the natural environment of the island,
the most important natural factors affecting its biological components, and the
plant and animal species in the island and their geographical distribution.
It has been found that Karan Island contains only one plant community
which is the Suaeda Vermiculata, accompanied by Salsola baryosma and
Chenopodium murale. The number of plant species registered in the island is
(27) plant species belonging to (22) genuses and (17) families, including (13)
annual species and (14) Perennial plants, most of which are marine plants. It is
also found that the most important animal species that live the period of their life
on the island and breed there are four species of Sterna spp. The birds are
Thalasseus bergii, Thalasseus bengalensis, the Sterna repressa, and the
Onychoprion anaethetus. The island is also a habitat for two types of sea turtles:
Chelonia mydas and the Eretmochelys imbricate.
Fishing nets represent the most important human activities that negatively
affect the living biota, especially the animal ones. The dumping of garbage and
residue at sea and on shore, the oil and gas extraction in the Arabian Gulf, and
the tourist visits of the island also negatively affect the biota on Karan Island.
Keywords: Island – Karan – Arabian Gulf Islands – Plants – Animals-
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