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والدافعية للتعلم  التوافق النفسي االنفعاليبين المساندة االجتماعية و  العالقات السببية( 1)

 .لدى طالبات الدبلوم التربوي بجامعة حائل
 .قسم علم النفس جامعة حائل. أستاذ مساعد. فاطمة دمحم الخير الصديق. د

omPsyz67@hotmail.c 
  :المستخلص

 ،والتوافق النفسي االنفعالي ،المساندة االجتماعية: هدفت الدراسة لمعرفة السمة العامة لكل من
والدافعية للتعلم لدى طالبات الدبلوم التربوي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، كما هدفت 

الرضا عن الوضع االقتصادي لتقصي طبيعة العالقات السببية بين هذه المتغيرات، وبينها وبين 
باإلضافة إلى التحصيل  ،درجة البكالوريوسالجامعة بوالتقدير عند التخرج في  ،االجتماعي
تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية وبلغ حجمها . بالمعدل التراكمي الحالي هعن ُمعبرا  الدراسي 

أسفرت الدراسة . لسببي المقارن اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج السببي وا.  طالبة 761
المساندة االجتماعية والدافعية للتعلم : اتسمت كل من: اآلتية حصائيةاإلداللة النتائج ذات العن 

. في حين اتسم التوافق النفسي االنفعالي باإليجابية بدرجة فوق الوسط ،باإليجابية بدرجة كبيرة
والتوافق  ،المساندة االجتماعية: تعلم مع كل منتوجد عالقات سببية طردية متبادلة بين الدافعية لل

 .النفسي االنفعالي، وال توجد عالقات سببية بين المساندة االجتماعية والتوافق النفسي االنفعالي
عكسية سببية وفي حين كان لمستوى الرضا المتوسط عن الوضع االقتصادي االجتماعي عالقة 

عكسية مع المساندة سببية الضعيف منه عالقة  كان للمستوى  ،مع التوافق النفسي االنفعالي
توجد عالقة سببية طردية بين التخرج في  .طردية مع الدافعية للتعلمسببية وعالقة  ،االجتماعية

 كما توجد عالقة سببية طرديةبتقدير جيد جدا والمساندة االجتماعية،  سالبكالوريو بدرجة  الجامعة
 . بين التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم

الرضا  -الدافعية للتعلم  –التوافق النفسي االنفعالي  –المساندة االجتماعية  :الكلمات المفتاحية
 .التقدير في درجة البكالوريوس – التحصيل الدراسي –عن الوضع االقتصادي االجتماعي 
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The Causal Relationships between Social Support, Psycho-emotional 
Adjustment and Motivation to Learn, Among Female Students of the 
Educational Diploma at the University of Hail. 
Dr. Fatma Elsiddig, Department of Psychology, University of Hail. 
 
 
 
 

Abstract: 
The study aims to determine the general trends of each social support, 
psycho-emotional adjustment, and motivation to learn among female 
students of the educational diploma at the University of Hail in Saudi 
Arabia. It also aimed to investigate the nature of the causal relationships 
between these variables and satisfaction with the socio-economic 
situation, academic achievement, and the bachelor's degree.  
The sample was chosen randomly and contained 167 students. The 
researcher followed the descriptive approach and the causal approach. 
The study results were statistically significant: Social support and 
motivation to learn were highly positive, while psycho-emotional 
adjustment was positive and above average. There are direct reciprocal 
causal relationships between the motivation to learn and each social 
support and psycho-emotional adjustment, and there are no causal 
relationships between social support and psycho-emotional adjustment. 
While a moderate level of satisfaction with the socio-economic situation 
has an inverse causal relationship with psycho-emotional adjustment, a 
low level of it has an inverse causal relationship with social support and 
a direct causal relationship with motivation to learn. There is a direct 
causal relationship between graduation with a grade of very good and 
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social support. Also, there is a direct causal relationship between 
academic achievement and motivation to learn. 
 
Keywords: social support; psycho-emotional adjustment; motivation to 
learn; satisfaction with the socio-economic situation; academic 
achievement; bachelor's degree.  

 
 
 

 : مقدمة
األفراد الذين يتفاعل معهم  منيحيط به العديد حيث  ،ن وسط بيئة اجتماعية ثرةنسايحيا اإل

. عنه من عالقات ميبعده أوإليه  ميقربهما ، ويحدد درجة ونوع هذا التفاعل بدرجات مختلفة
أم  ةمادي تمن الدعم سواء أكان متعددةواع نوتتميز التفاعالت اإليجابية بين األفراد بتبادل أ

مما يشكل مساندة اجتماعية يقدمها كل منهم لآلخر بحسب الموقف المعين،  ،ةرفيأم مع ةعاطفي
قد يتطلب توافقا نفسيا حيث تتراوح أحداث الحياة  أوينتج عن هذا التفاعل توافق نفسي  وقد

 ،هذه األمورعن  ةالجامعي ةوال تنفصل حياة الطالب ،رومجرياتها بين حدث يسر وحدث يض
كما تتطلب تبادل  ،كل نواحيه وخاصة االنفعالي منه ب التوافق النفسي فيفالحياة الجامعية تتطل

باإلضافة للمساندة التي تقدمها األسرة، ، ومدرساتها وزميالتها ةالمساندة االجتماعية بين الطالب
 ها منأهداف ةحقق الطالبتحتى  األمر الذي يجب أن يترافق بدرجة عالية من الدافعية للتعلم

الجامعة،  في اتخرجه تليالمهنية التي  أم ،االجتماعيةأم  ،العلميةأكانت معة سواء بالجا االتحاقه
 ،االنفعاليالنفسي والتوافق  ،المساندة االجتماعية: كل من وتعمل هذه الدراسة على تقصي طبيعة

 .خرمن عوامل أُ  بهاوما قد يتعلق بجامعة حائل، والدافعية للتعلم لدى طالبات الدبلوم التربوي 
جميعها  على تعددها فقد أجمعت أنهاتالحظ الباحثة و  تعاريف المساندة االجتماعية تعددت 

 ذلك تعريف ةومن أمثل، يتفاعل معهم الفرد للحصول على دعم ما أشخاصعلى أهمية وجود 
الدعم االنفعالي والمادي واألدائي ": بأنهاللمساندة االجتماعية ( 0222)المقصود  وعبدالسرسي 
دراكقدرة الفرد على تقبل  ومدى ،بهبل اآلخرين المحيطين اه الفرد من ق  الذي يتلق . "هذا الدعم وا 

مقدار ما يتلقاه الفرد من دعم : "أنهاب (0227) شعبان وهريدي ، وتعريف(02 :0276، النملة)
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خالل عالقاته باآلخرين من حوله في الشبكة االجتماعية  ومادي ،وسلوكي ،ومعرفي ،وجداني
" وتسبب المتاعب ،أو مواقف تثير القلق ،وخاصة عندما يواجه أحداثا ضاغطة ،ي لهاالتي ينتم

 (.220: 0272، الطراونه)
شير عدد من األبحاث إلى أن مصادر المساندة االجتماعية األساسية تتمثل في األسرة يكما 

والمساندة  ،المساندة االنفعالية والوجدانية: تتمثل في هاأن أشكالو واألصدقاء وزمالء العمل 
، قدور) .والمساندة التقييمية ،والمساندة بالمعلومات أو الدعم المعلوماتي ،األدائية أو المادية

، وترى الباحثة أن مصادر المساندة االجتماعية قد تزداد أو تنقص (44-27، 42-42: 0272
اندة بحسب ثقافة المجتمع المعني، ففي حين تشكل األسرة الصغيرة المصدر األساسي للمس

أن األسرة الممتدة والقبيلة ككل في بعض المجتمعات نجد  ،االجتماعية في أغلب المجتمعات
تشكل مصدرا مهما من مصادر المساندة االجتماعية، وال تقتصر مصادر المساندة االجتماعية 

بل يشكل الجيران مصدرا طيبا للمساندة االجتماعية خاصة في المجتمعات  ،على قرابة الدم فقط
مسلمة، كما ترى الباحثة أن مفهوم المساندة االجتماعية يجعل العديد من مؤسسات المجتمع ال

كالشرطة  ،محتاجا للدعم والسندمصدرا مهما لها، وذلك بحسب الموقف الذي يكون فيه الفرد 
والمستشفى واألندية الرياضية، أما المدارس والجامعات فتحتل المركز الرئيس من بين هذه 

وذلك من خالل ما يجده الفرد من تفاعالت بينه وبين  ،ي تقديم المساندة االجتماعيةالمؤسسات ف
 . وأصدقائهمعلميه وزمالءه 

فمثال المساندة المادية والعاطفية  ،الباحثة أن شكل المساندة االجتماعية يعتمد على مصدرها ى تر 
تكفل المدارس والجامعات في حين ت من غيرها من مصادر المساندة، بها األسرة بقدر أكبر تتكفل

 .بالمساندة المعلوماتية بقدر أكبر من بقية المصادر وهكذا
عن المساندة االجتماعية لدى طلبة الجامعات  التي تقصتأسفرت نتائج العديد من الدراسات  

حيث وجدت هذه الدراسات ارتباط المساندة االجتماعية بالعديد من المتغيرات  ،فائدتها في حياتهم
التي وجدت  Carmeli et al. (2021) دراسةأمثلة ذلك ومن  ،ة الشأن في حياة الطلبةإيجابي
الكفاءة المتسمين بضعف  األكاديمي للطالبيجابي في األداء اإل هااالجتماعية أثر  للمساندةأن 

أن المساندة  Kingery et al. (2020)وجد كذلك  ،(social self efficacy)االجتماعية 
المساندة االجتماعية التي  أما منبئ بقلة القلق لدى الطلبة، عامل األسرةدمة من االجتماعية المق
 علي   وتوصلت دراسة(. well being)الذاتية  من الرفاهيةفتنبئ بدرجة جيدة يقدمها الزمالء 

بين المساندة االجتماعية وفاعلية الذات  إحصائياعالقة ارتباطية دالة  إلى وجود( 0272)
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ارتبطت المساندة ( 0272)في دراسة المطارنة و ، طلبة كلية التربية بجازانلدى  اإلبداعية
 . مع السعادة لدى طلبة جامعة مؤتة إحصائيااالجتماعية ارتباطا داال 

على ضرورة التمييز بين المساندة االجتماعية التي يتلقاها  Rankin et al. (2018)ويؤكد 
دراك إكيفية  هو األكثر تأثيرا   فقد وجدوا أن األمر ،فعال من مقدارها يحتاجونهوبين ما  الطلبة
 بينهمافكلما كان الفارق  ،منها يحتاجونهما  قدرمقارنه مع  يتلقونهالمقدار المساندة التي  الطلبة

 أحدهمخاصة عندما يكون الدعم العاطفي الذي يحتاجه  ،كبيرا أدى ذلك إلى مزيد من االكتئاب
 . يفوق ما يتلقاه

مناحي التوافق  دتتعد حيث ،وباستفاضةالتي تمت دراستها  أقدم المفاهيم النفسية التوافق منإن 
العقلي والديني والسياسي والزواجي واألسري : فهناك التوافق التي يجب أن يحيا بها الفرد

دمحم دراسة  عددتوقد   .(01 -02: 0270 حولي،)واالقتصادي والمدرسي والترويحي والمهني 
زهران ما وضحه منها فأوردت  ،ت الدالة على تمتع الفرد بالتوافق النفسيالمؤشرا( 02:0272)
 ،والمرونة واالستفادة من الخبرات السابقة ،اإلمكانياتالتقبل الواقعي لحدود : كاآلتي (0220)

مع القدرة على التكيف مع المطالب  ،والقدرة على مواجهة التحديات واألزمات ومشاعر اإلحباط
، كما تؤدي إلى الشعور بالسعادة والراحة النفسية والرضا ةالمسؤوليوتحمل  ،ةوالحاجات الداخلي

هو جامعي  الفرد كطالبهم مجال في حياة أ وترى الباحثة أن  .على الحياة واإلقبال ،عن الذات
 داخلالتوافق النفسي للطالب الجامعي سواء أكان ترى أن كما  ،توافقه النفسي مع الحياة الجامعية

من  بالجامعةالتحق  األهداف التين م إليه وما يصبيحقق له نيل  خارجها مامعة أالج أسوار
  .اأجله

 أن القذافي( 72 :0272) دمحمدراسة  النفسي وتذكراالنفعالي أحد أبعاد التوافق  عد التوافقيُ 
ع م ،والسيطرة على عواطفه ،امناسب اانفعالي اقدرة الفرد على اتخاذ موقف"عرفه على أنه  (0277)

هذا وقد تناولت العديد من الدراسات التوافق  ".واالستقرار النفسي دون توترات حباالرتياشعوره 
ال الحصر منها على سبيل المثال النفسي لدى طلبة الجامعة من حيث ارتباطه بعدد من العوامل 

أن التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة معهد إعداد التي وجدت ( 0277)دراسة الزاملي 
أن عدد من  (0272)دمحم دراسة  هوجدت، وما المعلمين ذو عالقة موجبة مع السلوك التوكيدي

  .االنفعالي النفسي سنوات االلتحاق بالجامعة يحدث فروقا بين الطالبات من حيت توافقهن
، الدراسيةحياتهم  طوال مسار على الطالب والطالبات الدافعية للتعلم العامل األكثر تأثيرا   عدت  
 وأ مدارس منور الدراسة بدُ  مالتحاقهاألهداف المنشودة من  واأن يحقق ون بدونها ال يستطيعف
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عرفوا الدافعية  (0226)أن توق وآخرون ( 66: 0272)، وقد ذكر المساعيد والتح جامعات
 عليه بنشاط واإلقبالحالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف التعليمي، : "للتعلم بأنها

 بأنها( 144: 0274)د وتعرفها دراسة جدي "موجه، واالستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم
وقد ذكرت "  العلمي البحثالقوة الداخلية التي تجعل الطالب يرغب في الدراسة وتدفعه إلى "

األدوار عددا من وضحا ( 0221)أن الزغلول والمحاميد ( 22:  0272عبد الوهاب،) دراسة 
 ،المتعلماطالق الطاقات الكامنة لدى : منها ،الدافعية للتعلم عمليتي التعلم والتعليم هاب متخد

على التعلم برغبة واهتمام شديدين، وجذب انتباه المتعلمين  اإلقبالوحفزه على  ،واستثارة نشاطه
ه وتركيزهم على موضوع التعلم والحفاظ على هذا االنتباه مما يحقق الهدف من الدرس، كما توج

التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم  الماديةواإلمكانات المادية وغير  الوسائلالمتعلمين الختيار 
  .من التعلم

وعملت على تقصي  ،الدراسةلذا تناولت العديد من الدراسات في المجال التربوي الدافعية للتعلم ب 
عديد من الدراسات على بل وألهميتها عملت ال ،آثار ارتفاعها أو انخفاضها على أداء الطالب

دراسة األحمدي ال الحصر  المثال على سبيل هذه الدراسات ومن ،معرفة العوامل المرتبطة بها
دراسة كما وجدت  ،بالتفكير اإليجابي التنبؤتعمل على  للتعلم الدافعيةأن التي وجدت  (0274)

  .التحصيلي األعلى وى ذوي المستأكبر لدى الطلبة  للتعلم كانتالدافعية أن ( 0222) المساعيد
 أنوضح أن مصدر الدافعية للتعلم إما  Lumsden (1994)أن ( 222: 0271)ويذكر السيد 

من أجل ما يجده من متعة في عملية التعلم و ، يكون داخليا حيث يعمل المتعلم من أجل التعلم
ا المعلم أو خارجيا وذلك في حالة التعلم القائم على تحقيق الجوائز ورض ،اإلنجاز وتحقيق
  .والوالدين

يبرر اختيارها لهذه المتغيرات عليه  ترتكز نظريا  أساسامما سبق االطالع عليه تجد الباحثة 
 ،فكلها متغيرات شديدة االرتباط بالحياة األكاديمية ،طالبات الدبلوم التربوي  في مجتمعلدراستها 

د أن يتسمن بسمات تؤهلن فالب ،الدبلوم التربوي يهدف إلى تخريج معلماتبرنامج خاصة أن 
ومستوى مرتفع من  ،عالية للتعلم دافعيةنفسهن ذوات أأن يكن هن  والبد ،التربوي  بدورهنيام قلل

وأنهن يجدن في حياتهن الشخصية المساندة االجتماعية مما يجعلهن  االنفعالي، النفسي التوافق
السببية  العالقاتبحث عن كذلك لم تجد الباحثة دراسات سببية ت، غيرهن مؤهالت ألن يساندن

الدبلوم  لدى طالبات أمبصفة عامة كان أسواء  ،مجتمعة في دراسة واحدةالمتغيرات هذه بين 
 .بصفة خاصة بجامعة حائلالتربوي 



 

 

 

 

 

 

7 

 

Amarabac Journal 

 ISSN: 2162-3621                                            مجلة اماراباك العلمية المحكمة               

 Page:1-98                 Vol. 13, No. 43, 2022                       2222، 31لعدد 11المجلد 

 :الدراسةوأسئلة مشكلة 
وتخريج عدد من الطالبات الراغبات للعمل في  لتأهيلتم افتتاح الدبلوم التربوي في جامعة حائل 

حتاج لتدريسها كليات علمية وأدبية ذات تخصصات يُ  فيدريس الحكومي ممن تخرجن قطاع الت
الراغبات الدبلوم التربوي الخريجات برنامج بفالتحقت  ،اإلعداد التربوي  ينقصهنفي المدارس ولكن 

من ذوات التخصصات العلمية واألدبية المختلفة ولكنهن ال يحملن  بالعمل في مجال التدريس
تتطلب أن يتصف التدريس وظيفة إن . عد هذا شرطا للتوظيف كمعلمةتربية حيث يُ ال بكالوريوس

دراكه السليم و  ،والدافعية العالية للتعلم ،االنفعاليالنفسي من يعمل بها بالتوافق  لمقدار ما يتلقاه ا 
 المعلمون بها  يتحلىكلها أمور يجب أن ف، ومستمتعا به ذا المقدارمتقبال لهمن مساندة اجتماعية 

مدى عملت الباحثة على دراسة  ، لذالطالبهم أو طالباتهمتقديمها  او أوال حتى يستطيع والمعلمات
ومعرفة العوامل السببية  ،توافر هذه الصفات لدى الطالبات المقبالت على العمل كمعلمات

 :التاليين السؤالينللوصول إلى إجابات عن  المجالفي هذا تسعى الدراسة و  المتعلقة بها،
والدافعية  ،التوافق النفسي االنفعاليو  ،االجتماعية المساندة: ي السمة العامة لكل منما ه .7

 لدى طالبات الدبلوم التربوي بجامعة حائل؟ للتعلم
عوامل فيما بينها كيف تشكل ما هي طبيعة العالقات السببية بين متغيرات الدراسة و  .0

 ببعضها البعض؟منبئة 
الخاضعة متغيرات الطبيعة العالقات السببية بين  تقصيإلى  الدراسة هدفت :الدراسةأهداف 

 ،المساندة االجتماعيةب التنبؤالعاملة على  المتغيرات، من حيث معرفة الدراسة هللفحص في هذ
عامل  على أنهتارة  تفحص كل متغير منهاحيث والدافعية للتعلم،  ،التوافق النفسي االنفعاليو 

 تتأثرإلى معرفة كيف  الدراسةهدف تكما . امل تابع لهعأخرى كمستقل للمتغير اآلخر، وتارة 
التقدير الذي بو  ،المتغيرات السابقة بمدى رضا الطالبة عن وضعها االقتصادي االجتماعي

حازته عنه بالمعدل التراكمي الذي  ُمعبرا  بتحصيلها الدراسي و  ،البكالوريوستخرجت به في مرحلة 
: ، هذا باإلضافة إلى معرفة السمة العامة لكل مندراسةالهذا  إلجراءالسابق  الدراسيفي الفصل 

 .والدافعية للتعلم لدى الطالبات ،والتوافق النفسي االنفعالي ،المساندة االجتماعية
 :نوعين من المتغيرات الدراسة تتضمن :الدراسةمتغيرات 
رضا الطالبة عن مدى : من تضم كالو وهي متغيرات مستقلة : سمية ورتبيةامتغيرات  .7

في مرحلة  الجامعة فيوالتقدير الذي تخرجت به  ،عها االقتصادي االجتماعيوض
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وقد تم التعامل مع كل مستوى من مستويات هذه المتغيرات االسمية  .البكالوريوس
 .كمتغير عددي والرتبية

وهي المتغيرات التابعة للمتغيرات االسمية والرتبية (: فترية أو نسبية)متغيرات كمية  .0
سابقا ، وقد تكون بين هذه المتغيرات الكمية عالقات سببية مباشرة أو غير  شار إليهاالمُ 

المساندة االجتماعية، والتوافق النفسي االنفعالي، : من المتغيرات كالوتضم هذه . مباشرة
عنه بالمعدل التراكمي للفصل الدراسي السابق  ُمعبرا   الدراسيالتحصيل والدافعية للتعلم، و 
 .سةالدرالتطبيق أدوات 

 :تعرف الباحثة مصطلحات الدراسة كاآلتي :الدراسةمصطلحات 
الدعم الوجداني والسلوكي الذي تتحصل علية الطالبة في المواقف الحياتية  :المساندة االجتماعية

عرف وتُ . كما تدركه الطالبة المختلفة من المحيطين بها من أفراد أسرتها وزميالتها ومدرساتها
ستخدم في هذه تحصل عليها الطالبة في مقياس المساندة االجتماعية المُ بالدرجة التي ت إجرائيا
 .الدراسة

في الجامعة و  ،بشكل عاماالنسجام مع المواقف الحياتية القدرة على  :التوافق النفسي االنفعالي
مع  اإليجابي الحكيموالتعامل  ،االستمتاع باألحداث الطيبةوالذي يظهر في بشكل خاص، 

بالدرجة التي تتحصل عليها  إجرائياعرف ويُ . التأقلم معهاب أمبحلها كان أسواء  األحداث المزعجة
 .ستخدم في هذه الدراسةالمُ  التوافق النفسي االنفعاليالطالبة في مقياس 

الرغبة في التعلم والتي تظهر في سلوك الطالبة الدال على مدى االهتمام  :الدافعية للتعلم
بالدرجة التي تتحصل عليها الطالبة في مقياس  إجرائياعرف وتُ . العلمي بالدراسة والتحصيل

 .ستخدم في هذه الدراسةالمُ  الدافعية للتعلم
الطالبة من خالل دراستها  منت منهالقدر من المعارف والمهارات التي تمك   :التحصيل الدراسي

لطالبة الذي تحصلت بالمعدل التراكمي ل إجرائياعرف يُ و . دبلوم التربوي المختلفةبرنامج اللمقررات 
الدراسي السابق  في مقررات الفصل عليه من خالل أدائها في االختبارات التحصيلية المختلفة

 .للفصل الذي ُطبقت أثناؤه أدوات هذه الدراسة
 :حدود الدراسة

 .جامعة حائلب الدبلوم التربوي في برنامج  المسجالتالدارسات و  اإلناث: الحدود البشرية
المملكة العربية  -مدينة حائل -بحي أجا  جامعة حائلمجمع الطالبات ب :الحدود المكانية

 .السعودية
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 م0276/0271الدراسي  للعامالفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمانية
الطالبة، والتوافق النفسي  تدركهاعلى فحص المساندة االجتماعية كما  كما تقتصر الدراسة -

هم الطالبة بذلك، وليس بما يدلي به اآلخرون عنها ممن  رتقر االنفعالي والدافعية للتعلم كما 
 .حولها

جراءاتهمنهجية الدراسة   :الميدانية اوا 
حيث عملت  المقارن  والسببيوالمنهج السببي  ،اتبعت الباحثة المنهج الوصفي :منهج الدراسة

ن العلة بغرض تحديد العالقة بي متغيرات الدراسة معرفة العالقات السببية بينعلى الباحثة 
صنف أحيانا  ضمن البحوث المنهج السببي يُ  أن( 006: 7224) أبو عالميذكر و  .والمعلول

يحاول  –المنهج السببي  –الوصفية ألنه يصف الحالة الراهنة لبعض المتغيرات إال أن هذا النوع 
ا  من أن يحدد أسباب الحالة الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة، لذا يمكن اعتباره بشكل عام نوع

طلق على البحوث التي تنتهج يُ ويذكر أيضا أنه في بعض األحيان . مناهج البحوث قائما  بذاته
، (expost Facto)طلق عليه بالالتينية أو ما يُ " ما بعد الواقع"بحوث  المقارن  المنهج السببي

 .ةن العلة والمعلول يكونا قد حدثا بالفعل ويحاول الباحث دراستهما دراسة تراجعيإحيث 
للفصل الدراسي يتكون مجتمع الدراسة من طالبات الدبلوم التربوي المسجالت : مجتمع الدراسة

 .0276/0271للعام الدراسي الثاني 
 761وبلغ عدد الطالبات المستجيبات للمقاييس  ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية :عينة الدراسة

    .ةطالب
  
 
 
 

 :الدراسةتوصيف عينة 
 االسمية والرتبيةوضح خصائص عينة الدراسة تبعا للمتغيرات ي( 1)جدول رقم 
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 النسبة المئوية المجموع التدرج متغيرات التوصيف
 فيالتقدير عند التخرج 

بدرجة  الجامعة
 البكالوريوس

 38.9 65 جيد
 39.5 66 جيد جدا
 21.6 36 ممتاز

 100.0 167 المجموع
الرضا عن الوضع 
 االقتصادي االجتماعي

 7.8 13 ة الرضاضعيف
 25.1 42 متوسطة الرضا

 48.5 81 راضية
 18.6 31 راضية جدا 

 100.0 167 المجموع
 :دوات التاليةاستخدمت الباحثة لجمع البيانات األ :أدوات الدراسة 

االقتصادي  وضعهاعن الطالبة رضا  مدى: عنوتسأل  :األولية البياناتاستمارة  .7
 ، والمعدلالبكالوريوسبدرجة  الجامعة في تخرجهاعند ازته الذي ح والتقدير ،االجتماعي
 .لفصل الدراسي السابق لتطبيق أدوات الدراسةالذي تحصلت علية في االتراكمي 

وعلي،  البوارضي) ،(0270)إعداد سناء جبار كاطع  :مقياس المساندة االجتماعية .0
0272 :706.) 

 .(627: 0272)الحميد حجو  مسعود عبدإعداد  :التوافق النفسي االنفعاليمقياس  .6
: 0276، وحسينالكريم  عبد)، (0222)إعداد نورجان عادل : مقياس الدافعية للتعلم .2

7661-7664.) 
 :الدراسة األولية للمقاييس

هو التحقق من  الدراسةأن الغرض من الدراسة األولية ألدوات ( 22: م7224)يذكر أبو عالم 
ع البيانات، كما ينوه إلى أن هناك فرقا  بين الدراسة صدق وثبات األدوات قبل استخدامها في جم

، فالغرض من الدراسة االستطالعية القيام ببحث الدراسةاالستطالعية والدراسة األولية ألدوات 
، أما الدراسة األولية فغرضها التحقق من صدق الدراسةمصغر الختبار مختلف عناصر خطة 

أولية تجريب المقاييس على عينة  مت. البياناتع قبل استخدامها في جم الدراسةوثبات أدوات 
، وبعد تصحيح الحاليةالدراسة ، تم اختيارهن بطريقة عشوائية من مجتمع طالبة( 32)حجمها 

التوصل إلى تم  SPSSوباستخدام برنامج االستجابات ورصد الدرجات في الحاسب اآللي، 
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كما  اإلجراء هذا الباحثة نتائجض وتعر ، الخصائص السيكومترية التالية للمقاييس المستخدمة
 :يلي
 :حساب االتساق الداخلي للمقاييس: أوال
مع الدرجة الكلية  البنودلمعرفة اتساق  :لمقياس المساندة االجتماعية الداخلي ـ االتساق 1

 درجةحساب معامل ارتباط بيرسون بين تم ، بندا( 02)والمكون من بمقياس المساندة االجتماعية 
 :لدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراءمع ا بندكل 

مع الدرجة الكلية بمقياس المساندة االجتماعية  البنوديوضح معامالت ارتباط ( 2)جدول رقم 
 (.32= ن . )الدراسة الحاليةبمجتمع 

معامل  البندرقم 
 االرتباط

معامل  البندرقم 
 االرتباط

معامل  البندرقم 
 االرتباط

1 .429 8 .254 15 .504 
2 .696 9 .598 16 .139 
3 .389 10 .505 17 .456 
4 .494 11 .578 18 .144 
5 .395 12 .543 19 .180 
6 .427 13 .411 20 .415 
7 .562 14 .291   

 ،موجبة اإلشارة البنودمعامالت االرتباط لجميع جميع تالحظ الباحثة من الجدول السابق أن 
اتساق داخلي جيد، وذلك عند ببهذا المقياس تتمتع  البنودهذا يعني أن جميع و  ،وغير صفرية
 .الدراسة الحاليةمجتمع تطبيقه على 

مع الدرجة الكلية  البنودلمعرفة اتساق  :لمقياس التوافق النفسي االنفعالي الداخلي ـ االتساق 2
معامل ارتباط بيرسون بين حساب  تم ،بندا( 72)والمكون من التوافق النفسي االنفعالي بمقياس 

 :اإلجراءمع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوضح نتائج هذا  بندكل  درجة
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التوافق النفسي مع الدرجة الكلية بمقياس  البنوديوضح معامالت ارتباط  (3)جدول رقم 
 .(32= ن ) .الدراسة الحاليةبمجتمع  االنفعالي

معامل  البندرقم 
 االرتباط

معامل  البندم رق
 االرتباط

معامل  البندرقم 
 االرتباط

1 .448 6 .466 11 .272 
2 .313 7 .555 12 .305 
3 .390 8 .258 13 .502 
4 .325 9 .289 14 .505 
5 .445 10 .533 15 .503 

 ،موجبة اإلشارة البنودمعامالت االرتباط لجميع جميع تالحظ الباحثة من الجدول السابق أن 
اتساق داخلي جيد، وذلك عند ببهذا المقياس تتمتع  البنودوهذا يعني أن جميع  ،ريةوغير صف
 .الدراسة الحاليةمجتمع  ىتطبيقه عل

مع الدرجة الكلية بمقياس  البنودلمعرفة اتساق  :للتعلملمقياس الدافعية  الداخلي ـ االتساق 3
مع  بندكل  درجةبيرسون بين  معامل ارتباط تم حساب، بندا( 01)والمكون من  الدافعية للتعلم

 :الدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء
 للتعلم بمجتمعالدافعية مع الدرجة الكلية بمقياس  البنوديوضح معامالت ارتباط ( 4)جدول رقم 

 (.32= ن . )الدراسة الحالية
معامل  رقم البند

 االرتباط
معامل  رقم البند

 االرتباط
معامل  البند رقم

 االرتباط
معامل  رقم البند

 االرتباط
1 .400 8 .432 15 .431 22 .421 
2 .716 9 .683 16 .301 23 .412 
3 .632 10 .127 17 .481 24 .776 
4 .619 11 .221 18 .554 25 .458 
5 .600 12 .690 19 .354 26 .605 
6 .623 13 .642 20 .197 27 .514 
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7 .605 14 .561 21 .391   
 ،موجبة اإلشارة البنودمعامالت االرتباط لجميع جميع تالحظ الباحثة من الجدول السابق أن 

اتساق داخلي جيد، وذلك عند ببهذا المقياس تتمتع  البنود، وهذا يعني أن جميع وغير صفرية
 .الدراسة الحاليةمجتمع  ىتطبيقه عل

 : للمقاييس معامالت الثبات :ثانيا
بمجتمع  الدبلوم التربوي على طالبات  اعند تطبيقه للمقاييس وذلكالثبات  معامالتلمعرفة 

فبين هذا اإلجراء النتائج  ،بروان -وسبيرمان تطبيق معادلتي الفاكروبناختم  ،الدراسة الحالية
 : المعروضة بالجدول التالي

لتوافق المساندة االجتماعية ومقياس ا يوضح نتائج معامالت الثبات لمقياس( 5)جدول رقم 
 (.32= ن . )الدراسة الحالية للتعلم بمجتمعالدافعية النفسي االنفعالي ومقياس 

 معامالت الثبات البنودعدد  المقياس
 براون  -سبيرمان  الفا كرونباخ

 833. 823. 20 المساندة االجتماعية
 806. 796. 15 االنفعالي النفسي  التوافق 

 901. 904. 27 الدافعية للتعلم
 امالءمته وبالتالي للمقاييسثبات المرتفع ال الباحثة تالحظ( 2)نظر إلى الجدول السابق رقم بال

لدى طالبات  االجتماعية والتوافق النفسي االنفعالي والدافعية للتعلم المساندة :منلقياس كل 
 .(الدراسة الحاليةمجتمع )بجامعة حائل  الدبلوم التربوي 

  :الدراسةائج عرض نت
ما هي السمة  :والذي نصه األول السؤالاإلجابة عن  نتائج ومناقشة وتفسير عرض :أوال

والدافعية للتعلم لدى طالبات  ،والتوافق النفسي االنفعالي ،المساندة االجتماعية: العامة لكل من
 "الدبلوم التربوي بجامعة حائل؟

 :منلعامة لكل لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة السمة ا( ت)يوضح نتيجة اختبار  (6)جدول رقم 
 الدبلوم التربوي لدى طالبات  للتعلم والدافعيةالنفسي االنفعالي  االجتماعية والتوافقالمساندة 

 .(167= ن ) .بجامعة حائل
المتغيرات 

 الكمية
الوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 معياري 

قيمة ال
 محكيةال

( ت)قيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

قيمة ال
 حتماليةاال

 االستنتاج
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دة المسان
  االجتماعية

 كبيرة 001. 166 4.271 73.3 11.3 77.08

التوافق النفسي 
  االنفعالي

50.35 7.3 
45.0 

فوق  001. 166 9.437
 الوسط

 كبيرة 001. 166 6.025 99.0 12.5 104.83 الدافعية للتعلم
 
ا قدر أن الطالبات يرين أنهن يتلقين  المعروضة في الجدول أعاله يتضح من النتيجة السابقة -

 فيه هاته الطالبات، الذي تعيشالمجتمع  ةربما يعود هذا لطبيعف ،المساندة االجتماعية من اكبير 
تتنوع مصادرها بحسب ثقافة كل مجتمع وال تقتصر على كما ترى الباحثة فالمساندة االجتماعية 

 بالترابطيتميز خاصة أنه مجتمع مسلم  ،بالترابط االجتماعي يتسم ، فمجتمع حائلمصادر بعينها
والرغبة في تقديم المساعدة لكل من يحتاجها، ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الحائلي  ،األسري 

، حيث يعتز يتسم بالكرم الذي تناقلوه من أسالفهم فحائل هي موطن حاتم الطائي المشهور بكرمه
 خل مدينة حائلدا البكالوريوسما بعد للدراسات  توفير فرصةكذلك  .المجتمع الحائلي بهذا األمر

أتاح لهن  هبأن ساندهن وذلكيبأن المجتمع  أشعر الطالباتربما  ،تكن مطروحة من قبل والتي لم
فليس كل الطالبات يستطعن لسبب أو آلخر السفر أو االنتقال  ،فرصا تعليمية داخل مدينة حائل

بة داخل الجامعة تعليمية طي بيئةكذلك توفر . خر بها جامعات تقدم مثل هذه البرامجمدن أُ إلى 
معهن والعالقات الطيبة  التدريس هيئة، فتعاون أعضاء الطالباتهذا الشعور لدى  عزز قد يكون 

 كما ترى الباحثة .أنها تتلقى قدرا كبيرا من المساندة االجتماعية ترى بين الزميالت تجعل الطالبة 
أو  ل في المجتمع االفتراضيللتفاع وسائلنترنت وفرت في شبكة اإل والمتمثلة الحديثةأن التقنية 

على  مجموعات إنشاء أتاح للطالباتمما  ،طلق عليه اآلن وسائل التواصل االجتماعيما يُ 
يتعلق  فيماوالتعاون فيما بينهن  ،المعلومات تداوللهن  يسر األمر الذي ،أبالواتس تطبيق 

الذي ساندة االجتماعية الممن قدر الفي زيادة قد يكون ساهم بشكل أو بآخر مما  ،بأمور الدبلوم
بين  عالقة ارتباطية دالة إحصائيا( 0202)الزهراني هذا وقد وجدت دراسة ، تدركه الطالبة

 .جودة الحياةو المساندة االجتماعية 
االجتماعية التي  للمساندةهذا اإليجابي  إلدراكهنكإناث أدت  ة الطالباتطبيعربما تكون  أيضا

المساندة  إدراكلديهن القدرة على  اإلناثأن    Fezer (2008)دراسة  فقد وجدت يتلقينها،
 يتطلب الحصول على قدر من المساندة أحياناوترى الباحثة أنه . االجتماعية أكثر من الذكور
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يشعرن بالحرج  بحكم طبيعتهم كإناث ال، فالطالبات اآلخرينمن  عنها وطلبهااالجتماعية السؤال 
مع  اإلناثعند مقارنة أنه   Ashton, & Fuehrer (1993)وجد فقد  من طلب المساندة،

ن يطلبوها ألالمساندة االجتماعية العاطفية وجد أن الذكور أقل احتماال  طلبهنفي مدى  الذكور
قلل ي أن هذاحرجا في طلب المساعدة حيث لن تشعر ب دال تجبطبعها  فاألنثى. باإلناثمقارنة 

التي تحدد  تالمجتمعافي  خاصة ،را عن األنوثةتعبيبل أن بعضهن يجدن فيها  ،شيئا أنوثتهامن 
 اإلناثكذلك  .تطلب المساعدة والذكر الشهم يقدمها فاألنثىوالذكور،  اإلناثأدوار رق واضح ابف

مما يؤدي لحصولهن على المساندة  كبيرهلديهن القدرة على اإلفصاح عن ذواتهن بدرجة 
رتباطية موجبة بين اإلفصاح عن الذات عالقة ا( 0276) دراسة النملة فقد وجدت ،االجتماعية

 حيث تمتعت والمساندة االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية،
 .على ذلك الطالباإلفصاح عن ذواتهن بدرجة أكبر من قدرة  علىبقدرة  الطالبات

 الطلبةأن  وجدوافقد   Rankin et al. (2018) دراسة إليهتناقض هذه النتيجة ما توصلت 
ربما . فعال بحاجتهكون المساندة االجتماعية المقدمة لهم على أنها أقل مما هم ر عامة يدبصورة 
: مافيهالدراستان جريت أُ  نذيلالالختالف ثقافي بين المجتمعين االختالف بين النتيجتين يرجع 
طالبات منفصلة عن تجد الباحثة نتيجة لللم  اكم Rankin et. al (2018)  دراسة و  الحالية

 .في الجزء الذي تيسر لها االطالع عليه من تلك الدراسةالطالب 
وربما يعود هذا ، فوق الوسطبدرجة  يجابيةباإللدى الطالبات  االنفعالي اتسم التوافق النفسي -

دارة في مرحلة عمرية تتسم بالقدرة على التعامل مع األمور بقدر طيب من ضبط  ألنهن النفس، وا 
الجامعية في  البيئةوكذلك حائل والتي تتسم بكونها مدينة هادئة  ةبيعة الحياة في مدينكذلك ط

 طيب من التوافق مع مجريات األمور،على قدر  الطالبات جعالمما  اقد تكون ،جامعة حائل
بدرجة الجامعة  فيتخرجن  التربوي  مالدبلو  ببرنامج لاللتحاقأيضا الطالبات الالتي تم قبولهن 

ذكرت  وقد مرتفع،بتقدير يتراوح من جيد إلى ممتاز فهن ذوات تحصيل أكاديمي  يوسالبكالور 
المؤشرات الدالة على تمتع الفرد يرى أن أحد ( 0272)أن عبد هللا ( 02:0272)دمحم  دراسة

وتنمية المهارات األكاديمية  ،بالقدرة على التحصيل األكاديمي الجيد تمتعهبالتوافق النفسي 
دراسة الزاملي  إليها التي توصلتالنتيجة  وتوافق هذه النتيجة إلى درجة ما .جتماعيةوالمعرفية واال

أيضا دراسة ، و من أن طلبة معهد إعداد المعلمين يتمتعون بتوافق نفسي واجتماعي عال( 0277)
 .باإليجابيةالجوف يتسم جامعة أن التوافق النفسي لدى طالبات التي وجدت ( 0276)بكر 
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حدث مع المساندة االجتماعية كما االنفعالي إلى درجة كبيرة النفسي  توافقدرجة الصل تلم 
نتيجة ألن الطالبات قد يخبرن بعض الظروف وترى الباحثة أن هذا قد يكون  والدافعية للتعلم،

قد يؤثر على طريقة تعاملهن مع  مما( الدبلوم فترة)فهن أمام تحدي مدته عام  ،التي قد ثير قلقهن
  .في المنزل أومن حولهن في الجامعة  ةحياال أحداث بعض

يبدو ، وترى الباحثة أن هذا يجابية بدرجة كبيرةباإللدى الطالبات  الدافعية للتعلم اتسمت -
الدبلوم التربوي برغبة منهن في الحصول على الفوائد المرجوة برنامج فالطالبات التحقن ب امنطقي

ضروري متطلب لتلبية  التربوي  الدبلوممج جامعة حائل برنا طرحتمن هذا البرنامج، حيث 
، وعليه تكون دافعية الطالبة التربية بكالوريوسبلمن لم يتخرجن  معلمة على وظيفة للحصول
 قد تعرض ويتنافسحتى تتخرج بمعدل يؤهلها للفوز بوظيفة وذلك هذا البرنامج عالية  فيللتعلم 

بعد دفع الرسوم المقررة على عكس  لبرنامجاتلتحق الطالبة بهذا أيضا  .المتقدماتعليها عدد من 
المملكة العربية السعودية  في البكالوريوسلمرحلة  التعليم الجامعيإن حيث  البكالوريوسبرامج 

دافعية عالية للتعلم، كذلك  امن له إاللتحق بمثل هذه البرامج مدفوعة األجر ت المجاني، وعلية 
  .في هذا البرنامج الدراسة لها لمتطلبات وواجباتبإهماالطالبة لن تود خسران المبلغ المالي 

 أنوضح أن مصدر الدافعية للتعلم إما  Lumsden (1994)أن ( 222: 0271)ويذكر السيد 
يجمع المصدرين لدى الطالبات  الدافعية للتعلمخارجيا، وترى الباحثة أن مصدر  ويكون داخليا أ

أنفسهن علميا ومهنيا وماديا، وكذلك هو مدفوعات برغبة في تطوير  ألنهن: فهو داخلي ،معا
شهادة الدبلوم التربوي ل نيلهاجراء وظيفة معلمة  علىحيث ينتج عن حصول الطالبة  :خارجي

أن  من( 0277)يخلف وخليفة دراسة توافق هذه النتيجة ما توصلت إلية . وضعا اجتماعيا أفضل
  .طلبة جامعة قطر يتسمون بدافعية عالية للتعلم

ما هي طبيعة  :والذي نصه نتائج اإلجابة عن السؤال الثانيومناقشة وتفسير ض عر : ثانيا
 العالقات السببية بين متغيرات الدراسة وكيف تشكل فيما بينها عوامل منبئة ببعضها البعض؟

 :العالقات السببية المباشرة مع المساندة االجتماعية كمتغير تابع. 1
ار المتعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات التي يوضح نتيجة تحليل االنحد( 7)جدول رقم 

 . حائلبجامعة  الدبلوم التربوي طالبات  لدىلها قدرة على التنبؤ بالمساندة االجتماعية 
 (.167= ن )

المتغيرات 
الداخلة في 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( ف)مة قي
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معادلة 
التنبؤ 

بالمساندة 
 االجتماعية 

 المعدل المتعدد

الدافعية 
 للتعلم

 37.75 االنحدار 3974.227 1 3974.227 االنحدار
 

.001 .432 
 الخطأ 105.271 165 17369.761 الخطأ
 الكلي  166 21343.988 الكلي

الدافعية 
رضا  +للتعلم

ضعيف عن 
 الوضع

 ياالقتصاد
 االجتماعي

 22.18 االنحدار 2271.827 2 4543.653 االنحدار
 

.001 .461 
 الخطأ 102.441 164 16800.335 الخطأ
 الكلي  166 21343.988 الكلي

الدافعية 
رضا  +للتعلم

عن ضعيف 
الوضع 

االقتصادي 
+ االجتماعي

في  التخرج
 الجامعة

 بكالوريوسب
بتقدير جيد 

 جدا  

 16.54 االنحدار 1660.172 3 4980.516 راالنحدا
 

.001 .483 
 الخطأ 100.389 163 16363.472 الخطأ
 الكلي  166 21343.988 الكلي

وداللتها اإلحصائية ( االرتباطات السببية المباشرة)يوضح معامالت المسارات  (8)جدول رقم 
بجامعة  الدبلوم التربوي طالبات  لدىعية للمتغيرات التي لها قدرة على التنبؤ بالمساندة االجتما

 (.167= ن ). حائل
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المتغيرات الداخلة في معادلة 
 التنبؤ بالمساندة االجتماعية 

معامالت 
 المسارات 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

قيمة ال
 االحتمالية

 االستنتاج

 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 6.103 425. الدافعية للتعلم
 الوضعرضا ضعيف عن 

 جتماعيي االصادقتاال
 ارتباط عكسي سببي مباشر 016. 2.436- 168.-

الجامعة  فيالتخرج 
 بتقدير جيد جدا   بكالوريوسب

 ارتباط طردي سببي مباشر 039. 2.086 145.

 
ا ر  أث  الجامعة  فيوالتخرج بتقدير جيد جدا  للتعلم الدافعيةنجد أن  أعالهبالنظر إلى الجدولين  -

، مما معها عالقة سببية طردية عالقتهماحيث كانت  ساندة االجتماعيةبطريقة مباشرة على الم
الجامعة  في مرتفعتي كانت لهن دافعية عالية للتعلم وتخرجن بمعدل اليدل على أن الطالبات ال

 ألن يدركن أنهن يتلقين القدر المناسب من المساندة االجتماعية التي يحتجنها،يدفعهن هذا األمر 
 إدراكهاإليجابية في حياة الفرد قد تتدخل في كيفية  األحداثا على أن األمر الذي يدل هن

 يالدراس اال شعوريا تفوقهشعوريا أو  تبررقد الطالبة  ذا  إف ،للمساندة االجتماعية التي يتلقاها
 امن حوله اآلخرينتلقاه من دعم عاطفي وسلوكي من تبسبب ما  اعلى أنهللتعلم  اودافعيته

 .زميالتها في الجامعة وأمدرساتها  وأ ، من أفراد أسرتهااوالمهمين في حياته
بعض الدراسات إلى وجود عالقات ارتباطية بين األداء األكاديمي للطلبة والمساندة  وقد توصلت
 .Carmeli et al دراسةمثل  ،المدارس الثانويةفي في الكليات أو أكانت سواء  ةاالجتماعي
 لطلبة الكليةاألكاديمي يجابي في األداء اإل هاماعية أثر االجت للمساندةأن التي وجدت  (2021)

دراسة إليه  توما توصل، (social self efficacy)الكفاءة االجتماعية المتسمين بضعف 
على المساندة  حصوالأن طالب الصف األول الثانوي األكثر من ( 0277)الدسوقي وجبريل 

 .االجتماعية كانوا هم من مرتفعي التحصيل الدراسي
 اإلدراك نوعية على مباشرا   تأثيرا   االجتماعي االقتصاديضعف الرضا عن الوضع  ر  أث   -

الطالبة فكلما تفاقم إحساس ، عكسيةبينهما العالقة السببية  تحيث كان للمساندة االجتماعية
ما تتلقاه من مساندة اجتماعية قدر أن  رأت ،االجتماعي عن وضعها االقتصادي رضالا بضعف

على ضرورة التمييز بين  Rankin et al. (2018)يؤكد  .بالنسبة لها كافياليس و  ،قليل
 فقد وجدوا أن األمر ،فعال من مقدارها يحتاجونهوبين ما  الطلبةالمساندة االجتماعية التي يتلقاها 
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 يحتاجونهما  قدرمقارنه مع  يتلقونهالمقدار المساندة التي  الطلبةدراك إكيفية  هو األكثر تأثيرا  
خاصة عندما يكون الدعم  ،كبيرا أدى ذلك إلى مزيد من االكتئاب بينهمافكلما كان الفارق ، منها

 . يفوق ما يتلقاه أحدهمالعاطفي الذي يحتاجه 
للوضع المالي  اولكن نظر  ،من احتياجات أو أشياء تحبها ينقصهاأيضا ربما تعدد الطالبة ما 

 نتيجة ،قليلترى أن ما تتلقاه من مساندة س ،وجهاز  أم أكانت أسرتها سواءلمن يعولها  الضعيف
جعله يغفل بالسعي في الرزق العائل انشغال  قد يكون  ، كذلكلعدم تلبية كل احتياجاتها المادية

الطالبة  يشعرمما  ،االجتماعية من المساندةمهم جزء هو بعض نواحي الدعم العاطفي والذي 
 د الباحثة دراسة سابقة تربط بين هذين المتغيرينولم تج .مساندة اجتماعية بقلة ما تتلقاه من

 .بشكل أو بآخر
 :تابعكمتغير التوافق النفسي االنفعالي العالقات السببية المباشرة مع . 2

يوضح نتيجة تحليل االنحدار المتعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات التي ( 9)جدول رقم 
  .بجامعة حائل الدبلوم التربوي لدى طالبات الي التوافق النفسي االنفعلها قدرة على التنبؤ ب

 
 
 
 
 .(167= ن )

المتغيرات الداخلة 
في معادلة التنبؤ 

التوافق النفسي ب
 االنفعالي 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( ف)قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
التحديد 
 لالمعد

 38.56 1689.602 1 1689.602 االنحدار الدافعية للتعلم
 

.001 .435 .185 
 43.822 165 7230.554 الخطأ
  166 8920.156 الكلي

+  الدافعية للتعلم
رضا متوسط عن 

 يالوضع االقتصاد

 22.13 947.805 2 1895.610 االنحدار
 

.001 .461 .203 
 42.833 164 7024.546 الخطأ
  166 8920.156 الكلي
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 االجتماعي
وداللتها اإلحصائية ( االرتباطات السببية المباشرة)يوضح معامالت المسارات ( 11)جدول رقم 

 الدبلوم التربوي لدى طالبات  ليالتوافق النفسي االنفعاللمتغيرات التي لها قدرة على التنبؤ ب
 .(167=  ن). حائلبجامعة 

معادلة  المتغيرات الداخلة في
 التوافق النفسي االنفعاليالتنبؤ ب

معامالت 
 المسارات 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

قيمة ال
 حتماليةاال

 االستنتاج

 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 5.941 415. الدافعية للتعلم
 الوضعرضا متوسط عن 

 جتماعياال يقتصادالا
 ارتباط عكسي سببي مباشر 030. 2.193- 153.-

 
 نفعالياال نفسي ال التوافق تؤثر على مقدار الدافعية للتعلمأن نجد  أعالهالجدولين  بالنظر الى -

 لتحقيق ةوالمدفوع ةالناجح أن الطالبة بصفة عامةترى الباحثة . سببية طردية مباشرة بطريقة
الكثير من الوقت  اليس لديه  - هذه الدافعية اعلى عكس من تقل لديه - التعليمية هاأهداف

إلى حلها أو التوافق هذه المشاكل إن وجدت سعى تبل  ،سى أو الدخول في مشاكلألالجترار ا
في  اجد السعادة في انغماسهت، وقد إليهسعى ت الذي التعليمي اتحقيق هدفه وذلك في سبيل ،معها
غير  ،وحل للواجبات ،من حضور منتظم للمحاضرات :اإلى تحقيق هدفه االتي تؤدي به نشطةاأل

مع متطلبات  ةمتوافق امما يجعلهاألمور التي قد تعطل مسيرتها المدفوعة نحوها، ملتفته لسفاسف 
كذلك الطالبة  .التعليمية احقق فيها أهدافهتتالبيئة التي  فهي ،االبيئة الجامعية من حولهالحياة و 

 ال تنشغلوقتها و تستثمر  -عكس من تنقصها هذه الدافعية على -للتعلم  التي لديها دافعية عالية
في حياة الفرد بحد ذاته يجعله في  هدفوجود  إن .المنزلقد تحدث في  بأمور فهااهدأ عن ثيرا ك

بها إن كانت  باالستمتاع وذلك ،حولهانفعالي طيب مع مجريات وأحداث الحياة من نفسي توافق 
 والتغيير أبتقبلها والتأقلم معها إن كانت غير قابلة للحل أو و  ،بحلها إن كانت مزعجةو  ،طيبة

بشكل أو  المتغيرينسابقة تجمع بين هذين وعلى الرغم من أن الباحثة لم تجد دراسات . التعديل
من أن الدافعية للتعلم تنبئ بالتفكير ( 0274)توصلت إليه دراسة األحمدي إال أن ما بآخر، 
بين تقدير  موجبمن وجود معامل ارتباط ( 0272)المساعيد والتح  إليهتوصل  وما ،اإليجابي

النفسي حيث ترى الباحثة أن التوافق  ،هذه النتيجة يعضديمكن أن  للتعلم،الدافعية ات و الذ
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اإليجابي، تمكنا طالب أو طالبة العلم الذات ودرجة من التفكير  تقدير نيتطلب درجة م االنفعالي
 .من التحلي بالدافعية للتعلم

االنفعالي  يالتوافق النفس ىعلالمتوسط عن الوضع االقتصادي االجتماعي الرضا  ر  أيضا أث   -
رغبات الطالبة المالية طموح و كون يفربما . بينهماسببية عكسية  ، من خالل عالقةمباشرا   تأثيرا  

فهي راضية عنه بدرجة متوسطة ولكن ليس بالدرجة التي  ،ال تتناسب مع وضعها المالي الحالي
 على بعضهن يظهرطالبات مجتمع من الوسط الطالبة  إليه، كذلك وجودتحقق بها ما تصبو 

. مع هذا األمر انفعاليافال تستطيع أن تتوافق  وضعها بوضعهنمظاهر الثراء قد يجعلها تقارن 
ولى أن يكون الرضا الضعيف عن الوضع االقتصادي األمن أليس : ؤلاتسوربما يأتي 
قد  الطالبةن أعالقة سببية عكسية مع التوافق النفسي االنفعالي؟ ترى الباحثة  ذااالجتماعي 

ولكنها ليست رافضة لما قسمه هللا لها  ،عن وضعها االقتصادي االجتماعي الرضا ضعيفةتكون 
والعاطفي واالنفعالي مع  السلوكيكيفية التفاعل تحديد من رزق، فأحيانا تدخل القيم الدينية في 

أمل على أنها بعد  اتوال ييأس، كما أن الطالبة قد تكون ذالفرد فال يجزع  ،السلبيةأحداث الحياة 
برنامج ب  التحاقهافما  ،عند حصولها على الوظيفة المرجوة حسن من هذا الوضعالتخرج ستُ 

االقتصادي وضعها  األمل إلى التوافق معهذا ولذلك يدفعها الدبلوم التربوي إال لهذا األمر، 
 .وليس دائما مؤقتوضع أنه  بالنظر إليه على االجتماعي الحالي

ذوي  الطلبةمن أن  (002: 0271)الرفوع ليه إمع ما توصل إلى حد ما  يجةهذه النتتتفق 
ذوي الدخل الشهري المنخفض أقل توافقا شخصيا وأسريا واجتماعيا مقارنة مع الشهري الدخل 
 .األعلى
 :العالقات السببية المباشرة مع الدافعية للتعلم كمتغير تابع .6

متعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات التي يوضح نتيجة تحليل االنحدار ال (11)جدول رقم 
 (.167= ن . )بجامعة حائل الدبلوم التربوي لها قدرة على التنبؤ بالدافعية للتعلم لدى طالبات 

المتغيرات 
الداخلة في 
معادلة التنبؤ 

بالدافعية 
 للتعلم

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ف)

المحسوب
 ة

قيمة ال
 حتماليةاال

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
التحديد 
 المعدل

 185. 435. 001. 38.56 4910.360 1 4910.360 االنحدارالتوافق 
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النفسي 
 ياالنفعال

  127.355 165 21013.604 الخطأ
  166 25923.964 الكلي

التوافق 
النفسي 
+ االنفعالي
المساندة 

  االجتماعية

 33.57 3765.366 2 7530.733 راالنحدا
 

.001 .539 .282 
 112.154 164 18393.231 الخطأ
  166 25923.964 الكلي

التوافق 
النفسي 
+ االنفعالي
المساندة 

االجتماعية 
رضا + 

 ضعيف عن
 الوضع

قتصادي اال
 جتماعياال

 24.80 2707.909 3 8123.726 االنحدار
 

.001 .560 .301 
 109.204 163 17800.238 الخطأ
  166 25923.964 الكلي

التوافق 
النفسي 
+ االنفعالي
المساندة 

+ االجتماعية
رضا ضعيف 

 الوضع عن
قتصادي اال
جتماعي اال

تحصيل ال+ 

 20.38 2169.778 4 8679.112 االنحدار
 

.001 .579 .318 
 106.450 162 17244.852 الخطأ
  166 25923.964 الكلي
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 دراسيال
المعدل )

 (التراكمي
وداللتها اإلحصائية ( االرتباطات السببية المباشرة)يوضح معامالت المسارات  (12)جدول رقم 

 .بجامعة حائل الدبلوم التربوي للمتغيرات التي لها قدرة على التنبؤ بالدافعية للتعلم لدى طالبات 
 (.167= ن )

عية المتغيرات الداخلة في معادلة التنبؤ بالداف
 للتعلم

معامالت 
 المسارات 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 5.060 342.  المساندة االجتماعية
 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 5.181 348. التوافق النفسي االنفعالي 
 االقتصاديوضع الرضا ضعيف عن 

 االجتماعي
 ارتباط طردي سببي مباشر 023. 2.293 148.

 ارتباط طردي سببي مباشر 024. 2.284 147. (المعدل التراكمي)التحصيل الدراسي 
 :تجد الباحثة النتائج التالية أعاله الجدولينبالنظر الى 

فعندما تدرك  ،سببيا  طرديا  مباشرا   تأثيرا  على الدافعية للتعلم ت المساندة االجتماعية ر  أث   -
ون ميقدككل  مدرساتها بل ومجتمعهاأو زميالتها أو  أسرتهاأفراد  بها منن المحيطين الطالبة أ

يدفعها هذا  ،وبالدرجة التي تحتاجها ،كبيرذات قدر هي على أنها  تراها ،لها مساندة اجتماعية
كأسلوب ربما  ،التربوي  على متطلبات الحصول على درجة الدبلوم والصبر ،للمزيد من التعلم

سرتها فتبذل أالمساندة الكافية، خاصة أفراد هذه ة من يقدمون لها أال شعوري لمكافشعوري أو 
 المدرساتالمساندة التي تقدمها تكون ربما أيضا . سعادهم بهذاإل لتنجح وتتفوق المزيد من الجهد 

من  تزيد ظروف الطالباتلوتقدير  للصعاب، ، وتسهيلمن تشجيعفي برنامج الدبلوم التربوي 
التي عمل المساندة االجتماعية أن  Duffin et al. (2020)وجد فقد  ،للتعلم طالباتة الدافعي

الطالب لكفاءتهم  إدراكالدور األقوى في التأثير على  المعلمون على تقديمها لطالبهم كان لها
نجازاتهم حيث كان تأثير  ،دراك الطلبة لها كمادة صعبةإعند دراستهم لمادة الجبر المشهورة ب وا 

اتباعها في طرق التدريس المختلفة التي تم تأثير من  في هذا الشأن أكبر ندة االجتماعيةالمسا
، قدرهأما الطالبة التي تقييم ما تتلقاه من مساندة اجتماعية على أنه قليل  .المادةهذه تدريس 

وم متطلبات الدبل لتحقيقالكافي  الجهدفال تبذل  ،سيؤثر إدراكها هذه سلبا في دافعيتها للتعلم
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في  اكبير  اشعوريا أن ال أحد يهتم أو يستحق بأن تبذل مجهود تفكر شعوريا أو ال فربما، التربوي 
كذلك ربما درجة  .يأبه لذلكأصال  أحدوال  ،، فال أحد يستحق أن تسعده بنجاحهامن أجله التعلم

افعية سسات المجتمع الرسمية قد تؤثر في الدؤ ممن الثقة في المساندة االجتماعية المقدمة 
سيزيد  ،للتعلم، فالطالبة التي تثق في أن الجهة الرسمية المعنية ستطرح وظائف للعمل كمعلمات

للتعلم حتى تتخرج بتقدير تنافسي للفوز بالوظيفة، على عكس من ال تجد في  دافعيتهاهذا من 
  .تجاه تلك المؤسسات نفسها هذا المقدار من الثقة

ترى الباحثة أن  .سببيا  طرديا  مباشرا   تأثيرا  ي على الدافعية للتعلم االنفعالالتوافق النفسي  ر  أث   -
إلى دافعية عالية هذا التوافق يؤدي بها اإليجابي الطالبة المتسمة بالتوافق النفسي االنفعالي 

للتعلم، فهي قادرة على التعامل مع أحداث الحياة الجامعية طيبها وضارها، حيث تستمع 
إن التوافق النفسي االنفعالي . من مشاكل أو تتأقلم معها يقابلهاما ل وتح ،األحداث الطيبةب

والصبر ل متطلبات الدراسة في برنامج الدبلوم التربوي يجعل الطالبة قادرة على تحمُ اإليجابي 
وقادرة على التركيز على ما  ،وحريصة على االستفادة من فرصة قبولها بهذا البرنامجعليها، 

ة للتعلم والتي لن يتطلبات الدرس، كلها من األمور التي تدل على الدافعية العالتتعلمه واالنتباه لم
أما  . األسريةالجامعية و في حياتها  األحداثبقدرتها على التوافق مع مجريات إال للطالبة  تتأتى

أو آلخر فإن هذا قد يقلل من  اإليجابي لسبب من لم تستطع أن تحقق التوافق النفسي االنفعالي
توصلت بعض . تها للتعلم وبالتالي لن تستفيد االستفادة القصوى المرجوة من هذا البرنامجدافعي

لدى تالميذ بين التوافق النفسي ودافعية التعلم  اإحصائيالدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 
يدر مثل دراسةالمدرسة الثانوية  ت جريعلى دراسة أُ الباحثة تتحصل  ولم ،(0202) بن الحاج وا 

 .مجتمعيين المتغيرينبخصوص هذين  على طلبة الجامعات
سببيا   على الدافعية للتعلم تأثيرا  الرضا الضعيف عن الوضع االقتصادي االجتماعي  ر  أث   -

العلم لمزيد من لطلب الاللتحاق ببرنامج الدبلوم التربوي، حيث دفع بالطالبة ، طرديا  مباشرا  
على مما لديها اآلن، وذلك بغرض أ درجة علمية  إلى الوصول من أجل والرغبة في التعلم

حيث يعد الحصول الحصول على وظيفة تدر عليها المال وتكسبها وضعا اجتماعيا أفضل، 
 ،-يوس التربية ر لمن ال يحملن بكالو  - الدبلوم التربوي شرطا للتوظيف كمعلمةشهادة على 

ضعهن االقتصادي االجتماعي األمر الذي قد ال يكون بنفس القوة لمن هن راضيات عن و 
 المالية أوضاعهنأهدافا أخرى بعيدة عن تحسين  برنامج الدبلوم يحقق لهن االلتحاق  قدوالالتي 

 .ولم تجد الباحثة دراسة تتفق أو تختلف نتائجها مع هذه النتيجة الحالية. أو االجتماعية
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سببية  بطريقةى الدافعية للتعلم علعنه بالمعدل التراكمي  م عبرا   الدراسيالتحصيل  ر  أيضا أث  -
مرتفع يؤدي بالطالبة  تراكمي معدلفالتحصيل الدراسي الجيد والذي ينتج عنه  ،طردية مباشرة

يزيد  ،يرى الفرد أن مجهوده في مجال ما أثمر إيجابيا فعامة عندما الدافعية للتعلم،للمزيد من 
الطالبات ذوات المعدل  تكون ذا ، لمن الجهد في هذا المجال المزيدلبذل هذا من دافعيته 

التراكمي المرتفع في الفصل الدراسي السابق أكثر دافعية للتعلم في هذا الفصل الالحق الذي 
على المتطلبات  على المثابرة عمل المعدل المرتفع كمعزز إيجابي وكأنما الدراسة، أثناؤهجريت أُ 

في التحصيل  مجهوداء ما تقوم به من جر  التفوق والنجاحالدراسية للدبلوم، حيث تتوقع الطالبة 
 ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء النظرية االرتباطية .دافعيتها العالية للتعلم يوضحوالذي  الدراسي 

 أثرا   الذي يترك إلى تكرار السلوك يميل الفرد ثورندايك والذي يفيد بأن قدمهفقانون األثر الذي 
 يزدادتبعه معزز إيجابي فإن احتمال تكراره ودراسات سكنر التي وجدت أن السلوك إذا  ،طيبا

أثر المعدل التراكمي على الدافعية للتعلم  انقد يفسر  ،(712-716: 0272، والزعبي الريماوي )
برنامج في  يأن صبرها على متطلبات الموقف التعليم ةالطالب تما وجدفإذا  ،لدى الطالبات

على الدافعية  دالئلوكلها ) ،دروس رواستذكا ،وواجباتوأداء  ،محاضراتحضور من  :الدبلوم
هذه  ، ستؤدييعالالتراكمي ال هامعدلفي  ظهرتحصيل دراسي مرتفع نتج عنه  (العالية للتعلم

هذا . والعكس صحيح، وهذا األثر الطيب إلى المحافظة على هذه الدافعية العالية للتعلم ةالنتيج
 ذوي المستوى أكبر لدى الطلبة  انتللتعلم كأن الدافعية ( 0222) دراسة المساعيدوجدت وقد 

 . التحصيلي األعلى
 عالقاتوكلها كانت لها  ،تالحظ الباحثة تعدد العوامل التي تؤثر على دافعية الطالبة للتعلم

العوامل المؤثرة على المساندة في العدد فاقت كما أنها   ،الدافعية للتعلممع  ةمباشر  ةطردي ةسببي
، األمر الذي قد يدل على أهمية (عامالن)االنفعالي النفسي لتوافق وا( ثالثة عوامل )االجتماعية 

العملية التعليمة محور حياة الطالبات في في حياة الطالبة الجامعية، حيث تشكل  الدافعية للتعلم
و (  72)و ( 4) :األرقام الجداول ذاتالنتائج المعروضة في  وبالنظر الى، الجامعي المجال

 ،والمساندة االجتماعية من جهة الدافعية للتعلموجود تأثير متبادل بين الباحثة  تستنتج ( 70)
فتارة يكون أحد  ،والتوافق النفسي االنفعالي من جهة أخرى  الدافعية للتعلموتأثير متبادل بين 

 .، ثم يصبح هذا األخير متغيرا تابعا لألولاآلخرتابعا للمتغير  االمتغيرات متغير 
ترى . اآلخرعلى  يؤثر أي منهمافلم  االنفعالي جتماعية والتوافق النفسيأما بالنسبة للمساندة اال 

وطريقته في  ،التوافق النفسي االنفعالي متعلقا بشخصية الفرد نفسه يكون  اربمالباحثة بأنه 
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دعما أم أكان  معه سواء أكثر مما يتعلق بكيف يتعامل الناس ،لألمورتعاطيه كيفية و  ،التفكير
 ،اسي هنا طريقة معالجة الفرد للمعلومات االجتماعية الواردة إلى ذهنهرفضا، فالمحك األس

فربما ، بناء على هذه المعالجة نحوهام سلوكه ومن ث  تحديد انفعاله وعاطفته هو بوبالتالي يقوم 
هناك عالقات سببية بين المساندة االجتماعية والتوافق النفسي االنفعالي لدى  لذلك لم تكن

 .تربوي بجامعة حائلطالبات الدبلوم ال
 :التوصيات 
حسب  كل   - واألسرة للطالباتبل الجامعة االهتمام بزيادة المساندة االجتماعية المقدمة من ق   -

الجامعة دورات تدريبية  تقيموفي هذا المجال يمكن أن . للتعلم دافعيتهنيزيد هذا من  حتى- دوره
 ظهار وتقديم المساندة االجتماعيةإفي عن كيفية تعزيز دورهم  ألعضاء هيئة التدريس ولألسر
 .بسعادة وتتقبلهابموضوعية الطالبة  هابالطريقة التي تضمن أن تدرك

لطالبات الدبلوم و  ،للطالبات بشكل عاماالنفعالي لالرتقاء بالتوافق النفسي برامج تدريبية تقديم  -
 .وجه الخصوص على ةيالجامعمع الحياة النفسي توافقهن  تقويةمع  ،خاصالتربوي بشكل 

 طالباتها المستقبلياتليمكن أن تقدم  كيفالتربوي  الدبلوم طالبةإضافة مقررات عملية تعلم  -
في  تعملوذلك عندما  ،وتوافقهن مع المدرسة ،وتقوية دافعيتهن للتعلم االجتماعية،المساندة 

 .الدبلوم التربوي  نيلها شهادةالتدريس بعد 
 :للدراسة مستقبال الموضوعات التاليةح الباحثة تقتر : مستقبلية لدراساتمقترحات 

 .لدى الطالبات ومستوى الطموحالمساندة االجتماعية العالقات السببية بين دراسة  -
لدى االجتماعي التوافق نواحي  وبعضاالجتماعية  ةالعالقات السببية بين المسانددراسة  -

 .التوافق األسري ككلو  الزواجيالتوافق : مثل الطالبات
 معلمات،لخريجات الدبلوم التربوي في حال تعينيهن والكفاءة المهنية دراسة التوافق المهني  -

 . إنشائهمن هدف الفي تحقيق بجامعة حائل التربوي الدبلوم برنامج لمعرفة مدى نجاح 
 :باللغة العربية المراجع

دار  ،القاهرة. بويةمناهج الدراسة في العلوم النفسية والتر (. 7224)أبو عالم، رجاء محمود  -
 .النشر للجامعات، الطبعة األولى

التلكؤ األكاديمي وعالقته بالتفكير اإليجابي ودافعية التعلم   (. 0274)األحمدي، سحر السيد  -
 .774 – 61، (2)، 10مجلة كلية التربية، . لدى طالب الجامعة
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لمساندة االجتماعية ا(. 0272)، ماجدة عباس دمحم البوارضي، علياء حسين سلمان وعلي   -
، 1مجلة علوم التربية الرياضية، . وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الرابعة

(6)، 772-702. 
السلوك التعاوني والمساندة (. 0277)الدسوقي، إيناس عبد القادر وجبريل، مصطفى السعيد  -

مجلة كلية التربية . لثانويةاالجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة ا
 .026 – 072، (12)، 7بالمنصورة، 

التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية وعالقته ببعض (. 0271)الرفوع، دمحم أحمد  -
 .066 – 021، (2)، 7مجلة العلوم التربوية، . المتغيرات

ن كتاب علم النفس العام، ضم. التعلم(. 0272)الريماوي، دمحم عودة والزعبي، رفعة رافع  -
 .ع م ان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. تحرير دمحم عودة الريماوي 

، السلوك التوكيدي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي (0277)الزاملي، دمحم موحان ياسر  -
نيل من متطلبات  ءرسالة مقدمة كجز . لدى طلبة معهد إعداد المعلمين في محافظة كربالء

 .شهادة الماجستير في علم النفس التربوي، جامعة كربالء، العراق
المساندة االجتماعية وفعالية الذات وعالقتهما بجودة (. 0202)الزهراني، شروق غرم هللا  -

اآلداب  -مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة بمحافظة جدة
 .026-746، (0)، 04والعلوم اإلنسانية، 

التنبؤ باألداء األكاديمي من خالل دافعية المتعلم (. 0271)السيد، محمود علي أحمد  -
- 227، (7)، 02العلوم التربوية، . وفعالية الذات األكاديمية لدى عينة من طالب الجامعة

262. 
ية أنماط المساندة االجتماعية وعالقتها بالمسؤول(. 0272)الطراونة، أحمد عبد هللا  -

 .266-221، (760)، 7مجلة التربية، . االجتماعية لدى طلبة جامعة مؤتة
دافعية التعلم عند طلبة معلم الصف في جامعة آل (. 0222)المساعيد، أصالن صبح  -

- 661، 22مجلة اتحاد الجامعات العربية، . البيت في ضوء بعض المتغيرات الشخصية
622. 

تقدير الذات وعالقته بدافعية (. 0272)خميس رشيد المساعيد، أصالن صبح والتح، زياد  -
مجلة . التعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت في ضوء بعض المتغيرات

 .26- 62، (0)، 02المنارة للبحوث والدراسات، 
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السعادة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية وتقدير (. 0272)المطارنة، إهداء عادل  -
 .جامعة مؤتة، األردن(. رسالة ماجستير غير منشورة. )لذات لدى جامعة مؤتةا
اإلفصاح عن الذات وعالقته بكل (. 0276)النملة، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن  -

من المساندة االجتماعية ووجهة الضبط لدى طالب وطالبات جامعة اإلمام دمحم بن سعود 
 . 42-76، 22سانية واالجتماعية، مجلة العلوم اإلن. اإلسالمية

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى (. 0276)بكر، دمحم السيد حسين  -
 .10- 7، 66مجلة اإلرشاد النفسي، . عينة من طلبة وطالبات جامعة الجوف

يدر، باهية  - لتعلم لدى تالميذ التوافق النفسي وعالقته بالدافعية ل(. 0202)بن الحاج، فوزية وا 
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر . الثالثة الثانوي دراسة ميدانية بثانوية أبي ذر الغفاري فنوغيل

 .في علم النفس المدرسي، جامعة أحمد دراية، الجزائر
دراسة على عينة من طلبة : عالقة الصالبة النفسية بالدافعية للتعلم(. 0274)جديد، أحالم  -

- 142، 66مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، . امعة غراديةالسنة األولى بج
124. 

التوافق مع الحياة الجامعية وعالقته ببعض المتغيرات (. 0272)حجو، مسعود عبد الحميد  -
 ،(7)، 2مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات، . لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بغزة

046-672. 
. النفسي للوالدين وانعكاسه على تكيف األبناء في المدرسة قالتواف(. 0270)ة حولي، فاطم -

 .في علم النفس المدرسي، جامعة وهران، الجزائر رمقدمة لنيل شهادة الماجستي ةمذكر 
 بدافعيةجودة حياة الطلبة وعالقتها (. 0276) ي  عبد الكريم، أحمد كاظم وحسين، رؤى عل -

المجلة الدولية للبحوث الرياضية . ربية البدنية وعلوم الرياضةلدى طالبات قسم الت التعلم
 . 7622-7662، (6)، 6المتقدمة، 

. الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالدافعية للتعلم ومستوى الطموح(. 0272)عبد الوهاب، جناد  -
 .جامعة وهران، الجزائر. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس

فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بكل من (. 0272)م الدين أبو الحسن حسن ، حساعلي   -
-762، 64مجلة العلوم التربوية، . إدارة الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة

007. 
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المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة (. 0272)قدور بن عباد، هوارية  -
رسالة مقدمة (. دراسة ميدانية بقطاع الصحة العمومية بوهران)المتزوجات  كما تدركها العامالت

 .لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس العمل، جامعة وهران، الجزائر
دراسة مقارنة بين التوافق النفسي لدى طالبات اإلقامة (. 0272)دمحم، أميرة أحمد عبد الحفيظ  -

ية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمملكة العربية الداخلية وطالبات اإلقامة الخارج
 .27 – 76، (746)، 7السعودية، مجلة كلية التربية، 

الدافعية للتعلم لدى طلبة جامعة قطر وعالقتها (. 0277)يخلف، عثمان وخليفة، بتول  -
امعة المنيا، مجلة علم النفس واإلنسانيات المعاصر، كلية اآلداب والعلوم، ج. ببعض المتغيرات

02 ،701 – 742 . 
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 الحاجاتفقرة، اشتملت على ( 70)من  الحاجات اإلرشادية المكونةاستبانة  الباحثان استخدمالدراسة، 
قد تأكد الباحثان من صدق . الحاجات المهنيةو الحاجات النفسية، و اجات االجتماعية، الحو األكاديمية، 

 مستوى الحاجات اإلرشادية لدىأن الدراسة إلى  نتائج خلصتو . األداة وثباتها بالطرق العلمية المناسبة
أقل من  النفسيةو  ،المهنيةو  ،االجتماعيةو  ،دود الشمالية في المجاالت األكاديميةحطالبات جامعة ال

وكان ترتيب ( 2.22)بفرق دال عند مستوى  الكلية والدرجةمتوسط المقياس في األبعاد األربعة 
دود حجامعة البطريف  واآلدابكلية العلوم  طالباترشادية في المجاالت األربعة لدى الحاجات اإل

. الحاجات المهنية، يةالحاجات االجتماع ،الحاجات األكاديمية ،الحاجات النفسية :على التواليالشمالية 
بين معدل التحصيل وكل من ( 2.27)وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى وأظهرت النتائج 
رشادية لطالبات األقسام كما أن الحاجات اإل. ةالكلي والدرجةالحاجات األكاديمية و  ،الحاجات النفسية

باستثناء ( 2.27)مية بفروق دالة عند مستوى اإلرشادية لطالبات األقسام العل األدبية أعلى من الحاجات
رشادية لدى طالبات الحاجات اإلفي حصائيا  إعدم وجود فروق دالة وأظهرت النتائج . الحاجات المهنية

 .الوالديندود الشمالية تعزى لمستوى تعليم حجامعة ال
 

 .راسيالحاجات اإلرشادية، جامعة الحدود الشمالية، التحصيل الد: المفتاحيةالكلمات 
 
Abstract 
This study aimed to reveal the counseling needs of female students of the College of Sciences and 

Arts in Turaif, Northern Border University. The study sample consisted of (498) female students, which 

were chosen randomly. To achieve the goal of the study, the researchers used a questionnaire of guiding 

needs consisting of (70) items, which included academic needs, social needs, psychological needs, and 

professional needs. The researchers verified the validity and reliability of the tool by appropriate 

scientific methods. The results of the study concluded that the level of counseling needs of Northern 

Border University students in the academic, social, professional, and psychological fields is less than the 

average scale in the four dimensions and the total score with a significant difference at the level (0.05) 

and the order of the counseling needs in the four domains of the students of the College of Sciences and 

Arts at the northern Border University, respectively: Psychological needs, academic needs, social needs, 

professional needs. Also the study shows  the counseling needs of students of literary departments are 

higher than the counseling needs of students of scientific departments with significant differences at the 

level (0.01), except for professional needs. The results showed that there were no statistically significant 

differences in the counseling needs of Northern Border University students due to the parents' education 

level. 

 
Key words: Counseling needs, Northern Border University, academic achievement 

 



 

 

 

 

 

 

11 

 

Amarabac Journal 

 ISSN: 2162-3621                                            مجلة اماراباك العلمية المحكمة               

 Page:1-98                 Vol. 13, No. 43, 2022                       2222، 31لعدد 11المجلد 

 

  

 طالب جامعة الحدود الشمالية وعالقتها بالتحصيل الدراسي ىرشادية لدالحاجات اإل 
 

لم يكن التوجيه واإلرشاد بمنأى عن الممارسة منذ أقدم العصور فاآلباء والمعلمون على  :مقدمة 

تهم ونضجهم ودعم إمكاناتهم، سبيل المثال يسعون إلى مساعدة أبنائهم وطالبهم من أجل سالم

حال دون اضطالع األسرة بأدوارها  –قد الحياة الحديثة وتفاقم المسئوليات اليومية ن تعأإال 

فمستقبل األبناء في حاجة إلى تحديد من واقع اختيار التخصص . ومهامها اإلرشادية النفسية

األكاديمي، وتحديد المهنة المناسبة، وتقديم الخدمات اإلرشادية المطلوبة التي تساعد الطالب 

ن الطلبة في مراحل النمو، وال إفضال عما تقدم ف. تلبية طموحاتهمهم بمستقبلهم و على تبصير 

ن القائمي تسليحيقتضي الت وتباين للحاجات مما سيما فترة المراهقة وما يصاحبها من تزايد للمشك

بالمهارات والفنيات التي تؤهلهم لمساعدة الطالب عامة والطالب  واإلرشادية ،بالعملية التعليمية

اختيار .. متأخرون تحصيليا …موهوبون ومتفوقون )ي الحاجات الخاصة على وجه الخصوص ذو 

 (.0276الشاعر ( )التخصص

هو عملية تطوير وتطور ( 7224)رشاد وفق ما جاء في تعريف الجمعية األمريكية لإلرشاد اإل

يق الصحة رشادية بهدف تحقواألساليب اإل االستراتيجياتمن خالل . ة العقلية عند الفردالصح

. وتقليل االضطرابات النفسية للفرد،والسلوكي  ،واالنفعالي ،والعقلي ،والنمو الشخصي ،النفسية

 (0272، يطةأبو ع)

 وديةلمملكة العربية السعا 
 وزارة التعليم العالي

 جامعة نجران

 كلية التربية

 الخاصةالتربية قسم

 لمملكة العربية السعوديةا 
 وزارة التعليم العالي

 جامعة نجران

 كلية التربية

 الخاصةالتربية قسم
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في مختلـف مجاالت  كبيراوتغيرا لقد شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة نموا 

 ،الصحية ،التعليميـة ،االجتماعيـة ،ـةاألخالقي ،الحياة شمل هذا النمو والتغير الجوانب القيمية

 ،التقنية مما أدى إلى وجود حاجة ملحة لمهن المساعدة اإلنسانية كعلـم النفس ،االقتصادية

واالجتمـاعي علـى  ،وعلم االجتماع على وجه العموم واإلرشاد النفسي ،والخدمة االجتماعية

 (. 0222أبوعبأة ونيازي )وجه الخصوص 

عة وبحكم المرحلة العمرية التي يجتازونها وحاجاتهم الشديدة إلى اكتشاف ن طالب الجامأبما 

مام اآلخرين ألنهم يواجهون أعباء أثبات ذواتهم ا  حقيق قدر مناسب من االستقاللية و ذواتهم وت

االجتماعي، و كثيرة إلى جانب أعباء الدراسة فقد يواجهون مشكالت عديدة في المجال النفسي، 

من هنا ندرك أهمية  .إلى قضية التخطيط إلى المستقبل الذي ينتظرهمالدراسي باإلضافة و 

أهم الحاجات اإلرشادية للطالب والطالبات الجامعيين وكيفية  لمعرفةإجراء البحث الحالي 

ثارها على صحتهم النفسية وتوافقهم النفسي قدر اإلمكان آالتعامل مع مشكالتهم والتخفيف من 

 2002،عيطةالطحان وأبو )النجاح األكاديمي والتفوق العلمي للسير بخطى واثقة وقوية نحو 

.) 

زهران، ؛ 7224حمدي، )يؤكد المتخصصون في العلوم النفسية والتربوية   :مشكلة الدراسة

 , 0224؛   Choate, 2007,  & Schweitzer؛  0277؛ أبو أسعد،  0226؛ الزعبي،  0222

Hess 2003 ؛ Thiele, ) ة األنظمة التربوية عدم االهتمام باإلرشاد يكفاأن أحد أسباب ضعف

والمهني، وهذا يؤكد عظم دور اإلرشاد النفسي وحتمية إقامة البرامج التدريبية  ،والتربوي  ،النفسي

لتأهيل العاملين في مجال اإلرشاد المرتبط بالتراث السيكولوجي اإلسالمي ويطمح الباحثان في أن 
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الحدود الشمالية خصائصه وأساليبه وتقنياته التي تميزه، يجعال لعلم النفس اإلرشادي في جامعة 

  .وتوصله بالجذور اإلسالمية لعلم النفس اإلرشادي

من خالل عملها في الجامعة في وحدة اإلرشاد األكاديمي  (الباحث األول) ت الباحثةالحظ

ن ن إلى البحث عيحاالت من تدني مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، مما دفع الباحث

الحاجات  لمعرفةالمشكالت التي قد تكون خلف ذلك التدني، وعليه فقد أتت هذه الدراسة 

 ،النفسية: اإلرشادية للطالبات في جامعة الحدود الشمالية من وجهة نظرهم في المجاالت

االجتماعية، والمهنية، وسيحاول الباحثان تحقيق ذلك من خالل اإلجابة عن و األكاديمية، و 

 :يةاألسئلة التال

 دود الشمالية في حلدى طالبات جامعة الوترتيبها توافر الحاجات اإلرشادية  ىما مد

 والنفسية؟  ،والمهنية ،واالجتماعية ،المجاالت األكاديمية

 طالباتحصائيا  بين الحاجات اإلرشادية لدى إدالة سالبة  ةهل توجد عالقة ارتباطي 

المهنية، و االجتماعية، و األكاديمية، و بجامعة الحدود الشمالية في المجاالت النفسية، 

 والتحصيل الدراسي؟

  بجامعة الحدود  طالباتهل توجد فروق دالة إحصائيا في الحاجات اإلرشادية لدى

 ؟(يدبأعلمي ــــــ )لمتغير التخصص  ى الشمالية تعز 

 الحدود جامعة طالبات لدى اإلرشادية الحاجات في إحصائيا دالة فروق  توجد هل 

 (.واألب األم) الوالدين تعليم لمستوى  ى تعز  الشمالية
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فير البيانات الخاصة الحالي إلى تو  على وجه التحديد يهدف البحث :أهداف الدراسة
 :تياآل لمعرفةرشادية لدى طالبات كلية العلوم واآلداب ــــــ جامعة الحدود الشمالية بالحاجات اإل

 ة الحدود الشمالية في بجامع طالبات مدى توافر الحاجات اإلرشادية لدى معرفة

 .هاترتيبو  .والنفسية ،والمهنية ،واالجتماعية ،المجاالت األكاديمية

 طالبات بين الحاجات اإلرشادية لدىسالبة  عالقة ارتباطيةما إذا كانت هناك  معرفة 

 ،والنفسية ،والمهنية ،واالجتماعية ،بجامعة الحدود الشمالية في المجاالت األكاديمية

 .سيوالتحصيل الدرا

 بجامعة الحدود  طالباتفروق في الحاجات اإلرشادية لدى ما إذا كان هناك  معرفة

 (.علمي، أدبي)لمتغير التخصص  ى تعز  الشمالية

  جامعة وطالبات طلبة لدى اإلرشادية الحاجات فيفروق ما إذا كان هناك  معرفة 

 (.واألب األم) الوالدين تعليم لمستوى  تعزى  الشمالية الحدود

 

 

سةن أهمية مكت :الدراسةأهمية  درا طبيعة الحاجات  معرفةإلى  ىسعت افي أنه يةالحال ال

لمساعدتهن على حل مشكالتهن وتحقيق النجاح اإلرشادية لدى الطالبات بجامعة الحدود الشمالية 

  .والتفوق 

ن الحاجات اإلرشادية تشكل جزءا  مهما وأساسيا  في البناء إمن الناحية النظرية يمكن القول 

الجامعة وهي التي تحدد معالم شخصيتها وقدرتها على التفكير والتوجه نحو هدف طالبة لنفسي لا
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 & Turnerما، وتحديد مستوى قدراتها وطاقاتها واألسلوب الذي تسير عليه حياتها، وهذا ما أكده 

Berry. 2000)  (ط من أن االتزان االنفعالي هو الذي يحدد قدرات الفرد في التعامل مع المحي

مدى العالقة بين الحاجات  لمعرفةالدراسة في أنها فرصة  ههذ وتأتي أهمية. وحل المشكالت

  .والتحصيل الدراسي ،اإلرشادية

قد ، مكتوبة تعين الباحثين وطالب العلم ةقد توفر الدراسة مادة علمي التطبيقيةاما الناحية 

قد تفتح مجاال  للبحوث ، عاتتوظف نتائج الدراسة في التخطيط لإلرشاد األكاديمي في الجام

 .العلمية في هذا المجال

 : مصطلحات الدراسة

عبد  (للتفوق والكمال واإلنجاز هي حالة من الشعور بالنقص تدفع الفرد إلى السعي: الحاجات

 (. 7224الستار، 

هي رغبة الفرد في التعبير عن مشكالته بشكل إيجابي منظم ( 7222محمود، )عرفها أيضا 

حاجاته التي لم يتهيأ إلشباعها إم ا ألنه لم يكتشفها بنفسه أو أنه اكتشفها ولم  بقصد إشباع

التخلص منها، والتمكن من إلى يستطع إشباعها بمفرده، ويهدف من التعبير عن مشكالته 

 .التفاعل مع بيئته والتكيف مع مجتمعه الذي يعيش فيه

شخصيته  كي يفهم ذاته ويدرس عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد :اإلرشاد النفسي  

ويعرف خبراته وينمي إمكاناته ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي 

 (. 0222زهران، )والمهني  يصل إلى تحقيق الصحة النفسية والتوافق الشخصي والتربوي 
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عاني منها هي رغبة الفرد في التعبير عن مشكالته المختلفة التي ي :ةالحاجات اإلرشادي

هي حاجة نفسية مرتبطة بجوانب من حيـاة ( 0224نوري ويحيى، )وتسبب له ضيقا وانزعاجا 

الفـرد المختلفة وال يتهيأ له إشباعها مـن تلقـاء نفـسه، ويحتـاج إلـى المـساعدة المتخصصة إلشباعها 

 (0222آل مشرف،) .وتحقيق التوافق

تجابات طالب وطالبات على فقرات االستبيان هي اس :التعريف اإلجرائي للحاجة اإلرشادية

التي تسبب لهم حالة من التوتر والقلق وعدم التوازن مشاعرهم المعد ليتناسب مع ميولهم و 

تقيسها األداة  اكم (.ة، األكاديمية، االجتماعية، المهنيةيالنفس) :محددة بأربعة مجاالت هي

 .المستخدمة في هذه الدراسة

مستوى محدد من اإلنجاز، أو براعة في العمل  يل الدراسي هوالتحص :التحصيل الدراسي

هو القدرة على أداء متطلبات النجاح  (. 0272الحموي، ) المعلمينالمدرسي يقاس من قبل 

 .(٤١٠٢عمار، ) دراسي معين مقررالنوعي ل أمالتحصيل بمعناه العام، أكان رسي سواء المد

ديده في هذا البحث اعتمادا على الدرجة يتم تح :التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي

 .في آخر امتحان( المعدل التراكمي)التي حصل عليها المفحوص 

: الحدود الموضوعية .بحدود الموضوع الذي يتناوله الدراسة الحاليةتحدد ت :حدود الدراسة

يل دراسة الحاجات اإلرشادية لدى طالبات جامعة الحدود الشمالية وعالقتها بالتحصفي تتمثل 

كلية العلوم واآلداب : الحدود المكانيةو ،(هـ 1442 – 1439)العام : الحدود الزمانيةوالدراسي، 

ـــ بطريف   . الطالبات شطرــــ
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لقد أصبح إنسان هذا العصر في حاجـة ماسـة إلى التوجيـه واإلرشـاد أيـا كـان موقعـه وعمره   

اإلرشاد ( 0276النوايسة، )  .التقنية المتسارعةبحكم التغيرات االجتماعية واالقتصادية والمهنية و 

شكل عام عملية واعية، وبناءة، ومخططة، تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يعرف نفسه، بالنفسي 

يحدد مشكالته، وينمي إمكانياته، و يفهم ذاته، ويعرف قدراته ويدرس شخصيته، ويعرف خبراته، و 

لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه، بغرض ويحل مشكالته في ضوء معرفته، وتعليمه وتدريبه 

؛ أبو عطية ، سعد، 0276موسى، )الوصول إلى  تحقيق توافقه النفسي واالجتماعي والمهني    

رشادي وفق مبادئ رشاد النفسي خدمة يقدمها متخصصون في علم النفس اإلواإل( 0272

الوصول بإمكاناته إلى أقصى وأساليب دراسة السلوك اإلنساني من خالل مراحل نموه المختلفة ، و 

درجة ممكنة وفقا  لحاجاته وميوله واتجاهاته وقدراته، ويقدمون خدماتهم لتأكيد الجانب اإليجابي 

بالشخصية واستقالله في التوافق بهدف اكتساب مهارات جديدة تساعد على اتخاذ القرار من 

 (0277أبو أسعد،)خالل عالقة تفاعلية  

فرد  ،خرآعن عالقة مهنية تتجلى في المسـاعدة المقدمـة مـن فـرد إلى التوجيه واإلرشاد عبارة 

، وهذه (المرشد)خــر يملــك القــدرة عــلى تلــك المســاعدة آو ( المسترشــد)يحتــاج إلى المســاعدة 

المساعدة تتم وفق عملية تخصصية تقوم على أسـس وتنظيمات وفنيـات تتـيح الفرصة أمام 

دراك قدراته بشكل يمنحه التوافق والصحة النفسية ويدفعه إلى مزيد من الطالب لفهم نفس ه وا 

النمو واإلنتاجية، وذلك من خالل خلق المناخ المناسب لتحقيق توافقهم وتطوير قدراتهم 

 (.0276، وسرحانرمضان )
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خــاص  بـين المرشـد والمسترشــد في مكــان( عالقـة الوجـه للوجـه)تبنى هذه العالقـة المهنيـة  

يضــمن سريــة أحاديــث المسترشد واإلرشاد عمليــة وقائيــة ونمائية  وعالجية تتطلب تخصصا 

عدادا وكفاءة ومهار  المسترشـد عـلى الـتعلم واتخاذ القرارات والثقة  تعينت خاصـة ماوسـ اتوا 

إلى تحقيق النمو بـالنفس وتنميـة الدافعيـة نحـو اإلنجـاز، ويهـدف التوجيـه واإلرشـاد التربوي 

الشامل للطالـب وال يقـتصر ذلـك عـلى مسـاعدته في ضـوء قدراتـه وميوله في المحيط الدراسي 

ير سلوكه يفحسب بل يتعـدى ذلـك إلى حـل مشـكالته وتوثيـق العالقـة بينه وبين المرشد، وتغ

 ينف نحو تحسإلى األفضل تحت مظلة اإلرشاد الـنفسي، وهـذا بـدوره يقود إلى تحقيق الهد

 .(0276النوايسة ) .التربويةالعملية 

هي القوة الداخلية التي تحرك السلوك وتوجهه لتحقيق غاية معينة وتستثار االرشادية الحاجة 

أبو )هذه القوى المحركة بعوامل داخلية بالفرد نفسه أو من خالل البيئة الخارجية المحيطة به 

حالة من الشعور بالنقص تدفع الفرد إلى السعي رشادية وتعد الحاجات اإل (.  ٤١١١جادو،

للتفوق والكمال كما أنها تعتبر رغبة في التعبير عن مشكالت الفرد بشكل إيجابي منظم بقصد 

، بوطبال). هبمفردذلك لم يستطع  وأشباعها، إما ألنه لم يكتشفها إإشباع حاجاته التي لم يتم 

0272 .) 

وين فرضي يمثل قوة في منطقة المخ، وهي قوة تقوم قد عرف هنري موري الحاجة بأنها تك  

دراك والفهم والتفكير والنزوع بحيث تحول موقفا  موجودا  غير مشبع في اتجاه معين بتنظيم اإل

فترض ماسلو أن حاجاتنا مرتبة ترتيبا  هرميا  ابينما . حاجة( 02)وصنف الحاجات النفسية إلى 

التنظيم الهرمي كانت أكثر قوة وكلما ارتفعت في  على أساس قوتها، كلما انخفضت الحاجة في



 

 

 

 

 

 

31 

 

Amarabac Journal 

 ISSN: 2162-3621                                            مجلة اماراباك العلمية المحكمة               

 Page:1-98                 Vol. 13, No. 43, 2022                       2222، 31لعدد 11المجلد 

 (.0226الهاشمي،  ؛0271جابر، )أكبر لإلنسان بدرجة  االتنظيم كانت أضعف وأكثر تمييز 

 : قد اقترح ماسلو الحاجات اآلتية

 (0226العزة، . )كالطعام والماء والهواء والجنس :الحاجات الفسيولوجية .أ

لها اإلنسان إلحاطة نفسه في ذتتضح في الجهود التي يبوهي التي  :الحاجة إلى األمن .ب

نما تشيع االستقرار واالطمئنان  . بيئة اجتماعية منظمة ال تشيع الخوف والتهديد وا 

وهي الحاجة إلى كسب احترام اآلخرين، وهي التي تدفعنا نحو تكوين  :حاجات التقدير .ج 

قناع اآلخرين بض ، حريم) .رورة تقديرهم واحترامهم لنافكرة حسنة عن أنفسنا والتمسك بها وا 

0226.) 

ن أوهي التي تدفعنا إلى تكوين عالقات ودية متبادلة و  :الحاجة إلى االنتماء والحب .د 

 (0222الفتالوي، . )نصبح أعضاء في جماعة

. من يصل إليها في الحياة يلوهذه تكون في قمة الهرم وقل: لى تحقيق الذاتإالحاجة  .هـ

 (.0272ملحم، )

عـلى حاجـات المـتعلم بشخصـيته في  اهتمام التوجيـه واإلرشـاد منصـبمما سبق يتضح أن   

 لتحصيل الدراسي ورعاية المتأخرينجوانبها النفسية واالجتماعية والسلوكية إضافة إلى عملية ا

دراسيا والمتفوقين والمبدعين وكذلك تظهر أهمية دور المرشد بصفته الشخص المتخصـص 

ة ومهـارة يذا يجب أن يكون متخصصـا وذا كفـاولى القيـام   بمهام التوجيه واإلرشاد، لالـذي يتـ

الصدق واألمانة والصبر كما  إلىالمرشد مهنة  وتحتاج في تعاملـه مع المسترشدين من الطالب
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سوف . لألجر والمثوبة من عند الـلـه سبحانه وتعالى إذا ما أخلصـت النية مجال خصب أنها

التي تم دراستها في عينة البحث المتمثلة في  باحثان الحاجات اإلرشادية بأبعادهايتناول ال

رشادية االجتماعية، الحاجات اإلو كاديمية، رشادية األرشادية النفسية، والحاجات اإلالحاجات اإل

 .رشادية المهنيةالحاجات اإلو 

رشاد النفسي يهدف واإل في المشكالت ذات الطبيعة النفسية رشادية النفسية تتمثلالحاجات اإل

من خالل الرعاية النفسية (.  2013صالحي،)إلى تقديم المساعدة النفسية الالزمة للطالب 

المباشرة التي تتركز على فهم شخصية الطالب وقدراته واستعداداته وميوله وتبصيره بمرحلة 

حل مشكالته النمو التي يمر بها وحاجاتها النفسية والجسمية واالجتماعية ومساعدته على 

 (.0276موسى، )والتغلب عليها 

شباع ا  رشادية النفسية مرتبطة بعملية االتزان النفسي للطالب والطالبة، و كما أن الحاجات اإل  

شباع إإذا لم يتمكن الطالب من (. 0272مرعي، )هذه الحاجات أمر ضروري لعملية التكيف 

كذلك (. 0226سعيد، مروان، )لنفسي حاجاته فإنه يتعرض لإلحباط ويختل توازنه واستقراره ا

يحتاج الطالب إلى التفريغ عن انفعاالته بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب عن طريق 

 (  0220جمل الليل، ) .خرينوفهم مشاعر اآل هالتعبير عن مشاعر 

تعد الحاجات األكاديمية جوهر العملية اإلرشادية بالجامعة لما لها من دور متميز في توجيه   

الصحيحة، وتتمثل في الحاجات التي يرى الطلبة والطالبات ضرورتها  ةالب الوجهالط

رشاد ويهتم اإل ،(0272الحكماني،  البركات؛)األكاديمي لمساعدتهم في تحسين األداء 

الجامعة بمشكالت المتفوقين دراسيا  والمتعثرين دراسيا  الذين  تلطالب وطالبا األكاديمي
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وعدم التركيز في المذاكرة، باإلضافة  الدراسي،وضعف التحصيل . يعانون من التأخر الدراسي

الشاعر،  ،0276موسي، )إلى مشكالت الطالب الذين يعانون من سوء التوافق التربوي 

0272). 

كاديمية البد للمرشد األكاديمي من استخدام األسلوب العلمي في رشادية األفي اللقاءات اإل  

اطي في إدارة الحوار ليوفر أجواء يشعر فيها الطالب باألمن حل المشكالت، واألسلوب الديمقر 

البركات؛ )والطمأنينة، حتى يستطيع طرح مشكالته وأفكاره بصدق وصراحة األكاديمي 

رشاد األكاديمي المساعدة في تشخيص وعالج كما تتضمن خدمات اإل(. 0272الحكماني، 

و الطالبة بشكل يساعد على التغلب المشكالت التي قد تعترض المسيرة األكاديمية للطالب أ

أفضل في  وتحقيق تكييفعلى الصعوبات التي تواجه حياة الطالبة الدراسية بشكل عام 

 .(0270مرعي، ، الصمادي)المواقف التربوية المختلفة، 

رشاد إلى مساعدة الطالب والطالبات يهدف هذا النوع من اإل :رشادية االجتماعيةالحاجات اإل  

وغرس روح التعاون مع زمالئهم ومساعدتهم في  فيها،البيئة التي يعيشون  على التكيف مع

إقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين في البيئة التعليمية وتنمية اتجاهات إيجابية نحو المجتمع، 

هي الحاجات التي يرى الطالب ضرورتها لمساعدتهم في تطوير تفاعلهم االجتماعي مع 

يهتم بالتنشئة االجتماعية السليمة للطالب وعالقته بالمجتمع  رشاد االجتماعيخرين، اإلاآل

 (.0276موسى، )ومع اآلخرين في البيئة االجتماعية  هومساعدته على تحقيق التوافق مع نفس

رشاد إرشادية االجتماعية نتيجة لعدم التوافق مع البيئة الجامعية، ويتم قد تنشأ الحاجات اإل

تكوين عالقات  فيمج واألنشطة الطالبية لتطوير قدراته الطالب ومساعدته عن طريق البرا
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وكذلك تقديم المساعدة على فهم القوانين (. 0222 الحميد،الببالوي وعبد ) .إيجابية مع الزمالء

التي تحكم سلوك الطالب داخل الجامعة، وتزويد الطالب بمعلومات عن كيفية اختيار أسلوب 

    .(0272 مرعي،)ة المشاكل األسرية ومعالجتها الحياة االجتماعية األفضل، وطرق مواجه

رشاد المهني يعني تقديم المساعدة لمن يحتاجها والفرد كثيرا  اإل: رشادية المهنيةالحاجات اإل 

إال . مجابهتهامن ما يحتاج هذه المساعدة في مواجهة مشكالته الصعبة التي ال يتمكن بمفرده 

وم على تقديم الحلول بقدر ما تقوم على تفتيح القوى أن المساعدة التي تأتي من اإلرشاد ال تق

 (. 0276حمود، . )اقعو الشخصية الكامنة في الفرد وتسهيل الشروط لها لتعمل، وتتفاعل مع ال

رشادية المهنية إلى مساعدة الطالب على تقدير استعداداته يهدف االهتمام بالحاجات اإل

د الخبرات المهنية، وتحقيق التوافق المهني ومعرفة نواحي القوة والضعف لديه من خالل تحدي

رشادية لمساعدته على تجنب الميادين التي تبرز فيها عوامل ضعفه إمن خالل تخطيط برامج 

 (.0221التعليم العالي، )مكاناته لتحقيق النجاح المهني إوقصوره وتمكنه من السيطرة على 

ي يعتمد في وسائله وفي عملية رشاد المهني يشكل أحد فروع علم النفس التطبيقي الذاإل

رشاد المهني من علم النفس العام في دراسة حيث يستفيد اإل. اإلرشاد على علم النفس

دراك، كما يستفيد من معرفة الشخص السوي اإلو الشخصية ودينامياتها ودراسة السلوك 

  (0222 زهران،. )حاطة بأعراض االضطراب وأسبابهوالمضطرب نفسيا  واإل

هي حاجات تعمل على مساعدة الطالب في التعرف على  :رشادية المهنيةالحاجات اإل 

المجال المهني الذي يناسب كل طالب في المستقبل، كما يمكن من خالل البرامج التعليمية 

ومناهجها ومناشطها إرشاد الطالبات مهنيا  إلى أنواع الدراسات المختلفة التي تشكل خطوة من 
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يعتبر أي اختيار دراسي مقدمة الختيار مهني في المستقبل، رشاد المهني، حيث خطوات اإل

وتعتبر الجامعة المكان األمثل لتزويد الطالب والطالبات بالمعلومات الدراسية والمهنية عن 

المهن المتوافرة في سوق العمل، وشروطها ومستواها ومآل الخريج في هذه المهن من خالل ما 

 (0276حمود، . )رشاد المهني وييسرهاعملية اإل تقدمه من إرشاد لطالبها مما يسهم في

توجد العديد من الدراسات التى عنيت بدراسة الحاجات االرشادية لدى  :الدراسات السابقة

   :من اهمها طالب الجامعات وعالتها بمتغير التحصيل الدراسى وبعض المتغيرات

لحاجات اإلرشادية لدى الكشف عن اإلى هدفت التى ( 2118. )دراسة أبو معال، عبد الفتاح

استخدام  تمطالبا  وطالبة، ( 262)عينة الدراسة من  على. طلبة كلية التربية بجامعة اليرموك

الحاجات  :التاليمجاالت على الترتيب ( 6)فقرة موزعة على ( 66)من  ةاستبانة مكون

لنتائج أن الحاجات المهنية، الحاجات االجتماعية، أظهرت ا األكاديمية،النفسية، الحاجات 

مرتفع الحاجات اإلرشادية لدى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك جاءت بمستوى تقدير 

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحاجات اإلرشادية تعزى  وأظهرت

 .كاديمي على الدرجة الكلية للحاجات اإلرشاديةغيرات الجنس، والسكن، والمعدل األألثر مت

رشادية لدى طلبة لى الكشف عن الحاجات اإلإهدفت التى  (2015)دراسة قمرلت توص

لى تأثير بعض إ النفسية، واالجتماعية باإلضافةو دنقال بالسودان في المجاالت المهنية،  جامعة

بلغ حجم العينة ، (النوع االجتماعي، المستوى الدراسي، نوع الكلية، المعدل التراكمي)المتغيرات 

ظهرت الدراسة وأطالب وطالبة ( 3000)وطالبة من مجتمع الدراسة البالغ  طالب( 300)

دراك طلبة جامعة دنقال ألهمية الحاجات جاء بدرجة مرتفعة، وكان المجال إن أالنتائج 
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ظهرت النتائج  وجود أكما  االجتماعيو النفسي، و همية، ثم المجال المهني، أ كثر األ كاديمياأل

ة، دبيلصالح الذكور والكليات األ لنوع االجتماعي، ونوع الكليةلعا حصائية تبإفروق ذات داللة 

 . والمعدل التراكمي ،المستوى الدراسي ي حصائية تعزى لمتغير إفروق ذات داللة  دال توجبينما 

رشادية لدى هدفت إلى الكشف عن الحاجات اإلالتى  (2014)والحكماني دراسة البركات اما 

تم  طالب وطالبات( 410)تكونت عينة الدراسة من  .عمان طلبة الجامعات الخاصة بسلطنة

كاديمية جاءت في رشادية األتوصلت الدراسة إلى أن الحاجات اإلاختيارهم بالطريقة العشوائية، 

ظهرت النتائج عدم أخيرا أالنفسية، فالمهنية، و و . مقدمة الحاجات تليها الحاجات االجتماعية

ديرات أفراد عينة الدراسة للحاجات اإلرشادية في كل وجود فروق ذات داللة إحصائية في تق

باإلضافة إلى عدم وجود . داة تعزى إلى متغيري جنس الطالب، ومعدله األكاديمياأل مجاالت

رشادية في كل مجاالت للحاجات اإل فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة

تعزى إلى متغير الجامعة التي ينتمي إليها  كاديمية واالجتماعية، والمهنية،الحاجات األ

 .الطالب

المشكالت التي يعاني منها  معرفةهدفت إلى محاولة التى  (.2014)دراسة بوطبال  توصلت

الجامعة، التي تحتاج إلى عملية إرشادية، تم تطبيق استبيان الحاجات اإلرشادية على  طالب

أظهرت . فقرة( 44)مجاالت و ( 7)، يتكون من ينجامعي البط( 104)عينة مكونة من 

شباعا لدى طالب الجامعة، وفي نتائج وجود العديد من الحاجات اإلال رشادية تتطلب تكفال وا 

ج الدراسات الميدانية ضوء نتائج الدراسة تم التأكيد على ضرورة األخذ بعين االعتبار نتائ

قائمة على الحاجات الفعلية  رشادية بغية بناء برامج إرشادية لفائدة طالب الجامعةللحاجات اإل
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 .التي يعانون منها

عن الحاجات اإلرشادية لطالبات كلية  التى تهدف التعرف (.2113) الصقيةدراسة كشفت   

التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في المجاالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية 

عينة عشوائية مكونة من طالبات كلية التربية استخدمت الدراسة . وعالقتها بالمستوى الدراسي

أظهرت النتائج أن المجال األكاديمي تصدر حاجات الطالبات . طالبة 762بلغ عددهن 

 ننت إجابات عينة الدراسة عن حاجتهاإلرشادية وأصبح األكثر أهمية لدى الطالبات، وبي

كما بينت النتائج عدم . اتالماسة إلى تحسين تحصيلهن الدراسي والتخفيف من األعباء والواجب

فيما يتعلق  ةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة في المستويات األربع

 .بالمجال األكاديمي

للطلبة رشادية هدفت إلى التعرف على الحاجات اإل(. 2011)دراسة المالكي توصلت   

ن تواجه الطلبة السعوديي ردنية، وحصر تلك الحاجات التيالسعوديين في الجامعات األ

على االستبيان وبتطبيقه على عينة الدراسة المكونة  ةالقائم الدارسين في الجامعات األردنية

رشادية جاءت بدرجة متوسطة، الدراسة أن درجة الحاجات اإلبينت وطالبة  اطالب( 492)من 

معلوماتي، والمجال ال المجالاإلرشادية مجاالت الحاجات في ويات الحسابية على المستأ وكان 

المهني، ثم جاء المجال التربوي، والمجال االجتماعي، والمجال النفسي، والمجال الصحي على 

 .التوالي وبدرجات متوسطة

الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة  التعرف علىهدفت التى (. 2010) يمرعدراسة  اشارت

تم  اتطالبالو  ةطلبمن ال( 622)بلغت بيان على عينة است طبقحضرموت للعلوم والتكنولوجيا 
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نتائج الدراسة أن درجة حاجات الطلبة ضمن التقدير  العشوائية وأظهرتاختيارهم بالطريقة 

 فالنفسية، واالقتصادية فالمهنية،التربوية والصحية، : تيآلاالمتوسط وكان ترتيب الحاجات ك

 .الكليات اإلنسانية لصالح افالمعلوماتية وأخيرا  االجتماعية كما أظهرت النتائج فروق

درجة توافر الحاجات اإلرشادية في معرفة إلى هدفت التى ( 2010) يالرويلدراسة اكدت 

حيث تكونت عينة . الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

 استخدمت. ـشوائيةتم اختيارهم بطريقة طبقية ع اتطالبالو  من الطلبة( 908)الدراسة من 

الحاجـات اإلرشـادية : فقـرة، موزعة على أربعة مجاالت هي (39)تكونت مـن  ةاستبان

األكاديميـة، الحاجـات اإلرشادية المهنية، الحاجات اإلرشادية االجتماعية، الحاجات اإلرشادية 

ات التقنية إن درجة توافر الحاجات اإلرشادية في الكلي: أظهـرت نتـائج الدراسـة مـا يلي .النفـسية

قد جاء مجال الحاجات . في المملكة العربيـة السعودية جاءت ضمن درجة تقدير قليلة

االجتماعية فـي المرتبة األولى، ثم مجال الحاجات اإلرشادية المهنية في المرتبة الثانية، وفي 

رشادية الرتبة الثالثة جاء مجال الحاجات اإلرشادية األكاديمية، بينما جاء مجال الحاجات اإل

متغير  داللة إحصائية في يوجود فرق ذكما أظهرت النتائج . النفسية في المرتبة الرابعة

  .لصالح الذكور الجنس

التعرف على الحاجات اإلرشادية  التى استهدفت) 2118: الغماري، الطائي)دراسة  كشفت 

لعينة من تكونت او . لطلبة جامعة عمر المختار والفروق وفقا  لمتغيري الجنس والتخصص

ن الحاجات أأظهرت النتائج . طالبة( 11)طالبا  و (06)وطالبة وبواقع  طالب (722)

وجود فروق ذات كما أظهرت . اإلرشادية التي تتعلق بالجانب التربوي قد احتلت المرتبة األولى
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. بين الذكور واإلناث حيث كان الذكور أكثر إحساسا بالمشكالت من البنات ةداللة إحصائي

 . في ضوء متغير التخصص ةن لم تظهر فروق ذات داللة إحصائيفي حي

رشادية النفسية التعرف على الحاجات اإلهدفت التى ( 2118)دراسة نوري، يحيى  توصلت 

فقرة على عينة ( 62)واالجتماعية والدراسية لطلبة جامعة الموصل، تم تطبيق استبيان من 

ية احتلت المرتبة األولى ثم الحاجات النفسية أظهرت النتائج أن الحاجات الدراس( 200)بلغت 

 .ناث لصالح الذكوربين الذكور واإل اوالحاجات االجتماعية، كما أظهرت النتائج فروق

رشادية لى الكشف عن الحاجات اإلإهدفت التى ( 2007)دراسة الضامن، سليمان  اشارت

تكونت عينة و . لة الدراسيةلطلبة جامعة قابوس وعالقتها بكل من متغير الجنس والكلية والمرح

. نسانية والعلميةطريقة عشوائية من الكلية اإلوطالبة تم اختيارهم ب اطالب( 602)الدراسة من 

فقرة تمثل ( 60)داة الدراسة في استبيان لحصر مشكالت هؤالء الطلبة تكون من أتمثلت و 

وصلت نتائج هذه ت. رشاديةمهنية لقياس الحاجات اإلو كاديمية، وأنفسية، و حاجات شخصية، 

كاديمية تأتى في مقدمة تلك الحاجات، تليها الحاجات النفسية، ثم ن الحاجات األأ الدراسة إلى

 .فراد عينة الدراسةألم تكن الحاجات المهنية ملحة لدى و الحاجات الشخصية 

لطلبة  اإلرشاديةالحاجات : بعنوان Yalcin & Atik (2010)أتيك ويالسن كشفت دراسة 

عن الحاجات الملحة للطلبة  التى هدفت الى معرفة. تربوية في جامعة أنقرة في تركياالعلوم ال

في تقدير درجة أهمية  األكاديمي ى والمستو الجامعيين في المجال التربوي، وأثر كل من الجنس 

طالب، جمعت البيانات من خالل ( 400)اشتملت عينة الدراسة على . الحاجات إالرشادية

 . الدراسة استبانة معدة لغرض
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الحاجات االكاديمية، : بينت نتائج الدراسة أن أهم الحاجات االرشادية لطلبة العلوم التربوية هي

 .التواصل، الحاجات االنفعالية

 & ,Giovasolias Leontopoulou   جيوفاز ولياسو ليونتوباولو وتريليفا أجري 

Triliva, in        Press (2010)  رشادية لدى طلبة الحاجات اال : بعنواندراسة

هدفت الى الكشف عن الحاجات االرشادية لدى طلبة جامعات اليونان . جامعات اليونان

ومعرفتهم بشأن وظيفة مركز االرشاد واتجاهاتهم نحوه وفقا لمتغيرات الجامعة الجنس، السنة 

قد ( كريت، بيرايوس)طالب وطالبة من جامعتي ( 312)الدراسية، على عينة مكونة من 

دم الباحثون استبانة لقياس المشكالت التي تواجه الطلبة اضافوا اليها اسئلة متعلقة استخ

باالتجاهات، تم تطويرها ليتناسب مع البيئة اليونانية، كشفت النتائج أن أكثر املشاكل التي 

يواجهها الطلبة تتعلق بإدارة الوقت، والتخطيط للحياة، وصنع القرار، والعالقات الشخصية 

ة، ومشاكل التكيف، كما أظهرت بأن طلبة المستوى االول هم أكثر معاناة للمشكالت والعاطفي

من المستويات الالحقة، وأنهم بحاجة أكبر إلرشاد، كما اظهر بأن االناث يعانين من المشاكل 

 .بدرجة أكبر من الذكور

هدفت التى  Kpan A & Egbochuku,( 2008)وكبان دراسة إيجبوجيوكيو توصلت 

( 636)عينة مؤلفة من على  للطلبة خريجي الجامعات النيجيرية اإلرشاديةيم الحاجات تقي الى

، باستخدام استبانة تقييم (أهلية، واثنتين حكوميتين ثالثة)موزعة على خمس جامعات نيجيرية 

كشفت النتائج أن أبرز الحاجات االرشادية للطلبة الخريجين تمثلت . الحاجات االرشادية

وية والمهنية واالجتماعية الشخصية، وأشارت النتائج ان الخريجين من بالحاجات الترب
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الجامعات الحكومية بحاجة لدرجة عالية من االرشاد في الجوانب المهنية، التعليمية، 

 .الشخصية، االجتماعية، االستشارية من أقرانهم في الجامعات أالهلية

مهوند واقوافون اشارت   (Eguavoen, & Imhonde, Aluede) )دراسة الويد وا 

هدفت إلى التعرف على  الحاجات االكاديمية والوظيفية والشخصية لطلبة التى   2006)

طالب وطالبة، حيث اظهرت ( 920)من  ةجامعة آمبروز آلي بنيجيريا ، على عينة مكون

النتائج بأن الطالبات بحاجة أكثر إلى االرشاد في االمور المالية من الطلبة الذكور وأن غير 

باالضافة إلى . المتزوجين بحاجة ألرشاد في أمور العالقات االجتماعية أكثر من المتزوجين

ان الطلبة الذين يسكنون في الحرم الجامعي كانوا بحاجة إلى االرشاد أكثر ممن يسكنون 

 .خارجا

هدفت إلـى تقيـيم الحاجات اإلرشادية للطالب التى   Thiele (2003)تيالي  كشفت دراسة

على المشكالت التي يواجهها الطالب وحاجاتهم  ركز فيها. فى استراليا في الجامعة األجانب

طالب أجنبيا، وقد أشارت النتائج أن قلة من ( 1245)الدراسة من اإلرشادية، وتكونت عينـة 

كما عبر معظم . المستجيبين الـذين لم ينهوا دراستهم الجامعية استشاروا مركز اإلرشاد الجامعي

ة الدراسة عن رغبتهم في الحصول على خدمات مركز اإلرشاد الجـامعي مـن أجل أفراد عين

مناقشة المشكالت اإلرشادية المختلفة كالمساقات الجامعية، وطموحات الطالب والترتيبات 

 .الضرورية من أجل الحصول على المعلومات وتقديمها لمركز اإلرشـاد في الجامعة
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ألنه األنسب لمثل هذا المنهج الوصفي  هذه الدراسةفي  اناتبع الباحث :جراءاتالمنهج واإل

ويتوقع  لدراسةنه تم استخدامه في معظم الدراسات السابقة، ويتناسب مع أهداف اأكما  الدراسة

 .الباحث أن يحقق هذا المنهج اإلجابة على مشكالته بتحقيق أو رفض افتراضاته

الذين لهم خصائص ( شياء أو العناصرأو األ)يقصد بالمجتمع جميع األفراد  :لدراسةمجتمع ا

هو مجموع جميع العناصر أو األفراد الذين تتناولهم الدراسة المتعلقة  مالحظتها أوواحدة يمكن 

، (0226أبو عالم، ) دراسةل ما يمكن أن نعمم عليه نتائج الك وهو ،تحديدهابالمشكلة التي تم 

 علوم واآلداب بجامعة الحدود الشماليةويتمثل مجتمع البحث الحالي في جميع طالبات كلية ال

 (.122) نالبالغ عدده

ن تشمل أئية البسيطة واجتهد الباحثان في تم اختيار العينة بالطريقة العشوا :دراسةعينة ال

%( 217)طالبة بنسبة ( 224)العينة معظم طالبات كلية العلوم واآلداب حيث بلغت العينة 

 (7)تقريبا  جدول 

اسة وفقا  للتخصص ومستوى تعليم الوالدينعينة الدر ( 7)جدول   

 مستوى التعليم
 التخصص مستوى تعليم األب مستوى تعليم األم

 النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار

 60.4% 301 أدبي 12.2% 61 24.3% 121 أمي
 39.6% 197 علمي 23.1% 115 21.3% 106 ابتدائي
جموعالم 35.9% 179 29.1% 145 ثانوي  498 %100.0 

 23.5% 117 21.9% 109 جامعي
 5.2% 26 3.4% 17 الجامعي فوق 

 100.0% 498 100.0% 498 المجموع
 

ة وأربعة من البيانات األولي رشادية المكون اإلالباحثان استبيان الحاجات  استخدم :الدراسة أدوات
 .سؤاال( 12)تكون من يرشادية أبعاد لقياس الحاجات اإل
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 :اختباروصف   

وبعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  دراسةتحقيقا ألهداف ال  

ى، ييحو ، نوري رشادية لطالب الجامعات مثل دراسة والمقاييس المرتبطـة بالحاجات اإلالحالي  دراسةال

 الرويلي ودراسة، (0224)، الطائيو  ،الغمارى دراسة و ، (0221) ى،تدراسة الحكماو ، (0221)

عد الباحثان مقياس أ  (0272)دراسة بو طبال، و ( 0276) هاديو  رمضان،ودراسة ( 0272)

كاديمي، االجتماعي، األالنفسي، )ربعة مجاالت أفقرة موزعة على ( 12)رشادية من جات اإلالحا

 (0)جدول  (.المهني

 عدد الفقرات ىف كل جمال من جماالت املقياس( 2)جدول رقم 

 عدد الفقرات المجال م

 02 رشادية النفسيةالحاجات اإل 1

 02 كاديميةرشادية األالحاجات اإل 0

 02 رشادية االجتماعيةالحاجات اإل 3

 12 رشادية المهنيةالحاجات اإل 4

 02 المقياس الكلي 5

 
 وهيخماسي الفئات  ليكرثطريقة تصحيح المقياس سلم  فياتبع الباحثان : تصحيح المقياس

درجات، نادرا ( 6)عطيت أ حيانا و أدرجات ( 2)عطيت أ درجات غالبا، و ( 2)عطيت أ ائما، و د)

حالة  فييجابية والعكس ت درجة واحدة بالنسبة للفقرات اإلعطيأ يحدث و ، ال درجتينعطيت وأ 

 (.الفقرات السالبة

 يبصدق المحكمين هو صدق محتوى أول الصدق الظاهري أو ما يعرف :لصدق الظاهريا

قام ( 0277أبو عالم، )إليه من خالل حكم المختص على درجة قياس االختبار يتوصل 
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الخبرة واالختصاص في علم  ي اس بصفتها األولية على عدد من ذو الباحثان بعرض فقرات المقي

واإلرشادي والقياس والتقويم واللغة العربية لتقدير مدى صالحية كل فقرة من فقرات  التربوي النفس 

مة لطبيعة البحث ءحذف أو تعديل لها ليصبح أكثر مالء أي إضافة أو المقياس مع إجرا

راء الخبراء اعتمد آليها المقياس، وبعد االطالع على وأهدافه، ولطبيعة العينة التي سيطبق ع

بعد تعديل بعضها في ضوء %( 42)ر فاق عليها أكثتحثان الفقرات التي كانت نسبة االالبا

 (.فقرة( 12)النهائية يتضمن  رائهم، وأصبح المقياس بصورتهآ

 االختبار علىتم تطبيق بعد تعديل المقياس على ضوء آراء المحكمين  :العينة االستطالعية

خارج عينة الدراسة لحساب االتساق الداخلي  مفحوصا من( 32)بلغ حجمها استطالعية عينة 

 (.الثبات والصدق)للمقياس 
 والتجزئة النصفية خكرونباألفا بطريق تم حساب ثبات االختبار : المقياس وصدقثبات 

البعد  (977)البعد النفسي ( 2.242)للمقياس الكلي و  (0.986)تراوح ثبات االختبار بين وي

 .(6)رقم  جدول  (0.951) األكاديمي البعد (0.957)االجتماعي 

 Reliability Statistics بعادثبات االختبار الكلي واأل( 6)جدول 

 البيانات
Cronbach's 
Alpha 

 ألفا كرونباخ

N of Items 

 عدد العبارات

Split-Half 
Coefficient 

 التجزئة النصفية

Total N of 
Items 

 عدد العبارات

 70 912. 70 986. المقياس الكلي

 20 912. 20 957. البعد األكاديمي

 20 950. 20 977. البعد االجتماعي

 10 960. 10 951. البعد المهني

 20 980. 20 984. البعد النفسي
 

 :صدق االتساق الداخلي
بعاد المقياس األربعة والدرجة ية في أبالدرجة الكل اموجب اجميع عبارات المقياس مرتبطة ارتباط

 (2)جدول (. 2.262 – 2.202)تتراوح بين  الكلية
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 بعاد االتساق الداخلي للعبارات لالختبار الكلي واأل(ت)يوضح قيم ( 2)جدول رقم 

Corrected Item-Total Correlation 
 عبارات البعد األول عبارات البعد الثاني عبارات البعد الثالث عبارات البعد الرابع
 االرتباط
 ابلكلي

االرتباط 
 ابلبعد

رقم 
 العبارة

 االرتباط
 ابلكلي

االرتباط 
 ابلبعد

رقم 
 العبارة

 االرتباط
 ابلكلي

االرتباط 
 ابلبعد

رقم 
 العبارة

 االرتباط
 ابلكلي

رتباط اال
 ابلبعد

رقم 
 العبارة

.845 .867 51 .836 .813 41 .764 .843 21 .728 .750 1 

.894 .878 52 .724 .816 42 .758 .819 22 .682 .729 2 

.806 .846 53 .606 .754 43 .678 .765 23 .527 .539 3 

.766 .825 54 .733 .830 44 .614 .723 24 .753 .727 4 

.776 .792 55 .766 .809 45 .415 .528 25 .619 .743 5 

.845 .876 56 .716 .818 46 .775 .831 26 .695 .821 6 

.853 .904 57 .741 .809 47 .718 .771 27 .599 .691 7 

.816 .898 58 .630 .688 48 .504 .575 28 .641 .823 8 

.782 .851 59 .785 .788 49 .662 .831 29 .613 .745 9 

.800 .847 60 .782 .793 50 .788 .861 30 .608 .632 10 

.796 .868 61  .873 .925 31 .635 .733 11 

.772 .859 62 .658 .727 32 .574 .681 12 

.809 .876 63 .801 .852 33 .638 .782 13 

.855 .897 64 .838 .887 34 .752 .908 14 

.826 .885 65 .812 .872 35 .762 .764 15 

.872 .907 66 .772 .820 36 .666 .668 16 

.772 .859 67 .839 .912 37 .410 .535 17 

.853 .908 68 .778 .823 38 .590 .644 18 

.774 .738 69 .878 .933 39 .406 .535 19 

.801 .868 70 .860 .925 40 .648 .783 20 
 

  :اإلحصائيةالمعالجة اإلجراءات و 
دخالها الحاسب ا  تفريغ االستجابات و تم تطبيق المقياس و  بعد االنتهاء من إجراءات التحكيم   

. تمت معالجة البيانات إحصائيا  وفقا  لألساليب اإلحصائية المحددةو  لتحليل البيانات لياآل

من خالل معامالت والصدق والثبات تم حساب االتساق الداخلي و (. SPSS)برنامج  ستخدامبا

للدرجة الكلية مع كل وكذلك معامالت االرتباط  محور،كل االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية ل
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 المتوسطات استخدام تمكما كرونباخ، الثبات باستخدام معامل ألفا حساب كما تم . مفردة

 بيرسون  ارتباط اختبارو مستقلتين  لعينتينو  واحدة، لعينة( ت) اختبارو  المعيارية، واالنحرافات

  .األحادي التباين اختبارتحصيل الدراسي، و لحساب ارتباط الحاجات اإلرشادية مع ال

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

رتفاع باال  دود الشمالية حجامعة ال تتميز الحاجات اإلرشادية لدى طالبات :األولالفرض نتيجة 

  .واالجتماعية والمهنية، والنفيسة، األكاديمية، مرتبة حسب أهميتها

( ت)ان المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار للتحقق من صحة الفرض األول استخدم الباحث

ن بمتوسط كل بعد من أبعاد و حصل عليها المفحوصمتوسطات التي اللعينة واحدة لمقارنة 

 .(2)المقياس وكذلك متوسط المقياس الكلي جدول 

دى طالبات لحساب مستوى الحاجات اإلرشادية ل( One-Sample Statistics)لعينة واحدة ( ت)اختبار ( 2)جدول 
 دود الشمالية في المجاالت األكاديمية واالجتماعية والمهنية والنفسيةحجامعة ال

 المتوسط العينة 
االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

القيمة 
 المحكية

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 001. 497 -3.200 02 881. 19.662 57.18 498 النفسي

كاديمياأل  498 55.34 18.946 .849 02 5.485- 497 .000 

 000. 497 -8.004 02 850. 18.963 53.20 498 االجتماعي

 606. 497 516. 32 447. 9.982 30.23 498 المهني

 000. 497 -5.035 012 2.790 62.250 195.95 498 الكلي

 

في المجاالت  دود الشماليةحمستوى الحاجات اإلرشادية لدى طالبات جامعة الأظهرت النتائج أن 
في ( 2.22)األكاديمية واالجتماعية أقل من متوسط المقياس بفرق دال عند مستوى النفسية و 

الحاجات النفسية واألكاديمية واالجتماعية، بينما كانت الحاجات المهنية في حدود المتوسط 
 .(2)جدول 
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كلية  دود الشماليةحرشادية في المجاالت األربعة لدى طالبات جامعة الكان ترتيب الحاجات اإل
الحاجات و الحاجات النفسية نالت الترتيب األول ثم  الحاجات المهنية،: كالتالي العلوم واآلداب

 .(7) في المرتبة األخيرة، شكل األكاديمية والحاجات االجتماعية

 
 وترتيبها دابطالبات كلية العلوم واآل ىدية لدشار نسب الحاجات اإل( 7)شكل رقم 

في أن الحاجات المهنية ( 0221) سليماننتائج الدراسة الحالية مع دراسة الضامن،  اختلفت  

واختلفت نتائج . ، وفي الدراسة الحالية نالت الحاجات المهنية الترتيب األولكان ترتيبها األخير

أظهرت نتائجهما اللتين ( 0271)دراسة أبو معال و ( 0272). قمرالدراسة الحالية مع دراستي 

التي  المهنيةرشادية ترتيب الحاجات اإل معهما في اختلفتبينما  درجة مرتفعة في األبعاد األربعة

وكذلك اختلفت . الثالثة بينما احتلت المرتبة األولى في الدراسة الحاليةفـي المرتبة  لديهمات جاء

 .في جميع األبعاد التي أظهرت نتائجها حاجات إرشادية مرتفعة (0272) مع دراسة قمر
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االجتماعية، ودراسة في ترتيب الحاجات ( 0224) ويحيى نوري،مع دراسة  اتفقتنما يب  

رشادية منخفض في كل في أن متوسط الحاجات اإل (0277) المالكي دراسةو ( 0272) الرويلي

       .األربعةبعاد األ

ى الحاجات اإلرشادية المهنية عن في تقدير الباحثين أن أهم ما يميز هذه النتيجة ارتفاع مستو   

الحاجات اإلرشادية األخرى وهذه النتيجة تختلف مع نتائج جميع الدراسات السابقة حيث لم تنل 

وربما ترجع هذه النتيجة إلى الجهود المبذولة لتمكين . الحاجة اإلرشادية المهنية المرتبة األولى

تاحة فرصة التنافس في سوق العمل  .المرأة وا 

الحاجات  بين( 0.05)دالة إحصائيا  عند مستوى  ةعالقة ارتباطي توجد. 2

دود الشمالية في المجاالت األكاديمية حشادية لدى طالبات جامعة الر اإل 

 .واالجتماعية والمهنية والنفيسة والتحصيل الدراسي

دود الشمالية في حجامعة ال طالباتشادية لدى ر الحاجات اإل االرتباطية بينلحساب العالقة 
استخدم  الدراسي بين التحصيلو والمهنية  األكاديمية واالجتماعيةو  ةيسالنف: األربعةالمجاالت 

 (6)الباحثان اختبار بيرسون جدول 
دود الشمالية في حرشادية لدى طلبة وطالبات جامعة البين الحاجات اإل  االرتباطيةلحساب العالقة ( 6)جدول 

ة والتحصيل الدراسي يية والنفسالمجاالت األكاديمية واالجتماعية والمهن . 
كادميياأل البيانات  الكلي النفسي املهين االجتماعي 

معدل 
 التحصيل

Correlation Coefficient -.135-** -.099-* -.052- -.116-** -.115-** 

Sig. (2-tailed) .002 .028 .249 .010 .010 

N 498 498 498 498 498 
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بين معدل التحصيل ( 2.27)ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  ظهرت النتائج وجود عالقةأ  
  **-2.116)على التوالي  الكلى بلغتمن الحاجات النفسية والحاجات األكاديمية والمقياس وكل 

- 0.135-** , **772.0) 
بين معدل ( 2.22)حصائيا عند مستوى إدالة نما أظهرت النتائج عالقة ارتباطية سالبة يب

ولم تكشف النتائج عن عالقة ارتباطية دالة  االجتماعية،اإلرشادية سي والحاجات التحصيل الدرا
، وهذه النتيجة تحقق رشادية المهنيةبين التحصيل الدراسي والحاجات اإل( 2.22)عند مستوى 

بينما لم . النفسي واألكاديمي واالجتماعي وكذلك في المقياس الكلى: الفرضية في األبعاد الثالثة
تيجة في بعد الحاجات المهنية حيث لم تبلغ العالقة مستوى الداللة اإلحصائية المحددة تتحقق الن
 . للدراسة

عالقة االرتباطية بين الحاجات اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت ال   
 .رشادية والتحصيل الدراسياإل
اإلرشاد من و اسيا  أقل حاجة إلى التوجيه در  اتالمتفوق الباتإلى أن الط يجةتشير هذه التن 
 .بمعنى أنه كلما زاد التحصيل قلت الحاجات اإلرشادية للطالبة دراسيا اتالمتعثر طالبات ال
شادية الحاجات اإلر  في( 0.05)إحصائية عند مستوى  ةتوجد فروق ذات دالل. 3 

 .(أدبي علمي)لتخصص لمتغير ا ى دود الشمالية تعز حلدى طالبات جامعة ال
لتين لحساب الفروق في الحاجات اإلرشادية لدى طلبة وطالبات جامعة قلعينتين مست( ت)اختبار ( 7)جدول 

(يدبأ علمي)لمتغير التخصص  ى دود الشمالية تعز حال . 
 المتوسط العينة التخصص 

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 النفسي
 1.034 17.943 55.21 301 علمي

 1.549 21.735 60.19 197 أديب 006. 496 -2.780

 االكادميي
 992. 17.202 53.05 301 علمي

-3.379- 
496 

- 
 1.489 20.900 58.85 197 أديب 001.

 االجتماعي
 956. 16.580 50.86 301 علمي

 1.544 21.675 56.77 197 أديب 001. 496 -3.438-

 املهين
يعلم  301 29.51 9.256 .534 

 779. 10.932 31.32 197 أديب 048. 496 -1.984-

 301 علمي الكلي
188.6

3 
55.843 3.219 -3.275- 496 .001 
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 197 أديب
207.1

4 
69.606 4.959 

 
دود حشادية لدى طالبات جامعة الالحاجات اإلر  في( 2.22)عند مستوى الفروق  ةدالل لحساب  

استخدم الباحثان المتوسطات واالنحرافات  (.يدبأ علمي)لمتغير التخصص  ا  تبعالشمالية 
 (.1)لعينتين مستقلتين جدول ( ت)المعيارية واختبار 

اإلرشادية  رشادية لطالبات األقسام األدبية أعلى من الحاجاتكشفت النتائج أن الحاجات اإل   
في الحاجات النفسية والحاجات ( 2.27)لطالبات األقسام العلمية بفروق دالة عند مستوى 

بينما داللة الفروق في الحاجات المهنية كانت . األكاديمية والحاجات االجتماعية والبعد الكلي
 .وهذه النتيجة تحقق الفرضية(. 2.22)عند مستوى 

 دراسةو  (0272) يدراسة مرعو ( 0221) وسليمانمع دراسة الضامن، وتتفق هذه النتيجة     
علمي، )في التخصص حصائية إالنتائج وجود فروق ذات داللة ظهرت حيث أ( 0272)قمر
 ،دبيةلصالح الكليات األ( أدبي
التي لم تظهر نتائجها فروقا في ) 0224) الغماري، والطائيواختلفت من نتائج دراسة   

 .التخصص
 

ألقسام ة أقل تحصيال  من طالبات ااألدبي طالبات األقسام كهذه إلى أن نتيجةقد يرجع السبب في 
ومن ثم ترتفع الحاجات اإلرشادية لدى طالبات األقسام األدبية وتقل لدى طالبات األقسام  .ةالعلمي
 .العلمية

شادية في الحاجات اإلر  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
 (.األم واألب) دود الشمالية تعزى لمستوى تعليم الوالدين حلدى طالبات جامعة ال

 

دود الشمالية حالمتوسطات واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية لدى طلبة وطالبات جامعة ال( 4)جدول 
 تعزى لمستوى تعليم الوالدين

 تعليم الوالدين
 تعليم األم تعليم األب

 المتوسط العينة
االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري
 المتوسط العينة

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

 5.938 65.315 197.04 121 10.181 79.514 205.11 61 أمي
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 6.215 63.987 198.92 106 5.198 55.746 196.78 115 ابتدائي

 4.945 59.541 193.52 145 4.394 58.793 192.97 179 ثانوي 

امعيج  117 191.85 63.798 5.898 109 193.43 60.651 5.809 

 16.239 66.957 206.65 17 11.840 60.370 209.85 26 فوق الجامعي

 2.790 62.250 195.95 498 2.790 62.250 195.95 498 المجموع

 

دود الشمالية تعزى يف احلاجات اإلرشادية لدى طالبات جامعة احلحلساب الفروق  (ANOVA)اختبار التباين األحادي  ( 9)جدول 
 ملستوى تعليم الوالدين

 البيانات
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

القيمة 

 االحتمالية

 تعليم األب

 3446.940 4 13787.762 بين المجموعات
.889 .470 

 3878.597 493 1912148.176 داخل المجموعات

    497 1925935.938 المجموع

 تعليم األم

 1144.231 4 4576.925 بين المجموعات
.294 .882 

 3897.280 493 1921359.013 داخل المجموعات

    497 1925935.938 المجموع

 

في الحاجات ( 2.22)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدللتحقق من صحة الفرض 

استخدم الباحثان ) دود الشمالية تعزى لمستوى تعليم الوالدينحاإلرشادية لدى طالبات جامعة ال

 .األحادي لحساب داللة الفروق المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار التباين 

رشادية لدى حصائيا  بين مستوى تعليم الوالدين والحاجات اإلإكشفت النتائج عدم وجود فروق دالة 

ربعة للمقياس وفي بعاد األدود الشمالية تعزى لمستوى تعليم الوالدين وفي األحطالبات جامعة ال

 .جة لم تحقق الفرضيةيوهذه النت. الدرجة الكلية

 :عالمراج
دار المسيرة للنشر  ،٤علم نفس التربوي، ط. (٤١١١)بو جادو، صالح دمحم علي ا

 .والتوزيع والطباعة، عمان، األردن
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رشادية، عمان دار المسيرة للنشر المهارات اإل( 0277)د عبد اللطيف أبو أسعد، أحم
 والتوزيع

يات ممارسة أساس(. 0222)أبو عباة، صالح بن عبد هللا ونيازي عبد المجيد بن طاش 
 .مكتبة العبيكان الرياض ،7طريقة العمل مع الجماعات، ط

، القاهرة، 6مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط. (0277) .رجاء ،أبو عالم
 .دار النشر للجامعات

ردن، دار ، األعمان، 6ط. النفسيرشاد مبادئ اإل(: 0272) درويشسهام . عيطةبو أ
 .الفكر

رشاد الجمعي التدخل والفنيات دار اإل( 0272)سعد مراد علي  ويش،در سهام  أبوعيطة
 .الفكر عمان األردن

لدى طلبة كلية التربية في  اإلرشاديةالحاجات (: 0274. )أبو معال، دمحم عبد الفتاح
 – 62ص  ،(20)العدد / الثالث/ دراسات في علوم التربية، المجلد . جامعة اليرموك

61. 
مشكالت طلبة جامعة صـنعاء وحاجـاتهم ( 0222. )لوهابآل مشرف، فريدة عبد ا

 021-717، ص ص (22)العدد ، (72)اإلرشادية، المجلة التربوية، المجلد 
طلبة  ىالحاجات اإلرشادية لد( 0272)علي علي أحمد؛ الحكماني، ناصر  البركات،

النفس الجامعات الخاصة بسلطنة عمان، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 
 .دمشق سوريا .724  - 47 ص 6( 0)

. دمحم ،عماد؛ النعيمي عبابنة،عبد الحفيظ؛  ،فريد؛ الشايب ،بوزينةأسعيد؛  ،التل
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: انعم. الكتاب الثاني العلمي،مناهج البحث (. 0226)

نظـر الحاجات اإلرشادية مـن وجهـة (. 0224. )علي ، البركات،الحكماني، ناصر
غيـر منـشورة، جامعـة  طلبـة الجامعات الخاصة بسلطنة عمان، رسالة ماجستير

 .األردن: ربدإاليرموك، 
دراسة لبعض المشكالت النفسية لـدى طلبـة كلية ( 0227)حمد أ، صالح حسن ي الداهر 

وعلم جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المجلة العراقية للعلـوم التربويـة والنفسية –التربية 
 .61 – 62، المجلد األول، ص 3عددالاالجتماع، كلية التربية للبنات، جامعة تكريت 
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دراسة ميدانية على )فهوم الذات التحصيل الدراسي وعالقته بم( 0272)الحموي، منى 
من التعليم األساسي في مدارس  -الحلقة الثانية-من تالميذ الصف الخامس  ينةع

 .024 – 716ص   - 06معة دمشق، المجلد مجلة جا( محافظة دمشق الرسمية
الحاجات اإلرشادية لطالب الكليات التقنية في المملكة (: 2010)، فهد فرحان يالرويل

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة. العربية السعودية
سسه، نظرياته، طرائقه، أ: رشاد النفسيالتوجيه واإل(.  0226. )حمد دمحمأالزعبي 

 .سوريا: امجه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقمجاالته، بر 
طالبات كلية التربية في جامعة الحاجات اإلرشادية ل( 0276. )الصقية، الجوهرة إبراهيم

ميرة نورة بنت عبد الرحمن وعالقتها بالمستوى الدراسي، دراسة منشورة، مجلة العلوم األ
 .، البحرين222ص ،277، ص7ع، 72التربوية والنفسية البحرين، مج

الحاجات (. 0270. )الصمادي، أحمد عبد المجيد ومرعي، نوال محفوظ صالح
، والدراساتللبحوث  :جرش. والتكنولوجيااإلرشادية لطلبة جامعة حضرموت للعلوم 

 .726-66. ، ص ص0. ، ع72. مج
الحاجات اإلرشادية لطلبة (  0221.  )عبد الحميد وسليمان، سعاد ،الضامن، منذر

. مج. مجلة العلوم التربوية والنفسيةمعة السلطان قابوس وعالقتها ببعض المتغيرات، جا
 .714-767. ص ص ، 2. ، ع4

الحاجات اإلرشادية لدى طلبة الجامعة  (0220) .سهام ،أبو عيطة ،الطحان، دمحم
 األردنية ، الجامعة1عددال ،02 دالمجلالعلوم التربوية،  الهاشمية، مجلة دراسات

دار : ، عمـان7ط. دليل المرشد التربوي في المدرسة( 0226. )، سعيد حسنيالعزة
 .الثقافة للنشر والتوزيع

 .، االردنعمان للنشر، ديبونو دار الموهوبون، األطفال ،(0272. )خليل الشاعر،
 الطبعة -األطفال لذكاء وكسلر لمقياس كلينيكيةاإل الدالالت(. 0276. )خليل الشاعر،
 بوالية يزوالتم الموهبة بمدارس الموهوبين األطفال على (6WISC-III-موذا) الثالثة

 .062 – 004، (22) :22 العربية، النفسية العلوم شبكة مجلة الخرطوم،
 :، األردن7السلوك في التدريس، ط تعديل( 0222) .الفتالوي، سهيلة محسن كاظم

 .دار الشروق للنشر والتوزيع

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=79089
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=79089
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ة السعوديين في رشادية للطلبإلاالحاجات ( 2011) .المالكي، عبد هللا عبد الرحيم 
 .ردنربد، جامعة اليرموك، األإنية، رسالة ماجستير غير منشورة، ردألاالجامعات 

رشادية لدى طالب دراسة تحليلية للحاجات اإل (.0272. )بوطبال، سعد الدين
 .62 -22ص  7 (.7)جلة الشباب والمشكالت االجتماعية الجامعة، م

 .، دار الزهراء، الرياض2نظريات الشخصية، ط( 0271. )جابر، عبد الحميد
المساعدة اإلرشادية النفسية، الدار السعودية للنشر (. 0220. )جمل الليل، دمحم جعفر

 .والتوزيع
والعمليـات اإلداريـة ووظائف النظريـات : مبادئ اإلدارة الحديثة (.0226. )حريم، حسن
 .ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن ، دار7المنظمة، ط

التوجيه واإلرشاد الطالبي للمرشدين والمعلمين دار (. 7224. )شاكر محمود ،حمدي
 .األندلس للنشر والتوزيع، حائل

ونظرياته، وتجارب اإلرشاد المهني نشأته، وتقنياته، (. 0276. )حمود، دمحم عبد الحميد
 .األردن: ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان0ط. عالمية

الحاجات اإلرشادية لدى طلبة كلية التربية، مجلة أبحاث كلية ( 0276)رمضان، هادي 
 .277ص_222ص ،77ع ،70التربية األساسية، جامعة الموصل، العراق مج

رشادية الحاجات اإل( 0276. )، جنان قحطانسرحان ،صالح، رمضان، هادي
طلبة الجامعة الساكنين وغير الساكنين في األقسام الداخلية،  ىوالطموح األكاديمي لد

 .022 – 066ص  6( 074)مجلة األستاذ 
: ، عالم الكتب، القاهرة2الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، ط(. 0222. )زهران، حامد

 .مصر
براهيم، سعيد األ -خصائصه-مفهومه)اإلرشاد التربوي (: (2003سدي، مروان وا 
 .ردن، دار الثقافة للنشر للتوزيععمان، األ( ماهيته

عالقة الضغط النفسي بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة (. ٤١٠٢)صالحي، هناء 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ( غير منشورة)المقيمين بجامعة ورقلة، رسالة ماجستير، 

  .عيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتما
دراسة مقارنة للحاجات اإلرشادية لطلبة المرحلة ( 7224) .عبد الستار، عبد هللا

 .رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية: المتوسطة في الحضر والريف
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رسالة  الدراسي،الذكاء الموسيقي وعالقته بالتحصيل (. ٤١٠٢. )عمار، علي
 .جامعة دمشق، سورية غير منشورة، كلية التربية، ماجستير،

أساسياته وتطبيقاته  والنفسي،القياس والتقويم التربوي (. 0220) .صالح الدين عالم،
 .دار الفكر العربي: القاهرة ،0ط .وتوجيهاته المعاصرة
رشادية لدى طلبة جامعة دنقال بجمهورية الحاجات اإل( 0272) .قمر، مجذوب احمد

ة، جامعة الدراسات والبحوث االجتماعيمجلة . السودان في ضوء بعض المتغيرات
 (.02 - 1)ص ص  72، العدديالشهيد حمة لخضر، الواد

الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة حضرموت (. 0272) .صالح ،مرعي، نوال محفوظ
 .ردنربد، جامعة اليرموك، األإرسالة ماجستير غير منشورة، . والتكنولوجياللعلوم 

دار المسيرة للنشر  ،0ئ التوجيه واإلرشاد النفسي، طمباد (.0272. )ملحم، سامي دمحم
 .األردن: عمان. والتوزيع والطباعة
، 7اإلرشاد والعالج النفسي األسس النظرية والتطبيقيـة، ط(. 0227. )ملحم، سامي دمحم

 .ردنالمسيرة للنشر والتوزيع، األ دار
ب، دار دجلة للنشر رشاد النفسي والسلوكي للطالاإلو التوجيه ( 0276)مي دمحم  ،موسى

 .ناألرد: عمانوالتوزيع، 
اإلرشاد النفسي والتربوي، دار الحامد للنشر (. 0276)النوايسة، فاطمة عبد الرحيم 

 .والتوزيع، عمان األردن
ــ نفسية ـــ)رشادية الحاجات اإل( 0224)حيى إياد دمحم نوري، أحمد دمحم، وي ـــ اجتماعية ـــــ

 .607 – 022ص  6 (:72)مجلة التربية والعلم . موصلطلبة جامعة ال ىلد( دراسية
والنشر  للطباعة الهدى دار .0ج .السلوك التنظيمي. (0226. )لوكيا الهاشمي
 .الجزائر :مليلة عين .والتوزيع

رشاد األكاديمي والتربوي في مؤسسات التعليم العالي اإل(. 0221. )زارة التعليم العاليو 
 .العامة للجامعات والكليات الخاصةمسقط المديرية . واقع وتطلعات
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Atik, G & Yalcin, I. (2010). Counseling Needs of educational sciences students 

at Ankara University Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520 - 1526. 
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 :امللخص

دخل النقد إلى ظلت النصوص األدبية لعقود طويلة تحتل الصدارة في اهتمام النقد لكن بعد أن 

ل قاعدة  بوابة الحداثة لم يعد النص األدبي فقط هو البغية ،بل تعداه إلى كل ما يحيط به مادام يشك ِّ

يمكن االتكاء عليها لسبر أغوار النص وأداةً تساعد القارئ في تلقي النص بصورة أفضل،لذا 

ً إياه( النص الموازي)يدرس هذا البحث  ذاكرة )على رواية  ماهيته ووظائفه وأقسامه، مطبقا

 .، موضحاً كيف يمكن أن يساعد النص الموازي في تلٍق أفضل للنصوص األدبية(الجسد

 
 
 

Abstract 
For many decades, criticism has mainly been concerned 
with literary texts. Though, contemporary criticism is no 
longer concerned with literary texts only as it extended to 
involve all their surroundings as long as those surroundings 
constitute a base and a tool for understanding the text and 
for assisting the reader to better appreciate that text. 
Therefore, this research tackles the “Parallel Text” in terms 
of its nature, functions, and sections and applies this 
Parallel Text to the novel of “The Memory of Body”. In so 
doing, the research explains how the Parallel Text could 

enhance better perception of literary texts.  
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 :املقدمة

د ودراساته كان النص األديب هو حمور النقد، وِقبلة الدراسات، وصاحب ُمذ ُعرف النق          
؛ بغية الوصول إىل جوهر املعىن الذي ينطوي ...النصيب األكرب من التذوق و التحليل والشرح

لكن تقدُّم الدراسات النقدية وتطور اجتاهاهتا هدم تلك النظرة القدمية لنقد النص األديب، . عليه
 .حجر الزاوية للنقد احلديث" كل ما يف الرواية له داللة: " خذاً من مقولةوأعاد بناءها، مت

فقد شهدت الدراسات واألحباث السردية يف السنوات األخرية اهتمامًا كبريًا ابلعتبات      
(seuils) كما عند جينيت، أو هوامش النص عند هنري ميرتان ،(H.Mitterand) أو  ،

ى اختصاراً ابلنص املوازي (Ch.Grivel)ريفل العنوان بصفة عامة عند شارل ك  le)،  أو ما ُيسمَّ

paratexte.)1 
فلم يعد الدخول إىل النص األديب مباشرًة كما هو احلال يف السابق،بل البد من الوقوف على      

إخل من العتبات، ...ما حييط ابلنص األديب من العنوان،والغالف،و كلمة الغالف،واإلهداء، واملقدمة
 . تثري الفهم ايجيد للنص وتعمِقق النظر فيهاليت

من الدراسات احلديثة، اليت مل حتَظ بعد مبا تستحقه من ( العتبات)أو ( النص املوازي)وألن      
 .الدرس والبحث، إىل جانب أمهيته يف االستيعاب ايجيد ملكنوانت النص وتلقيه بصورة عميقة

حوالت اليت طرأت على اخلطاب الروائي ايجديد، بعد أن ولكونه يشكِقل ملمحًا ابرزًا يف الت      
  2.ظل مهماًل ، وغري ذي أمهية يف الرواية التقليدية

، متناواًل بصورة سريعة معناه، (النص املوازي)ارأتى البحث أن يتوقف عند هذا املصطلح       
العتبات على رواية  مث االنتقال إىل تطبيق ذلك يف ما توافر من تلك.وأمهيته، وأنواعه ووظائفه

 (.ذاكرة ايجسد)
جبهود العديد من النقاد الغربيني، وعلى رأسهم  (النص املوازي)حظي الدرس النقدي يف جمال      

جريار جينيت، الذي أزال الكثري من اإلشكاليات والغموض الذي اكتنف مصطلحات هذا الباب 

                                                           
1

 .4310-8-42آخر تصفح.www.arabicnadwah.com.موقع الندوة العربية.جميل حمداوي.لماذا النص الموازي؟ 
2

 21روايات إدوار الخراط نموذجاً،عبدالمالك أشهبون، هامش ص:الحساسية الجديدة في الرواية العربية  
  تعددت الترجمات لمصطلح(paratexte ) وعند دمحم بنيس (بالمناص) ، ومرة(بالمناصصات)،فسعيد يقطين يترجمه مرة،

إلخ ...لدى دمحم الهادي المطوي( الموازية النصية)،و(بالمحيط الخارجي) ،وفريد الزاهي يترجمه(النص الموازي)وعبدالفتاح الحجمري 
 443-418لجميل حمداوي ص( لماذا النص الموازي؟)انظر .؛ ألنه األكثر استخداماً وشيوعاً (النص الموازي)آثر البحث استخدام . 
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إىل جانب آخرين من أبرزهم كلود دوشيه،  ، ( األطراس)أو ( الطروس)و( العتبات)وذلك يف  كتابيه 
 .وفيليب هامون

فمن النص بدأ جينيت، ووقف عند مكوانته السردية، وكيفية بنيتها، و تعاريفه اللسانية و       
السيميائية، مستنتجًا أنه جمموعة من امللفوظات اللسانية الدالة، ومنطقة قابلة للحفر والتأويل، 

طقة إىل مناطق حافة ومتامخة للنص ألن النص أو الكتاب قلَّما يظهر فأراد أن يوسع من هذه املن
عارايً من مصاحبات لفظية أو رمزية تعمل على إنتاج معناه وداللته،  كاسم الكاتب،  والعناوين،  و 

،  ومن خالل مساءلة هذه املنطقة احمليطة ابلنص، استطاع أن يضع مصطلح املناص ...اإلهداء
(paratexte)ك النص املوازي لنصه األصلي، فاملناص نص ، ولكنه نص يوازي النص ، أي ذل

 3.األصلي،  فال يُعرف إال به ومن خالله
: ، هي ترتكب من مقطعني،  األول(paratexte)وابلرجوع إىل ايجذر اللغوي لكلمة      

(para )جملانسة واملماثلة املشاهبة وا: وهي صفة يف اللغة اليواننية والالتينية، وحتمل معاين عدة منها
واملالءمة، وكذلك الظهور والوضوح و املشاكلة، و أتيت مبعىن املوازي واملساوي لالرتفاع والقوة، و 

 4.أتيت أيضاً مبعىن حتاذي ايجمل بني بعضها بعضا
، وقد كثرت تعريفاته ودالالته يف علم النفس، واالجتماع،  واللسانيات و (texte)والثاين       

، واليت تعين (textus)ت، وحتليل اخلطاب، إال أن أصله التارخيي يرجع إىل كلمة السيميائيا
 5.النسيج، والثوب،  وتسلسل األفكار وتوايل الكلمات

كل ما جيعل من النص كتااًب يقرتح "أبنه ( العتبات)أما اصطالحاً،  فقد عرفه جينيت يف كتابه      
فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة،  نقصد به نفسه على قرائه أو بصفة عامة على مجهوره،  

 6....."البهو الذي يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه( بورخيس)هنا تلك العتبة، بتعبري 
، فيعرفه أبنه منط اثٍن من (األطراس)ويبدو تعريف جينيت للنص املوازي أكثر تفصياًل يف كتابه      

وضوحًا وأكثر اتساعًا، وهذا النص املوازي  ويتكون من عالقة هي أقل التعايل النصي
العنوان والعنوان الفرعي، والعناوين الداخلية واملقدمات وامللحقات، والتنبيهات، والتمهيد :يشمل

                                                           
3

الدار العربية للعلوم ناشرون، .منشورات االختالف.عبد الحق بالعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  

 42-42ص.4338.الجزائر
4

 21-23المرجع السابق،ص 
5

 24المرجع السابق،ص 
6

 22ص.عبد الحق بالعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  
 التناص،الميتانص،النص الالحق،النص الجامع ،والمناص: المتعاليات النصية بحسب جينيت خمس، هي. 
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واهلوامش يف أسفل الصفحة أو يف النهاية، واملقتبسات، و التزيينات، والرسوم وعبارات اإلهداء 
نواع أخرى من العالمات الثانوية واإلشارات الكتابية أو والتنويه والشكر،و الشريط والقميص، وأ

 7.غريها مما توفِقر للنص وسطاً وتنوعاً 
فالنص املوازي عبارة عن عتبات مباشرة، وملحقات وعناصر حتيط ابلنص سواء من الداخل أو      

وتبعد اخلارج، وهي تتحدث مباشرة أو غري مباشرة عن النص، إذ تفسره وتضيء جوانبه الغامضة، 
 8.عنه التباساته وما أشكل على القارئ

، فيها ما يدلل على هذه األمهية،  فالعتبات هي أول الدار، (العتبات)ولعل تسمية النص املوازي بـــ 
املختلفة ( النص)لذا ال ميكننا االنتقال بني فضاءات . ولوجه( الداِخل)ومن دوهنا يستعصي على 

به إىل طبيعة ونوعية العتبات يتعثر هبا، ومن ال حيسن التمييز بينها، دون املرور من عتباته، ومن ال ينت
النص، فيبقى خارجه، أو حىت عندما يدخل ( أبواب)من حيث أنواعها وطبائعها ووظائفها، خيطئ 

إليه، يبقى خارج فضاء النص، ألن ما انتهى إليه ال يسلم نفسه إليه، ألنه ليس الفضاء الذي 
 9.يقصد
الدراسات احلديثة أمهية هذه العتبات يف بناء النص، حيث تقوم هذه العتبات  وقد بينت      

 10.بوظائف نصية وتركيبية وتُفسِقر أبعاد النص من خالل اسرتاتيجية الكتابة و التخييل
 .وظيفة داللية، ومجالية وتداولية: وعلى هذا ميكن أن تُقسَّم وظائف النص املوازي إىل      
تلك "لية ميكن تتبعها من خالل تعريف سعيد يقطني للنص املوازي فيعرفه أبنهفالوظيفة الدال     

البنية النصية اليت تشرتك وبنية نصية أصلية يف مقام وسياق معينني، وجتاورها حمافظة على بنيتها  
كاملة ومستقلة،وهذه البنية النصية قد تكون شعرًا أو نثراً، وقد تنتمي إىل خطاابت عديدة كما أهنا 

د أتيت هامشاً أو تعليقًا على مقطع سردي أو حوار أو ما شابه،  وال ميكن أن يكون النص املوازي  ق
 . كلياً، فهو بنية نصية جزئية، يتم توظيفها داخل النص بغض النظر عن سياقاهتا األصلية

ويشمل هذا النص عتبات وملحقات تساعد على فهم خصوصية النص األديب وحتديد       
 .داللية والتداولية ودراسة العالقة املوجودة بينها وبني العمل األديبمقاصده ال

                                                           
7

 441ص.جميل حمداوي.ص الموازي؟لماذا الن 
8

 443المرجع السابق،ص 
9

 12عبدالحق بلعابد،ص(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات 
10

مجلة قراءات مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة  .حافظ المغربي.عتبات النص والمسكوت عنه قراء في نص شعري

 2ص.4311عدد.جامعة بسكرة. ومناهجها
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وهي حمفل نصي قادر على إنتاج املعىن، وتشكيل الداللة من خالل عملية التفاعل النصي، لذا      
للعتبات دور تواصلي  مهم،  يبدو يف توجيه القراءة، ورسم خطوطها الكربى، لدرجة ميكن معها 

للرواية بدوهنا دراسة قيصرية اختزالية من شأهنا إحلاق ضرر كبري ابلنص،  وتشويه  اعتبار كل قراءة
 11.أبعاده ومراميه

إذن،  فالوظيفة الداللية، كون النص املوازي يشكل مفتاحًا للنص،وأرضًا ينطلق منها القارئ إىل 
 .أفق النص،  وأدوات يفكك هبا ما يستعصي عليه

وأخريًا الوظيفة التداولية، وهي األثر . و يف تزيني الكتاب وتنميقهأما وظيفته ايجمالية، فتبد     
 12.الذي يرتكه العمل أو الكتاب يف القارئ ، فيدفعه لشرائه أو احلصول عليه

ولعل االرتباط يبدو كبريًا بني الوظيفتني األخريتني، أي ايجمالية والتداولية،  فالوظيفة ايجمالية       
قات بني القارئ والكتاب، وبعوامل اإلغراء وايجذب والتشويق اليت امارسه هي اليت تشيد أوىل العال

 .، جيد القارئ نفسه مدفوعاً لشراء الكتاب(القارئ)على الرائي
املناص النشري : وقد قسَّم جينيت النص املوازي أو املناص إىل قسمني     

وكل ( Paratexte Auctorial)، واملناص التأليفي ( Paratexte Editorail)االفتتاحي
 .منهما ينقسم إىل نص حميط وآخر فوقي

هو كل ما يدور بذلك النص من مصاحبات،  من اسم (: "peritexte)فالنص احمليط     
أي كل ما يتعلق ابملظهر اخلارجي لكتاب  ...الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، اإلهداء، االستهالل

 ...كالصورة املصاحبة للغالف، كلمة الناشر
وتندرج حتته كل اخلطاابت املوجودة خارج الكتاب، فتكون :"Epitexteوالنص الفوقي      

  13..."متعلقة يف فلكه، كاالستجواابت، املراسالت اخلاصة،  والتعليقات،  واملؤامرات، والندوات
 فالنص الفوقي أو النص املوازي اخلارجي ال يوجد ماداًي ملحقًا ابلنص ضمن نفس الكتاب،      

 14.ولكن ينتشر يف فضاء فيزايئي واجتماعي غري حمدد
فهو كل اإلنتاجات املناصية (Paratexte Editorail): أما املناص النشري االفتتاحي      

اليت تعود مسؤوليتها للناشر املنخرط يف صناعة الكتاب وطباعته، وتقع مسؤولية هذا املناص على 
                                                           

11
 441ص.جميل حمداوي.ذا النص الموازي؟لما 
12

 444-441المرجع السابق،ص 
13

 24-28ص.عبدالحق بلعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  
14

 444ص.جميل حمداوي.لماذا النص الموازي؟ 
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، وينقسم هذا ...(مديري السالسل، امللحقني الصحفيني كتاب دار النشر،)عاتق الناشر، ومعاونيه 
الغالف، صفحة العنوان ايجالدة،   :) النص احمليط النشري ويشمل -كما ذُكر  -املناص إىل قسمني

 (.كلمة الناشر
اإلشهار، قائمة املنشورات، امللحق الصحفي لدار : )والنص الفوقي النشري ويشمل       
 15(.النشر
هو كل اإلنتاجات واملصاحبات اخلطابية (:Paratexte Auctorial)ليفي واملناص التأ     

اسم الكاتب :) اليت تعود مسؤوليتها للكاتب أو املؤلف، وتضم النص احمليط التأليفي الذي يشمل
العناوين الداخلية االستهالل،  املقدمة،  اإلهداء،  التصدير،   -الرئيس،  أو الفرعي –العنوان 

إىل عام : ،  والنص الفوقي التأليفي ،الذي ينقسم بدوره(شي، اهلوامشاملالحظات، احلوا
اللقاءات الصحفية، واإلذاعية و التلفزيونية، واحلوارات واملناقشات،  والندوات،  :)يضم

املراسالت العامة واخلاصة، املذكرات احلميمية،  : ) ، وخاص يضم(واملؤامرات،  والقراءات النقدية
 (.يقات الذاتيةالنص القبلي،  التعل

فكل من املناص النشري االفتتاحي واملناص التأليفي وما يتفرعان إليه من نص حميط وآخر      
أغراضًا بالغية و أخرى مجالية الرتباطها الوثيق بسياق "فوقي يعمالن على أن حتقق هذه العتبات 

ورمها تكاملي و ضروري،ألن املنت،  إذ ال قيمة هلا يف غيابه و ال حاجة للقارئ هبا من دونه،  فحض
ق داللة النص  هذه العتبات تفيده يف املماثلة كما تفيده يف املعارضة أو التفسري، و هي إذ ذاك تعمِق

 .. وتضيف إليه لتمنت من طبيعة تفاعله مع النص املعطى
فجدة الطرح والتناول، وعمق التصور، وبعد القصد، هي عناصر استفادت من إجنازات الدرس 

 احلديث ، والدرس السيميائي،  وحتليل اخلطاب والشعرية والسردايت، وفن التصوير اللساين
 16".والتشكيل ،  وعامل اإلشهار والدعاية

و نظرًا لسعة هذا املوضوع وحاجته إىل دراسة كاملة لتفي جبميع جوانبه،لن يتطرق البحث إال      
الوقوف عندها قبل الولوج إىل النص،  بُغية  ، حماوالً (ذاكرة ايجسد)إىل العتبات اليت وردت يف رواية 

 .السرب ايجيد ألغوراه

                                                           
15

 24-22ص.عبدالحق بلعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  
16

جامعة مستغانم،كلية اآلداب .نادية بوشفرة(.رواية أشجار القيامة لبشير مفتي أنموذجاً )ئي العتبات النصية في الخطاب الروا 

 http:\\attanafous.univ-mosta.dz\index.php\2\30-4.4310.والفنون
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وسيتناول البحث هذه العتبات متبعًا ترتيب جينيت نفسه، مركزًا على النص احمليط فقط ؛       
 .ألن النص الفوقي إن ورد، غالباً ما أييت يف ثنااي منت البحث

 :فيأيت املبحث مقسَّماً كاآليت
 (.الغالف، كلمة الغالف: )لنشري االفتتاحياملناص ا: أوالً  

 (.العنوان، املؤشر ايجنسي، اسم الكاتب، اإلهداء،  واالستهالل:) املناص التأليفي: اثنياً 
 
 
 

 املناص النشري االفتتاحي: أوالً 
الغالف هو أول ما يقف عنده القارئ، وهو أول ما يلفت انتباهه مبجرد رؤيته للرواية؛ : الغالف -1

وهو إشارة تدفع ابلقارئ إىل اكتشاف عالقات النص . ة األوىل من عتبات النص العامةألنه العتب
صورة ،  ألوان،  جتنيس، موقع، اسم املؤلف، دار النشر، مستوى :بغريه من النصوص املصاحبة له

؛إذ تعترب مجيعها رمزًا،  وعالمة ترمي بكثري من الدالالت واإلحياءات، وتعمل بشكل ...اخلط
تناغم، لتشكيل لوحة فنية مجالية تعرض نفسها على القارئ، وامارس عليه سلطتها يف متكامل م

اإلغراء واإلغواء ليتسىن هلا إاثرة التشويش على هذا التلقي،  أو تكون املؤشر الدال على األبعاد 
 اإلحيائية للنص؛ فالغالف أحد املناصصات البارزة،  ألن له فضاء مكاين،  فهو ال يتشكل إال عرب

املساحة،  مساحة الكتاب وأبعاده، غري أنه مكان حمدود و العالقة له ابملكان الذي يتحرك فيه 
 17.األبطال، فهو مكان تتحرك فيه عني القارئ

 :وحسب تصنيفات بعض النقاد الغربيني ميكن تقسيم الغالف إىل قسمني      
ناصر واملعلومات املتواجدة يف يتصف هذا القسم بطابع العلو والتسامي، فكل الع: قسم علوي     

اسم الكاتب، عنوان الرواية،  : وهي. 18هذا القسم العلوي من الغالف، تتصف هبذا الوصف
واملؤشر ايجنسي،  وعدد الطبعة ؛فهي اليت تتحمل ايجانب األكرب من الوظيفة التعيينية واإلعالنية 

 .ةللعمل األديب، وكذلك تتحمل الداللة الكربى على مضمون الرواي
                                                           

17
موقع جامعة .للطاهر وطار( الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي)قراءة في :سيمياء الخطاب الروائي 

 0ص.www.univ_biskra.dz\enseignant\naimasaadi\06.pdf.بسكرة
18

دمحم بن يوب مجلة اآلداب واللغات،جامعة .رواية غداً يوم جديد لسعيد عبدالحميد بن هدوقة نموذجاً :نحو قراءة منهجية للنص الروائي 

 112ص.4332.العدد السادس.ورقلة الجزائر.قاصدي مرباح
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 .حيث يتضمن دار النشر. 19ويتصف هذا القسم بطابع البساطة واملادية: وجانب سفلي      
 .التجنيس, اللون،  الصورة العنوان: من أربع وحدات غرافيكية( ذاكرة ايجسد)يتكون غالف       

 
 :اللون - أ

بط اللون اختذ اللون وظيفة تكنولوجية عندما حل حمل اللغة،  وحمل الكتابة،  لذا وجب ر      
بنفسية املتحدث ونفسية املتلقي، مث ابلوسط االجتماعي والبيئة احمليطة ابلفنان، فتساهم دالالت 

 اللون يف نقل الدالالت اخلفية واألبعاد املسترتة 
 

 20.يف النفس البشرية؛ ابعتبار الصورة واللون جزء منها لغة عاملية تفهمها كل الشعوب
ن النص من خالل مقاربة تلك األلوان لنفسية الكاتب أو لذا تساعد األلوان يف فهم كوام

فاأللوان حبسب إبيلي هي أحداث نفسانية، تشكل جزءًا من قدران،  وختربان عن . شخصيات روايته
 21.حاالت ذهنية مهمة

، يبدو (ذاكرة ايجسد)و مبحاولة تتبع هذه األلوان وأثرها وداللتها على حمتوى الرواية يف رواية       
ن األسود هو اخللفية اليت اختذهتا الرواية، فمن انحية فنية على الرغم من القتامة اليت صبغ هبا اللو 

العنوان، املؤشر ايجنسي، ) الرواية،  إال أنه جعل املشكِقالت األخرى للغالف أكثر ظهوراً ( وجه)
 (.عدد الطبعة، اسم املؤلف والصورة، ودار النشر

وهو الذي زاد ( ذاكرة ايجسد) وان الكبري املوجود يف أعلى غالف فاألسود شكَّل خلفية للعن      
من بروز اللوحة املرسومة أسفل عنوان الرواية، وهو الذي ساعد يف توصيل كل احملتوى التعريفي 

  ).22ذاكرة ايجسد)للجهة اليت قامت بنشر وطباعة 
( القارئ)الغالف جيعل الرائي أما من انحية داللية فانتشار اللون األسود يف مساحة كبرية من      

يتساءل عن السبب، خاصة أن اللون األسود من األلوان اليت توارثت النفس النفور منها، ملا حيمله 
 .من داللة التشاؤم واحلزن والكآبة،  واجملهول الذي تتهيبه النفس وختشاه

                                                           
19

 .المرجع السابق 
20

-www.univ للطاهر وطار،( الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي)ة في قراء:سيمياء الخطاب الروائي 
biskra.dz\enseignant\naimasaadia/06.pdf2ص 

21
 111ص،دمحم بن يوب،رواية غداً يوم جديد لسعيد عبدالحميد بن هدوقة نموذجاً :نحو قراءة منهجية للنص الروائي 
22

 م0213أغسطس  13. صحيفة الجريدة،رطومالخ،(رسام كاريكتير)مقابلة شخصية مع الريح أمبدي  
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ية املكوانت، هو يف مقام اختيار اللون األسود دون غريه،  وجعله األرضية اليت انطلقت منها بق     
عالمة تنبيهية وهتيئية للقارئ، أبنه موعود  يف هذه الرواية ابلكثري من األحزان، والصدمات 

 !!واخليبات واألحالم املقبورة، فهذه الدالالت جمتمعة ال ميكن أن يكون غري األسود ثوب حداد هلا
متنقاًل من وجع ( البطل)قضاها خالد فكان اللون األسود هو األنسب ليعرب عن مخسني عاماً،      

إىل آخر، ومن هزمية إىل أخرى، مصطحبًا خالهلا اتريخ ايجزائر وخيباته اليت مل تنتِه ابنتهاء 
 .االستعمار

ولكن بربع قرن إضايف، كان يل فيه ..فها أان ذا اليوم، يف غربة أخرى وحبزن آخر وبقهر آخر" 
 23"قليل من االنتصارات االستثنائيةو ..الكثري من اخليبات واهلزائم الذاتية

كما أن وجوده بتلك الكثافة يفرتض شيئًا آخر، أن شخوص الرواية ليسوا مبعزل عن األحداث       
 .املأساوية اليت ميثلها اللون األسود

 (.حياة،  حسان،  انصر، عتيقة\أحالم :) وهذا ما سيبدو يف جيل ما بعد االستقالل الذي مثله
أن اللون األسود مل يتوقف عند عتبة الغالف فقط، بل انسحب ذلك األثر الكبري مع مالحظة      

يف ( األسود)، إىل الفضاء الروائي، فالكاتبة تعمد إىل استخدام لفظ -بدءاً  –الذي تركه يف الغالف 
املنت الروائي ما يقارب الثالثني مرة، وكأهنا أرادت أن توسع من داللة األسود الذي اصطبغ به 

أتصفح " ... ف،  فتمنحه إىل جانب الدالالت السابقة،  دالالت أخرى كالقذارة والزيف الغال
 ، 24"تعاستنا بعد كل هذه األعوام فيعلق الوطن حرباً أسود بيدي

، أو الشهوة  25"وقليل من احلياء..كثري من الدم..كثري من احلرب األسود..عناوين كربى"  
،  26"مبالءاهتن السوداء اليت ال يبدو منها شيء سوى عيوهننالنساء ملفوفات " والرغبات املكبوتة 

كم حتت عباءتك "، 27"تنام الرغبة املكبوتة من قرون..وحتت مالءاهتا السوداء الوقور"...
 .28..."ابتلعت من رجال..السوداء

كالليل، والعتمة،  واحللكة،  لتتسع من جديد ( األسود)إىل جانب ألفاظ أخرى محلت داللة      
ويزحف ليل قسنطينة حنوي من انفذة " الوحشة : رة األسود، ويدخل ضمن معانيها دائ

                                                           
23

 20ذاكرة الجسد،أحالم مستغانمي،ص 
24

 12ص.المرجع السابق 
25

 14ص.ذاكرة الجسد،أحالم مستغانمي 
26

 014ص.المرجع السابق 
27

 014ص.المرجع السابق 
28

 002ص.المرجع السابق 
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،  31.."وليلها املوحش املفاجىء"...30"ابرد ليلك ايجبلي الذي مل يعد يذكرين "... 29.."للوحشة
 مذ أدركت أن لكل مدينة الليل الذي تستحق" واخلوف 

تمة ما ختفيه يف النهار قررت أن أحتاشى الليل الذي يشبهها والذي وحده يفضحها، ويعري يف الع 
،  وغريها من املعاين اليت تكاد تضاهي السواد املهيمن على 32." النظر لياًل من هذه النافذة

 .الغالف
 :الصورة - ب

يعد كريستيان ماتز الرسالة البصرية مثل الكلمات، وكل األشياء األخرى ، ال ميكن أن تنفلت      
فالصورة عالمة رمزية، وخطاب مشكل كمتتالية غري قابلة للتقطيع، ألهنا من تورطها يف لعبة املعىن، 

، فتتضافر و مجالية املرئي، (القارئ)املتتالية اليت تسعى إىل حتريك الدواخل واالنفعاالت للرائي
 .لتأكيد املكتوب

لرتكيب،  فاللغة البصرية اليت يتم عربها توليد جممل الدالالت داخل الصورة ، هي لغة ابلغة ا     
كما أهنا لغة تعمل على نقل األفكار والدالالت من لغة إىل لغة أخرى؛ألهنا حتكي الفكرة بلغة 

والتنوع، لتضعها يف سلم  -واالتساق البصري –املالمح  –الظل  –اللون  –اخلط  –الشكل 
 33.القراءة، وتنتهي إىل الفهم واإلدراك، عرب حتريك وإعمال العقل ومهاراته

كن القول إن من إفرازات الرواية املعاصرة أن تغيرياً طرأ على غالف الرواية،  فانتقل من وهنا مي     
اللوحة، حيث شرع الروائيون يف فتح صفحات أغلفة رواايهتم  \الصورة،  إىل الغالف \الغالف

. نيةلفنانني تشكيليني، والذين عدوها بدورهم بوابة أخرى للتعريف أبعماهلم الف –خباصة  –األمامية 
فأحدث ذلك االنتقال خلخلة يف مرياث الذائقة البصرية الفنية اليت رسختها أغلفة الرواايت 

 34.التقليدية،  وفتح آفاق بصرية فنية تشكيلية جديدة مواكبة لتحوالت اخلطاب الروائي ايجديد
يف  فلم يعد غالف الرواية ذلك التكنيك الفين الذي يتطلبه أي كتاب، وما عادت الصورة      

غالفه تلك الصورة الساذجة البسيطة اليت تفضح مضمون الرواية، بل صار الغالف وبكل مكوانته 
يف الرواية ايجديدة مييل إىل عدم اإلخبار ابلواقع البصري، ويرمي إىل طرح تصور متغري للعامل 

                                                           
29

 41ص.المرجع السابق 
30

 482ص.المرجع السابق 
31

 014ص..المرجع السابق 
32

 41ص. السابقالمرجع  
33

 2-0ص.للطاهر وطار( الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي)قراءة في :سيمياء الخطاب الروائي 
34

 41،ص.،عبدالمالك أشهبون(روايات إدوار الخراط نموذجاً )الحساسية الجديدة في الرواية العربية   
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إذ أصبح اخلارجي؛ليتجاوز بذلك مسألة النقل واحملاكاة اليت ربطت بني الفن والواقع اخلارجي، 
للتشكيل مجالياته اخلاصة، اليت تنبع من جدلية التعبري عن اخلارجي ابلباطين، وعن املرئي 

 35.ابلالمرئي
يف حجم صغري،  وبشكل طويل،  متوسطة الغالف،  ( ذاكرة  ايجسد)جاءت اللوحة يف غالف       

بيض العريض نفسه وهي عبارة عن لوحة تشكيلية تنتمي للمدرسة السرايلية،  حماطة ابإلطار األ
 .الذي أحاط ابلعنوان، فأوحى ابلقرب بينهما يف ذلك املكان املشحون ابلسواد

تبدو اللوحة للرائي من غري تدقيق كأهنا لوحتان، واحدة تعلو األخرى، فوق العليا جرة تتخذ      
ى، لكن وضعية مائلة، وكأن ما بداخلها قد انسكب، وقطعة قماش تتعلق هبا،  وتتدىل على األخر 

، ايجرة تبدو كأهنا رأسه،  وله قدم،  -رمبا ثوابً قسنطينياً  -إبمعان النظر، أتخذ شكل رجل يرتدي ثوابً 
حيث عوض خالد  -قسمه األيسر مبتور، وتقوم مقامه اللوحتان، اإلشارة إىل خالد تبدو أقوى هنا

مصدرها الشمعة يف وتلك اإلضاءة اليت يف اللوحة، يبدو وكأن  -فقده لذراعه اليسرى ابلرسم
اللوحة العليا، فتعطي اللوحة شيئاً من اإلانرة، اليت رمبا تكون هي الرسم، الذي أضاء حياة خالد من 

 .جديد بعد فقده لذراعه
اللوحة هي عبارة عن أجزاء منفردة، متعددة ومتداخلة، حتتاج يف حالة تلقيها إىل "وألن      

هذه العناصر املبعثرة واملتشظية للوحة من جديد، يف  حساسية فنية متوجسة، تعيد ترتيب وتنظيم
تنهض حماولة الربط بني . 36"تساوق مرتابط مع تلقي العمل الروائي الذي تشده به أكثر من وشيجة

اللوحة واملنت الروائي على عدة أسئلة،  ما عالقة هذه اللوحة ابلرواية؟ وماذا تعين؟ ومن هذا الرجل 
 يف اللوحة؟

والسرايلية هي مذهب فرنسي يف الفن .حة وكأهنا تنتمي للمدرسة السرايلية يف الرسمتبدو اللو      
،  حتاول أن تصور الواقع بشكل بعيد عن النظام (فوق الواقع)واألدب،  ظهر حديثًا،  وتعين 

 37.واملنطق
لة، وألن الغالف بكل مكوانته تكون االختيارات فيه دقيقة، البد أن يكون هلذا االختيار دال      

 !فهل السرايلية إشارة لالستعمار الفرنسي الذي تلظت بنريه ايجزائر وغريها من الدول العربية؟

                                                           
35

 44،عبدالمالك أشهبون ،ص (روايات إدوار الخراط نموذجاً )الحساسية الجديدة في الرواية العربية  
36

 44،عبدالمالك أشهبون ،ص(روايات إدوار الخراط نموذجاً )الحساسية الجديدة في الرواية العربية  
37

 ar.wikipedia.orgالسريالية، 
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أال أيخذ االستعمار شيئًا من فكرة السرايلية، فكالمها ينطلق من أرضية الواقع، ليبين عليها      
 !!زيفاً يدعي أنه األمجل

هلا عالقة بفن الرسم،  وقد تكون اللوحة إشارة وجود اللوحة حيمل افرتاضًا آخر، أن الرواية      
!! إىل خالد، فهو رسام أفىن عمره يف رسم جسور قسنطينة مدينته اليت حيبها وخيافها يف آن واحد

 لكن هل ميكن أن يكون الرجل الذي يف اللوحة خالد؟
ا، فإن  فكما ورد سابقًا أن رأس الرجل الذي مثلته اللوحتان جرة، جرة مسكوب ما بداخله    

هل حتمل هذه اللوحة داللة النهاية اليت ! كانت ايجرة هي الرأس، هل ما ُسكب هو الذاكرة؟
 ُختمت هبا الرواية؟

فإن كان العنوان ربط بني الذاكرة وايجسد، وكان تالقحهما هو املولِقد لكل أحداث الرواية،       
فبقليل من الرتكيز يف اللوحة يظهر أن ميكن الذهاب إىل أن اللوحة التشكيلية محلت هناية الرواية، 

 خيتلف عن اجتاه بقية ايجسد( ايجرة)اجتاه الرأس 
والذي يبدو واضحًا من خالل اجتاه القدم، وكأنه حيمل إشارة إىل افرتاق الذاكرة عن ايجسد،  

حاولت خالهلا أن .على ذلك اللقاء، ذلك الوداع.مرت ست سنوات على ذلك السفر"النسيان 
  39..."رحت أؤثث غربيت ابلنسيان" 38."ي وأنسىأمللم جرح

ذاكرة )وهبذا امارس اللوحة يف غالف  40.."البد أن أتعلم اآلن الوجه اآلخر للنسيان"...      
وظيفة التشويش واإلخفاء، واإلغواء واإلغراء، وتنهض على جمموعة من االفرتاضات اليت ( ايجسد

 .تدفع القارئ لتتبعها داخل املنت الروائي 
 :كلمة الغالف -2

هي كلمة عادة ما يرتبط وضعها بتقدمي الرواية، وتقريب عاملها احلكائي من القارئ احملتمل،       
حيث تشكل نصًا يربز خاصية التكثيف يف عرض اإلخبار احلكائي، العتماده على طرائق خاصة يف 

اتساعًا من مفهوم  اشتغال وأتطري خطاب الرواية، حبصر معىن اخلطاب الذي حييل على جوهر أكثر
  41.النص

                                                           
38

 080ص.أحالم مستغانمي.ذاكرة الجسد 
39

 084ص.المرجع السابق
40

 231ص.أحالم مستغانمي.ذاكرة الجسد 
41

 44ص.1442. 1ط.شركة الرابطة ،الدار البيضاء.عبدالفتاح الحجمري.لةالبنية والدال:عتبات النص 
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اختذت خلفية الغالف من اللوحة اليت بدت حبجم أصغر يف الغالف األمامي أرضية هلا،     
 .واستحوذت على الغالف اخللفي

وعليها ُكتبت كلمة الغالف ابللون األسود، خبط الشاعر نزار قباين ، وهي عبارة عن تعليق     
وأان اندراً ما أدوخ أمام روايِة .روايتها دوختين" جابه ابلرواية نقدي، يبدي فيه نزار إعجابه وسبب إع

من الرواايت وسبب الدوخة أن النصق الذي قرأته يشبهين إىل درجة التطابق، فهو جمنون،ومتوتر 
 42..."وخارج على القانون مثلي..واقتحامي،ومتوحش،وإنساين،  وشهواين

الرواية قصيدة مكتوبة على كل ("ذاكرة ايجسد)ه وينقل خالله العامل احلكائي الذي دارت حول    
حبر احلب، وحبر ايجنس، وحبر األيديولوجية، وحبر الثورة ايجزائرية مبناضليها ومرتزقيها، ..البحور

 43.."وأبطاهلا وقاتليها، ومالئكتها وشياطينها، وأنبيائها وسارقيها
ليكون يف خلفية الغالف مل يقم فقط ، (ذاكرة ايجسد)اختيار التعليق النقدي لنزار قباين على     

، مهيئًا القارئ لألحداث اليت سيجدها ابلداخل، بل أدى (ذاكرة ايجسد)إبضاءة الفضاء الروائي لـ 
وظيفة إعالنية وتروجيية يف املقام األول،  أحالم مستغامني مل تكن قلمًا جديدَا يف الساحة األدبية، 

( على مرفأ األايم)شاعرة، صدر أول ديوان هلا بل عرفتها الساحة األدبية أواًل بصفتها 
( ذاكرة ايجسد)، وانقطعت بعد ذلك،  فـ(الكتابة يف حلظة عري)م،  مث ديواهنا اآلخر 1791عام

هي أول عمل روائي هلا، وأن حتظى الرواية إبعجاب شاعر اتسع صيته، ومأل ذكره اآلفاق كنزار 
 .تناء هذه الروايةقباين، فيه الكثري مما يدفع فضول القارىء الق

 املناص التأليفي:اثنياً 
 :العنوان -1

مل حيَظ النص املوازي ابلبحث والدرس إال بعد التوسع يف مفهوم النص، والوعي والتقدم يف      
التعرف على خمتلف جزئياته وتفاصيله، مما أدى إىل تبلور مفهوم التفاعل النصي، وحتقق اإلمساك 

بعضها ببعض فبدأت أتخذ ما تستحقه من الدراسة والبحث  مبجمل العالقات اليت تصل النصوص
  44.يف الفكر النقدي املعاصر

                                                           
42

 الغالف الخلفي.أحالم مستغانمي.ذاكرة الجسد 
43

 المرجع السابق 
44

 10ص.عبدالحق بلعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  
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لكن يبدو أن العنوان كان له النصيب األكرب من الدراسة من قبل بعض الدارسني يف الثقافتني      
واملنطق  العربية واألجنبية، قدميًا وحديثًا، كما تنبه إليه الباحثون يف جمال السيموطيقا، وعلم السرد

وأشاروا إىل مضمونه اإلمجايل يف األدب والسينما واإلشهار، نظراً لوظائفه املرجعية واللغوية والتأثريية 
واأليقونية، وحرصوا على امييزه يف دراسات معمقة، مهدت لعلم جديد ذي استقاللية اتمة، وهو 

بيون معاصرون منهم ،  وقد ساهم يف أتسيسه وصياغته ابحثون غر (Titrologie)علم العنوان 
 45.جريار جينيت، وهنري مرتان، ولوسيان كولدمان،  وشارل كريفل،  وليو هويك وغريهم

 . ويبدو أن أمهية العنوان هي اليت جعلته األكثر دراسة مقارنة بعتبات النص األخرى     
كن الولوج إىل فهو أول عتباته ومداخله، اليت يقع عليها املتلقي سايكولوجيًا ومعرفياً، فال مي    

عامل النص، إال بعد اجتيازه،  فهو يشكل امفصاًل حامسًا يف التفاعل مع النص ابعتباره مسًا وترايقًا يف 
آن واحد،  فالعنوان عندما يستميل القارىء إىل اقتناء النص وقراءاته يكون ترايقًا حمفزًا لقراءة 

 46. موت النص، وعدم قراءاتهالنص،  وحينما ينفره من تلقي النص؛ يصري مساً يفضي إىل
فالعنوان هو الذي يوجه قراءة الرواية، ويغتين مبعاٍن جديدة بقدر ما تتوضح دالالت الرواية،     

فهو املفتاح الذي به حُتل ألغاز األحداث، وإيقاع نسقها الدرامي وتوترها السردي، عالوة على 
ثيمات اخلطاب القصصي، وإضاءة مدى أمهيته يف استخالص البنية الداللية للنص  وحتديد 

 . النصوص هبا
عنصر من النص الكلي الذي يستبقه ويستذكره يف آن " والعنوان كما كتب كلود دوشيه      

 ."واحد، مبا أنه حاضر يف البدء، وخالل السرد الذي يدشنه، يعمل كأداة وصل وتعديل للقراءة
ج النصي، واسم فارغ، وهذا يعين أنه عالمة العنوان يف احلقيقة مرآة مصغرة لكل ذلك النسي      

 .ضمن عالمات أوسع هي اليت تشكل قوام العمل الفين
د العنوان املدخل النظري إىل العامل الذي يسميه لكنه ال خيلقه،  إذ أن العالقة       وعلى هذا جيسِق

مة لسانية أو بني الطرفني قد ال تكون مباشرة، ويف هذا احلال فإن العنوان يتحول من كونه عال
جمموعة عالمات لسانية تشري إىل احملتوى العام للنص،  إىل كونه لعبة فنية حوارية بني التحدد 

                                                           
45

  4ص.جميل حمداوي.لماذا النص الموازي؟ 
46

 2ص.حافظ المغربي.نص شعريقراءة في :عتبات النص والمسكوت عنه  
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والالحتدد، بني املرجعية احملددة وبني الدالالت املتعددة، وذلك يف حركة دائبة بني نصني متفاعلني 
 47.يف زمن القراءة

مات اللسانية،  من كلمات ومجل، وحىت نصوص، جمموعة العال" ويعرف لوي هويك العنوان أبنه    
 48"قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه، تشري حملتواه الكلي، ولتجذب مجهوره املستهدف

وتلك اإلشارة إىل احملتوى الكلي إما أن تعتمد االستعارة أو الرتميز، أو تتقاطع فيها احلقيقة 
 49.واجملاز
ومدى داللته على مضمون الرواية، ( ذاكرة ايجسد)رواية وقبل الوقوف على العنوان يف      

والوظائف اليت أداها يف سبيل حتقيق تلك الداللة، آثر البحث أن يتتبع التحوالت اليت طرأت على 
 .العنوان يف الرواية العربية

 
 
 
 
 
 

 :العنوان يف الرواية العربية
الت يف خطاهبا الروائي بني مرحلة مرَّت الرواية العربية مبراحل عدة،  وشهدت بعض التحو     

 .وأخرى، فكان من الطبيعي أن تبدو تلك التحوالت يف العنوان أيضاً 
( ليايل سطيح)ففي مرحلة ايجهود الروائية األوىل اليت مثلتها أعمال كل من حافظ إبراهيم    

، وغريها (ختليص اإلبريز يف تلخيص ابريز)، ورفاعة الطهطاوي (حديث عيسى بن هشام)واملويلحي
من ايجهود الروائية اليت كانت امتدادًا أللف ليلة وليلة، وسرية عنرتة، وسيف بن ذي يزن، ومقامات 

 50.إخل من األعمال الرتاثية...بديع الزماين

                                                           
47

 2،صwww.arabrenewal.inf 4332 صورة العنوان في الرواية العربية،جميل حمداوي،موقع التجديد العربي 
48

 22ص.عبدالحق بلعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات 
49

 2جميل حمداوي،ص.صورة العنوان في الرواية العربية 
50

 12ص.جميل حمداوي.بيةصورة العنوان في الرواية العر 
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كان يبدو فيها هيمنة العنونة الرتاثية، ال سيما يف األربعينيات من القرن التاسع عشر فقد        
احلكائي التقليدي، واعتمدت الطول يف الكتابة ايجميلة والتسجيع،  جاءت العناوين على النمط

 .إلاثرة القارىء وتشويقه،  كما حتكمت ظاهرة التناص يف هذه العناوين حماكاًة للسرد العريب القدمي
ومل يكن ذلك التقليد اجرتارًا لقوالب الرتاث العريب ، بل رغبًة يف ربط احلاضر ابملاضي     

 51.الستكمال مسرية تطور الرواية العربية منواً و امتداداً  احلضاري، وكذلك
ويف مرحلة التجنيس الفين للرواية العربية سارت الرواية العربية يف القرن العشرين على هنج     

الرواية األوروبية يف امثل قواعدها الفنية والتجنيسية، وعرفت مجيع التيارات الغربية من كالسيكية 
  52.إخل...وواقعية ورومانسية

،  1711حملمد حسني هيكل ( زينب)فاختذت الرواية العربية يف هذه املرحلة ابتداًء من     
يجربان خليل جربان، منط العنونة الكالسيكية أو التقليدية، اليت كانت مرآًة ( األجنحة املتكسرة)و

 :اط من العناوينتشخيصية للذات،  أو الواقع ، أو املرجع التارخيي، فكانت اهليمنة ألربعة أمن
العنونة الفضائية اليت تشخِقص املكان،  وجتسِقد الواقع املوضوعي،  والفضاء بكل عوامله األصيلة  -1

 .واملوبوءة، كرواايت جنيب حمفوظ وعبدالرمحن الشرقاوي الواقعية

العنونة التجريدية اليت تشخص الذات والقيم املثالية، واحلب الطوابوي، كما يف الرواية  -2
يجربان، ورواايت يوسف السباعي، وإحسان عبدالقدوس، ( األجنحة املتكسرة)نسيةالروما

 .إخل...وعبداحلليم عبدهللا، واملنفلوطي ، والسري الذاتية

العنونة الواثئقية يف الرواايت اإلخبارية والتارخيية والوطنية والقومية ، كرواايت جورجي زيدان  -3
 (.رادوبيس -ةكفاح طيب)وجنيب حمفوظ يف املرحلة األوىل 

، وطغى هذا النوع من العناوين على  الكثري من املنتوج (ذكورية أو أنثوية)العنونة ابألمساء العَلميَّة  -1
( ثراي)، فظهر ما يُعرف ابلرواية الفنية احلديثة، كرواية (1791-1711)الروائي الذي ظهر ما بني 

، 1731لطه حسني ( يبأد)، و 1721حملمود تيمور ( رجب أفندي)،  و1722لعيسى عبيد 
وترجع سيادة األمساء يف الكثري من اإلنتاج الروائي هلذه املرحلة، . ، وغريها1731للعقاد ( سارة)و

  53.لسيادة البطولة املطلقة وروح الفردية؛إلعادة االعتبار للفرد
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 14المرجع السابق،ص 
52

 12المرجع السابق،ص 
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 14-18جميل حمداوي ،ص.صورة العنوان في الرواية العربية 
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 ويف هذه املرحلة اختذ اخلطاب الروائي احلديث خصوصيات ومكوانت تدخل يف إطار التجريب،    
مستفيدًا من الركام الكالسيكي من جهة،  ومن الوعي أبمهية العنوان وتغرياته من جهة اثنية،  فاتسم 

 :بعدة خصائص منها
 .تشخيص الذات والواقع واملرجع التارخيي والرمزي -1

 .االختصار والوضوح -2

 .دقة العنوان ونفاذه -3

 .ارتباط العنوان ابلنص مباشرة -1

 .ودالالته ومقاصدهاشتمال العنوان على مكوانت العمل  -1

 .تكثيف املعىن يف كلمات حمدودة -9

 .تذييل العنوان األساسي ابلعناوين الفرعية املشوقة للقارىء -9

 .التلخيص االستباقي -1

 .اإلحيائية اجملازية والرمزية -7

 .االستفادة من تقنيات ايجرافيك واللون واحليز املكاين -11

 54.ع النصيةإاثرة القارىء وجذب انتباهه عرب عنونة الفصول واملقاط -11

كما أن الرواية العربية احلديثة يف بنيتها العنوانية مل تقتصر على الصورة اللغوية والبنية احلرفية       
التقريرية املباشرة، بل جتاوزهتا إىل الصورة البصرية مستفيدة من العناوين السينمائية ذات الوظائف 

 .اإلحيائية والسيميولوجية
يل حنو ماهو بالغي، حياول التقاط جوهر املعىن، ومنها ماهو سراييل فمن هذه العناوين ما مي     

 55.مييل حنو ماهو استعاري، ويؤدي وظائف متعددة ومرتاكبة 
أما يف مرحلة الراوية العربية ايجديدة، اليت مال أصحاهبا إىل التحديث الروائي على غرار الرواية      

أقطاهبا كلود سيمون،  وآالن روب كرييه، ،  و اليت من (roman  le nouveau) الفرنسية
إخل،  استفاد أصحاب هذه النزعة من تطور النقد احلديث و طرائق ...وريكاردو و ميشيل بوتور

، اليت كان ميثلها فيليب سولرز، (nouveau roman modern)رواية ما بعد احلداثة 
، وأعادوا بناءه يف أشكال ختييلية وجوليا كريستيفا،  لكن مع ذلك مل يهملوا الرتاث، بل عادوا إليه

                                                           
54

 41-14ص.جميل حمداوي.صورة العنوان في الرواية العربية 
55

 41ص. المرجع السابق 



 

 

 

 

 

 

83 

 

Amarabac Journal 

 ISSN: 2162-3621                                            مجلة اماراباك العلمية المحكمة               

 Page:1-98                 Vol. 13, No. 43, 2022                       2222، 31لعدد 11المجلد 

تناصية، كما عند إميل حبييب، والطيب صاحل، و واسيين األعرج، ومجال الغيطاين، وبنسامل محيش 
 56.وغريهم

وبذلك ابتعدت عناوين هذا النوع من الرواايت اليت ظهرت مع ستينيات القرن املاضي عن      
الداللة،  والوظيفة؛ رغبًة يف التجريب والعصرنة البنية، : الكالسيكية، على املستوايت التالية

 .والعوملة والتأصيل
فاختذت مسلكني عنوانيني، أحدهم يريد الدخول إىل العوملة اإلبداعية من خالل االستفادة من      

 .تقنيات الغرب، وامثل طرائق الرواية الغربية وأمناطها السردية وتشكيالهتا الفنية
حتقيق املعاصرة عرب االستفادة من الرتاث وحماورته معارضًة وحتريفًا حينًا،  واملسلك اآلخر يريد     

 :وامثاًل لسروده القدمية بطريقة تناصية وتفاعلية حينًا آخر، فتبدَّت يف نوعني
 .العنونة التجريبية رغبًة يف التحديث - أ

 57.العنونة الرتاثية رغبًة يف التأصيل - ب
ية املباشرة، وأخذت تؤسس لنفسها إيهامًا يوحي ابلغواية فتلك العناوين ابتعدت عن التقليد     

والتأويل، وشاعرية ذات داللة متسعة، وجتاوزت بنية ايجملة العنوانية إىل بنية النص، كما أرفقت 
 .الصورة اللغوية ابلصورة البصرية التجريدية، ذات الوظائف السيميولوجية

يف معظم عناوين ( املفارقة -الفانطاستيك -ةاألسطور  -الرمز)الرؤاي -وأخذت تتحكم الصورة    
  58.هذه الرواية

عن تلك الرواايت اليت استفادت مما قدمه النقد ( ذاكرة ايجسد)وال يبتعد عنوان الرواية      
احلديث وطرائق رواية ما بعد احلداثة، موظفة السرايلية واملعاين االستعارية لتأدية أكرب قدر من 

 .ؤديها العنوان حىت يصل ابلقارئ إىل مرافئ النص الروائيالوظائف اليت ميكن أن ي
خبط حديث،  ظهرت فيه أتثريات جتريد املصمم الذي ( ذاكرة ايجسد)فقد ُكتب عنوان الرواية      

تصرف بنوع من عدم التقييد،  فاخلط يعطيك نوعًا من السعة واحلرية والتفكك من القيود القدمية 
 ة يف تشكيل املفردة العربيةوالقواعد الكالسيكية املتبع

                                                           
56

 18-12المرجع السابق،ص 
57

 44المرجع السابق ،ص 
58

 40-44جميل حمداوي ،ص.ة العربيةصورة العنوان في الرواي 
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،  وكأن ذلك التقارب الذي ظهر يف طريقة كتابة (جسد)ملتصقة بكلمة ( ذاكرة)و جاءت كلمة 
 .  العنوان حياول خلق عالقة قرابة بني الذاكرة وايجسد،  تلك العالقة اليت ينفيها العقل واملنطق

مت تلوينه ابللون األصفر الرباق كما ُكتب مبقاس كبري، يكاد يكون بكامل عرض الغالف، و       
 59.الالمع املخلوط ابألخضر، مث ُأحيط إبطار أبيض عريض، زاد من إبرازه يف اخللفية السوداء

هذا من انحية فنية، لكن إذا أردان ربط الشكل الفين للعنوان بداللته على مضمون الرواية،      
ية اليت تقضي بوضع اسم املؤلف أواًل مث ُيالحظ أواًل أن وضعية العنوان خالفت الوضعية التقليد

العنوان، وكأن يف ذلك إشارة إىل أن الكاتبة هتتم ابلرتويج للكتاب أكثر من الرتويج المسها، وهتتم 
أن يتلقى القارئ روايتها قبل امسها،  فأحالم مستغامني كانت ابلنسبة للكثري من القراء قبل هذه 

اان شعر قبل هذه الرواية، فهي مل تُعرف بوصفها روائية فعنوان الرواية غري معروفة، وإن كان هلا ديو 
الرواية قبل اسم املؤلفة يوحي أبن الكاتبة أرادت أن تُعرِقف نفسها للقراء من خالل روايتها أواًل قبل 

 .امسها
أما اللون الذي اصطبغ به العنوان، األصفر املخلوط ابألخضر الشاحب، فهو حيمل داللة      

 .وهن تلك الذاكرة وشيخوختها، الذي سببته األحزان،  واخليبات، والصدماتخفية على 
، فذاكرة خرب مرفوع ابلضمة (ايجسد \ذاكرة )يرتكب هذا العنوان من مقطعني : من انحية حنوية     

وايجسد مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة . الظاهرة على آخره، ملبتدأ حمذوف، وهو مضاف
 .هالظاهرة على آخر 

  60.الذاكرة من الذِقْكر وهو ضد النقسيان؛ ذََكْرُت الشيَء أذُكره ِذْكراً وذُكراً : ومن انحية معجمية     
 61.وايجسد جسد اإلنسان

، يوحي بكل الدالالت اخلاصة ابيجسد، (ذاكرة ايجسد)فالعنوان : أما من انحية داللية     
ول الثورة والسياسة والوطن الكامن يف الرواية،  والدالالت اخلاصة ابلذاكرة، لكنه ال حييل على مدل

هل للجسد ذاكرة؟؛ لذلك ال جيد القارئ : كما أنه يطرح تساؤالت عديدة يف ذهن القارئ من مثل
من حيلة أمام هذا العنوان إال أن يتكئ على النص لتفسريه، وهو بذلك ميارس الوظيفة التشويشية، 

                                                           
59

 م0213أغسطس  13،الخرطوم،صحيفة الجريدة،(رسام كاريكتير)مقابلة شخصية مع الريح أمبدي  
60

 024ك،ص -ر-، النسخة اإللكترونية الصادرة عن المكتبة الشاملة، مادة ذ1جمهرة اللغة،ابن دريد، ج 
61

 412س، ص -د -المرجع السابق، مادة ج  
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على األفكار ال أن حيوهلا إىل قوالب مسكوكة، ليفاجئ  واليت يقصد هبا أن العنوان جيب أن يشوش
 62.القارئ ويكسر أفق انتظاره،  ابختيار عناوين تصدمه عند قراءة النص

فقراءة العنوان ال ميكن أن تثري يف ذهن القارئ إال جمموعة من األسئلة وتشحذ خياله مبا ميكن      
 .قراءة الرواية أن تتضمنه الرواية،  واالفرتاضات اليت ستقوده إىل

، جيد نفسه يف ارتباك وقلق؛ ألن هذا العنوان جيمع بني كلمتني (ذاكرة ايجسد)املتلقي لعنوان      
املتعلقة بكائن مادي معروف،  مما ( جسد)املتعلقة ابلذهن،  وكلمة ( ذاكرة)متنافرتني دالليًا كلمة 

اكرة؟ وهل ميكننا فعاًل أن كيف يكون للجسد ذ: يطرح عدة استفسارات يف ذهن القارىء مثل
نتذكر أبجسادان؟ وما العالقة بني الذاكرة وايجسد؟ فينفتح العنوان على عدة احتماالت، فيبحث 

، نظرًا للخرق الداليل الذي حيدثه الربط (الذاكرة وايجسد)املتلقي عن العالقة السببية املنتفية بني 
 .بني الكلمتني

لتناقض الذي يربط بني هاتني الكلمتني املتنافرتني دالليًا، ويتمثل ذلك اخلرق الداليل يف ا     
فالذاكرة كلمة مكتفية الداللة، حتمل دالالت خمتلفة مثل املاضي والغياب، وتتعلق ابلذهن، والثانية 
جسد، وهي أيضًا كلمة مكتفية الداللة، فايجسد جسم اإلنسان، حيمل جمموعة من الدالالت  

ئن مادي وملموس، مما جيعل عالقة تكوينية العنوان وفق هاتني كاحلضور، واحلس، ويتعلق بكا
الكلمتني ال امت الواحدة منهما لألخرى بصلة، ذلك أن الذاكرة ال ميكن حصرها يف ايجسد 

 63.ابعتباره كائناً عضوايً ألهنا حمصورة يف احليز النفساين
تنبثق من إسناد وظيفة التذكر فالربط الداليل لكلميت الذاكرة وايجسد حيقق داللة استعارية      

وحذفت ( ايجسد)للجسد، حيث شبهت فيه الكاتبة ايجسد ابلذهن الذي يتذكر، فذكرت املشبه 
، والقرينة املانعة من إرادة املعىن احلقيقي هي (الذاكرة)، وأبقت الزمة من لوازمه (الذهن) املشبه به

 .املكنيةإثبات الذاكرة للجسد،  وليس للذهن على سبيل االستعارة 
على جعل عنوان الرواية استفزازاًي بدرجة كبرية، ( ذاكرة ايجسد)تعمل الداللة االستعارية لـ     

 64.ومدعاة للفضول ملعرفة حمتوى النص الروائي، واكتشاف مضامينه الفكرية واألدبية

                                                           
62

العدد الخاص الخاص بأشغال الملتقى الوطني األول حول .مجلة األثر.نادية ويدير.ئ النموذجي في رواية ذاكرة الجسداللغة والقار 

 418-412ص.الجزائر.4314اللسانيات والرواية 
63

 418ص.نادية ويدير.اللغة والقارىء النموذجي في رواية ذاكرة الجسد 
64

 414ص.المرجع السابق 
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نة كونه يف حتقيق مجلة من الوظائف،  كالوظيفة التعيي( ذاكرة ايجسد)فينجح بذلك العنوان      
ووظيفة إحيائية جتعل أفق املتلقي يعمل على .أكسب النص عنوااًن،  انفرد به عن غريه من النصوص

 65.استحضار الغائب أو املسكوت عنه الثاوي حتته
وأخرياً الوظيفة اإلغرائية أو التشويشية اليت تدفع القارىء أو املتلقي للغوص يف فضاء النص وربطه  

 .بعنوانه
 : املؤشر ايجنسي -2

يذكر جريار جينيت أن املؤشر ايجنسي ملحق ابلعنوان، وقلياًل ما جنده اختياراًي وذاتيًا، فهو       
 . يقوم بوظيفة إخبارية وتعليقية، إذ يقوم بتوجيه القارىء للجنس الذي ينتمي إليه العمل األديب

يدان نسبته للنص، ويف كما يعد نظامًا رمسيًا يعرب عن مقصدية كل من الكاتب والناشر ملا ير       
هذه احلال ال يستطيع القارىء جتاهل أو إمهال هذه النسبة،  وإن مل يستطع تصديقها أو إقرارها، 

 66.فهي ابقية كموجه لقراءة هذا العمل
فاملؤشر ايجنسي أو التجنيس يعد مسلكاً من املسالك األوىل يف عملية ولوج النص؛فهو يساعد      

ق انتظاره،  وحتديد اسرتاتيجيات آليات التلقي وربط هذا النص اجملنس القارىء على استحضار أف
ابلنصوص األخرى اليت من نوعه يف ذاكرتنا النصية،  ألن القارىء يتلقى النص من خالل هذا 

 67.التجنيس ،  ويعقد معه عقداً للقراءة
ط أصغر ، وبلون املؤشر ايجنسي للعمل،  وهو رواية،  كتب خب( ذاكرة ايجسد)يلحق ابلعنوان     

 .يقارب اللون األخضر الذي امتزج به العنوان
 : اسم املؤلف -3

يعد اسم الكاتب من أهم العناصر املناصية، وال ميكن جتاهله وجماوزته؛ألنه العالمة الفارقة بني        
كاتب وآخر، وبه تثبت نسبة الكتاب إىل صاحبه، وتتحقق ملكيته األدبية والفكرية له، سواء كان 

 68.ك االسم حقيقياً أو مستعاراً ذل
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 443ص.يرنادية ويد.المرجع السابق 
66

  88ص.عبدالحق بلعابد( جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  
67

 4ص.للطاهر وطار(الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي)قراءة في :سيمياء الخطاب الروائي 
68

 24ص.عبدالحق بلعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات 
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بل هو يشرح النص، ذلك . وإثبات امللكية ليست الوظيفة الوحيدة اليت يؤديها اسم املؤلف      
البيوغرافية،  والنفسية واالجتماعية ، والتارخيية : ألن املؤلف يشكل مرآة لنصه من عدة نواٍح منها

 .شعورايً وال شعورايً 
تداولية، فاسم املؤلف حياور أفق انتظار القارىء،  ويشده وجيذبه إىل إىل جانب الوظيفة ال      

 .استكناه واستطالع مضمون النص، وتذوق بناه ايجمالية
وهو أيضًا من أهم العالمات املكونة للخطاب الغاليف على مستوى التشكيل املعنوي       

 .والبصري
الذي ال يعلن عن صاحبه، أو املوقَّع من  كما أن اسم املؤلف يقوم بوظيفة إعالنية ؛ فالنص      

لدن كاتب مغمور، ال يساعد على اإلقبال عليه، خبالف األمساء الالمعة للكتاب املشهورين، فهي 
 69.تعمل على استقطاب أذهان القراء،  واستغواء وجداهنم

كلت خبط رقيق وبلون أمحر يتناسب واللوحة اليت ش( أحالم مستغامني )ُكتب اسم املؤلف      
خلفية يجزء من االسم، لكن املالحظ أن املؤلفة اختارت المسها مكاانً ولواًن ابلكاد يستطيع القارىء 
من قُرب قراءته، وكأن ذلك حيمل إشارة تؤكد أن مستغامني تسعى أن تعرفها هذه الرواية ابيجمهور 

 .من جديد
وتلك املالمح تقوم إبضاءة بعض النص األديب ابن مؤلفه،  والبد أن حيمل شيئًا من مالحمه،      

ايجوانب املعتمة من النص، أحالم مستغامني كاتبة جزائرية، مسكونة ابهلم ايجزائري، لذا مل ختُل 
رواايهتا من التعرض لتاريخ ايجزائر، وال ُيستغرب ذلك فأحالم مستغامني ترعرعت يف بيت بني أركانه 

يف، أحد رجال الثورة ايجزائرية ومناضليها، حيث كان جُيهز ملخاض االستقالل، فهي ابنة دمحم الشر 
، 1719، وُأودع إثر ذلك السجون الفرنسية، وبعد اإلفراج عنه 1711ماي 1شارك يف مظاهرات 

صار مالحقًا من الشرطة الفرنسية، بسبب نشاطه السياسي، فانتقل لتونس ليكمل ما بدأه من 
قادر واملقراين بعد نفيهما إىل تونس،  مث انضم نضال ضد االستعمار الفرنسي مع رفاقه األمري عبدال

 .حلزب الدستور التونسي املناهض لالستعمار

                                                           
 فيةإذا كان اسم المؤلف مصحوباً بصورته الفوتوغرا. 

69
 .موقع دروب. جميل حمداوي.هل عتبة المؤلف ضرورية لمقاربة النصوص؟ 

http:\\www.doroob.com\archives\p=9825.4332.1ص 
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شارك أبناُء إخوته عزق الدين وبديعة،   1711وعندما اندلعت الثورة ايجزائريقة يف أوقل نوفمرب       
ا مع اجملاهدين، شاركا يف مظاهرات طالقبيقة تضامنً , اللذان كاان يقيمان حتت كنفه منذ قتل والدمها

ها على  1711قبل أن يلتحقا فيما بعد سنة  ابألوراس ايجزائريقة، وتصبح بديعة احلاصلة لتوق
اش, الباكالوراي واخنرطن يف الكفاح , من أوىل الفتيات ايجزائرايت الاليت استبدلن ابيجامعة الرشق

 70.املسلَّح
اهبني للجبال لالنضمام لصفوف وكانت ذاكرة أحالم ختتزن صور جتمعات اجملاهدين الذ     

جدًا من أبيها وخاهلا عزق الدين الضابط يف املقاتلني، أو العائدين لتونس لتلقي العالج،  كانت مقربة 
عاشت كلق املؤثقرات اليت تطرأ على الساحة السياسيقة، و , جيش التحرير،  فعرب هاتني الشخصيتني

وحماولة , التصحيح الثوري للعقيد هواري بومدين)للجرح ايجزائري , اليت كشفت هلا عن بعد أعمق
فعاشت األزمة ايجزائرية يوماً بيوم من خالل مشاركة أبيها يف حياته , (االنقالب للعقيد الطاهر زبريي
 71.العمليقة  وحواراته الدائمة معها

 :اإلهداء -1
عات هو تقدير من الكاتب وعرفان حيمله لآلخرين، سواء كانوا أشخاصًا، أو جممو       

، وقد يكون مطبوعًا يف الكتاب، أو مكتواًب يوقعه الكاتب خبط يده (واقعية أو اعتبارية)
 .يف النسخة املهداة

وقد يكون هذا اإلهداء خاصًا كاإلهداءات العائلية، واليت تكون من الكاتب إىل       
ؤسسات أهله وأقاربه واإلهداءات اإلخوانية لألصدقاء واألصحاب، أو عامًا موجهًا للم

واملنظمات أو الرموز التارخيية والثقافية، وهي يف جمملها عرفان من الكاتب جبميل ما 
 72.قدمه هؤالء املُهَدى إليهم من  عون مادي أو معنوي

كما فعل جويس، أو ( اإلهداء الذايت)كما ميكن أن يهدي الكاتب العمل لنفسه       
 73.يكون اإلهداء إلحدى الشخصيات املتخيلة

                                                           
70

   ry.com/index.htmhttp://syriansto .4331.موقع القصة السورية . السيرة الذاتية ألحالم مستغانمي بقلم مراد مستغانمي 
71

   http://syrianstory.com/index.htm.4331موقع القصة السورية. السيرة الذاتية ألحالم مستغانمي بقلم مراد مستغانمي 
72

 40-44ص.عبدالحق بلعابد(.جيرار جينيت من النص إلى المناص)عتبات  
73

 42ص.عبدالفتاح الحجمري.البنية والداللة:ات النصعتب 

http://syrianstory.com/index.htm.2001
http://syrianstory.com/index.htm.2001
http://syrianstory.com/index.htm.2001
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لكن اإلهداء مل يعد كما قال بنعيسى بومحالة تقليدًا ثقافيًا ينم عن لباقة  أخالقية بل تعداه إىل        
فعل كتايب دال،  وحائز على مشروعية التوازي مع النص الذي يتم إهداؤه،  حمماًل ابلعديد من 

 .الوظائف شأنه يف ذلك شأن العنوان والعتبات النصية األخرى
إىل خانة املوازايت النصية اإلرداية، أي تلك اليت تقع حتت مسؤولية الكاتب، فاإلهداء ينتمي      

ولعل هذا ما مينحه طابع مسلك رمزي مفكر فيه، متقصد، ومتوقع له، وأن يتضمن إشارة خاصة 
 74.،  ابملُهَدى إليه(املُهَدى)أو النص ( املُهِدي)حول عالقة الكاتب 

سردية املعاصرة، ليس حتشية زائدة وجمانية، بل له وظائف عدة،  واإلهداء يف النصوص الشعرية وال      
فمن انحية داللية هو يساهم يف إضاءة النص، وحتليل آلياته الداللية ومقصدايته، كما أن عالقته 

 . الوطيدة ابلنص اإلبداعي التخييلي، تلخصه وتوضحه
جتماعية مبا ختلقه من تواصل محيم بني وأما وظيفته التداولية، فتتضمن وظائف أخرى، كالوظيفة اال      

أفراد العائلة واألصدقاء،ووظيفة اقتصادية تتحقق برعاية العمل األديب وامويله مادايً، هذا إىل جانب 
 . ثقافية،مجالية سياسية، وأتثريية، ورمزية: وظائف أخرى

ذوق النص وإعادة بنائه من وأيضًا الوظيفة التأويلية والسياقية اليت تساعد الناقد والقارىء يف ت      
  75.جديد
إهدائني، األول عام،  وهو ملالك حداد والثاين خاص ( ذاكرة ايجسد)تضمنت صفحة اإلهداء يف          

وألن بالغة اإلهداء سواء كان عامًا أو خاصًا تكمن يف أنه عتبة نصية ال تنفصل داللتها .وهو لوالدها
 76.عن السياق العام لطبيعة احلدث الروائي

ماهي عالقة املُهِدي ابملهَدى إليهما؟وما العالقة بني املُهَدى إليهما؟ و : تتكون عدة أسئلة     
 ماعالقة املُهَدى إليهما ابملُهدى؟ 

 (.والدها)مالك حداد و دمحم الشريف \أحالم مستغامني ابملُهَدى إليهما \عالقة املُهِدي
 :عالقة أحالم مبالك حداد

                                                           
74

 4ص.htt:\\www.diwanalarab.com\spip.php.article342814314..موقع ديوان العرب.جميل حمداوي.عتبة اإلهداء 
75

 2-2ص.المرجع السابق 
76

 03ص.عبدالفتاح الحجمري.عتبات النص  البنية والداللة  
 ثم سافر إلى .ولد بمدينة قسنطينة ،وفيها تعلم.وائي جزائري،أصله من منطقة القبائلشاعر وكاتب ور( 1428-1442)مالك حداد

المأساة في :"له.تميز إنتاجه بنفحة فلسفية.شارك في الثورة الجزائرية".التقدم"فرنسا ونال اإلجازة في الحقوق ولما عاد أصدر مجلة 
انظر و يكيبديا الموسوعة الحرة . الفرنسيةوكلها ب" أنصتي وأنا أناديك" و ديوان"اإلحساس األخير" و"خطر

http://ar.wikipedia.org   
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مبالك حداد هي عالقة تقاسم اهلموم الثقافية املشرتكة، اليت امثلتها الكتابة عالقة أحالم       
 إخل...واألدب ايجزائري بصورة خاصة،  متمثلة يف االستعمار واللغة واحلرية والثقافة وحب الوطن

فمالك حداد هو أحد األدابء ايجزائريني الذين ظلوا مسكونني ابهلموم الوطنية والقومية      
 77.ية، وكانت قضية االستعمار واللغة هي مأساته املزدوجةواإلنسان

راح مالك حداد جياهد ابلكتابة،  -اليت جعلها املستعمر لغته األم –فبلغة املستعمر نفسها      
 . وكان كثرياً ما يقع فريسة للحرية من عالقته ابللغة الفرنسية

لطة االستعمارية املهيمنة و من انحية ،  لغة الس(ترضعها)فهي من انحية اللغة األوىل اليت      
أخرى لغة احلرية اليت فتحت له نوافذ املخيلة على عوامل إنسانية شاسعة،  فإىل جانب تلك احلرية ،   

 !!كان نصيبه من األمل عظيماً ؛ألنه يتكلم ويكتب بلغة ليست لغته
 ..أان الذي أغين ابلفرنسية"

 ..دمتك رطانيتال تلمين إذا ما ص! أيها الشاعر اي صديقي
 ..لقد أراد يل االستعمار أن أمحل اللكنة يف لساين

 78"أن أكون معقود اللسان
وغداة استقالل ايجزائر قرر مالك حداد أن يضع حدًا لتلك احلرية وذلك األمل فامتنع عن       

رة أقوى وأشد تقوم اللغة الفرنسية حاجزًا بيين وبني وطين بصو . " الكتابة بغري العربية اليت مل يتقنها
ولكم أان عاجز عن التعبري ابلعربية عما أان شاعر به ابلعربية ..من حاجز البحر األبيض املتوسط 

  79"إن الفرنسية ملنفاي"
تركت أعمال مالك حداد وموقفه ذلك أكرب األثر يف تشكيل حساسيات كتاب جزائريني ُكثر       

 80.منهم أحالم مستغامني
أحالم مستغامني مبالك حداد ليست جمرد عالقة إعجاب برمز ثقايف  لكن يبدو أن عالقة      

تشاركه مهه، بل عالقة إعجاب قارئة بكاتب، تستمتع مبا يكتب،  وحتفظه وتتشربه، ولعل هذا يبدو 

                                                           
77

  http://ar.wikipedia.org  .مالك حدادا،ويكيبيديا،الموسوعة الحرة 
78

 4313، 1342خبار،العددهكذا فك مالك حداد عقدة لسانه،سعيد خطيبي،صحيفة األ:"كتاب نقدي عن الشاعر الذي فضل الثورة 
79

،فتيحة شفيري،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،كلية (شعرية التناص)ألحالم مستغانمي، " ذاكرة الجسد"الحذف واإلضافة في رواية  

 2،ص4334اآلداب واللغات وآدابها،
80

 هكذا فك مالك حداد عقدة لسانه،سعيد خطيبي:"كتاب نقدي عن الشاعر الذي فضل الثورة 

http://ar.wikipedia.org/
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واضحًا يف طريقة تعامل أحالم مع نصوص مالك حداد، اليت أظهرت أحالم يف ثوب القارئة 
  .احلصيفة اليت تعجب بوعي أديبة

وعالقة مسؤولية جتاه الكلمة، بل جتاه األدب ايجزائري والواقع ايجزائري، الذي جعله مالك       
حداد األرضية اليت انطلق منها أدبه،  تقول أحالم مستغامني يف مقابلة أجريت معها، موضحة 

 يف..عاملت كتب مالك حداد معاملة خاصة فيه شاعرية نفتقدها:" عالقتها مبالك حداد وأدبه
 81"شعرت أن مالك حداد مات وترك يل قلمه..مالك حداد شيء من أيب

أما عن عالقة أحالم مستغامني بوالدها، فهي تتجاوز العالقة التقليدية بني أب وابنته، فتتسع      
وتدخل يف فلكها عالقة صداقة، أحالم هي البنت الكربى حملمد شريف، وكانت قريبة جدًا منه، 

ااي اليت تستعر هبا الساحة السياسية،  كما كانت شريكة أمله ومرضه تشاركه اهلموم والقض
ومسؤوليته، حيث راحت أحالم تعمل وهي مل تبلغ الثامنة عشر بعد، لتحمل مسؤولية إخوهتا بعد 

 .أن دخل والدها إحدى املصحات العقلية،  نتيجة لعدة هزات نفسية تعرض هلا أقواها حماولة قتله
 82.ذج املناضل الشريف،  الذي تردد صداه يف رواايهتا فيما بعدكان قدوهتا ومنو       

 :العالقة بني املُهَدى إليهما
دمحم شريف، فكالمها من جيل انهض  \كما تبدو عالقة تربط بني املُهَدى إليهما مالك حداد       

غة االستعمار وجاهد ليحظى ابستقالل بالده، ومع ذلك مل يستطع أن حيقق استقالل لسانه من ل
 .املستعمر

وإن كان دمحم شريف جنح يف التخلص من تلك العقدة ولو بشكل جزئي حني أصر على أن       
،  اللغة العربية فقد عجز مالك حداد عن ذلك   -اليت يراها ظله يف هذه احلياة -تتعلم ابنته 

ليصبح شهيد ."تهفكان احلل وهو أمام االستقالل العظيم أن قرر االمتناع عن الكتابة بلغة ليست لغ
 83."اللغة العربية ، وأول كاتب قرر أن ميوت صمتاً وقهراً وعشقًا هلا

 ماعالقة املُهَدى إليهما ابملُهَدى؟
تبدو عالقة مالك حداد ابلرواية واضحة بدءًا يف استعانة أحالم مستغامني بشخصية خالد بن      

دى رواايت مالك حداد، ليستمر طوابل، جاعلة منه الشخصية الرئيسة لروايتها، وهو بطل إح
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 2،فتيحة شفيري،ص(شعرية التناص)ألحالم مستغانمي، " ذاكرة الجسد"واإلضافة في رواية  الحذف 
82

 مراد مستغانمي.السيرة الذاتية ألحالم مستغانمي 
83

 صفحة اإلهداء.أحالم مستغانمي.ذاكرة الجسد 
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" ذلك التواصل من خالل اإلشارات املتواترة يف متنها معلنًة ذلك يف هامش إحدى الصفحات 
" سأهبك غزالة"ايجمل املكتوبة خبط مميز مأخوذة عن تواطؤ شعري من رواييت مالك حداد 

 84".رصيف األزهار مل يعد جييب"و
،  من دون قراءهتا "األصفار تدور حول نفسها" رواية مث أييت احلديث من قبل السارد عن      

 85.معتمداً عنواهنا فقط يف تفعيل ما ميكن أن تدل عليه، مستصحباً مشهداً رآه يف تونس
ال تطرقي "ابإلضافة إىل املواضع األخرى اليت تواطأت فيها املؤلفة مع رواييت مالك حداد       

ويفتح عينيه لينظر إىل ..رء يفتح شباكه لينظر إىل اخلارجامل" 86"فلم أعد هنا..الباب كل هذا الطرق
 .87.."وما النظر سوى تسلقك ايجدار الفاصل بينك وبني احلرية..الباطن
( سي الطاهر)ابلرواية،  فهي عالقة  تبدو حاضرة يف شخصية ( والدها)أما عالقة دمحم الشريف      

فكالمها ذلك املناضل الشريف الذي مل يبخل اليت محلتها أحالم بعضًا من مالمح والدها وصفاته، 
على ايجزائر واستقالهلا بشيء، فكتب امسه يف اتريخ الثورة ايجزائرية بنزاهة، كالمها اختار البنته 

اًل إايها أحالمه وأحالم ايجزائر، كال الرجلني حرص على تعليم ابنته اللغة ( أحالم)البكر اسم حممِق
 . العربية لتثأر له هبا

ما أن عالقة خالد ابلرسم بدأت لكونه عاجزًا عن الكتابة ابللغة العربية، فاختار الرسم ألن ك       
إنين أحب الكتابة، وأهنا ..وكان ميكن أن أجيبه ذلك اليوم بتلقائية" الريشة ال لغة هلا سوى األلوان 

. ئيًا إىل الكتابةاألقرب إىل نفسي، مادمت مل أفعل شيئًا طوال حيايت، سوى القراءة اليت تؤدي تلقا
 88!"يف األدب الفرنسي...كان ميكن أن أجيبه كذلك، فقد تنبأ يل أساتذيت دائماً مبستقبل انجح

فكأن الكاتبة بذلك جتعل من حب اللغة العربية وتقديسها هي الرابط اخلفي الذي ربط بينها      
امكن من فك عقدته وتعلم الذي ( البطل)ومالك حداد، وبينه وبني والدها، مث بينهما وبني خالد 

 .العربية
 :االستهالل -1

                                                           
84

 122-120ص.02العدد.ائرالجز.جامعة البويرة.مجلة عالمات.طيبي عيسى.الجينالوجيا في كتابات أحالم مستغانمي السردية 
85

 122ص.المرجع السابق 
86

 022ص.أحالم مستغانمي.ذاكرة الجسد 
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 184ص.المرجع السابق 
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 21ص.ذاكرة الجسد،أحالم مستغانمي 
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يعد االستهالل واحدًا من املرتكزات األساسية اليت تقوم عليها معمارية الرواية، وغالبًا ما تبدأ       
الرواية به، امهيدًا للدخول إىل األحداث؛فهو ال يضع القارىء يف صلب العمل دفعة واحدة، بل 

 .لداخلية، وهو أشبه مبفتاح البيت الكبريميهد الطريق إىل أسرار العمل ا
حيث يتدخل الراوي ليعرِقف الفضاء الروائي مبا فيه من مكان وزمان،  كما يتضمن جمموعة من       

املكوانت،  تتمثل يف إبراز الشخصيات الروائية،  رئيسة كانت أم اثنوية ، والتمهيد للحدث الرئيس 
 89.غالباً ما يقع يف الفصل األول من الروايةالذي ستنصب عليه الرواية يف العرض ، و 

يقوم االستهالل بتقدمي عامل الرواية التخييلي، والتمهيد للحبكة السردية وعناصرها املتعاقبة،        
وإعداد القارىء للمراحل احلدثية الالحقة، واختيار حدث ديناميكي سيقدم عامل الرواية بشكل 

 90.ساًل سببياً أو زمنياً تطوري وجديل يتسلسل يف الرواية تسل
فاالستهالل يسهم ابلتضافر مع العناصر األخرى للنص املوازي يف توجيه أفق انتظار القارئ،       

وال يكون االستهالل دائمًا خارج نص الرواية، أي . وتوسيع أفقه الثقايف يف انسجام مع أفق النص
ايت، قد يكون قصة أو فقرة ينطق هبا بعد اإلهداء مباشرة، وال يكون على منط واحد يف كل الروا

، حيث يقوم السارد إبيراد مقاطع ميتاروائية (ذاكرة ايجسد)السارد أو يكتبها،  كما هو الشأن يف 
 . 91(منعطف النسيان)حبديث عن ( ذاكرة ايجسد)ختص كتابة رواية سابقة، فبدأ السارد 

، اختارت املؤلفة لبداية روايتها ضمري وبتتبع الفضاء الروائي الذي دل عليه االستهالل، أوالً      
احلب هو : مازلت أذكر قولك ذات يوم( "يوم)املتكلم، كما يبدو االستهالل الزمين يف قوهلا 

جاء متناسبًا مع عنوان ( أذكر)، فاستخدامها للفعل 92"واألدب هو كل ما مل حيدث.ماحدث بيننا
 .استعادة ألحداث هضمتها الذاكرة ، موضحاً أن الرواية ماهي إال(ذاكرة ايجسد)الرواية 

فمن ايجملة اليت بدأ هبا االستهالل يتضح أن الشخصية الساردة هي اليت ستستمر يف مواصلة      
حكي األحداث طوال الرواية، وأن احلكي أو اخلطاب موجه لشخصية واحدة أيضاً، متمثلة يف 

 (.قولك)الكاف 

                                                           
89

موقع الندوة .جميل حمداوي.االستهالل الروائي 

 4-1ص.http:\\www.arabicnadwah.com\articles\istihlal_hamadaoui.htm.العربية
90

 2ص.ل الروائي، جميل حمداوياالستهال 
91

،حسينة فالح،منشورات مخبر تحليل (عابر سرير -فوضى الحواس -ذاكرة الجسد) الخطاب الواصف في ثالثية أحالم مستغانمي 

 24-28ص.4314الخطاب،الجزائر،
92

 2ص.أحالم مستغانمي.ذاكرة الجسد 
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يبدو " واألدب هو كل ما مل حيدث..ا حدث بيننااحلب هو م"ومن قول الشخصية املخاطبة       
 .أن قصة الرواية تدور حول قصة حب بني الشخصية الساردة واملخاطبة،  ومشروع كتابة

ويف حرية بني الكتابة بغرض الشفاء من قصة حب مؤملة أو عدمها تبدأ الشخصية الساردة      
ان، تبدأ يف احلكي معتمدة تقنية ، واليت نتعرف على امسها حني يسلم عليه أحد ايجري (خالد)

، بعد أن أوضحت أن املكان الذي انطلق (زمن احلكاية) 1711االسرتجاع ألحداث وقعت قبل 
 .مدينة قسنطينة عاصمة الشرق ايجزائري( زمن احلكاية)منه 
منها يرجع خالد بذاكرته إىل شخصيات عدة منها الرئيسة كشخصية حبيبته اليت يوجه إليها      
بني ألف األمل وميم " ه،  واليت يستبدل الذكر الصريح المسها إبشارة يبدو امسها من خالهلا خطاب

واليت كتب ألجلها هذه الرواية متبعًا طريقتها  93"والم التحذير..تشطره حاء احلرقة.املتعة كان امسك
 . يف قتل من حتب

اضليها الشرفاء، ومن الذين محلوا والد حمبوبته وأحد قادة الثورة ايجزائرية ومن( سي الطاهر)و     
هم الوطن أكثر من هم أنفسهم،  وعلى يده صار رجاًل،  وبذكره تنفتح األحداث على اخنراطه يف 

، وسجن الكداي، ورجوعه إىل املدرسة،  مث عودته 1711ماي  1صفوف اجملاهدين، و مظاهرات 
 . به للعالج يف تونسوذها( ابتنة)، وإصابته يف معركة على مشارف 1711من جديد عام 

. عالقة مجعت بينه وحبيبة خالد( احتمال)و صديقه زايد الشاعر الفلسطيين،  وإشارة إىل      
كان :" ...وأخوه حسان الذي ال يصرح ابمسه يف االستهالل، لكن فيما بعد يتضح أنه املعين بقوله

تظهر يف إشارات وشخصيات اثنوية  94."أحدهم ذلك الذي حضرت ألشيعه بنفسي وأدفنه هنا
 .معتمداً تقنية املونولوج يف ثنااي السرد. خافتة لوالده ووالدته وعتيقة

 
 

إذن، ومن خالل كل ما ذكر عن النص املوازي بشقيه النشري والتأليفي، تتضح األمهية       
الكربى اليت تنطوي على النص املوازي، وقدرته على إضاءة النص الروائي، وتوسيع أفق انتظار 

قارئ والتمهيد السليم للدخول إىل جماهل النصوص الروائية، وأن النصوص الروائية املعاصرة ما ال
عادت كسابقتها من النصوص التقليدية اليت تُقدَّم مكشوفة وسهلة،  بل هي تعمل على شحن 
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 02ص.ذاكرة الجسد أحالم مستغانمي 
94

 42ص.المرجع السابق 



 

 

 

 

 

 

96 

 

Amarabac Journal 

 ISSN: 2162-3621                                            مجلة اماراباك العلمية المحكمة               

 Page:1-98                 Vol. 13, No. 43, 2022                       2222، 31لعدد 11المجلد 

القارئ واستفزازه، وتدعو ملشاركته يف النص الذي أمامه، وهنا جتدر اإلشارة إىل اهتمام النقد 
احلديث ابلقارئ النموذجي، والذي ُولد مبوت املؤلف، فلم يعد العمل األديب خيص كاتبه وحده، بل 
ميكن القول إن القارئ صار يشاركه تلك اخلاصية، بل صار القارئ الكاتب الثاين للعمل األديب، 

 على وإن كان ذلك العمل ينجبه الكاتب، فالقارئ هو الذي يتوىل مهمة تربيته وهتذيبه،  فيكرب
 . يديه

 
 
 
 
 

وعيًا مقدرًا ابلرواية احلديثة ( ذاكرة ايجسد)كما أن أحالم مستغامني أظهرت يف روايتها 
والنظرايت النقدية اليت عايجت الرواية احلديثة ابلدرس والبحث، ولعل ذلك يبدو جليًا يف 

بدءًا ! من غالفها تعاملها مع النص املوازي، وكيفية توظيفها له مبا كفل أن حتقق الرواية جناحاً 
، وختامًا بكلمة (التعيينية، اإلحيائية، اإلغرائية، التشويشية)ابلعنوان، وهو حيقق وظائفه كاملة 

الغالف، اليت أحسنت فيها ابختيار التعليق النقدي لنزار قباين على الرواية، الذي أدى بدوره 
.وظيفيت اإلغراء، والرتويج معاً   

 
مجلة يعد مادة خصبة لتتبع نظرايت النقد ( أحالم مستغامني)زائرية واإلنتاج األديب للكاتبة ايج

احلديث،فدراستها وتتبعها تطبيقًا يثري ايجانب التطبيقي يف النظرايت وجيعلها أكثر وضوحاً، كما 
توصي هذه الدراسة بتطبيق نظرية النص املوازي يف القراءات األدبية النقدية، لتمكن القارئ من 

 .النص كله، والتعمق فيهاإلملام مبضمون 
 
 

 :املراجع واملصادر 
 .، النسخة اإللكرتونية الصادرة عن املكتبة الشاملة1، جمجهرة اللغةابن دريد،  -1



 

 

 

 

 

 

97 

 

Amarabac Journal 

 ISSN: 2162-3621                                            مجلة اماراباك العلمية المحكمة               

 Page:1-98                 Vol. 13, No. 43, 2022                       2222، 31لعدد 11المجلد 

رواايت إدوار اخلراط )احلساسية ايجديدة يف الرواية العربية أشهبون، عبداملالك،   -2
 .م2111،  الدار العربية للعلوم انشرون، (منوذجاً 

،  منشورات (جريار جينيت من النص إىل املناص)عتبات ق، ابلعابد، عبداحل -3
 .م2111الدار العربية للعلوم انشرون، ايجزائر، .االختالف

السيد إمام، مرييت للنشر واملعلومات، القاهرة، : ترمجة.قاموس السردايتبرنس، جريالد،  -1
(2113.) 

ر القيامة لبشري مفيت رواية أشجا)العتبات النصية يف اخلطاب الروائي بوشفرة، اندية،   -1
 جامعة مستغامن، كلية اآلداب والفنون، . (أمنوذجاً 

http:\\attanafous.univ-mosta.dz\index.php\2\30-4  ،
 .م2113

، 1، شركة الرابطة، الدار البيضاء، طالبنية والداللة:عتبات النصاحلجمري، عبدالفتاح،  -9
 .م1779

 .دوة العربية، موقع الناالستهالل الروائيمحداوي، مجيل،  -9

istihlal_ham\articles\www.arabicnadwah.com\\http:
adaoui.ht 

 ،  موقع التجديد صورة العنوان يف الرواية العربيةمحداوي، مجيل،    -1

.العريب www.arabrenewal.info .م2119،   

، موقع ديوان العرب عتبة اإلهداءمحداوي، مجيل،  -7
icle34281spip.php.art\www.diwanalarab.com\\:.htt

 .م2112

موقع الندوة ملاذا النص املوازي؟، محداوي، مجيل،  -11
 .مwww.arabicnadwah.com ،2113.العربية

، للطاهر وطار( الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي)قراءة يف :سيمياء اخلطاب الروائي -11
موقع جامعة بسكرة 

.www.univ_biskra.dz\enseignant\naimasaadi\06.pdf  
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ألحالم مستغامني، " ذاكرة ايجسد"احلذف واإلضافة يف رواية (. م2111)يحةشفريي، فت -12
 .رسالة ماجستري، جامعة ايجزائر، كلية اآلداب واللغات وآداهبا. (شعرية التناص)

 http://ar.wikipedia.org .مالك حداد،  ويكيبيداي، املوسوعة احلرة -13

لعدد اخلاص اخلاص أبشغال امللتقى الوطين األول حول اللسانيات جملة األثر، ا -11
 .م2112والرواية، 

 .م2119جملة اآلداب واللغات،  جامعة قاصدي مرابح،  العدد السادس،  -11
 .39ايجزائر، العدد. جامعة البويرة. جملة عالمات -19

 جملة قراءات خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظرايت القراءة ومناهجها،  جامعة -19
 .م2111بسكرة، عدد

 .م2112، 1جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب ايجزائري، جامعة دمحم خيضر، العدد  -11

 13، اخلرطوم، صحيفة ايجريدة، (رسام كاريكتري)مقابلة شخصية مع الريح أمبدي  -17
 .م2113أغسطس 

 م2117، 21، دار اآلداب، بريوت، طذاكرة ايجسدمستغامني، أحالم،  -21

 .السرية الذاتية ألحالم مستغامني،  موقع القصة السورية   مستغامني، مراد، -21

http://syrianstory.com/index.htm.  ،2111م . 
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